
 

 

ระเบียบการแข่งขันเทควันโด 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม 2562 

 
ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันเทควันโดคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย     

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันเทควันโด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือครั้งที่  32 “กาสะลองค าเกมส์” 
 ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
          3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เรื่อง  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562   
            3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ในปัจจุบัน 
 ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน  

4.1 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย แบ่งออกเป็นรุ่น ดังนี้  
4.1.1 รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ าหนักไม่เกิน 54 ก.ก.  
4.1.2 รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ าหนักเกิน 54 ก.ก. แต่ไม่เกิน 58 ก.ก.  
4.1.3 รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ าหนักเกิน 58 ก.ก. แต่ไม่เกิน 63 ก.ก.  
4.1.4 รุ่นไม่เกิน 68 กก. น้ าหนักเกิน 63 ก.ก. แต่ไม่เกิน 68 ก.ก.  
4.1.5 รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ าหนักเกิน 68 ก.ก. แต่ไม่เกิน 74 ก.ก.  
4.1.6 รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ าหนักเกิน 74 ก.ก. แต่ไม่เกิน 80 ก.ก.  
4.1.7 รุ่นไม่เกิน 87 กก. น้ าหนักเกิน 80 ก.ก. แต่ไม่เกิน 87 ก.ก.  
4.1.8 รุ่น 87 กก.ขึ้นไป  

4.2 ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง แบ่งออกเป็นรุ่น ดังนี้  
4.2.1 รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ าหนักไม่เกิน 46 ก.ก.  
4.2.2 รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ าหนักเกิน 46 ก.ก. แต่ไม่เกิน 49 ก.ก.  
4.2.3 รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ าหนักเกิน 49 ก.ก. แต่ไม่เกิน 53 ก.ก  
4.2.4 รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ าหนักเกิน 53 ก.ก. แต่ไม่เกิน 57 ก.ก.  
4.2.5 รุ่นไม่เกิน 62 กก. น้ าหนักเกิน 57 ก.ก. แต่ไม่เกิน 62 ก.ก.  
4.2.6 รุ่นไม่เกิน 67 กก. น้ าหนักเกิน 62 ก.ก. แต่ไม่เกิน 67 ก.ก.  
4.2.7 รุ่นไม่เกิน 73 กก. น้ าหนักเกิน 67 ก.ก. แต่ไม่เกิน 73 ก.ก.  
4.2.8 รุ่น 73 กก. ขึ้นไป   



 

 

ข้อ  5  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562 ข้อ 10 และ ข้อ 11 
 ข้อ  6  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ให้มหาวิทยาลัยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละ 1 คน  
 ข้อ  7  วิธีจัดการแข่งขัน 
  7.1 การจับสลากแบ่งสายและการประกบคู่ ท าการจับสลากแบ่งสายและประกบคู่ในวันที่จัด
ประชุมผู้จัดการทีมเพ่ือจับสลากแบ่งสาย 
   7.2  การตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนัก 
        7.2.1 การชั่งน้ าหนักอย่างเป็นทางการ จะต้องชั่งน้ าหนักให้เสร็จสิ้นเวลา 16.00 - 
18.00 น. 

   (1) ก่อนวันแข่งขัน 1 วัน  
                (2) ระยะเวลาชั่งไม่เกิน 2 ชั่วโมง ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
       (3) ไม่ผ่านในรอบแรกได้รับสิทธิ์ชั่งซ้ าภายใน 30 นาที หลังจากการชั่งครั้งแรกแต่
ต้องไม่เกินช่วงเวลา 2 ชั่วโมง  ตามก าหนดการชั่งน้ าหนัก 
      (4) ผู้เข้าชั่งน้ าหนักต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มี หรือมีเครื่องแต่งกายน้อยชิ้นที่สุด 
   7.3  การจับสลาก 
         7.3.1 ให้จับสลากแบ่งสายก่อนวันแข่งขัน 1 วัน โดยเริ่มจับสลากตั้งแต่รุ่น พินเวทข้ึนไป 
        7.3.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน แทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไม่ส่งผู้แทนมาร่วมในการจับสลาก 
        7.3.3  ล าดับการจับสลากในข้อ 7.3.1 อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน 
        7.3.4  ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ไม่มีต าแหน่งที่3 (ให้ครองร่วมกัน) 
        7.3.5  ให้แข่งขัน 3 ยกๆ ละ 3 นาที และพักระหว่างยก 1 นาที 
  7.4  การตรวจสอบชุดแข่งขัน 
        7.4.1  ให้ใช้ชุดการแข่งขันตามกติกาการแข่งขันเทควันโด 
        7.4.2  นักกีฬาจะต้องสวมกระจับ (ชาย) เครื่องป้องกันศีรษะ เกราะล าตัว สนับแขน  
สนับขา โดยนักกีฬาต้องจัดเตรียมกระจับ สนับแขน สนับขา มาเอง 
           7.4.3  เกราะล าตัว คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดหาให้และจะก าหนดขนาดตามความ
เหมาะสมในแต่ละรุ่น 
         
 
 
 



 

 

  7.4.4 ในการใช้เกราะป้องกันล าตัว นักกีฬาแต่ละรุ่นจะต้องใช้เกราะที่มีขนาดตรงตามที่
ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ประเภทชาย ขนาดของเกราะ ประเภทหญิง ขนาดของเกราะ 
1 รุ่นพินเวท เบอร์ 2 รุ่นพินเวท เบอร์ 2 
2 รุ่นฟลายเวท เบอร์ 2 รุ่นฟลายเวท เบอร์ 2 
3 รุ่นแบนตั้มเวท เบอร์ 3 รุ่นแบนตั้มเวท เบอร์ 2 
4 รุ่นเฟเธอร์เวท เบอร์ 3 รุ่นเฟเธอร์เวท เบอร์ 2 
5 รุ่นไลท์เวท เบอร์ 3 รุ่นไลท์เวท เบอร์ 3 
6 รุ่นเวลเตอร์เวท เบอร์ 4 รุ่นเวลเตอร์เวท เบอร์ 3 
7 รุ่นมิดเดิลเวท เบอร์ 4 รุ่นมิดเดิลเวท เบอร์ 3 
8 รุ่นเฮฟวี่เวท เบอร์ 4 รุ่นเฮฟวี่เวท เบอร์ 3 

     
ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 

ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขันและอาจ 
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 
 ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
          ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
ที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
 ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

10.1 นักกีฬาจะต้องรายงานตัวและรับอุปกรณ์การแข่งขันก่อนการแข่งขันในคู่ของตนเองอย่าง
น้อย 3 นาที 

10.2 เมื่อนักกีฬาแต่งกายเรียบร้อยแล้วจะต้องไปรับการตรวจสภาพร่างกาย และเครื่องแต่ง
กายที่โต๊ะตรวจสอบที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมไว้  พร้อมทั้งกรรมการผู้ตรวจสอบต้องห้าม
นักกีฬาแสดงกิริยาอาการไม่สุภาพ  หรือพกพาวัตถุที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่คู่ต่อสู้ล งท าการแข่งขันโดย
เด็ดขาด 

10.3  ในการแข่งขันแต่ละครั้ง จะต้องมีผู้ฝึกสอน หรือพ่ีเลี้ยงนักกีฬาเข้าสู่สนามแข่งขันได้เพียง 
1 คน และต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น ไม่สวมรองเท้าแตะ ชายเสื้อต้องอยู่ในขอบกางเกง และหาก
พ่ีเลี้ยงที่น านักกีฬาเข้าสู่สนามไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดไว้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ลงท า
หน้าที่พี่เลี้ยงนักกีฬาโดยเด็ดขาด 

10.4  ถ้านักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันในคู่นั้นๆ มาช้ากว่าก าหนด 1 นาที โดยไม่มีสาเหตุอัน 
ควรให้ปรับนักกีฬา  ผู้นั้นเป็นผู้แพ้ในการแข่งขันของคู่นั้น 

 



 

 

10.5  นักกีฬาที่ไม่ไปชั่งน้ าหนัก  หรือไม่เข้าร่วมการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอัน
สมควรหรือผละออกไปจากการแข่งขันที่ก าลังด าเนินอยู่  ให้ปรับนักกีฬาผู้นั้นเป็นฝ่ายแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ให้พิจารณาลงโทษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 

10.6  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ท ารายงานการแข่งขันประจ าวันยื่นต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันของแต่ละวัน 

10.7 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับเป็นนักกีฬาที่ดี
และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อกติกาการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32“กล้วยไข่
เกมส์” 
 ข้อ 12 การประท้วง 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562  ข้อ 16 
  ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 ข้อ 18 
  ข้อ 14 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่ 32 “กาสะลองค าเกมส์” รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                                            กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 
 


