
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 53 ประจําปี 2565 
ระหว่างวันท่ี 24 - 25 กันยายน 2565 
ณ อาคารนันทนาการ, มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 

สมัครแข่งขันที่ TKF.or.th  

06.09.2565 

ปิดรับสมัคร แข่งขัน 19 กันยายน 2565 



หน#า 2 จาก12 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
 กีฬาคาราเต้เป็นกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า  ที่มีคุณค่าต่อเยาวชนและประชาชนซึ่งให้

คุณค่าทั้งในด้านการออกกําลังกาย และยังให้ประโยชน์ในด้านการป้องกันตนเองในยามคับขันจากภัยอันตราย

ต่างๆ ซึ่งคนไทยมีความถนัดกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าอยู่แล้ว  ดังนั้นโอกาสที่คนไทยจะพัฒนาฝีมือ

ทางด้านกีฬาคาราเต้ให้ก้าวหน้าสู่ระดับนานาชาติคงไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถ  ซึ่งหากมีการจัดการแข่งขัน

ภายในประเทศอย่างเป็นประจําต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันในระดับชั้นยอดของประเทศ  ก็จะสามารถ

เสาะหานักกีฬาระดับช้ันเย่ียมมาเป็นกําลังสําคัญของประเทศในการแข่งขันเพ่ือสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศได้ 

 ด้วยเหตุนี้ สมาคมกีฬากีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยจึงจัดให้มี การแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศ

ไทย ครั้งที่ 51 ประจําปี 2565  ทั้งประเภทเยาวชนและประชาชนต่อเนื่องกันเพื่อให้ได้นักกีฬาที่มีศักยภาพสูง 

ท้ังระดับเยาวชนและประชาชนในโอกาสเดียวกัน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเฟ้นหานักกีฬาคาราเต้ระดับยอดของประเทศท้ังประเภทเยาวชนและประเภท

ประชาชนเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ในระดับนานาชาติ 

 2.2 เพ่ือพัฒนาฝีมือ และมาตรฐาน นักกีฬาคาราเต้ ท้ังประเภทเยาวชน และประเภทประชาชน สู่

ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบท่ีดี 

 2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักกีฬาคาราเต้ ได้มีโอกาสแข่งขันสร้างเสริมประสบการณ์ซ่ึงกันละกัน 

 2.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาคาราเต้ ในแต่ละสถาบัน 

 2.5 เพ่ือให้นักกีฬาท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาสทางการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาตามโครงการทางกีฬา เช่นโครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังรัฐบาลและเอกชน 

 

3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจัดการแข่งขัน 
 3.1  ทางสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้นักกีฬาคาราเต้ท่ีมีความสามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันใน

ระดับนานาชาติต่อไป 

 3.2  นักกีฬาคาราเต้ท้ังระดับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป ได้พัฒนาความสามารถจากการแข่งขันในคร้ังน้ี 

 3.3  สร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่นักกีฬาคาราเต้ท่ีฝึกฝนในต่างสถาบันและชมรม 

 3.4  นักกีฬาท่ีมีความสามารถทางกีฬามีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามโครงการทางกีฬา 

ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังรัฐบาลและเอกชน เน่ืองจากการชนะเลิศ อันดับ 1, 2, 3 สามารถนําใบประกาศนียบัตร ไป

เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ 
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4. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
 ได้รับการแต่งต้ังโดย สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

 

5. ประเภทการแข่งขัน 
 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รายการ คือ 

 5.1  การแข่งขันคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชน ประจําปี 2565 

 5.2  การแข่งขันคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับประชาชน ประจําปี 2565 

 

6. วันเวลา และกําหนดการ 
 6.1 ระดับเยาวชน (บางรุ่น) และประชาชน (บางรุ่น) 

วันเสาร์ท่ี 24 กันยายน 2565 ต้ังแต่ เวลา 08.00 – 18.00 น. 

6.2 ระดับเยาวชน (บางรุ่น) และประชาชน (บางรุ่น) 

     วันอาทิตย์ท่ี 25 กันยายน 2565 ต้ังแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. 

 

7. สถานท่ีแข่งขัน   
            อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

8. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
8.1 ให้ใช้กติกาการแข่งขันคาราเต้สากล (The World Karate Federation: WKF) ฉบับปัจจุบัน 

(Kata and Kumite Competition Rules) ท่ีสมาคมกีฬาฯรับรอง และประกาศใช้ 

8.2 การแข่งขันประเภทท่ารํา (KATA) 

• ในรุ่นอายุ 14-15 ปี , 16-17 ปี และ 18 ปีข้ึนไป ให้ใช้กติกามาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการให้ 

คะแนนจากผู้ตัดสิน (Score System) ไม่มีตามสาย (Repechage) ห้ามใช้ท่ารําซ้ําในทุกรอบ 

• การแข่งขันในรุ่นอายุ 10-11 ปี, 12-13 ปี ใช้การให้คะแนนแบบยกธง และ ห้ามใช้ท่ารําซ้ําในทุกรอบการ 

แข่งขัน ไม่มีตามสาย (Repechage) 

• ในรุ่นอายุ 6-7 ปี, 8-9 ปี สามารถใช้ท่ารําซ้ําได้ในรอบท่ีไม่ต่อเน่ืองกัน เช่น ใช้ท่า A ในรอบท่ี 1 

ห้ามซ้ําในรอบท่ี 2 แต่ใช้ท่า A ได้อีกคร้ังในรอบท่ี 3 ไม่มีตามสาย (Repechage) 

• เพ่ิมเติม สาหรับ รุ่นอายุ 6-7 ปี, 8-9 ปี และ 10-11 ปี หากมีความผิดพลาดในการแสดงท่ารําขณะ

แข่งขันในรอบน้ันๆ นักกีฬาจะได้โอกาสในการแสดงท่ารําท่ีผิดพลาดน้ันได้ใหม่อีก 1 คร้ัง โดยไม่ถูกตัด

คะแนน 

8.3 การแข่งขันประเภทต่อสู้ (KUMITE) 
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• ในรุ่นอายุ 14-15 ปี , 16-17 ปี และ 18 ปีข้ึนไป ใช้ระเบียบการแข่งขันของ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่ง

ประเทศไทย (TKF) และกติกาการแข่งขันคาราเต้สากล (The World Karate Federation: WKF) ฉบับ

ปัจจุบัน มีการแข่งขันชิงท่ี 3 ตามสาย (Repechage) ทุกรอบ 

• การแข่งขันระดับเยาวชน รุ่นอายุต่ํากว่า 14 ปี ไม่มีตามสาย (Repechage) 

8.4 ในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน กําหนดให้แต่ละทีม สามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกินรุ่นละ 
2 คนต่อรุ่น 

8.5 ให้ใช้อุปกรณ์การแข่งขันท่ีได้รับการรับรองโดย World Karate Federation (WKF) หรือสมาคม 

กีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย Thailand Karate Federation(TKF) ให้การรับรอง 

8.6 ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องระบุรายช่ือผู้ฝึกสอนท่ีจะลงปฏิบัติหน้าท่ีในสนามให้ชัดเจน เพ่ือจัดทา 

ID Card ซ่ึงต้องเป็นผู้ฝึกสอนท่ีสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การ

รับรองและสามารถตรวจสอบได้ 

8.7 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกติกาตามท่ีสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย และ 

คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ทาง สมาคมกีฬาฯ และคณะ 

กรรมการฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณี บาดเจ็บ และ /หรือ อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการแข่งขัน 

ในการแข่งขันประเภทต่อสู้ นักกีฬาจะต้องสวมฟันยางทุกคร้ัง ถ้าไม่สวมจะไม่สามารถแข่งขันได้และ

ปรับเป็นแพ้ทันที กรณีท่ีนักกีฬาสวมเหล็กจัดฟัน หากไม่สามารถถอดออกและสวมใส่ฟันยางนักกีฬา

จะต้องรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุข้ึน 

8.8 ในการแข่งขันทุกรายการ จะต้องมีบุคคลสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ต่ํากว่า 3 คน แต่หากน้อยกว่า 

3 คน คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณาว่าอาจจะนาไปแข่งขันรวมกับรุ่นอ่ืน และหรือไม่

มีการแข่งขันในรุ่นน้ัน รวมถึงการนับคะแนนท่ีมีผลต่อรางวัลต่างๆ 

 

9.  ทีมท่ีมีสิทธิส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

เป็นชมรมท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมฯ หรือ อาจารย์ผู้สอนของสถานฝึกต้องได้รับการรับรองจากสมาคม 

คาราเต้โดโกจูริว สมาคมโชโตกันคาราเต้โดประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยให้การรับรอง 

 

10.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 

 10.1  คุณวุฒิคาราเต้โดท่ีนักกีฬาใช้ในการสมัครเข้าแข่งขัน จะต้องเป็นระดับสายท่ีได้รับการรับรอง 

จาก สมาคมคาราเต้โดโกจูริว และ สมาคมโชโตกันคาราเต้โด ประเทศไทย หรือสถาบันท่ีสมาคมกีฬาคาราเต้ 

แห่งประเทศไทยรับรอง 

 10.2  การแข่งขันคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชน ประจําปี 2565 

- ในแต่ละรุ่นอายุ ท้ังแบบต่อสู้ (KUMITE) และแบบท่ารํา (KATA) นับอายุตามปีท่ีแข่งขัน 

- นักกีฬาหน่ึงคนสามารถสมัครเข้าแข่งขันในแบบต่อสู้ (KUMITE) และ แบบท่ารํา (KATA)  
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 10.3  การแข่งขันคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับประชาชน ประจําปี 2565 

- นักกีฬา แบบต่อสู้ (KUMITE) ต้องมีอายุ 18 ปีข้ึนไปนับอายุตามปีท่ีแข่งขัน 

- นักกีฬา แบบท่ารํา (KATA) ต้องมีอายุ 16 ปีข้ึนไปนับอายุตามปีท่ีแข่งขัน 

- นักกีฬาหน่ึงคนสามารถสมัครเข้าแข่งขันในแบบต่อสู้ (KUMITE) และแบบท่ารํา (KATA) 

- นักกีฬาท่ีมีเกณฑ์อายุในรุ่นแข่งขันท่ีกําหนด สามารถลงแข่งขันได้มากกว่า 1 รายการ 

 

11.  หลักฐานการสมัคร 

 ผู้สมัครแข่งขันต้องนําส่งหลักฐาน สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาใบสูติบัตร โดย 

Upload เป็นไฟล์ภาพถ่ายลง ระบบ Online ท่ีใช้สมัคร เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยืนยัน

ตัวตนก่อนเวลาท่ีกําหนดปิดรับสมัคร ถ้านักกีฬาท่ีมีหลักฐานไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามท่ีได้สมัครไว้จะถือเป็น

โมฆะ 

 

12.  ค่าสมัครเข้าแข่งขันและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 - ค่าสมัครแข่งขันรายการละ 500 บาท 

 

13.  ข้ันตอนการรับสมัคร และกําหนดวันรับสมัคร  

 13.1  ทุกๆ ทีมจะต้องสมัครทางออนไลน์เท่าน้ัน ติดตาม Link สมัครแข่งขัน ผ่านช่องทางเว็บไซด์ 

TKF.or.th เปิดรับสมัครวันท่ี 5 กันยายน 2565  - 19 กันยายน 2565 เวลา 24.00 น. 

 13.2  หลังจากสมัครออนไลน์แล้วให้ดําเนินการชําระเงินในรายละเอียดดังข้อ 14  

   

14.  การชําระเงินค่าสมัคร 

 14.1 ชําระเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2565 รายละเอียดดังน้ี 

  กรุณาระบุช่ือทีมไว้ในหมายเหตุ ของสลิปโอนเงิน 

 

 

 

  

   14.2 สามารถส่งหลักฐานชําระเงินทางปุ่มแจ้งชําระเงินในเว็บไซด์ TKF.or.th 

 

หมายเหตุ :  ทางสมาคมกีฬากีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยจะตัดสิทธ์ิทีมท่ีจ่ายค่าสมัครเกินกําหนดเวลาโดยไม่

มีการผ่อนผันใดๆ ท้ังส้ิน 

 

          บัญชีออมทรัพย2 เลขท่ี : 9863857580 

ช่ือบัญชี : สมาคมกีฬาคาราเตDแหGงประเทศไทย 

ธนาคาร : กรุงไทย สาขาการกีฬาแหGงประเทศไทย (หัวหมาก) 
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15.  กําหนดการจับสลาก แบ่งสาย และประกบคู่แข่งขัน 

 15.1 ดําเนินการจับสลากแบ่งสาย โดยคณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน  

 15.2 การประกาศสายแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันท่ี 21 กันยายน 2565 โดยสามารถ Download 

ได้จาก เว็บไซด์ TKF.or.th โดยตรง หรือ เว็บท่ีสมัครแข่งขัน 

   15.3 การแก้ไขสายการแข่งขันหลังจากจับสลากไปเรียบร้อยแล้ว สามาถทําได้ในกรณีท่ีเกิดจาก ความ

ผิดพลาดจากการลงทะเบียนของฝ่ายการจัดการแข่งขันเท่าน้ัน 

 15.4 เพ่ือให้การดําเนินการแข่งขันเป็นไปโดยความเรียบร้อย และเป็นไปตามกําหนดเวลา 

คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันจึงขอกําหนดอัตราค่าปรับต่อรายการ จํานวน 500 บาท ต่อรายการ ต่อบุคคล ใน

กรณีท่ีเกิดความผิดพลาดของผู้สมัคร หรือต้องการเพ่ิม หรือสลับรุ่น หลังจากการปิดรับสมัครเท่าน้ัน หลังจากจับ

สลากแบ่งสายไปแล้ว จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ทุกกรณี 

 15.5 สาเหตุท่ีผู้แข่งขันจะต้องเสียค่าปรับ 

  - บุคคล ท่ีย่ืนความจํานงเข้าแข่งขันขอถอนตัวสละสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน ภายหลังการจัด 

คู่แข่งขัน และแบ่งสายการแข่งขัน โดยไม่มีเอกสาร หรือคําวินิจฉัยจากแพทย์ท่ีระบุว่า อาการป่วย หรือบาดเจ็บ 

ของผู้แข่งขันท่ีไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ หรือ อาการบาดเจ็บอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อ 

ผู้แข่งขัน 

  - ผู้ท่ีย่ืนความจํานงเข้าแข่งขันไม่มาแสดงตัว ใน วัน และ เวลา ของกําหนดการแข่งขัน  

ซ่ึงได้มีการประกาศอย่างชัดแจ้ง ก่อน หรือ ระหว่างการแข่งขัน ซ่ึงการประกาศอาจเป็นในรูปแบบเอกสาร หรือ 

ด้วยวาจา โดยการประกาศด้วยวาจาอันมีผลต่อการเปล่ียนแปลงกําหนดเวลาการแข่งขันแต่ละรายการน้ัน จะต้อง

เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันเท่าน้ัน ท้ังน้ี ต้องมีตัวแทนสถาบันทุกสถานฝึกสอนหรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสถาน

ฝึกสอนท่ีส่งผู้แข่งขันเข้าแข่งขันในรายการน้ันๆ มาแสดงตัวรับทราบก่อน 

 

16.  การช่ังน้ําหนัก  

 16.1 นักกีฬาท่ีเข้าทาการแข่งขันประเภทต่อสู้ท่ีจะต้องช่ังน้าหนัก ให้เข้าช่ังน้าหนักได้ในเช้าวัน 

แข่งขันเฉพาะผู้ท่ีมีรายการแข่งขันในวันน้ันเท่าน้ัน ระหว่างเวลา 7.30 น. – 8.30 น. ณ อาคารนันทนาการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 16.2 ช่ังน้าหนัก ช่ังได้ 1 คร้ัง แต่หากไม่ผ่าน สามารถช่ังได้อีก 1 คร้ัง ภายในเวลาก่อนปิดรับการช่ัง 

น้าหนัก ถ้าไม่ผ่าน ปรับเป็นแพ้ และไม่สามารถเล่ือนไปแข่งในรุ่นน้าหนักท่ีสูงหรือต่ากว่าได้ (ควรตรวจสอบ 

น้าหนัก และพิจารณาให้ดีก่อนสมัครลงแข่งขันในแต่ละรุ่น) โดยเกณฑ์ในการช่ังน้าหนัก อนุโลมให้ บวก ลบได้ 

ไม่เกิน 200 กรัม 
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17.  ข้อกําหนดในการแต่งกายของนักกีฬา 

 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใส่ชุดแข่งขันตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์คาราเต้โลก (WKF) และ

สมาคมกีฬาคาราเต้ แห่งประเทศไทย (TKF) และคณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน โดยอนุญาตให้ติดสัญลักษณ์

ของสถานฝึกสอนและหรือสมาคมกีฬาท่ีสังกัด โดยห้ามใช้ ธงชาติหรือสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึง 

การแข่งขันอ่ืนท่ีเหนือข้ันกว่าระดับเยาวชนแห่งประเทศไทย ป้ายสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตชุด หรือ  

ผู้อุปถัมภ์ ท่ีติดบนเส้ือผู้แข่งขันน้ันจะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 

 

18.  รายการและรุ่นการแข่งขัน 

 18.1 การแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน ประจําปี 2565 

 

การแข่งขันต่อสู้เยาวชนชาย (Boy Individual Kumite) 16 รายการ 

รุ่นอายุ และ พ.ศ. ตัวย่อ น้ําหนัก 

รุ่นอายุ 6-7 ปี (พ.ศ.2558-2559) U8  Open      

รุ่นอายุ 8-9 ปี (พ.ศ.2556-2557) U10 Open      

รุ่นอายุ 10-11 ปี (พ.ศ.2554-2555) U12 -35Kg +35Kg     

รุ่นอายุ 12-13 ปี (พ.ศ.2552-2553) U14 -45kg +45kg     

รุ่นอายุ 14-15 ปี (พ.ศ.2550-2551) CADET -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg  

รุ่นอายุ 16-17 ปี (พ.ศ.2548-2549) JUNIOR -55kg -61kg -68kg -76kg +76kg  

การแข่งขันท่ารําเยาวชน ชาย/หญิง รวม 12 รายการ 

รุ่นอายุ และ พ.ศ. ชาย (Male) หญิง (Female) 

รุ่นอายุ 6-7 ปี (พ.ศ.2558-2559) U8 Male Individual Kata U8 Female Individual Kata 

รุ่นอายุ 8-9 ปี (พ.ศ.2556-2557) U10 Male Individual Kata U10 Female Individual Kata 

รุ่นอายุ 10-11 ปี (พ.ศ.2554-2555) U12 Male Individual Kata U12 Female Individual Kata 

รุ่นอายุ 12-13 ปี (พ.ศ.2552-2553) U14 Male Individual Kata U14 Female Individual Kata 

รุ่นอายุ 14-15 ปี (พ.ศ.2550-2551) Cadet Male Individual Kata Cadet Female Individual Kata 

รุ่นอายุ 16-17 ปี (พ.ศ.2548-2549) Junior Male Individual Kata Junior Female Individual Kata 
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18.2 การแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับประชาชน ประจําปี 2565 

 

 

การแข่งขันต่อสู้เยาวชนหญิง (Girl Individual Kumite) รวม 13 รายการ 

รุ่นอายุ และ พ.ศ. ตัวย่อ น้ําหนัก 

รุ่นอายุ 6-7 ปี (พ.ศ.2558-2559) U8  Open      

รุ่นอายุ 8-9 ปี (พ.ศ.2556-2557) U10 Open      

รุ่นอายุ 10-11 ปี (พ.ศ.2554-2555) U12 -35Kg +35Kg     

รุ่นอายุ 12-13 ปี (พ.ศ.2552-2553) U14 -40kg +40kg     

รุ่นอายุ 14-15 ปี (พ.ศ.2550-2551) CADET -47kg -54kg +54kg    

รุ่นอายุ 16-17 ปี (พ.ศ.2548-2549) JUNIOR -48kg -53kg -59kg +59kg   

KATA รวม 4 รายการ 

รุGนอายุ และ พ.ศ. ชาย หญิง 

ประชาชน 16ป.ข้ึนไป (พ.ศ.2549) 
ท=ารำบุคคลชาย 

Senior Male Individual Kata 

ท=ารำบุคคลหญิง 

Senior Female Individual Kata 

รุ=นอายุ16-20ป. (พ.ศ.2545-2549) 
ท=ารำบุคคลชาย 

U21 Male Individual Kata 

ท=ารำบุคคลหญิง 

U21 Female Individual Kata 

KUMITE รวม 22 รายการ 

รุGนอายุ และ พ.ศ. รายการ น้ำหนัก 

ประชาชน 18ป.ข้ึนไป ชาย (พ.ศ.2547) 

Senior Male Individual Kumite 
6 -55kg -60kg -67kg -75kg -84kg +84kg 

ประชาชน 18ป.ข้ึนไป หญิง (พ.ศ.2547) 

Senior Female Individual Kumite 
5 -50kg -55kg -61kg -68kg +68kg  

รุ=นอายุ18-20 ป.  ชาย (พ.ศ.2545-2547) 

U21 Male Individual Kumite 
6 -55kg -60kg -67kg -75kg -84kg +84kg 

รุ=นอายุ18-20 ป. หญิง (พ.ศ.2545-2547) 

U21 Female Individual Kumite 
5 -50kg -55kg -61kg -68kg +68kg  
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19.  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน การแข่งขันต่อสู้ (Kumite) 

 19.1 เยาวชน รุ่นอายุ 6 – 9 ปี ท้ังหญิงและชายให้ใช้เวลาในการแข่งขัน 1.00 นาที 

 19.2 เยาวชน รุ่นอายุ 10 – 13 ปี ท้ังหญิงและชายให้ใช้เวลาในการแข่งขัน 1.30 นาที 

 19.3 เยาวชน รุ่นอายุต้ังแต่ 14 ปีข้ึนไป ท้ังหญิงและชายใช้เวลาในการแข่งขัน 2 นาที 

 19.4 ประชาชน อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป และU21 ท้ังหญิงและชายใช้เวลาในการแข่งขัน 3 นาที 

 

20.  อุปกรณ์การแข่งขัน 

 20.1  นักกีฬารุ่นอายุต้ังแต่ 14 ปีข้ึนไป (Cadet+) ต้องสวม นวม, สนับแข้ง, สนับหลังเท้า และเกราะ

ป้องกันลําตัว ท่ีได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาคาราเต้ แห่งประเทศไทย (TKF) หรือ สหพันธ์คาราเต้โลก (WKF) 

 20.2  ให้นักกีฬาต้องใส่ฟันยางในการแข่งขันประเภทต่อสู้ด้วยในทุกรุ่น (ยกเว้น รุ่น 6-7 ปี, 8-9 ปี)  

 20.3  ชุดแข่งขันและสายคาดเอว ไม่อนุญาตให้ปักช่ือหรือตราใด ยกเว้นตราผู้ผลิต  

 20.4  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์ป้องกันทุกชนิดต้องได้มาตรฐานตามท่ีสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

(TKF) และ สหพันธ์คาราเต้โลก (WKF) กําหนดไว้ โดยนักกีฬาเป็นผู้จัดเตรียมมาเองท้ังหมด  

 

21. การประท้วง 

ผู้มีสิทธิประท้วงผลการแข่งขัน คือ โค้ชหรือผู้จัดการทีม ท่ีมีช่ือลงทะเบียนอย่างเป็นทางการของทีม 

กีฬาน้ันๆ ให้ย่ืนคาประท้วงต่อกรรมการหัวหน้าสนามท่ีนักกีฬาของตนแข่งขันในรุ่นท่ีต้องการประท้วง ตาม 

หลักเกณฑ์มาตรฐาน คือ 

21.1 ย่ืนความประสงค์แก่หัวหน้าสนามแข่งขันน้ันๆ เพ่ือการประท้วงภายใน 1 นาที หลังส้ินสุดการ 

แข่งในรุ่นท่ีต้องการประท้วง 

21.2 รับเอกสารใบประท้วงเพ่ือไปเขียนคาประท้วง และเขียนส่งภายใน 4 นาที พร้อมย่ืนเงินค่า 

ประท้วง จํานวน 3,000 บาท 

21.3 คณะลูกขุนอุทธรณ์จะพิจารณาคาประท้วงจากข้อความและหลักฐานในใบประท้วง และแจ้งผล 

ผู้ประท้วง ภายใน 5 นาที หลังจากรับเอกสาร 

21.4 หากประท้วงสําเร็จจะได้รับเงินค่าประท้วงคืน หากไม่สาเร็จเงินค่าประท้วงจะถูกเก็บเข้าฝ่ายจัดการ

แข่งขัน โดยผลการพิจารณาของคณะลูกขุนถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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22.  รางวัลการแข่งขัน 

 21.1 รุ่นเยาวชน(ทุกรุ่นอายุ) และรุ่นประชาชน (อายุ 18 ปีข้ึนไป)   

  -  เหรียญรางวัลชนะเลิศ และประกาศนียบัตร   จํานวน 1 รางวัล   

  -  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และประกาศนียบัตร จํานวน 1 รางวัล 

  -  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และประกาศนียบัตร จํานวน 2 รางวัล 

 21.2 รางวัลนักกีฬายอดเย่ียม (ถ้วยรางวัลจํานวน 16 รางวัล) 

   - รุ่นอายุ 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, Cadet, Junior, Senior, U21 (ชาย, หญิง) 

 หมายเหตุ :  พิจารณารางวัลจากรุ่นท่ีมีนักกีฬาลงแข่งขันมากท่ีสุด, ผลการแข่งขันและเหรียญรางวัลท่ี

ได้รับ (พิจารณาจากเหรียญทอง, เงิน และทองแดงตามลําดับ) และคณะกรรมการพิจารณารางวัลมีมติเห็นสมควร

ได้รับรางวัล  

 21.3 รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเย่ียม (ถ้วยรางวัลจํานวน 8 รางวัล) 

  -  รุ่นยุวชน (อายุ6 -13 ปี) ชาย, หญิง 

  -  รุ่นนักเรียน (อายุ 14 – 15 ปี) ชาย, หญิง 

  -  รุ่นเยาวชน (อายุ16 – 17 ปี) ชาย, หญิง 

  -  รุ่นประชาชน (อายุ 18 ปีข้ึนไป) ชาย, หญิง 

  -  รุ่น U21 ชาย, หญิง 

 หมายเหตุ :  โค้ชของนักกีฬารุ่นท่ีได้นักกีฬายอดเย่ียมจะได้โค้ชยอดเย่ียม  

 21.4 รางวัลทีมยอดเย่ียมคะแนนรวม 

  -  ทีมชนะเลิศ   ถ้วยรางวัล  

  -  ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1  ถ้วยรางวัล 

  -  ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2  ถ้วยรางวัล 

  -  ทีมรางวัลชมเชย (2 รางวัล) ถ้วยรางวัล 

   หมายเหตุ : พิจารณารางวัล ด้วยการนับเหรียญทองในรุ่นท่ีมี 4 คนข้ึนไป  

• กรณีเหรียญทองเท่ากันให้นับเหรียญเงิน และทองแดงตามลําดับ  
• กรณียังเท่ากัน ให้นับเหรียญทุกรุ่นท่ีส่งแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

  

 หมายเหตุ :  

 - การให#รางวัลพิจารณาจากนักกีฬา/ทีม ท่ีเข#าร=วมทำการแข=งขัน โดยพิจารณาจาก 

ผลการแข=งขันไม=ก=อให#เกิดปoญหาในระหว=างการแข=งขัน รวมถึงมารยาทท่ีดีและมีน้ำใจนักกีฬา 

ตามวัฒนธรรมประเพณีของคาราเต# โดยคณะกรรมาธิการผู#ตัดสิน เปvนผู#พิจารณาช้ีขาด 

 - รางวัลต=างๆ อาจมีการปรับเปล่ียนได#เพ่ือความเหมาะสม 

 



หน#า 11 จาก12 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565  

23.  บทเฉพาะกาล 

 เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันท่ีจะดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย   

และคณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสามารถแก้ไขระเบียบและกําหนดการ การแข่งขันคาราเต้

โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชน ประจําปี 2565 และการแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศ

ไทย ระดับประชาชน ประจําปี 2565 ได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงได้มีการประกาศ อย่างแจ้งชัด ก่อน หรือ ระหว่าง

การแข่งขัน ซ่ึงการประกาศอาจเป็นในรูปแบบเอกสาร หรือ ด้วยวาจาก็ได้  

 

สมาคมฯขอสงวนสิทธิในการงดแจกเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการแข่งขันทุกชนิด ท้ังน้ี แต่ละทีม 

สามารถ Download เอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง จาก Link ท่ีสมาคมแจ้งให้ทราบ 

 

 ติดตามข่าวสารได้ท่ีเว็บไซด์สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย tkf.or.th 

 
ปรับปรุง 6 ก.ย. 2565 

- รายละเอียดรุ่น Junior ชาย ตกบรรทัดไปซ้อนรุ่น Junior หญิง 

- แก้ไขการพิมพ์ พ.ศ. ผิด รุ่น Cadets แก้ไขจาก 2552-2553  เป็น 2550-2551 

  



หน#า 12 จาก12 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565  

กําหนดการ 
 

วันท่ี 19 กันยายน 2565 
เวลา โปรแกรม สถานท่ี 

24.00น. ปิดรับสมัครแข่งขัน เว็บสมัคร 

 

วันท่ี 21 กันยายน 2565 
เวลา โปรแกรม สถานท่ี 

18.00น. ประกาศผลจับฉลาก Tkf.or.th / เว็บสมัคร 

 
วันท่ี 24 กันยายน 2565 

เวลา โปรแกรม สถานท่ี 

07.30 - 08.30 ช่ังน้ําหนักประเภทต่อสู้  

ท่ีแข่งขันในวันท่ี 24 ก.ย. 2565 

อาคารนันทนาการ,  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

09.00 - 18.00 น. การแข่งขันรุ่นอายุ U8, U10, 

U12, Junior, U21 

ประเภทต่อสู้บุคคล, ท่ารําบุคคล  

 
วันท่ี 25 กันยายน 2565 

เวลา โปรแกรม สถานท่ี 

07.30 - 08.30 ช่ังน้ําหนักประเภทต่อสู้  

ท่ีแข่งขันในวันท่ี 25 ก.ย. 2565 

อาคารนันทนาการ,  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

09.00 - 18.00 น. การแข่งขันรุ่นอายุ U14,  Cadet 

และSenior 

ประเภทต่อสู้บุคคล, ท่ารําบุคคล  

 
***หมายเหตุ – กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


