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ระเบียบการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
*************** 

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
    ประธานกรรมการ      อธิบดีกรมพลศึกษา 
    เลขานุการ        ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
   ผู้แทนกรมพลศึกษา   นายเฉลิม  ประหยัดทรัพย์ 

   สถานที่ติดต่อ     154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
             โทร.02–2140120 ต่อ 3030, 02-2142256 โทรสาร02–2141807-8    

 www.dpe.go.th 
2.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน       ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิคกีฬา         บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                            
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                            
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     ผู้แทนกรมพลศึกษา 
กรรมการจัดการแข่งขัน                       บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                            
กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                            

3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
      3.1  ใช้ข้อบังคับกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
     3.2  ใช้กติกาการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นของกรมพลศึกษา ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในการตัดสินการแข่งขัน 
 5.  ประเภทการแข่งขัน  

   การแข่งขันแบ่งออกเป็น  11 รุ่น  ดังน้ี 
5.1  รุ่นเปเปอร์เวท     นํ้าหนักต้องเกิน  39  กก. และไม่เกิน  42  กก. 
5.2  รุ่นพินเวท      นํ้าหนักต้องเกิน  42  กก. และไม่เกิน  45  กก. 
5.3  รุ่นไลท์ฟลายเวท    นํ้าหนักต้องเกิน  45  กก. และไม่เกิน  48 กก. 
5.4  รุ่นฟลายเวท      นํ้าหนักต้องเกิน  48  กก. และไม่เกิน  51  กก. 
5.5  รุ่นแบนต้ัมเวท     นํ้าหนักต้องเกิน  51  กก. และไม่เกิน  54  กก. 
5.6  รุ่นเฟเธอร์เวท     นํ้าหนักต้องเกิน  54  กก. และไม่เกิน  57  กก. 
5.7  รุ่นไลท์เวท      นํ้าหนักต้องเกิน  57  กก. และไม่เกิน  60  กก. 
5.8  รุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท   นํ้าหนักต้องเกิน  60  กก. และไม่เกิน  63.5 กก. 
5.9  รุ่นเวลเตอร์เวท     นํ้าหนักต้องเกิน  63.5 กก.และไม่เกิน  67  กก. 
5.10  รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวท   นํ้าหนักต้องเกิน  67  กก. และไม่เกิน  71  กก. 
5.11  รุ่นมิดเดิลเวท     นํ้าหนักต้องเกิน  71  กก. และไม่เกิน  75  กก. 

4.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
ให้แต่ละเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 11 คน เจ้าหน้าที่ทีม 3 คน 
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6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
6.2  นักกีฬาต้องไม่เคยผ่านการแข่งขันมวยไทยอาชีพจากเวทีมวยราชดําเนินและลุมพินีที่ผ่านมา 

ในรอบหน่ึงปี จนถึงเร่ิมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 34 จังหวัดแพร่ 
6.3  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี (ต้ังแต่ พ.ศ. 2540 ถึง   

พ.ศ. 2537) 
7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 

  7.1  วิธีการจัดการแข่งขัน  จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  (Knock out) 
           7.2  การตรวจร่างกายและช่ังนํ้าหนัก     

วันประชุมผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีมจะต้องนํานักกีฬาทุกคน ทุกรุ่น ไปตรวจร่างกายและช่ังนํ้าหนัก 
เข้ารุ่น  ณ  สถานที่กําหนดให้  ต้ังแต่เวลา  07.00 – 10.00  น. 
   วันแข่งขัน  เฉพาะนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในวันน้ันๆต้องไปตรวจร่างกาย ช่ังนํ้าหนัก ต้ังแต่เวลา  08.00 – 09.00 น. 
    หมายเหตุ  นักกีฬาที่ไม่ไปตรวจร่างกายและช่ังนํ้าหนักตามวันและเวลาที่กําหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม 
การแข่งขันอย่างเด็ดขาด 
8.  การประท้วง 

   สําหรับการประท้วงให้เป็นไปตามข้อบังคับหมวดที่ 10 ของกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553  
9.   การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไขและข้อโต้แย้งใดๆ 
10.  รางวัลการแข่งขัน 
           ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2553  ข้อที่ 32  

- นักชกยอดเย่ียม         ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
   - ผู้ฝึกสอนดีเด่น        โล่รางวัลและเกียรติบัตร  
   - รางวัลไหว้ครูรํามวย         ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

   10.1 รางวัลนักชกยอดเย่ียม 
    คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพนักกีฬามวย  ดังน้ี 

ก.  มีสไตล์การชกดี  ใช้อาวุธมวยไทยครบทุกชนิดอย่างเหมาะสม 
ข.  ได้รับตําแหน่งชนะเลิศ และแข่งขันไม่น้อยกว่าสองคร้ัง 
ค.  มีมารยาทดีและยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการและผู้ช้ีขาด 

  10.2 รางวัลไหว้ครูรํามวยถูกต้องสวยงาม 
    คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพนักกีฬามวย  ดังน้ี 

ก. ถูกต้องตามจังหวะเสียงดนตรี 
ข. ท่ารํามีความหมาย  ถูกต้องสวยงามตามประเพณีวัฒนธรรมไทย 
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  11.  การจับสลากและการแข่งขัน 
        การจับสลาก  ผู้แทนทีมทุกทีมต้องเข้าร่วมจับสลากประกบคู่แข่งขัน ณ สถานที่กําหนดภายหลังจากนักกีฬา
ช่ังนํ้าหนักเข้ารุ่นเรียบร้อยแล้วผลการจับสลากแบ่งสาย แต่ละรุ่นถือเป็นเด็ดขาดจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ การแข่งขัน 
จะเริ่มเวลา 13.00 น. หลังจากการจับสลากและจัดคู่แข่งขันในวันแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

11.1  กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นของกรมพลศึกษา ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน 
11.2  การแข่งขันมีกําหนด  3  ยกๆละ 2 นาที  พักระหว่างยก 1 นาที และรํามวยไม่น้อยกว่า 2 นาที 
11.3  นักกีฬาต้องสวมกางเกงขาสั้นที่ไม่มีโฆษณาใดๆ สีแดงหรือสีนํ้าเงิน ตามมุมที่ตนเองขึ้นทําการแข่งขัน  

ห้ามไว้หนวดเครา ทรงผมต้องให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ต้องผูกผ้าประเจียดไว้ที่ต้นแขนตลอดการแข่งขัน ต้องสวม
ปลอกรัดข้อเท้า เคร่ืองป้องกันลําตัว เครื่องป้องกันศีรษะ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดไว้ให้เท่าน้ัน 

 
หมายเหตุ  นักกีฬาจะต้องเตรียมผ้าพันมือ และผ้าเทปมาเองทางฝ่ายจัดการแข่งขันไม่เตรียมไว้ให้ 

 
******************************** 
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