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ที่ สคท.๒๗๗/๒๕๖๕ 
 

        ๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดโรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ 
 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 และขอความอนุเคราะห์ถ้วยรางวัล 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบการแข่งขัน     จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๒.กำหนดการแข่งขัน     จำนวน ๑ ฉบับ 
 

   ตามที่ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ได้
ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศ
ในโรงเรียน ซึ่งในโครงการได้มีกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่วางกิจกรรมไว้แล้วนั้น 
   เพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 
๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่ง
ประเทศไทย จึงขอแจ้งกำหนดการและระเบียบการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจำปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้รับทราบและร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าว  

ในการนี้สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ถ้วยรางวัลในนาม ดร.อัมพร พินะสา  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทีมคะแนนรวม
ประเภทต่อสู้  
  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

                พลเอก 
                 ( สุรชาติ  จิตต์แจ้ง  ) 
              นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 



กำหนดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 
โรงเรียน สพฐ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 
09.00 – 10.00 น.  อบรมเจ้าหน้าที่ 
10.00 – 12.00 น.  อบรมกรรมการผู้ตัดสิน 
15.00 – 17.00 น.  ประชุมผู้จัดการทีม 
15.00 – 18.00 น.   ชั่งน้ำหนักนักกีฬาทุกรุ่น 
วันที่ 8 ตุลาคม 2565 

เวลา สนามที่ 1 สนามที่ 2 สนามที่ 3 สนามที่ 4 
08.00 – 12.00 น. ท่ารำ บุคคลชาย อายุ 14-15 ปี 

                     อายุ 16-18 ปี 
ท่ารำ บุคคลหญิง อายุ 14-15 ปี 
                      อายุ 16-18 ปี 

ท่ารำ บุคคลชาย อายุ 6-7 ปี 
                     อายุ 8-9 ป ี
                     อายุ 10-11 ป ี
                     อายุ 12-13 ป ี

ท่ารำ บุคคลหญิง อายุ 6-7 ปี 
                      อายุ 8-9 ป ี
                      อายุ 10-11 ปี 
                      อายุ 12-13 ปี 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.30 น. ท่ารำ ทีมหญิง    อายุ 6-9 ปี 

                     อายุ 14-15 ปี 
ท่ารำ ทีมชาย      อายุ 6-9 ปี 
                      อายุ 14-15 ปี 

ท่ารำ ทีมหญิง    อายุ 10-13 ปี 
                     อายุ 16-18 ปี 

ท่ารำ ทีมชาย     อายุ 10-13 ปี 
                      อายุ 16-18 ปี 

14.30 – 17.00 น. ต่อสู้ บุคคลชาย  
อายุ 6-7 ปี   
อายุ 8-9 ปี - 28 กก. 
อายุ 8-9 ปี - 33 กก. 
อายุ 8-9 ปี +33 กก. 
อายุ 14-15 ปี -48 กก.   
อายุ 14-15 ปี -52 กก. 

ต่อสู้ บุคคลหญิง 
อายุ 6-7 ปี   
อายุ 8-9 ปี - 28 กก. 
อายุ 8-9 ปี - 33 กก. 
อายุ 8-9 ปี +33 กก. 
อายุ 14-15 ปี -38 กก.   
อายุ 14-15 ปี -43 กก. 

ต่อสู้ บุคคลชาย 
อายุ 10-11 ป ี-33 กก.   
อายุ 10-11 ป ี-38 กก. 
อายุ 10-11 ป ี+38 กก. 
อายุ 12-13 ป ี-40 กก.   
อายุ 12-13 ป ี-46 กก. 
อายุ 12-13 ป ี+46 กก. 

ต่อสู้ บุคคลหญิง 
อายุ 10-11 ป ี-35 กก.   
อายุ 10-11 ป ี-40 กก. 
อายุ 10-11 ป ี+40 กก. 
อายุ 12-13 ป ี-38 กก.   
อายุ 12-13 ป ี-44 กก. 
อายุ 12-13 ป ี+44 กก. 

 



 

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 (ต่อ) 
เวลา สนามที่ 1 สนามที่ 2 สนามที่ 3 สนามที่ 4 

17.00 – 20.00 น. ต่อสู้ บุคคลหญิง 
อายุ 14-15 ปี -47 กก.   
อายุ 14-15 ปี -54 กก. 
อายุ 14-15 ปี +54 กก. 

ต่อสู้ บุคคลชาย 
อายุ 14-15 ปี -57 กก.   
อายุ 14-15 ปี -63 กก. 
อายุ 14-15 ปี +63 กก. 

ต่อสู้ ทีมหญิง 
อายุ 6-8 ปี 
อายุ 9-11 ปี 
อายุ 12-13 ปี 

ต่อสู้ ทีมชาย 
อายุ 6-8 ปี 
อายุ 9-11 ปี 
อายุ 12-13 ปี 

 
วันที่ 9 ตุลาคม 2565 

เวลา สนามที่ 1 สนามที่ 2 สนามที่ 3 สนามที่ 4 
08.00 – 10.00 น. ต่อสู้ บุคคลชาย 

อายุ 16-17 ปี -50 กก.   
อายุ 16-17 ปี -76 กก. 

ต่อสู้ บุคคลชาย 
อายุ 16-17 ปี -55 กก.   
อายุ 16-17 ปี +76 กก. 

ต่อสู้ บุคคลหญิง 
อายุ 16-17 ปี -43 กก.   
อายุ 16-17 ปี -59 กก. 

ต่อสู้ บุคคลหญิง 
อายุ 16-17 ปี -48 กก.   
อายุ 16-17 ปี +59 กก. 

10.00 – 11.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
11.00 – 12.30 น. ต่อสู้ บุคคลหญิง 

อายุ 16-17 ปี -53 กก. 
ต่อสู้ บุคคลหญิง 
อายุ 18-19 ปี -50 กก. 
อายุ 18-19 ปี +50 กก. 

ต่อสู้ บุคคลชาย 
อายุ 16-17 ปี -61 กก.   
อายุ 18-19 ปี -65 กก. 

ต่อสู้ บุคคลชาย 
อายุ 16-17 ปี -68 กก. 
อายุ 18-19 ปี +65 กก. 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหาร 
13.30 – 17.30 น. ต่อสู้ ทีมชาย  อายุ 14-15 ปี ต่อสู้ ทีมชาย  อายุ 16-18 ปี ต่อสู้ ทีมหญิง  อายุ 16-18 ปี ต่อสู้ ทีมหญิง  อายุ 14-15 ปี 
17.30 – 19.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน 

 
 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
             สำหรับการแข่งขันวันที่ 8 กันยายน 2565 และวันที่ 9 กันยายน 2565(ช่วงเช้า)  ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมสถานที่รับเหรียญรางวัลไว้แยกจากห้องแข่งขัน 


