
 

                   
 
 
ระเบียบและข้อบังคบั 

การแข่งขัน Online G H Bank เทควนัโดชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564   
ประเภท พุมเซ่  

ในระหว่างวนัที่ 1 - 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 
      
 
                                                         

 

เพื่อให้การด าเนินการจัดการแข่งขัน “Online G H Bank เทควนัโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2564 ประเภทพุมเซ่ ” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรก าหนดระเบียบและข้อบังคับ 
การแข่งขนัดงักล่าวขึ้น ดงัน้ี   

ข้อ 1  ประเภทการแข่งขัน 
การแข่งขันน้ีเรียกว่า  “Online G H Bank เทควนัโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564 

ประเภทพุมเซ่” โดยมีก าหนดการแข่งขนัในระหวา่งวนัท่ี 1 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

ข้อ 2  คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย   

ข้อ 3  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 คณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนั สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย  

ข้อ 4  ประเภทจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น  1 ประเภท 
 - ประเภท พุมเซ่      
 

 



 

 

 

ข้อ 5 ประเภท พุมเซ่ ทุกประเภท   แบ่งเป็น 8  รุ่นดงัน้ี 

5.1 รุ่นยุวชนอายุ ไม่เกนิ 9 ปี  (ไม่เกิน พ.ศ. 2555) แบ่งเป็น 
- ไม่จ ากดัสาย 

▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
5.2 รุ่นยุวชนอายุ 10-11 ปี  (พ.ศ. 2553 - 2554) แบ่งเป็น 

- ไม่จ ากดัสาย 
▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   

5.3 รุ่นยุวชนอายุ 12-14 ปี (พ.ศ. 2550 - 2552) แบ่งเป็น 
- ระดบัสายด าแดง 

▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
5.4 รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี (พ.ศ. 2547- 2549) แบ่งเป็น 

   - ระดบัสายด า 
▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   

5.5 รุ่นประชาชนอายุ 18-30 ปี  (พ.ศ. 2534- 2546) แบ่งเป็น 
   - ระดบัสายด า 

▪ ประเภท พมุเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   
5.6 ประเภท Freestyle พุมเซ่ อาย1ุ2-14  ปี (พ.ศ.2550-2552) 
- ไม่จ ากดัสาย   
▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   

5.7 ประเภท Freestyle พุมเซ่ อาย ุ15 – 17 ปี (พ.ศ.2547 - 2549) 
-    ไม่จ ากดัสาย 
▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   

5.8 ประเภท Freestyle พุมเซ่ อาย ุ 18 ปี ขึ้นไป (ไม่เกินพ.ศ.2546)  
-   ไม่จ ากดัสาย 
▪ ประเภท พุมเซ่เด่ียวชาย , เด่ียวหญิง   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อ 6 ประเภท พุมเซ่    ท่ีก าหนดใหมี้การแข่งขนัตามรุ่นอายุ  และประเภท ดงัน้ี 
 

รุ่นอายุ 
นักกฬีาส่งคลปิวิดีโอทุกคน เฉพาะนักกฬีาท่ีเข้ารอบ 2  เฉพาะนักกฬีาเข้ารอบ 8 คน 

รอบแรก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลศิ 
-9 ปี (U9) 

พ.ศ.2555 ขึ้นไป 
Taeguek 3 , Taeguek 5 Taeguek 4 , Taeguek 6 Taeguek 7 , Taeguek 8 

10-11 ปี (U11) 
พ.ศ.2553-2554 

Taeguek 4 , Taeguek 7 Taeguek 5 , Taeguek 6 Taeguek 8 , Koryo 

12-14 ปี (U14) 
พ.ศ.2550-2552 

Taeguek 5 , Taeguek 8 Taeguek 6 , Koryo Taeguek 7 , Keumgang 

15-17 ปี (U17) 
พ.ศ.2549-2547 

Taeguek 4 , Koryo Taeguek 8 , Taeback Taeguek 7 , Keumgang 

+18 ปี (18+) 
พ.ศ.2546 ลงไป 

Taeguek 8 , Taeback Taeguek 6 , Koryo Taeguek 7 , Pyongwon 

รายละเอยีด คดันกักีฬาเขา้รอบคร่ึงหน่ึง คดัเลือกนกักีฬา 8 คน ชิงชนะเลิศอนัดบัท่ี 1-4 
 
ข้อ 7  กติกาการแข่งขันประเภทพุมเซ่  

7.1 ใช้กติกาของ World Taekwondo (WT) หรือกติกาท่ีสมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย
ประกาศใช ้ณ ปัจจุบนั 

7.2 กติกาเพิ่มเติมการแข่งขนัพุมเซ่ประเภทออนไลน์ 

- หากส่วนหน่ึงส่วนใดของผูเ้ขา้แข่งขนัหลุดออกจากเฟรมวิดีโอจะถูกตดัคะแนน0.3 คะแนน 
โดยจะตดัทุกคร้ังท่ีออก 

- หากผูเ้ขา้แข่งขันหลุดออกนอกเฟรมวิดีโอโดยไม่เห็นส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายเลย  
ตดั 0.6 คะแนน โดยตดัคะแนนในทุกจงัหวะการเคล่ือนไหว 

7.3 การถูกตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั (DSQ) 
- มีการดดัแปลงหรือแกไ้ขวิดีโอ / ตดัต่อ / เพิ่มความเร็ว / ใส่เสียงเพิ่ม 
- กรณีวิดีโอท่ีอยูน่อกเหนือขอ้ก าหนดของการบนัทึกวิดีโอเพื่อการแข่งขนั 
- กรณีส่งวิดีโอการแข่งขนั ผิดพุมเซ่, นกักีฬาผิดคน หรืออปัโหลดวิดีโอผิดไฟล ์
- นักกีฬาท่ีถูก DSQ จะไม่ถูกน ามาแสดงในวนัออกอากาศ และคะแนน Ranking จะเป็น 

0.00 
7.4 ใชว้ิธีการแข่งขนัแบบเรียงล าดบั (Cut off) แต่ละคน/ทีม ร า 2 พุมเซ่ แลว้น าคะแนนทั้ง 2 พุมเซ่

มารวมกนั แลว้หาค่าเฉล่ีย พุมเซ่ท่ีใชใ้นการแข่งขนัอยูใ่นระเบียบขอ้ท่ี 6 



 

 

 

7.5 หากนกักีฬาในรุ่น มีจ านวน  
- ตั้งแต่ 51 คน ขึ้นไปจะท าการแบ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ในการแข่งขนัรอบแรก นกักีฬาคะแนน

สูงสุดคร่ึงหน่ึงของแต่ละกลุ่มผา่นเขา้รอบรองชนะเลิศ หากมีเศษใหปั้ดขึ้น 
- ตั้งแต่ 30 – 50 คน จะท าการแบ่งเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม ในการแข่งขนัรอบแรก นักกีฬาคะแนน

สูงสุดคร่ึงหน่ึงของแต่ละกลุ่มผา่นเขา้รอบรองชนะเลิศ หากมีเศษใหปั้ดขึ้น 
- ตั้งแต่ 20 – 29 คน จะไม่มีการแบ่งกลุ่มในการแข่งขันรอบแรก นักกีฬาคะแนนสูงสุด

คร่ึงหน่ึงเขา้รอบ หากมีเศษใหปั้ดขึ้น 
- ตั้งแต่ 9 – 19 คน ให้ถือว่าผ่านเขา้รอบรองชนะเลิศ แต่ตอ้งอปัโหลดวิดีโอในรอบแรกดว้ย 

หากไม่อปัโหลดวิดีโอจะถูกตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั 
- ตั้งแต่ 1-8 คน ให้ถือว่าผ่านเขา้รอบชนะเลิศ แต่ตอ้งอปัโหลดวิดีโอในรอบแรกและรอบ

รองชนะเลิศดว้ย หากไม่อปัโหลดวิดีโอจะถูกตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั 
7.6 การแบ่งกลุ่มทางฝ่ายจดัการแข่งขัน จะท าการ Random โดยจะถ่ายคลิปวิดีโอและเผยแพร่ 

ในช่องทาง แฟนเพจสมาคมฯ 
7.7 ขอ้ก าหนดการบนัทึกวิดีโอเพื่อการแข่งขนั 

- วิดีโอมีความละเอียด 1080P (Full HD) หรือขั้นต ่า 720P (HD) เท่านั้น ไม่รองรับวิดีโอ 4K 
(ULTRA HD), 4K (HDR) 

- การบันทึกภาพจะต้องเป็นแนวนอน กล้องควรอยู่ห่างจากนักกีฬาประมาณ 7 เมตร 
ส่วนของสายคาดเอวควรอยู่ก่ึงกลางของจอ การบนัทึกภาพแนวตั้งมีผลท าให้ถูกตดัสิทธ์ิ
จากการแข่งขนั 

- หา้มซูม วิดีโอเขา้ออกหรือขยบัขึ้นลง หรือแพนกลอ้งซา้ย ขวา 
- กรณีบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งหน้าวิดีโอจะท าให้วิดีโอกลบัดา้น มีผลให้ถูกตดัสิทธ์ิจากการ

แข่งขนั 
- ให้นักกีฬาขานช่ือ, ทีม และรหัสGMSของนักกีฬา ตามด้วยผูฝึ้กสอนออกค าสั่ง “Cha-

ryeot” และ “Kyeong nye” ตามดว้ย “Joon-bi” – “Shi-Jak” เพื่อเป็นการเร่ิมร า เม่ือร าจบให้
ผูฝึ้กสอนออกค าสั่ง “Ba-ro” และ “Kyeong nye” 

- กรณีนกักีฬาไม่มีผูฝึ้กสอน ใหอ้อกค าสั่งดว้ยตนเอง 
7.8 นักกีฬาจะตอ้งแต่งกายในชุดเทควนัโดมาตรฐาน WT (ชุดสีขาว หรือชุดพุมเซ่) ให้เรียบร้อย  

ไม่สวมใส่รองเทา้ในการแข่งขนั 
**หมายเหต*ุ* 

- ค าตดัสินของผูต้ดัสินใหถื้อว่าเป็นท่ีส้ินสุด 

- ในกรณีอ่ืนท่ีเกิดขอ้พิพาทให้อยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
 



 

 

 

ข้อ 8  กติกาการแข่งขันประเภท Freestyle พุมเซ่ 
8.1 ใช้กติกาของ World Taekwondo (WT) หรือกติกาท่ีสมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย

ประกาศใช ้ณ ปัจจุบนั 
8.2 ใช้วิ ธีการแข่งขันแบบเรียงล าดับ (Cut off) โดยให้ เป็นรอบชิงชนะเลิศทันที โดยไม่ มี 

การแข่งขนัในรอบแรกและรอบรองชนะเลิศ (ตอ้งอปัโหลดวิดีโอเหมือนแข่งขนัรอบแรก) 
8.3 เวลาท่ีใช้ส าหรับการแข่งขนั Freestyle พุมเซ่ 90-100 วินาที นักกีฬาสามารถเลือกท่าเตะช้า  

คา้งไว ้5-10 วินาที( Front , Side , Round) ท่าใดท่าหน่ึงก็ได ้“ไม่บงัคบั”คะแนนจะไปอยู่ใน
ส่วนของ Presentation 

8.4 เพลงท่ีใช้ในการแข่งขันต้องไม่มีค  าพูด และไม่ส่ือถึงศาสนา การเมือง และไม่ก่อให้เกิด 
ความขดัแยง้ 

8.5 กติกาเพิ่มเติมการแข่งขนั Freestyle พุมเซ่ ประเภทออนไลน ์
- หากส่วนหน่ึงส่วนใดของผูเ้ขา้แข่งขนัหลุดออกจากเฟรมวิดีโอจะถูกตดัคะแนน0.3 คะแนน 

โดยจะตดัทุกคร้ังท่ีออก 

- หากผูเ้ขา้แข่งขนัหลุดออกนอกเฟรมวิดีโอโดยไม่เห็นส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายเลย  

ตดั 0.6 คะแนน โดยตดัคะแนนในทุกจงัหวะการเคล่ือนไหว 

 8.6   การถูกตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั (DSQ) 

- มีการดดัแปลงหรือแกไ้ขวิดีโอ / ตดัต่อ / เพิ่มความเร็ว / ใส่เสียงเพิ่ม 
- กรณีวิดีโอท่ีอยูน่อกเหนือขอ้ก าหนดของการบนัทึกวิดีโอเพื่อการแข่งขนั 
- กรณีส่งวิดีโอการแข่งขนั นกักีฬาผิดคน หรืออปัโหลดวิดีโอผิดไฟล ์
- นักกีฬาท่ีถูก DSQ จะไม่ถูกน ามาแสดงในวนัออกอากาศ และคะแนน Ranking จะเป็น 

0.00 
8.7 ขอ้ก าหนดการบนัทึกวิดีโอเพือ่การแข่งขนั 

- วิดีโอมีความละเอียด 1080P (Full HD) หรือขั้นต ่า 720P (HD) เท่านั้น ไม่รองรับวิดีโอ 4K 
(ULTRA HD), 4K (HDR) 

- การบนัทึกภาพจะตอ้งเป็นแนวนอน กลอ้งควรอยู่ห่างจากนักกีฬาประมาณ 7 เมตรส่วน
ของสายคาดเอวควรอยู่ก่ึงกลางของจอ การบนัทึกภาพแนวตั้งมีผลท าให้ถูกตดัสิทธ์ิจาก 
การแข่งขนั 

- หา้มเปล่ียนต าแหน่งกลอ้งในขณะการบนัทึกวิดีโอ 
- หา้มซูมวิดีโอเขา้ออกหรือขยบัขึ้นลง แต่ สามารถแพนกล้องซ้าย ขวาได้ 
- กรณีบันทึกภาพด้วยกล้องหน้าวิดีโอจะท าให้วิดีโอกลับด้าน มีผลให้ถูกตัดสิทธ์ิจาก 

การแข่งขนั 



 

 

 

- ให้นักกีฬาขานช่ือ, ทีม และรหัสGMSของนักกีฬา ตามด้วยผูฝึ้กสอนออกค าสั่ง “Cha-
ryeot” และ “Kyeong nye” ตามดว้ย “Joon-bi” – “Shi-Jak” เพื่อเป็นการเร่ิมร า เม่ือร าจบให้
ผูฝึ้กสอนออกค าสั่ง “Ba-ro” และ “Kyeong nye” 

- กรณีนกักีฬาไม่มีผูฝึ้กสอน ให้ออกค าสั่งดว้ยตนเอง 
8.8 นักกีฬาจะตอ้งแต่งกายในชุดเทควนัโดมาตรฐาน WT (ชุดสีขาว หรือชุดพุมเซ่) ให้เรียบร้อย 

ไม่สวมใส่รองเทา้ในการแข่งขนั 
**หมายเหต*ุ* 

- ค าตดัสินของผูต้ดัสินใหถื้อว่าเป็นท่ีส้ินสุด 

- ในกรณีอ่ืนท่ีเกิดขอ้พิพาทให้อยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

ข้อ 9 รางวัลการแข่งขันนักกีฬา ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง 

9.1  ชนะเลิศ    เหรียญทอง พร้อมเกียรติบตัรและเส้ือรายการแข่งขนั 
9.2 รองชนะเลิศ อนัดบั 1  เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบตัรและเส้ือรายการแข่งขนั 
9.3 รองชนะเลิศ อนัดบั 2 (ร่วมกนั2คน)   เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบตัรและเส้ือรายการแข่งขนั 
9.4 ชมเชย อนัดบั 5 – 8    เหรียญชมเชย พร้อมเกียรติบตัร 

ข้อ 10 รางวัลการแข่งขันนักกฬีา ประเภท Freestyle พุมเซ่เดี่ยว  
10.1 ชนะเลิศ    เหรียญทอง พร้อมเกียรติบตัรและเส้ือรายการแข่งขนั 
10.2 รองชนะเลิศ อนัดบั 1  เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบตัรและเส้ือรายการแข่งขนั 
10.3 รองชนะเลิศ อนัดบั 2 (ร่วมกนั2คน)   เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบตัรและเส้ือรายการแข่งขนั 
10.4 ชมเชย อนัดบั 5 – 8    เหรียญชมเชย พร้อมเกียรติบตัร 

ข้อ 11 ก าหนดการการแข่งขัน 

วันเวลา รายละเอยีด 
14 - 31 ตุลาคม 2564 รับสมคัรแข่งขนัในระบบ ( GMS ) 

1 - 4 พฤศจิกายน 2564 นกักีฬาอปัโหลดวิดีโอรอบแรก ( GMAC ) 
9 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลรอบแรก 

10 - 12 พฤศจิกายน 2564 นกักีฬาเขา้รอบรองชนะเลิศ อปัโหลดวิดีโอ 
17 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลรอบรองชนะเลิศ 

18 - 20 พฤศจิกายน 2564 นกักีฬาเขา้รอบชิงชนะเลิศ อปัโหลดวิดีโอ 
25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ 

  
  
 



 

 

 

ข้อ 12  การรับสมัคร  
12.1 การรับสมคัร นกักีฬาตอ้งสมคัรเแข่งขนัในนามโดจงัของตนเท่านั้น 
12.2 สมคัรผา่น ระบบ Online GMS เท่านั้น https://tkdthailand.simplycompete.com/events 
12.3 สามารถสมคัรได ้ ตั้งแต่วนัท่ี14-31 ตุลาคม 2564 เม่ือสมคัรแข่งขนัผ่านระบบ GMS เรียบร้อย  

แล้วให้ส่งส าเนาการโอนเงินค่าสมัคร E-mail  info@tkd.or.th พร้อมระบุช่ือทีมและจ านวน
รายการท่ีสมคัรแข่งขนั (ใหร้วบรวมโอนเป็นทีมเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ) 

12.4                                      ***** โอนเงินเขา้บญัชี   ***** 
นายธีรศกัด์ิ ไชยภาณุรักษ ์และ / หรือ นางปัทมาพร  แมค็ไบร์ด 

ธนาคารไทยพาณิชย ์
สาขายอ่ย รามค าแหง 24  เลขบญัชี 099-245246-0 

12.5  ค่าสมคัร 
      -   ประเภทพุมเซ่ เด่ียวชาย เด่ียวหญิง คนละ 300 บาท 
      -   ประเภท Freestyle พุมเซ่เด่ียวชาย เด่ียวหญิง คนละ 300บาท 
 
ข้อ 13  การอปัโหลดวิดีโอ 

13.1  นกักีฬาตอ้งท าการสมคัรผา่นระบบ GMS ใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะ อปัโหลดวิดีโอ 
13.2  นกักีฬาจะตอ้งอปัโหลดวิดีโอจ านวน 2 คลิปในแตล่ะรอบ 
13.3  การตั้งช่ือไฟล ์VDO ในการอปัโหลด รูปแบบช่ือไฟล ์รหัสGMS_ช่ือนักกฬีา_ พุมเซ่ท่ีใช้ใน

การแข่งขัน 
- ตวัอยา่ง THA-1111_SAM_ Taeguek3 คือ VDO นาย SAM พุมเซ่ Taeguek 3 
- ตวัอยา่ง THA-1111_SAM_ freestyle  คือ VDO นาย SAM Freestyle 

13.4  รายละเอียดการการอปัโหลดไฟลว์ิดีโอ 
- ใชก้ารอปัโหลดผา่น Google Drive 
- ผูจ้ดัการทีมของแต่ละทีม จะตอ้งอปัโหลดไฟลข์ึ้น Google Drive ของตนเอง โดยตอ้งตั้งช่ือ

ไฟล์ให้ถูกตอ้งตามขอ้ 13.3 เท่านั้น ทางฝ่ายจดัการแข่งขนัจะไม่รับโปรเซสวิดีโอท่ีไม่ตั้ง
ช่ือไฟล ์และไม่รับผิดชอบหากมีการตั้งช่ือไฟลผิ์ดพุมเซ่ ผิดคน หรือผิดคลิป 

- เม่ือทางทีมจัดเตรียมไฟล์เสร็จส้ินใน Google Drive ให้ท าการ Copy Share Link แล้วส่ง
อีเมลมาท่ี vdo@gmacscore.com โดยระบุ    
     ผูรั้บ/recipients : vdo@gmacscore.com 

  หวัขอ้เร่ือง/subject : [ช่ือทีม] 
  เน้ือความ 
                   ช่ือทีม / ช่ือโคช้ เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้ 
                  Google Drive Link 

https://tkdthailand.simplycompete.com/events
mailto:info@tkd.or.th
mailto:vdo@gmacscore.com


 

 

 

- กรุณาส่งอีเมลเพียงคร้ังเดียวเพื่อความรวดเร็วในการท างานของฝ่ายจดัการแข่งขนั  (โปรด
ตรวจสอบขอ้มูลและไฟลวิ์ดีโอก่อนการส่งอีเมล) 

- ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่รับโปรเซส วิดีโอของท่านหากท่านส่งวิดีโอมาล่าช้ากว่า 
ก าหนดโดยนบัจากเวลาท่ีบนัทึกใน Google Drive และเวลาส่งอีเมล 

- เม่ือท่านส่งอีเมลแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยนัว่าได้รับวิดีโอแล้ว ผ่านทางอีเมล ภายใน  
24 ชม. หากวิดีโอมีปัญหาทางฝ่ายจดัการแข่งขนัจะติดต่อกลบัตามบอร์โทรศพัท์ท่ีท่าน
ใหไ้ว ้

- ทางที ม ท่ี เข้ า ร่วม การแข่ งขันควรศึกษ าก ารใช้ งาน  Google Drive ให้ เรี ยบ ร้อย 
ฝ่ายจดัการแข่งขนังดการตอบปัญหาเทคนิคของแพลทฟอร์ม Google Drive  ทุกกรณี 

- ท าง ฝ่ ายจัดก ารแข่ งขัน จะไม่ รับ ผิ ดชอบห าก ที ม ท่ี เข้ า ร่วม มี ก ารแก้ ไขวิ ดี โอ 
หลงัจากการปิดรับวิดีโอ (นับจากเวลาบนัทึกไฟลใ์น Google Drive) และไม่สามารถน ามา 
ประทว้งไดทุ้กกรณี 

- หาก มี ข้อส งสั ย เร่ือ งก ารอัป โหลดวิ ดี โอ  ส าม ารถสอบถามรายละ เอี ยดได้ ท่ี 
Line:@gmacscore 

 
*** ตัวอย่างการส่ง อมีล จาก gmail.com *** 

 
 

 
 



 

 

 

14 - 31 ตุลาคม 2564  รับสมัครแข่งขันในระบบ ( GMS ) 
1 - 4 พฤศจิกายน 2564  นักกีฬาอัปโหลดวิดีโอรอบแรก ( GMAC ) 
9 พฤศจิกายน 2564  ประกาศผลรอบแรก 
10 - 12 พฤศจิกายน 2564 นักกีฬาเข้ารอบรองชนะเลิศ อัปโหลดวิดีโอ 
17 พฤศจิกายน 2564  ประกาศผลรอบรองชนะเลิศ 
18 - 20 พฤศจิกายน 2564 นักกีฬาเข้ารอบชิงชนะเลิศ อัปโหลดวิดีโอ 
25 พฤศจิกายน 2564  ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ 

 


