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1. หลักการและเหตุผล 

 ป#จจุบันการออกกำลังกายหรือการเล4นกีฬาอย4างสม่ำเสมอเป:นกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีส4งเสริมให@คนมี

พัฒนาการทางด@านร4างกาย สติป#ญญา อารมณFและสังคม ก4อให@เกิดพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณF ปลูกฝ#งความ

สามัคคีของผู@ร4วมกิจกรรม สร@างให@เป:นผู@มีน้ำใจนักกีฬา รู@แพ@ รู@ชนะ รู@อภัย และเคารพในกฎ ระเบียบ กติกา การ

แข4งขันสามารถนำทักษะท่ีเกิดข้ึนไปใช@ประโยชนFในชีวิตประจำวัน 

 

 กีฬาคาราเต@เป:นกีฬาประเภทต4อสู@ปXองกันตัวท่ีมีคุณค4าต4อเยาวชนและประชาชนซ่ึงให@คุณค4าท้ังใน

ด@านการออกกำลังกาย และยังให@ประโยชนFในด@านการปXองกันตนเองในยามคับขันจากภัยอันตรายต4างๆ   

ด@วยกีฬาคาราเต@เหมาะกับคนไทยเพราะเป:นกีฬาประเภทต4อสู@ปXองกันตัวโดยไม4ใช@อาวุธ  ซ่ึงคนไทยมีความถนัด

อยู4โดยธรรมชาติแล@ว 

 

 สมาคมกีฬาคาราเต@แห4งประเทศไทย จึงได@จัดการแข4งขันกีฬาคาราเต@โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศ

แห4งประเทศไทย ข้ึนเพ่ือมุ4งหวังให@นักเรียนได@ฝ_กทักษะกีฬากีฬาคาราเต@โด สามารถแสดงออกถึงความสามารถ

พิเศษทางด@านกีฬาคาราเต@โดได@อย4างเต็มศักยภาพ ควบคู4ไปกับการมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง ตลอดจนสามารถ

พัฒนาทักษะของตนเองให@มีความชำนาญในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะนำไปสู4การเป:นนักกีฬาเพ่ือความเลิศและการ

แข4งขันในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยต4อไปในอนาคต 

 

 ด@วยเหตุน้ี สมาคมกีฬากีฬาคาราเต@แห4งประเทศไทยจึงจัดให@มี จัดการแข3งขันกีฬาคาราเต9โด โรงเรียน สพฐ. 

ชิงชนะเลิศแห3งประเทศไทย  ประจำปF 2565 ชิงถ9วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  เพ่ือให@นักกีฬาได@แสดงความสามารถและศักยภาพทางด@านทักษะกีฬาคาราเต@โดหลังจากท่ีได@เข@าร4วม

โครงการพัฒนาทักษะทางด@านกีฬาคาราเต@โดเพ่ือความเป:นเลิศในโรงเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

 

2. วัตถุประสงคR 

 2.1 เพ่ือพัฒนาฝdมือ และมาตรฐาน นักกีฬาคาราเต@โด ระดับโรงเรียน สู4ความเป:นเลิศอย4างเป:น

ระบบและพัฒนาสู4การเป:นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติต4อไป 

 2.2 เพ่ือเปeดโอกาสให@นักกีฬาคาราเต@โด ได@มีโอกาสแข4งขันสร@างเสริมประสบการณFซ่ึงกันละกัน 

 2.3 เพ่ือสร@างความสัมพันธFอันดีระหว4างนักกีฬาคาราเต@โด ในแต4ละโรงเรียน 

 2.4 เพ่ือให@นักกีฬาท่ีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได@รับโอกาสทางการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาตามโครงการทางกีฬา เช4น โครงการความสามรถพิเศษทางด@านกีฬาคาราเต@โดของ

มหาวิทยาลัยต4างๆ ท้ังรัฐบาลและเอกชน 

 2.5 เพ่ือให@นักกีฬาสร@างผลงานในระดับชาติให@กับโรงเรียนต@นสังกัด  
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3. ผลท่ีคาดว3าจะได9รับจากการจัดการแข3งขัน 

 3.1  นักกีฬาคาราเต@โดท้ังระดับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป ได@พัฒนาความสามารถจากการแข4งขัน 

 3.2  สร@างความสัมพันธFอันดีให@แก4นักกีฬาคาราเต@โดท่ีฝ_กฝนในโรงเรียนต4างๆ 

 3.3  นักกีฬาท่ีมีความสามารถทางกีฬามีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามโครงการทางกีฬา 

ของมหาวิทยาลัยต4างๆ ท้ังรัฐบาลและเอกชน เน่ืองจากการชนะเลิศ อันดับ 1, 2, 3 สามารถนำใบ

ประกาศนียบัตร ไปเป:นหลักฐานประกอบการพิจารณาได@  

 

4. คณะกรรมการดำเนินการแข3งขัน 

 ได@รับการแต4งต้ังโดย สมาคมกีฬาคาราเต@แห4งประเทศไทย 

 

5. กำหนดการ  

 วันท่ี 8 – 9 ตุลาคม 2565 

 

6. สถานท่ีแข3งขัน    

 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 

7. ข9อบังคับและกติกาการแข3งขัน 

 7.1 ให@ใช@กติกาการแข4งขันคาราเต@สากล (The World Karate Federation: WKF) ฉบับป#จจุบัน 

(Kata Competition Rules) ท่ีสมาคมกีฬาฯรับรอง และประกาศใช@  

 7.2 ให@ใช@อุปกรณFการแข4งขันท่ีได@รับการรับรองโดย World Karate Federation (WKF) หรือสมาคมกีฬา

คาราเต@แห4งประเทศไทย Thailand Karate Federation (TKF) ให@การรับรอง  

 7.3 ผู@ท่ีเข@าร4วมแข4งขันต@องระบุช่ือสถานศึกษา และต@องเป:นสถานศึกษาท่ีสมาคมกีฬาคาราเต@แห4ง

ประเทศไทยให@การรับรอง และสามารถตรวจสอบได@ 

 7.4 ผู@เข@าร4วมการแข4งขันจะต@องปฏิบัติตามกติกาของท่ีสมาคมกีฬาคาราเต@แห4งประเทศไทย และ 

คณะกรรมการดำเนินการแข4งขันกำหนดไว@อย4างเคร4งครัด  

 7.5 ในการแข4งขันทุกรายการ จะต@องมีบุคคลสมัครเข@าร4วมแข4งขันไม4ต่ำกว4า 2 คน หากน@อยกว4าจะจัด

ให@มีแข4งขันและอาจอยู4นอกเง่ือนไข รวมถึงการนับคะแนนท่ีมีผลต4อรางวัลต4างๆ และหากมีความจำเป:นท่ีจะต@องมี

การงดการแข4งขันรายการใด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข4งขันจะเป:นผู@พิจารณาว4าอาจจะนำไปแข4งขัน

รวมกับรุ4นอ่ืนและหรือไม4มีการแข4งขันในรุ4นน้ัน 
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8. โรงเรียนท่ีมีสิทธิส3งนักกีฬาเข9าร3วมการแข3งขัน   

 8.1 โรงเรียนท่ีเข@าร4วมแข4งขันได@ต@องอยู4ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 8.2 โรงเรียนต@องได@รับการรับรองจากสมาคมกีฬาคาราเต@แห4งประเทศไทย ท่ีได@เข@าร4วมโครงการพัฒนา

ทักษะทางด@านกีฬาคาราเต@โดเพ่ือความเป:นเลิศในโรงเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

 8.3 จัดประกาศรายช่ือโรงเรียนท่ีสามารถเข@าร4วมการแข4งขันได@ เพ่ือแจ@งให@โรงเรียนต4างๆทราบ 

 

9. คุณสมบัติของผู9สมัครเข9าแข3งขัน 

 9.1 เป:นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

 9.2 การแข3งขันกีฬาคาราเต9โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห3งประเทศไทย ประจำปF 2565  

ชิงถ9วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  -  ในแต4ละรุ4นอายุ นับอายุตามปFท่ีแข3งขัน 

  -  นักกีฬาหน่ึงคนสามารถสมัครเข@าแข4งขันประเภทต4อสู@ (คูมิเต@)(KUMITE) ได@ 2 รายการ และ

ประเภทท4ารำ (กาต@า)(KATA) ได@ 2 รายการ 

  - ในแต4ละโรงเรียนสามารถส4งนักกีฬาในแต4ละรุ4นได@มากกว4า 1 คน มากกว4า 1 ทีม 

 

10. หลักฐานการสมัคร 

 ผู@สมัครแข4งขันต@องนำหลักฐาน คือ บัตรนักเรียน เพ่ือแสดงอายุจริงและยืนยันตัวตนว4าสังกัดโรงเรียน

ดังกล4าวจริง แสดงให@กับเจ@าหน@าท่ีรับลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต@อง ถ@านักกีฬาท่ีมีหลักฐานไม4ครบถ@วนและ

ไม4ถูกต@องตามท่ีได@สมัครไว@จะถือเป:นโมฆะ (จะยกเว@นในบางกรณีให@ใช@บัตรประจำตัวประชาชน โดยให@

คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข4งขันพิจารณาตามความเหมาะสม) 

 

11. ข้ันตอนการรับสมัคร และกำหนดวันรับสมัคร  

    สมัครทางออนไลนFเท4าน้ัน ติดตาม Link สมัครแข4งขัน ผ4านช4องทางเว็บไซดF TKF.or.th  

*** เร่ิมรับสมัครต้ังแต3 12 กันยายน 2565 ถึง 1 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00น.*** 

หมายเหตุ :  ทางสมาคมกีฬากีฬาคาราเต9แห3งประเทศไทยจะตัดสิทธิโรงเรียนท่ีสมัครเกินกำหนดเวลาโดย

ไม3มีการผ3อนผันใดๆ ท้ังส้ิน  

 

12. กำหนดการตรวจสอบรายช่ือ 

 12.1 ดำเนินการตรวจสอบรายช่ือ โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข4งขัน 

 12.2 การประกาศรายช่ือผู9เข9าร3วมแข3งขันอย3างเปjนทางการ ก4อนการแข4งขัน 1 สัปดาหF โดย

สามารถติดตามข@อมูลและสอบถามรายละเอียดต4างๆได@ทางเว็บไซดF, เฟชบุ�คหรือช4องทางส่ือสังคมออนไลนFอ่ืนๆ 

ของสมาคมกีฬาคาราเต@แห4งประเทศไทย 
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            12.3 ห9ามเปล่ียนผู9แข3งขัน ผู@แข4งขันหรือสถานฝ_กสอนใด ไม4มีสิทธ์ิในการขอเปล่ียนตัวบุคคลในการ

เข@าแข4งขันโดยเด็ดขาดไม4ว4ากรณีใดก็ตาม หากผู@แข4งขันไม4พร@อมเข@าร4วมแข4งขัน จำเป:นต@องขอถอนตัวสละสิทธิ

ในการเข@าแข4งขันรายการน้ัน  

            12.4 สาเหตุท่ีผู9แข3งขันจะต9องโดนตัดสิทธ์ิ 

  - บุคคล ท่ีย่ืนความจำนงเข@าแข4งขันขอถอนตัวสละสิทธ์ิเข@าร4วมการแข4งขัน 

  - ผู@ท่ีย่ืนความจำนงเข@าแข4งขันไม4ส4งเอกสารการแข4งขันตามเวลาท่ีกำหนด 

  -คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข4งขัน เห็นควรพิจารณาและมีมติให@ตัดสิทธ์ินักกีฬาผู@น้ัน เพ่ือ

ปกปXองรักษาศักด์ิศรีของสมาคมฯและกีฬาคาราเต@ 

 

13. ข9อกำหนดในการแต3งกายของนักกีฬา 

 ผู@เข@าแข4งขันจะต@องใส4ชุดแข4งขันตามกติกาการแข4งขันของสหพันธFคาราเต@โลก (WKF) และ

สมาคมกีฬาคาราเต@แห4งประเทศไทย (TKF) และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข3งขันโดยอนุญาตให@ติด

สัญลักษณFของโรงเรียนท่ีสังกัด โดยห@ามใช@ธงชาติหรือสัญลักษณFท่ีแสดงถึงการแข4งขันอ่ืนท่ีเหนือข้ันกว4าระดับ

เยาวชนแห4งประเทศไทย ปXายสัญลักษณFของบริษัทผู@ผลิตชุดหรือผู@อุปถัมภF ท่ีติดบนเส้ือผู@แข4งขันน้ันจะต@อง

ได@รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข4งขัน 

 

14. อุปกรณRการแข3งขัน 

 14.1 ชุดแข4งขันและสายคาดเอว ไม4อนุญาตให@ป#กช่ือหรือตราใด ยกเว@นตราผู@ผลิต  

 14.2 ชุดและอุปกรณFแข4งขันต@องได@มาตรฐานตามท่ีสมาคมกีฬาคาราเต@แห4งประเทศไทย (TKF) และ 

สหพันธFคาราเต@โลก (WKF) กำหนดไว@   

 14.3 ให@เป:นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข4งขัน 

 

15. รายการและรุ3นการแข3งขัน 

 การแข3งขันกีฬาคาราเต9โด โรงเรียน สพฐ ชิงชนะเลิศแห3งประเทศไทย  ประจำปF 2565  

ชิงถ9วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

แบ4งออกเป:น 75 รายการ ดังน้ี  

 15.1 การแข3งขันท3ารำ ประเภทบุคคล (Individual KATA) รวม 12 รายการ คือ  

   1.  การแข3งขันท3ารำ ชาย (Boy Individual Kata) รวม 6 รายการ    

    1.1 รุ4นอายุ 6-7 ปd   (พ.ศ.2558 - 2559) 

    1.2 รุ4นอายุ 8-9 ปd  (พ.ศ.2556 - 2557) 

    1.3 รุ4นอายุ 10-11 ปd (พ.ศ.2554 - 2555) 

    1.4 รุ4นอายุ 12-13 ปd (พ.ศ.2552 - 2553) 

    1.5 รุ4นอายุ 14-15 ปd  (พ.ศ.2550 - 2551) 

    1.6 รุ4นอายุ 16-18 ปd (พ.ศ.2547 - 2549) 
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   2.  การแข3งขันท3ารำ หญิง (Girl Individual Kata) รวม 6 รายการ 

    2.1 รุ4นอายุ 6-7 ปd   (พ.ศ.2558 - 2559) 

    2.2 รุ4นอายุ 8-9 ปd  (พ.ศ.2556 - 2557) 

    2.3 รุ4นอายุ 10-11 ปd (พ.ศ.2554 - 2555) 

    2.4 รุ4นอายุ 12-13 ปd (พ.ศ.2552 - 2553) 

    2.5 รุ4นอายุ 14-15 ปd  (พ.ศ.2550 - 2551) 

    2.6 รุ4นอายุ 16-18 ปd (พ.ศ.2547 - 2549)    

 15.2 การแข3งขันท3ารำ ประภททีม (Team KATA) รวม 8 รายการ คือ 

   1.  การแข3งขันท3ารำ ทีมชาย (Boy Team Kata) รวม 4 รายการ    

    1.1 รุ4นอายุ 6-9 ปd   (พ.ศ.2556 - 2559) 

    1.2 รุ4นอายุ 10-13 ปd  (พ.ศ.2552 - 2555) 

    1.3 รุ4นอายุ 14-15 ปd  (พ.ศ.2550 - 2551) 

    1.4 รุ4นอายุ 16-18 ปd  (พ.ศ.2547 - 2549) 

   2.  การแข3งขันท3ารำ ทีมหญิง (Girl Team Kata) รวม 4 รายการ 

    2.1 รุ4นอายุ 6-9 ปd   (พ.ศ.2556 - 2559) 

    2.2 รุ4นอายุ 10-13 ปd  (พ.ศ.2552 - 2555) 

    2.3 รุ4นอายุ 14-15 ปd  (พ.ศ.2550 - 2551) 

    2.4 รุ4นอายุ 16-18 ปd  (พ.ศ.2547 - 2549) 

 

 15.3 การแข3งขันต3อสู9 ประเภทบุคคล (KUMITE) รวม 45 รายการ 

 

   1.  การแข3งขันต3อสู9 ชาย (Boy Individual kumite) รวม 23 รายการ    

    1.1 รุ4นอายุ 6-7 ปd     (พ.ศ.2558 - 2559) 

    1.2 รุ4นอายุ 8-9 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 28 กิโลกรัม (พ.ศ.2556 - 2557) 

    1.3 รุ4นอายุ 8-9 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 33 กิโลกรัม 

    1.4 รุ4นอายุ 8-9 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 33 กิโลกรัม 

    1.5 รุ4นอายุ 10-11 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 33 กิโลกรัม (พ.ศ.2554 - 2555) 

    1.6 รุ4นอายุ 10-11 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 38 กิโลกรัม 

    1.7 รุ4นอายุ 10-11 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 38 กิโลกรัม 

    1.8 รุ4นอายุ 12-13 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 40 กิโลกรัม (พ.ศ.2552 - 2553) 

    1.9 รุ4นอายุ 12-13 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 46 กิโลกรัม 

    1.10 รุ4นอายุ 12-13 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 46 กิโลกรัม 

    1.11 รุ4นอายุ 14-15 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 48 กิโลกรัม (พ.ศ.2550 - 2551) 

    1.12 รุ4นอายุ 14-15 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 52 กิโลกรัม 
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    1.13 รุ4นอายุ 14-15 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 57 กิโลกรัม 

    1.14 รุ4นอายุ 14-15 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 63 กิโลกรัม 

    1.15 รุ4นอายุ 14-15 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 63 กิโลกรัม 

    1.16 รุ4นอายุ 16-17 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 50 กิโลกรัม (พ.ศ.2548 - 2549) 

    1.17 รุ4นอายุ 16-17 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 55 กิโลกรัม 

    1.18 รุ4นอายุ 16-17 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 61 กิโลกรัม 

    1.19 รุ4นอายุ 16-17 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 68 กิโลกรัม 

    1.20 รุ4นอายุ 16-17 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 76 กิโลกรัม 

    1.21 รุ4นอายุ 16-17 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 76 กิโลกรัม 

    1.22 รุ4นอายุ 18-19 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 65 กิโลกรัม (พ.ศ.2546 - 2547) 

    1.23 รุ4นอายุ 18-19 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 65 กิโลกรัม 

   2.  การแข3งขันต3อสู9 หญิง (Girl Individual kumite) รวม 22 รายการ 

    2.1 รุ4นอายุ 6-7 ปd     (พ.ศ.2558 - 2559) 

    2.2 รุ4นอายุ 8-9 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 28 กิโลกรัม (พ.ศ.2556 - 2557) 

    2.3 รุ4นอายุ 8-9 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 33 กิโลกรัม 

    2.4 รุ4นอายุ 8-9 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 33 กิโลกรัม 

    2.5 รุ4นอายุ 10-11 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 35 กิโลกรัม (พ.ศ.2554 - 2555) 

    2.6 รุ4นอายุ 10-11 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 40 กิโลกรัม 

    2.7 รุ4นอายุ 10-11 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 40 กิโลกรัม 

    2.8 รุ4นอายุ 12-13 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 38 กิโลกรัม (พ.ศ.2552 - 2553) 

    2.9 รุ4นอายุ 12-13 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 44 กิโลกรัม 

    2.10 รุ4นอายุ 12-13 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 44 กิโลกรัม 

    2.11 รุ4นอายุ 14-15 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 38 กิโลกรัม (พ.ศ.2550 - 2551) 

    2.12 รุ4นอายุ 14-15 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 43 กิโลกรัม 

    2.13 รุ4นอายุ 14-15 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 47 กิโลกรัม 

    2.14 รุ4นอายุ 14-15 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 54 กิโลกรัม 

    2.15 รุ4นอายุ 14-15 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 54 กิโลกรัม 

    2.16 รุ4นอายุ 16-17 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 43 กิโลกรัม (พ.ศ.2548 - 2549) 

    2.17 รุ4นอายุ 16-17 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 48 กิโลกรัม 

    2.18 รุ4นอายุ 16-17 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 53 กิโลกรัม 

    2.19 รุ4นอายุ 16-17 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 59 กิโลกรัม 

    2.20 รุ4นอายุ 16-17 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 59 กิโลกรัม 

    2.21 รุ4นอายุ 18-19 ปd รุ4นน้ำหนักไม4เกิน 50 กิโลกรัม (พ.ศ.2546 - 2547) 

    2.22 รุ4นอายุ 18-19 ปd รุ4นน้ำหนักมากกว4า 50 กิโลกรัม 
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 15.4 การแข3งขันต3อสู9 ประเภททีม (TEAM KUMITE) รวม  10  รายการ 

 

   1.  การแข3งขันต3อสู9 ทีมชาย (Boy Team Kumite) รวม 5 รายการ    

    1.1 รุ4นอายุ 6-8 ปd   (พ.ศ.2557 - 2559) (3+1 คน) 

    1.2 รุ4นอายุ 9-11 ปd  (พ.ศ.2554 - 2556) (3+1 คน) 

    1.3 รุ4นอายุ 12-13 ปd  (พ.ศ.2552 - 2553) (3+1 คน) 

    1.4 รุ4นอายุ 14-15 ปd  (พ.ศ.2550 - 2551) (5+2 คน) 

    1.5 รุ4นอายุ 16-18 ปd  (พ.ศ.2547 - 2549) (5+2 คน) 

   2.  การแข3งขันต3อสู9 ทีมหญิง (Girl Team Kumite) รวม 5 รายการ 

    2.1 รุ4นอายุ 6-8 ปd   (พ.ศ.2557 - 2559) (3+1 คน) 

    2.2 รุ4นอายุ 9-11 ปd  (พ.ศ.2554 - 2556) (3+1 คน) 

    2.3 รุ4นอายุ 12-13 ปd  (พ.ศ.2552 - 2553) (3+1 คน) 

    2.4 รุ4นอายุ 14-15 ปd  (พ.ศ.2550 - 2551) (3+1 คน) 

    2.5 รุ4นอายุ 16-18 ปd  (พ.ศ.2547 - 2549) (3+1 คน)   

 

16.  รางวัลการแข3งขัน 

          16.1 ทุกรุ3นอายุ   

  -  เหรียญรางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล   

  -  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล 

  -  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล  
 

 16.2 รางวัลนักกีฬายอดเย่ียม 

  -  รุ4นยุวชน (ประถมศึกษาตอนต@น), รุ4นยุวชน (ประถมศึกษาตอนปลาย),  รุ4นนักเรียน

(มัธยมศึกษาตอนต@น) และรุ4นเยาวชน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) (จำนวน 8 รางวัล) 

  -  นักกีฬา  เกียรติบัตร พร@อมถ@วยรางวัล 

 หมายเหตุ :  พิจารณารางวัลจากผลการแข4งขันและเหรียญรางวัลท่ีได@รับ (พิจารณาจากเหรียญทอง, 

เงิน และทองแดงตามลำดับ) และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข4งขันพิจารณารางวัลมีมติเห็นสมควรได@รับ

รางวัล  

 16.3 รางวัลผู9ฝ�กสอนยอดเย่ียม 

  -  รุ4นยุวชน (ประถมศึกษาตอนต@น), รุ4นยุวชน (ประถมศึกษาตอนปลาย), รุ4นนักเรียน

(มัธยมศึกษาตอนต@น) และรุ4นเยาวชน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) (จำนวน 8 รางวัล)  

  - ผู@ฝ_กสอน เกียรติบัตร พร@อมถ@วยรางวัล 

 หมายเหตุ :  พิจารณารางวัลจากผลการแข4งขันและเหรียญรางวัลท่ีได@รับ (พิจารณาจากเหรียญทอง, 

เงิน และทองแดงตามลำดับ) และคณะกรรมการพิจารณารางวัลมีมติเห็นสมควรได@รับรางวัล  
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 16.4 รางวัลทีมคะแนนรวมประเภทต3อสู9 (KUMITE)  

  - ถ@วยรางวัลชนะเลิศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   1 รางวัล 

 หมายเหตุ : พิจารณารางวัลจากผลการแข4งขันและเหรียญรางวัลท่ีได@รับในประเภทต4อสู@ (KUMITE) 

รวมท้ังหมด (พิจารณาจากเหรียญทอง, เงิน และทองแดงตามลำดับ) 

 

 16.5 รางวัลทีมคะแนนรวมประเภทท3ารำ (KATA)  

  - ถ@วยรางวัลชนะเลิศ จากนายกสมาคมกีฬาคาราเต@แห4งประเทศไทย    1 รางวัล 

 หมายเหตุ : พิจารณารางวัลจากผลการแข4งขันและเหรียญรางวัลท่ีได@รับในประเภทท4ารำ (KATA) 

รวมท้ังหมด (พิจารณาจากเหรียญทอง, เงิน และทองแดงตามลำดับ) 

 16.6 รางวัลทีมยอดเย่ียมคะแนนรวม 

 -  ทีมชนะเลิศ               ถ@วยรางวัลพระราชทาน  

 -  ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1   ถ@วยรางวัล 

 -  ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2   ถ@วยรางวัล 

 -  ทีมรางวัลชมเชย (2 รางวัล)   ถ@วยรางวัล   

หมายเหตุ :  พิจารณารางวัล ด@วยการนับคะแนนดังต4อไปน้ี 

 1)  รุ4นการแข4งขันท่ีมีนักกีฬาต้ังแต4 3 คนข้ึนไป จะนับคะแนนดังน้ี 

  -  เหรียญทอง  10  คะแนน 

  -  เหรียญเงิน  5   คะแนน 

  -  เหรียญทองแดง  3  คะแนน    

 2)  รุ4นการแข4งขันท่ีมีนักกีฬาจำนวน 2 คน จะนับคะแนนดังน้ี 

  -  เหรียญทอง  3  คะแนน 

  -  เหรียญเงิน  1  คะแนน 

             3)  รวมคะแนนทุกรุ4นอายุ 

ในกรณีท่ีมีคะแนนเท4ากัน ให@พิจารณาจากเหรียญทอง, เงิน และทองแดงตามลำดับ ถ@ายังเท4ากันให@รับรางวัล

ร4วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  ทุกรางวัลแจกพร@อมใบเกียรติบัตร 

 - การให@รางวัลพิจารณาจากนักกีฬา/ทีม ท่ีเข@าร4วมทำการแข4งขัน โดยพิจารณาจากผลการแข4งขันไม4ก4อให@เกิด

ป#ญหาในระหว4างการแข4งขัน รวมถึงมารยาทท่ีดีและมีน้ำใจนักกีฬาตามวัฒนธรรมประเพณีของคาราเต@ โดย

คณะกรรมาธิการผู@ตัดสิน เป:นผู@พิจารณาช้ีขาด 

 - รางวัลต4างๆ อาจมีการปรับเปล่ียนได@เพ่ือความเหมาะสม 
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17.  บทเฉพาะกาล 

 เพื่อประโยชนRในการแข3งขันที่จะดำเนินการได9ตามวัตถุประสงคRสมาคมกีฬาคาราเต9แห3งประเทศ

ไทย   และคณะกรรมการดำเนินการแข3งขัน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสามารถแก@ไขระเบียบและกำหนดการ การ

แข3งขันกีฬาคาราเต9โด โรงเรียน สพฐ ชิงชนะเลิศแห3งประเทศไทย ประจำปF 2565 ชิงถ9วยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได@ตามความเหมาะสม 

ซึ่งได@มีการประกาศอย4างแจ@งชัด ก4อนหรือระหว4างการแข4งขัน ซึ่งการประกาศอาจเป:นในรูปแบบเอกสาร หรือ 

ด@วยวาจาก็ได@  
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ประกาศเพ่ิมเติม 
------------------------------------------------------------- 

 

 เร่ืองข9อบังคับและกติกาการแข3งขันกีฬาคาราเต9โด โรงเรียน สพฐ ชิงชนะเลิศแห3งประเทศไทย 

ประจำปF 2565 ชิงถ9วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

1. การแข4งขันประเภทท4ารำสำหรับ รุ4นอายุ 6 – 7 ปd, 8 – 9 ปd, 10 – 11 ปd ให@ใช@ท4ารำอิสระได@ 

สามารถใช@ท4ารำซ้ำได@  

2. การแข4งขันประเภทท4ารำสำหรับ รุ4นอายุ 12 – 13 ปd, 14 – 15 ปd, 16 – 18 ปd ให@ใช@ท4ารำอิสระ

ได@ สามารถใช@ท4ารำซ้ำได@ โดยให@สลับท4าในแต4ละรอบ เช4น รอบแรก รำท4า เฮียนโชดัง รอบสอง 

รำเฮียนนิดัง รอบสามรำเฮียนโชดัง เป:นต@น 

3. การแข4งขันประเภทท4ารำและต4อสู@ รุ4นอายุ 14 -15 ปd, 16 – 17 ปd และ 18 -19 ปd จัดให@มีระบบ

ตามสาย (REPECHAGE) 

4. ผู@เข@าแข4งขันจะต@องใส4ชุดแข4งขันตามกติกาการแข4งขันของสหพันธFคาราเต@โลก (WKF) และ

สมาคมกีฬาคาราเต@แห4งประเทศไทย (TKF) โดยอนุญาตให@ติดปXายสัญลักษณFของบริษัทผู@ผลิตชุด 

สัญลักษณFของสถานฝ_กสอนและหรือสมาคมกีฬาท่ีสังกัด โดยห@ามใช@ ธงชาติ หรือสัญลักษณFท่ี

แสดงถึงการแข4งขันอ่ืนท่ีเหนือข้ันกว4า   

5. การแต3งกายและอุปกรณRการแข3งขันให@เป:นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

จัดการแข4งขัน 

6.  สำหรับอุปกรณFการแข4งขันประเภทต4อสู@ทางสมาคมกีฬาคาราเต@แห4งประเทศไทย จะจัดหาให@

สำหรับโรงเรียนท่ีขาดแคลนอุปกรณF โดยให@แจ@งความประสงคFมาก4อนล4วงหน@า  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


