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ระเบยีบการแข่งขันกีฬามวยปล้ํา 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
************************** 

1. คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานกัเรียน นกัศกึษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 34 
ประธานกรรมการ     อธิบดีกรมพลศึกษา 
เลขานุการ       ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
ผู้แทนกรมพลศึกษา นายอมรทัตต์   อัคคะพู 
สถานที่ติดต่อ      154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม ่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
       โทร.  02 – 2140120 ต่อ 3030 ,02-2142256  โทรสาร  02-2141807-8 
       www.dpe.gp.th 

2. คณะกรรมการดาํเนินการแข่งขัน 
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิค       บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน    ผู้แทนกรมพลศึกษา  
กรรมการ          บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 
กรรมการและเลขานุการ      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 

3. ข้อบังคบัและกติกาการแขง่ขัน 
3.1 ใช้ข้อบังคบั ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 
3.2 กติกาการแข่งขันใหใ้ช้กติกาของสหพันธ์มวยปล้ํานานาชาติ (FILA) ซึ่งกรมพลศึกษาและสมาคมมวยปล้ํา   
      สมัครเล่นแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน 

4. ประเภทการแข่งขัน 
4.1 ประเภทเกรกโก-โรมัน ชาย 
4.2 ประเภทฟรีสไตล์ ชาย 
4.3 ประเภทฟรีสไตล์ หญิง 
            การแบ่งรุน่น้ําหนกั 
 รุ่นน้าํหนกัสําหรบั ประเภทเกรกโก-โรมัน ชาย   

1.นํ้าหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม 
2.นํ้าหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม 
3.นํ้าหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม 
4.นํ้าหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม 
5.นํ้าหนักไม่เกิน 76 กิโลกรัม 
6.นํ้าหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
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รุ่นน้าํหนกัสําหรบั ประเภทฟรีสไตล์ ชาย  
1.นํ้าหนัก 39-42 กิโลกรัม 
2.นํ้าหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม 
3.นํ้าหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม 
4.นํ้าหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม 
5.นํ้าหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม 
6.นํ้าหนักไม่เกิน 76 กิโลกรัม 
รุ่นน้าํหนกัประเภทฟรีสไตล ์หญิง 
1.นํ้าหนัก 36-38 กิโลกรัม 
2.นํ้าหนักไม่เกิน 43 กิโลกรัม 
3.นํ้าหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม 
4.นํ้าหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม 
5.นํ้าหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม 
6.นํ้าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม 

หมายเหต ุนักกีฬา 1 คน จะสามารถลงแข่งขันได้เพียง 1 ประเภทและ 1 รุ่นนํ้าหนัก เท่าน้ัน 
5. จํานวนนกักีฬาและเจ้าหน้าที ่

5.1 ทีมหน่ึงจะส่งช่ือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รุ่นละ 1 คนเท่าน้ัน 
5.2 เจ้าหน้าทีท่ีม 3 คน (ผู้จดัการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คนและผู้ฝึกสอนทมีหญิง 1 คน) 

6. คณุสมบตัขิองผูเ้ข้าร่วมการแขง่ขนั 
 6.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
 6.2 นักกีฬาทีเ่คยเข้าร่วมการแข่งขัน ซีเกมส์, เอเชียนเกมส์, โอลิมปิคเกมส์ ไมม่ีสทิธิเข้าร่วมการแข่งขัน 
 6.3 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 15-18 ปี (นับ พ.ศ.ที่เกิด) ทั้งน้ีจะอนุญาตให้นักกีฬาที่มี
อายุ 14 ปี เข้าร่วมการแข่งขันได้ตามระเบียบของสหพันธ์ฯ แต่ต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง และใบรับรอง
แพทย์อนุญาตให้เข้าทําการแข่งขัน จึงจะลงแข่งขันได้   
7. การดาํเนินการและวิธีการจัดการแข่งขนั 

1.1 .ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก-เรเปอชาร์จ (Direct Elimination-Repechage)                          
กรณีที่มีนักกีฬาไม่เกิน 5 คน ให้ใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด (Nordic Round) 

1.2 .การตรวจร่างกายและการช่ังนํ้าหนัก  
1.2.1 นักกีฬาต้องเข้าผ่านการตรวจร่างกาย จากคณะกรรมการฝ่ายแพทย์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่

กําหนด (ก่อนการช่ังนํ้าหนัก 1 ช่ัวโมง) 
1.2.2 นักกีฬาที่ผ่านการตรวจร่างกายเท่าน้ัน จะได้รับอนุญาตให้ทําการช่ังนํ้าหนัก ซึ่งจะดําเนินการก่อน

การแข่งขัน 18-20 ช่ัวโมง โดยใช้เวลา 30 นาที / รุ่น  
1.2.3 นักกีฬาต้องตัดเล็บสั้น โกนหนวดเคราให้เรียบร้อย สวมชุดมวยปล้ํา ไม่สวมรองเท้า แสดง 

ID-CARD ต่อกรรมการช่ังนํ้าหนัก เพ่ือทําการช่ังนํ้าหนักและไม่ต้องหักลบนํ้าหนักของชุดแข่งขัน  
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1.3 .การจับสลากเข้ารุ่น  
      นักกีฬาทีผ่่านการช่ังนํ้าหนักแล้ว เมื่อลงจากเครื่องช่ังก็จะจับสลากด้วยตัวเอง และโชว์หมายเลขที่จับได้ 

ให้เห็นโดยทั่วกัน หรือใช้การจับสลากด้วยโปรแกรมจัดการแข่งขันมวยปล้ําฮิราเคิล ของสหพันธ์มวยปล้ํานานาชาติ 
และต้องกระทําโดยเปิดเผย 
     8.  การประท้วง 

  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 
     9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น 
 10. รางวัลการแข่งขัน 
  10.1 ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2553 ขอ้ 32 

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 
   11.ข้อปฏบิตัิในการแข่งขนั ของนกักีฬาและผูฝ้กึสอน 

   1.นักกีฬาต้องสวมชุดมวยปล้ํา และสวมรองเท้ามวยปล้ํา ขึ้นทําการแข่งขันตรงตามมุมที่กรรมการจัดการ
แข่งขันกําหนด (แดง-นํ้าเงิน)  
   2.ไม่ไว้หนวด-เครา ไม่ทานํ้ามันทุกชนิดก่อนลงแข่งขัน  
   3.ต้องมีผ้าเช็ดหน้าพกติดไว้กับตัวในขณะแข่งขัน  
   4.เมื่ออยู่บนเบาะต้องสวมชุดมวยปล้ําให้เรียบร้อย ไม่ถอดส่วนบนออก จนกว่าจะลงจากเบาะ 
   5.สัมผัสมือกับผู้ตัดสิน คู่แข่งขันก่อนและหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
   6.ผู้ฝึกสอนมีหน้าที่นํานักกีฬามาตรวจร่างกาย ช่ังนํ้าหนัก และจับฉลาก ตามวัน เวลาที่กําหนด 

7.ผู้ฝึกสอนจะต้องแต่งกายสุภาพ และมีผ้าเช็ดตัวสําหรับซับเหง่ือนักกีฬาในเวลาพักระหว่างยก 
8.ระหว่างการแข่งขันนักกีฬาและผู้ฝกึสอน สามารถใช้สิทธิประท้วงได้เพียง 1 ครั้งในการแข่งขันคู่น้ันๆ 

ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์มวยปล้ํานานาชาติ (FILA)   
12. เวลาในการแข่งขนั  

12.1 เวลาในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ยกๆละ 2 นาที พักระหว่างยก 30 วินาที  
12.2 การแข่งขันใน 1 ยก หากผู้แข่งขันมีคะแนนห่างกัน 6 คะแนน ถือว่าผู้ที่มีคะแนนนําเป็นผู้ชนะ  
12.3 ตัดสินผลการแข่งขันให้กับผู้ชนะที่มคีะแนนชนะ 2 ใน 3 ยก  
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