
 
มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ในการจัดการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 ประเภทพุมเซ่ 
ในระหว่างวันท่ี 21-23 ตุลาคม 2565  ณ  ไอส์แลนด์ฮอลล์ ช้ัน 3 ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย 
จึงขอให้เจา้หนา้ท่ี  ผูต้ดัสิน ผูฝึ้กสอน ผูช้ม และนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกท่านในการแข่งขนั G H Bank เทควนัโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565ประเภทพุมเซ่ 
ในระหว่างวนัท่ี 21-23 ตุลาคม 2565   ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3  ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด์  ปฏิบติั
ตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไรรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1. นกักีฬาท่ีจะเขา้ร่วมการแข่งขนั ผูฝึ้กสอน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี จะตอ้งไดรั้บการ
ฉีดวคัซีนโควิด -19 อยา่งนอ้ย 2 เขม็ Upload เอกสาร  https://gmac.group/ghbank2022-vaccine/ 

2. ก าหนดให้สนามแข่งขนัมีทางเขา้ และทางออกหน่ึงจุด โดยเขา้จากทางดา้นหนา้ฮอลลเ์ท่านั้น และ
อนุญาตใหเ้ขา้สนามการแข่งขนัไดต้ั้งแต่ เวลา 07.30 น.เป็นตน้ไป 

3. ก่อนเขา้สนามการแข่งขนัใหน้กักีฬา ผูฝึ้กสอน ผูป้กครอง ผูต้ดัสิน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ี น าผลตรวจ ATK  ท่ีตรวจดว้ยตวัเองหรือจากหน่วยงานทางการแพทย ์ระบุช่ือ-สกุลและวนัท่ี
ตรวจให้เรียบร้อย โดยน ามาแสดงให้เจา้หน้าท่ีตรงจุดตรวจสอบหน้าสนามแข่งขนั โดยผลตรวจ
ใชไ้ดว้นัต่อวนัเท่านั้น  

4. มีมาตรการคดักรองวดัไขแ้ละอาการเส่ียงก่อนเขา้สนามแข่งขนั และผูท่ี้จะเขา้สนามแข่งขนัจะตอ้ง
สแกนคิวอาร์โคดหรือลงทะเบียน ก่อนเขา้สนามแข่งขนัทุกคน 

5. ในบริเวณสนามการแข่งขนัจะมีการวางเจลแอลกฮอลไ์วต้ามจุดต่าง ๆ 

6. ผูท่ี้อยู่ในสนามแข่งขนัจะตอ้งเวน้ระยะห่าง สวมหนา้กากผา้หรือหน้ากากอนามยัตลอดเวลา ยกเวน้
นกักีฬาท่ีก าลงัท าการแข่งขนั 

7. ขณะรอคิวเขา้ร่วมแข่งขนัใหเ้วน้ระยะห่างตามจุดหรือสัญลกัษณ์ท่ีผูจ้ดัการแข่งขนัก าหนดไว ้

8. ลดการพูดคุยท่ีไม่จ าเป็น หากจ าเป็นควรพูดโดยใชร้ะดบัเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเวน้การจบัมือ  
โอบกอดแสดงความดีใจ และเล่ียงไอหรือจามใกลผู้อ่ื้น  หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูก
ใหส้นิท ทั้งน้ี ไม่บว้นน ้าลายหรือเสมหะและหลีกเล่ียงการสัมผสัใบหนา้โดยไม่จ าเป็น 

9. ห้ามน าอาหารเขา้ไปรับประทาน หรือจบักลุ่ม พูดคุย และรวมตวักันในบริเวณสนามแข่งขนัโดย
เด็ดขาด 
 

 
 
 

https://gmac.group/ghbank2022-vaccine/
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ระเบียบและข้อบังคับ 

การแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565  ประเภทพุมเซ่ 
ในระหว่างวันท่ี  21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ช้ัน 3 ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ 
 

    
                                                        

 

เพื่อให้การด าเนินการจดัการแข่งขัน “G H Bank เทควนัโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2565 ประเภทพุมเซ่” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรก าหนดระเบียบและข้อบังคับการแข่งขัน
ดงักล่าวขึ้น ดงัน้ี   

ข้อ 1  ประเภทการแข่งขัน 
         การแข่งขันน้ีเรียกว่า “G H Bank เทควนัโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 ประเภท 
พุมเซ่” โดยมีก าหนดการแข่งขันในระหว่างวนัท่ี 21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ  ไอส์แลนด์ฮอลล์ชั้น 3
ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์

ข้อ 2  คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน 

 สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย  

ข้อ 3  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 คณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนั สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย  

ข้อ 4  ประเภทจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น  2 ประเภท 
 - ประเภท พุมเซ่ 
             - ประเภท freestyle พุมเซ่ 
   
 
 
 



 

2 

 

ข้อ 5 ประเภท พุมเซ่ และ freestyle พุมเซ่ ทุกประเภท   แบ่งเป็น 11  รุ่นดงัน้ี 

5.1 รุ่นยุวชนอายุไม่เกนิ 9 ปี  (ไม่เกินพ.ศ. 2556) แบ่งเป็น 
- ไม่จ ากดัสาย 

▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
▪ ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม 
▪ ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง 

5.2 รุ่นยุวชนอายุ 10-11 ปี  (พ.ศ. 2554 - 2555) แบ่งเป็น 
- ไม่จ ากดัสาย 

▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
▪ ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม 
▪ ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง 

5.3 รุ่นยุวชนอายุ 12-14 ปี (พ.ศ. 2551 - 2553) แบ่งเป็น 
- ระดบัสายด าแดง 

▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
▪ ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม 
▪ ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง 

5.4  รุ่นเยาวชนอายุ15-17 ปี (พ.ศ. 2548- 2550) แบ่งเป็น 
   - ระดบัสายด า 

▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
▪ ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม 
▪ ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง 

5.5  รุ่นประชาชนอายุ 18-30 ปี  (พ.ศ. 2535- 2547) แบ่งเป็น 
   - ระดบัสายด า 

▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
▪ ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม 
▪ ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง 

5.6 รุ่นประชาชนอายุ 31-40 ปี (พ.ศ. 2525-2534) แบ่งเป็น 
 - ระดบัสายด า 

▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
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5.7 รุ่นประชาชนอายุ 41 ปีขึน้ไป (พ.ศ. 2524 ลงไป) แบ่งเป็น 
 - ระดบัสายด า 

▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
5.8  ประเภท freestyle พุมเซ่ อายไุม่เกิน 11 ปี ไม่จ ากดัสาย (ไม่เกินพ.ศ.2554)   

▪ ประเภท freestyle พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่คู่ผสม 
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรือ ชาย3คนหญิง2คน) 

5.9 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุ 12-14  ปี ไม่จ ากดัสาย (พ.ศ.2551-2553)   
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ คู่ผสม 
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรือ ชาย3คน หญิง 2คน) 

5.10 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุ 15 – 17 ปี ไม่จ ากดัสาย (พ.ศ. 2548- 2550)  
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ คู่ผสม 
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรือ ชาย3คน หญิง 2คน) 

5.11 ประเภท freestyle พุมเซ่ อาย ุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากดัสาย (พ.ศ.2547 ลงไป)  
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ คู่ผสม 
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรือ ชาย3คน หญิง 2คน) 

***หมายเหตุ*** 
- เวลาท่ีใชส้ าหรับการแข่งขนั Freestyle พุมเซ่ 90-100 วินาที  

 
 
ข้อ 6 ประเภท พุมเซ่    ท่ีก าหนดใหมี้การแข่งขนัตามรุ่นอายุ  และประเภท ดงัน้ี 

6.1 รุ่นยุวชนอายุไม่เกนิ 9 ปี ทุกประเภท 
- ไม่จ ากดัสาย ใชพุ้มเซ่ Taegeuk,3,4,5,6,7,8  Jang 

6.2 รุ่นยุวชนอายุ 10-11 ปี ทุกประเภท 
- ไม่จ ากดัสาย ใชพุ้มเซ่ Taegeuk 4,5,6,7,8  Jang,Koryo 

6.3 รุ่นยุวชนอายุ 12-14 ปี ทุกประเภท 
- สายด าแดงใชพุ้มเซ่ Taegeuk 4,5,6,7,8  Jang,Koryo,Keumgang 
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6.4 รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี ทุกประเภท 
- สายด า ใชพุ้มเซ่ Taegeuk 4,5,6,7,8  Jang,Koryo,Keumgang,Taeback 

6.5 รุ่นประชาชนอายุ 18 – 30 ปี ทุกประเภท 
- สายด า ใชพุ้มเซ่ Taegeuk 6,7,8  Jang,Koryo,Keumgang,Taeback,Pyongwon,Shipjin 

6.6 รุ่นประชาชนอายุ 31-40 ปี ทุกประเภท 
- สายด า ใชพุ้มเซ่ Keumgang,Taeback,Pyongwon,Shipjin 

6.7 รุ่นประชาชนอายุ 41 ปีขึน้ไป ทุกประเภท 
- สายด า ใชพุ้มเซ่ Pyongwon,Shipjin Jitae ,Chongwon 

 
ข้อ 7  กติกาการแข่งขันประเภทพุมเซ่ และ freestyle พุมเซ่ 

7.1 ประเภทพุมเซ่ ใชว้ิธีการแข่งขนั 2 แบบ   
- แพค้ดัออก (single-elimination tournament)  จะใหน้กักีฬาร าพุมเซ่พร้อมกนัทั้งเด่ียว/คู่/ทีม 

จ านวน 2 พุมเซ่ แล้วให้คณะกรรมการโหวตหาผูช้นะ 3 ใน 5 เสียง โดยผูต้ัดสินจะใช้
วิธีการยกธงไม่มีการแสดงคะแนน 

- เรียงล าดบั (Cut off) แต่ละคน/ทีม ร า 2 พุมเซ่ แลว้น าคะแนนทั้ง 2 พุมเซ่ มารวมกนัแลว้หา
ค่าเฉล่ีย 

- หากมีนักกีฬาในแต่ละรุ่น/ประเภท มีจ านวนตั้งแต่ 9 - 35 คน ให้ใช้วิธีการแข่งขนัแบบ 
เรียงล าดับ (Cut off) ใช้วิธี Random หาผูร้ าก่อนหลัง แล้วตัดให้เหลือ 8 คน จากนั้นใช้
วิธีการแข่งขนัแบบแพค้ดัออก (single-elimination tournament) โดยเอาล าดบัท่ี 1-8 มาเขา้
คู่สายกา้งปลาแบบมาตรฐาน (1-8)( 2-7)(3-6)( 4-5) จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

- หากมีนักกีฬาในแต่ละรุ่น/ประเภท มีจ านวน 36 ขึ้ นไป ให้ใช้วิธีการแข่งขันแบบ 
เรียงล าดบั (Cut off) ใช้วิธี Random หาผูร้ าก่อนหลงั แลว้ตดัให้เหลือ 15 คนในรอบแรก 
จากนั้นเรียงล าดบั (Cut off) ใชว้ิธีคะแนนนอ้ยสุดร าก่อนแลว้ตดัให้เหลือ 8 คนในรอบท่ี 2 
จากนั้น ใช้วิธีการแข่งขนัแบบแพค้ดัออก (single-elimination tournament) โดยเอาล าดบัท่ี 
1-8 มาเขา้คู่สายกา้งปลาแบบมาตรฐาน (1-8)( 2-7)(3-6)( 4-5) จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

- หากมีนักกีฬาในแต่ละรุ่น/ประเภท มีจ านวนไม่เกิน 8 คน ใช้วิธีการแข่งขนัแพค้ดัออก 
(single-elimination tournament) โดยการ Random หรือ จบัลูกปิงปองหมายเลขเขา้คู่สาย
กา้งปลาเลย 

- พุมเซ่ท่ีบงัคบัใชใ้นการแข่งขนัอยู่ในระเบียบขอ้ท่ี 6 และจบัสลากพุมเซ่ท่ีใชใ้นวนัประชุม
ผูจ้ดัการทีม 
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7.2 ประเภท freestyle พุมเซ่ ใชวิ้ธีการแข่งขนัแบบเรียงล าดบั (Cut off) ใชว้ิธี Random หาผูร้ าก่อนหลงั 
ใหน้บัเป็นรอบชิงชนะเลิศเลย 

7.3 การส่งไฟลเ์พลง และ การส่งไฟลแ์ละแผนผงัการร า ( วิธีการส่ง หน้า 12 ) 
7.4 ชุดการแข่งขนัให้ใช้ชุดเทควนัโด หรือ ชุดแข่งพุมเซ่ ท่ีสหพนัธ์เทควนัโดโลกประกาศใช้ในฉบบั

ปัจจุบนั   
***หมายเหตุ*** 

- การส่ งไฟล์ เพลงและแผนผังการร า  ของประ เภท  freestyle พุ ม เซ่  จะปิ ดระบบ 
วนัท่ี 20 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. หากปิดระบบแลว้จะไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขได ้

 
ข้อ 8 การนับคะแนน รวมทุกประเภท 

8.1 จะไม่มีการนบัคะแนนในกรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัในรุ่นมีไม่ถึง 4 คน/คู่/ทีม 
8.2 ถ้วยคะแนนรวมนับจากเหรียญทอง 7 คะแนน เหรียญเงิน 3 คะแนน และเหรียญทองแดง 

1 คะแนน  ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้นับจ านวนเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
ตามล าดบัหากเท่ากนัอีก  ทีมไหนท่ีส่งนกักีฬาลงแข่งขนัมากกวา่ชนะ  
 

ข้อ 9 รางวัลการแข่งขันนักกีฬา ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ผสม, ทีมชาย, ทีมหญิง 

9.1 ชนะเลิศ   เหรียญทอง พร้อมเกียรติบตัร 
9.2 รองชนะเลิศ อนัดบั 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบตัร 
9.3 รองชนะเลิศ อนัดบั 2 (ร่วมกนั2คน/ทีม)   เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบตัร 
9.4 ถว้ยรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม ประเภท  พุมเซ่เด่ียวชาย รุ่นอาย ุไม่เกิน 9 ปี, 10-11 ปี , 12-14 ปี , 

15-17 ปีและ 18-30 ปี รุ่นละ     1   รางวลั 
9.5 ถว้ยรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม ประเภท  พุมเซ่เด่ียวหญิง รุ่นอาย ุไม่เกิน 9 ปี, 10-11 ปี , 12-14 ปี , 

15-17 ปีและ 18-30 ปี รุ่นละ     1   รางวลั 
9.6 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่นอายไุม่เกิน 9 ปีชายและหญิง 1 รางวลั 
9.7 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ10-11 ปี ชายและหญิง 1  รางวลั 
9.8 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ12-14 ปี ชายและหญิง 1  รางวลั 
9.9 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ15-17 ปี ชายและหญิง 1  รางวลั 
9.10 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ18-30 ปี ชายและหญิง 1  รางวลั 
9.11 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รวมทุกรุ่นอาย ุ 3 อนัดบั  
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ข้อ 10 รางวัลการแข่งขันนักกฬีา ประเภท freestyle พุมเซ่เดี่ยว คู่ และทีมผสม 
10.1 ชนะเลิศ   เหรียญทอง พร้อมเกียรติบตัร 
10.2 รองชนะเลิศ อนัดบั 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบตัร 
10.3 รองชนะเลิศ อนัดบั 2 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบตัร 
10.4 ถว้ยรางวลันกักีฬายอดเยี่ยม ประเภท freestyle พุมเซ่เด่ียวชาย  รุ่นอาย ุไม่เกิน 11 ปี , 12-14 ปี 

,15-17 ปี     และ 18-30 ปี รุ่นละ     1   รางวลั 
10.5 ถว้ยรางวลันกักีฬายอดเยี่ยม ประเภท freestyle พุมเซ่เด่ียวหญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี ,12-14 ปี 

,15-17 ปีและ 18-30 ปี รุ่นละ     1   รางวลั 
10.6 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม   freestyle พุมเซ่ ชนะเลิศ รวมทุกประเภท  1  รางวลั 

 
ข้อ 11  การประท้วงให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดังนี้ 

11.1 การยื่นเร่ืองประทว้ง ให้ผูค้วบคุมทีมของนักกีฬาท่ีเสียผลประโยชน์ เป็นผูย้ื่นเร่ืองประทว้ง         
โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีขอ้ความชดัเจน ประกอบดว้ยหลกัฐาน โดยใชแ้บบฟอร์มของ    
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั พร้อมเงินประกนัการประทว้ง 5,000.-บาท 

11.2 การประท้วงคุณสมบัติและด้านเทคนิคการแข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการรับ
พิจารณาการประทว้ง ภายใตเ้ง่ือนไขและเวลาท่ีก าหนด 

11.3 การยื่นเร่ืองประท้วงทุกคร้ัง ต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 5,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน  
10 นาที หลงัการแข่งขนั 

11.4 ค าตดัสินของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็นเด็ดขาด  หากคู่กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม 
ค าตดัสินนั้น ปฏิบติัมิชอบดว้ยเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการ
จดัการแข่งขนัพิจารณาลงโทษ 

11.5 จะคืนเงินประกนัในกรณีประทว้งเป็นผลเท่านั้น 
 

ข้อ 12 เจ้าหน้าท่ีประจ าทีม 
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมได้ไม่เกินทีมละ 4 คน ในขณะท าการแข่งขันจะอนุญาตให ้
ผูฝึ้กสอน สามารถติดตามนกักีฬาลงสนามไดเ้พียง 1 คน เท่านั้น (ผูฝึ้กสอนท่ีท าหน้าท่ีจะตอ้งผ่าน
การอบรม Coach license Poomsae ในปี พ.ศ. 2565 เท่านั้น) แต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์
ขาด ๆ กางเกงขาสั้น และรองเทา้แตะ ถา้สวมเส้ือยดืควรมีเส้ือวอร์มประจ าทีมคลุมทบั  

1. ผูฝึ้กสอน   4    คน (ไม่มีสถานะเป็นนกักีฬา) 
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ข้อ 13  การรับสมัคร 
13.1       การรับสมคัร  

- ผ่าน ระบบ Online GMS  ในวนัและเวลาท่ีก าหนด  พร้อมช าระเงิน โดยสามารถสมัคร
Online  ตั้ งแต่วัน19 กันยายน - 14 ตุลาคม  2565   เม่ื อสมัครแข่งผ่ านระบบ GMS 
https://tkdthailand.simplycompete.com/events  เรียบร้อยแล้วให้ส่ง ส าเนาการโอน
เงินค่าสมัครแข่งและระเบียบปฏิบัติหน้า 11 มาท่ี E-mail  info@tkd.or.th พร้อมระบุช่ือทีม
และจ านวนรายการท่ีสมคัรแข่งขนั  (ให้โอนเงินรวมทั้งทีมห้ามโอนแยก) 
 
***** โอนเงินเข้าบัญชี   *****  
นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ / หรือ นางปัทมาพร  แม็คไบร์ด 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย รามค าแหง เลขบัญชี 099-245246-0 
 

- นักกีฬาและผูฝึ้กสอนทุกคน จะตอ้งส่งเอกสารใบรับรองการฉีดวคัซีน โควิด-19 สามารถ 
Upload ได้ท่ี : https://gmac.group/ghbank2022-vaccine/  หากไม่ Upload ทางระบบจะตัด
ช่ือออก  

- นกักีฬาและผูฝึ้กสอนประจ าทีม จะตอ้งสังกดัโดจงั ถา้ไม่สังกดัโดจงัหากสมคัรมาทางระบบ
จะตดัช่ือออก 

- นกักีฬาท่ีไม่มีผูฝึ้กสอนสามารถลงท าการแข่งขนัได ้
- การแข่งขนัในประเภทคู่และประเภททีม ไม่สามารถเขา้คู่และรวมทีมกบัโดจงัอ่ืนได ้
- หากนกักีฬาในโดจงั สมคัรในรุ่นเดียวกนัตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปให้แยกทีมย่อยให้เรียบร้อย หาก

ไม่แยกทีมยอ่ยมา ระบบจะแยกทีมให้โดยเรียงล าดบัตามหมายเลข GMS ขึ้นก่อนเป็น A,B,C 
ตามล าดบั ในกรณีคู่ผสมให้ดูหมายเลขของนกักีฬาชาย  ในประเภททีมดูหมายเลขนอ้ยท่ีสุด
ของแตล่ะทีม 

- การตั้งช่ือทีมตอ้งตั้งช่ือตามโดจงัท่ีสมคัร GMS เท่านั้น  โดยอนุญาตให้เพิ่มเฉพาะทีมย่อย 
โดยให้ใส่อกัษรภาษาองักฤษตามหลงั  เช่น  โดจงัช่ือ Taekwondo Thailand  ถา้เพิ่มทีมย่อย
ให้เพิ่มอกัษรภาษาองักฤษตามหลงัคือ Taekwondo Thailand A  , Taekwondo Thailand B , 
Taekwondo Thailand C  เป็นตน้  หากฝ่ายจดัการแข่งขนัตรวจพบหรือมีผูร้้องเรียนว่าทีมใด
จงใจตั้งช่ือคลา้ยกบัทีมอ่ืนหรือใช้ช่ือท่ีไม่ใช่โดจงัของตนในการสมคัรแข่งขนั  ฝ่ายจดัการ
แข่งขนัจะตดัสิทธ์ิไม่ใหเ้ขา้ร่วมในการแข่งขนัทนัที  

***หมายเหตุ***  
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขนัจะรับเอกสารของทีมท่ีมีเอกสารและหลกัฐานครบถ้วนและตอ้ง
แนบระเบียบปฏิบติัพร้อมแนบส าเนาผูฝึ้กสอนหรือผูจ้ดัการทีม (หนา้ท่ี 11 ) 

https://tkdthailand.simplycompete.com/events
mailto:info@tkd.or.th
https://gmac.group/ghbank2022-vaccine/
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**** ค่าสมัคร **** 
 *** ประเภทพุมเซ่ เดี่ยวชาย เดีย่วหญิง คนละ 500 บาท 
 *** ประเภทพุมเซ่คู่ผสม คู่ละ 600 บาท 
 *** ประเภทพุ่มเซ่ทีม 3 คน ทีมละ 700 บาท 
 *** ประเภทพุมเซ่ freestyle เดี่ยวชาย เดี่ยวหญงิ คนละ 500 บาท 
 *** ประเภทพุมเซ่ freestyle คู่ผสม  คู่ละ 600 บาท 
 *** ประเภทพุมเซ่ทีม freestyle 5 คน ทีมละ 700 บาท 

***** สมาคมกฬีาเทควนัโดแห่งประเทศไทยจะไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
ส าหรับนักกีฬาท่ีสมัครเข้ามาแข่งขันแล้ว**** 
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ก าหนดการแข่งขัน 
G H Bank เทควันโดชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 ประเภทพุมเซ่ 

ในระหว่างวันที ่21-23  ตลุาคม พ.ศ. 2565 
 
วันท่ี 20 ตุลาคม  2565 
เวลา 09.00 – 10.00 น.   ตรวจรายช่ือรับไอดีการ์ด  
เวลา 10.00 – 12.00 น.   ประชุมผูจ้ดัการทีม  จบัฉลากเรียงรายช่ือก่อนหลงัทุกประเภทท่ีมีการแข่งขนั 
 
วันท่ี 21 ตุลาคม  2565 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  นกักีฬาทั้งชายและหญิงมารายงานตวั 

- รุ่นอาย ุ12-14 ปี ทั้งชายและหญิง ระดบัสายด าแดง 
- รุ่นอาย ุ18-30 ปี ทั้งชายและหญิง ระดบัสายด า 
- ประเภทฟรีสไตล ์รุ่นอาย ุ15-17 ปี ทั้งชายและหญิง ไม่จ ากดัสาย 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  เร่ิมท าการแข่งขนัในภาคเชา้ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พิธีเปิดการแข่งขนั   
เวลา 13.00 – 20.00 น.   เร่ิมท าการแข่งขนัในภาคบ่าย  
เวลา 20.00 น.    พิธีมอบเหรียญรางวลั 
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วันท่ี 22 ตุลาคม  2565 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  นกักีฬาทั้งชายและหญิงมารายงานตวั 

- รุ่นอายไุม่เกิน 9 ปี ทั้งชายและหญิง ไม่จ ากดัสาย 
- รุ่นอาย ุ15-17 ปี ทั้งชายและหญิง ระดบัสายด า 
- รุ่นอาย ุ 41 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ระดบัสายด า 
- ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล ์รุ่นอายไุม่เกิน 11 ปี  ทั้งชายและหญิงไม่จ ากดัสาย 
- ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล ์รุ่นอาย ุ18 ปีขึ้นไป  ทั้งชายและหญิงไม่จ ากดัสาย 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  เร่ิมท าการแข่งขนัในภาคเชา้ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 – 20.00 น.  เร่ิมท าการแข่งขนัในภาคบ่าย  
เวลา 20.00 น.  พธีิมอบเหรียญรางวลั 
 
วันท่ี 23 ตุลาคม 2565 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  นกักีฬาทั้งชายและหญิงมารายงานตวั 

- รุ่นอาย ุ10-11ปี ทั้งชายและหญิง ไม่จ ากดัสาย 
- รุ่นอาย ุ31-40 ปี ทั้งชายและหญิง ระดบัสายด า 
- ประเภทฟรีสไตล ์รุ่นอาย1ุ2-14 ปี ทั้งชายและหญิง ไม่จ ากดัสาย 

 เวลา 09.00 – 12.00 น.   เร่ิมท าการแข่งขนัในภาคเชา้ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 – 20.00 น.   เร่ิมท าการแข่งขนัในภาคบ่าย  
เวลา 20.00 น.    พิธีมอบเหรียญรางวลั 
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                  วนัท่ี.........เดือน...................พ.ศ. 2565 
 

ระเบียบปฏิบัต ิ
 

ชมรม/สโมสร......................................................... 
 

1. ขา้พเจา้ไดอ่้านระเบียบการแข่งขนัเป็นท่ีเขา้ใจดีแลว้ 
2. ขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัทุกประการ 
3. ขา้พเจา้และทีมกองเชียร์ของขา้พเจา้จะร่วมการแข่งขนัดว้ยความมีน ้ าใจอนัดีงาม จะไม่สร้างปัญหา

และก่อใหเ้กิดอุปสรรค ขดัขวาง ในการการด าเนินการแข่งขนั 
4.  หากข้าพเจ้าและทีมเชียร์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (ข้อ 2 และ 3) ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะให้สมาคมฯ 

พิจารณาโทษตามสมควร 
5. กรณีเกิดการบาดเจ็บจากการแข่งขัน ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองโดยไม่เรียกร้อง

ค่าเสียหายจากสมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย 
 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 

       ลงช่ือ................................................. 
         (.......................................................) 

               ต าแหน่งผูจ้ดัการทีม 

 
 
***หมายเหต*ุ** 

• สแกนระเบียบปฏิบัติ แนบสลิปการโอนเงินค่าสมัคร (ให้โอนเงินรวมท้ังทีมห้ามโอนแยก)และ 
ส าเนาบัตรประชาชน ส่งท่ี E-mail : info@tkd.or.th 

• ต้อง Upload เอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้เรียบร้อย ( วิธี Upload หน้า 12 ) 
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การอปัโหลดเอกการรับรองการฉีดวัคซีน 
ท่านสามารถอพัโหลดเอกสารควบคู่ไปกบัการสมคัรแข่งขนัท่ีระบบ GMS ได ้ภายในระยะเวลาเปิดรับสมคัร
แข่งขนั แบบฟอร์มจะปิดอตัโนมติัเม่ือปิดระบบสมคัรแข่งขนั 

1. ท่านสามารถอปัโหลดเอกสารไดท่ี้ https://gmac.group/ghbank2022-vaccine/  

 
2. ส่ิงท่ีตอ้งเตรียม 

o รหสั GMS ของนกักีฬา 
o ใบรับรองการตรวจวคัซีนในรูปแบบ PDF, JPG, PNG 

3. ใหก้รอกรหสั GMS ของนกักีฬาท่ีจะสมคัรแข่งขนัในช่อง และกด Upload เอกสารท่ีเตรียมไว ้แลว้
กดส่งแบบฟอร์ม (อยา่ลืมต๊ิกท่ีช่อง ***ฉนัไม่ใช่โปรแกรมอตัโนมติั) 

 
4. กรณีในทีมมีนกักีฬาหลาย คนใหส่้งเอกสารทีละคน ตามค าแนะน าบนเวบ็ 
5. กรณีนกักีฬาคนเดียวกนั ลงหลายรุ่นแข่งขนั เช่น เด่ียว, คู่ผสม ใหส่้งเอกสารเพียงคร้ังเดียว 

การอปัโหลดเพลง และ ผังการร า Free Style Poomsae 
1. https://gmac.group/ghbank2002-freestyle/ 
2. สามารถอปัโหลดผงัในรูปแบบ PDF เท่านั้น และเพลงในรูปแบบ MP3/MP4 กรุณาแปลงไฟลม์าให้

เรียบร้อย 
3. กรุณาตั้งช่ือไฟล ์ผงั และเพลง เป็น รหสัGMS-รุ่นท่ีลงแข่งขนั ตามตวัอยา่ง 

a. THA-9999-Freestyleเด่ียวอาย9ุ9ปี.mp3 
b. THA-9999-Freestyleเด่ียวอาย9ุ9ปี.pdf 

4. ทางฝ่ายจดัการแข่งขนัจะไม่รับผิดชอบกรณี ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนั อปัโหลดผิด หรือคุณภาพเสียงลดลง/
เสียงแตกหายจากการตดัต่อทุกรณี 

5. ฝ่ายจดัการแข่งขนัจะตรวจสอบเอกสาร และไฟลท่ี์อกัโหลดภายใน 1-2 วนัท าการ และจะขึ้นสถานะ
ยนืยนั 

6. การอปัโหลดถือเป็นท่ีส้ินสุด กรุณาตรวจสอบใหล้ะเอียดก่อนอปัโหลดเพื่อรักษาสิทธ์ิของท่าน 

https://gmac.group/ghbank2022-vaccine/
https://gmac.group/ghbank2002-freestyle/

