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ระเบียบการแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่น 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จงัหวดัชุมพร 

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

1.  สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย        

      ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกฏุราชกมุาร    

  นายกสมาคม  ดร.ศกัด์ิชาย ทพัสุวรรณ     

  เลขาธิการ  พลอากาศตรี  มงักร  เสมารัตน์     

  ที่อยู ่   286  การกีฬาแห่งประเทศไทย  ถนนรามค าแหง หวัหมาก  

บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240      

 2.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน        

  ประธานฝ่ายกีฬามวยไทยสมคัรเล่นจงัหวดัเจา้ภาพ   ประธานคณะกรรมการ 

  ผูแ้ทนกรรมการกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพฯ    กรรมการ  

  ผูแ้ทนสมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ  กรรมการ  

  บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการ  

  บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง        

 ใหป้ระธานคณะกรรมการอ านวยการแข่งขนั  แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาการประทว้ง  

 จ านวน 2 คณะ คือ         

 3.1  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบดว้ย   

        ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ กกท.   ประธานกรรมการ 

       ผูแ้ทนสมาคมมวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ  กรรมการ 
       นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ    กรรมการ 
       ผูแ้ทนกองนิติการ กกท.     กรรมการ 
       ผูอ้  านวยการกองแข่งขนักีฬาเป็นเลิศ กกท.   กรรมการและเลขานุการ 

      หวัหนา้งานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ  กกท.  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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3.2  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิค ประกอบดว้ย      

      ผูแ้ทนสมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ ประธานคณะกรรมการ 

 ประธานจดัการแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่นจงัหวดัเจา้ภาพ กรรมการ   

 ผูแ้ทนกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาจงัหวดั   กรรมการ  

 พนกังานการกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ    กรรมการ   

 บุคคลที่ผูแ้ทนสมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นฯ แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ  

  -ใหค้ณะกรรมการพจิารณาการประทว้งตาม (3.1) และ (3.2) มีอ านาจ พจิารณาการประทว้ง

 โดยอิสระดว้ยความถูกตอ้ง ยตุิธรรม       

  -  ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพจิารณาการประทว้งให้เป็นที่สุด   

3.3  การประท้วงปฏิบัติดังนี ้         

  3.3.1 การประทว้งคุณสมบติัของนกักีฬา  (3.1)  หวัหนา้คณะนกักีฬาจงัหวดัเป็นผูย้ืน่การประทว้ง 

         เป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมเอกสารหลกัฐาน ต่อประธานคณะกรรมการพจิารณาการประทว้ง 

          คุณสมบติัของนกักีฬาก่อนการแข่งขนัแต่ละคร้ัง  พร้อมวางเงินประกนัการประทว้งตามที่ กกท.   

          ก าหนด   

3.3.2 การประทว้งทางเทคนิคกีฬา ผูจ้ดัการทีมท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อประธานคณะกรรมการ 

         พจิารณาการประทว้งทางเทคนิคกีฬาภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที  หลงัจากการแข่งขนัของวนันั้น    

         ส้ินสุดลง ยกเวน้รอบชิงชนะเลิศใหป้ระทว้งภายใน 5 นาที  หลกัจากมวยคู่ที่ขึ้นแข่งขนัส้ินสุดลง  

         พร้อมวางเงินประกนัการประทว้ง เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) ในกรณีที่ 

         คณะกรรมการพจิารณาการประทว้งพจิารณาแลว้เห็นวา่การประทว้งตามขอ้ 3.3.2 เป็นผลและได ้ 

         วนิิจฉยัใหเ้ป็นไปตามค าประทว้งดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ใหผู้ย้ืน่ค  าประทว้งไดรั้บเงินประกนัการ     

        ประทว้งนั้นคืน  แต่ถา้ค  าประทว้งไม่เป็นผลใหริ้บเงินประกนันั้น ไวเ้ป็นทุนส าหรับส่งเสริมกีฬา 

         ของจงัหวดัเจา้ภาพต่อไป  
  

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน         

    4.1  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

    4.2  ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่น   ของสมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ   

           ฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บการรับรองจาก สหพนัธม์วยไทยสมคัรเล่นนานาชาติ (IFMA)  

  4.3  ให้ใชข้อ้บงัคบัตามขอ้ 4.1  และกติกาการแข่งขนัตามขอ้ 4.2 มาใชเ้พือ่เป็นหลกัเกณฑใ์น                 

         การคดัเลือกตวัแทนนกักีฬาระดบัภาคโดยอนุโลม  
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5.  คุณสมบัติของนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน                            

        5.1  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550     

        5.2  ตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี (ปีพ.ศ. ที่จดัการแข่งขนัระดบัชาติ ลบดว้ยปีพ.ศ. เกิด) 

        5.3  นกักีฬาตอ้งไม่เคยแข่งขนัมวยไทยอาชีพของเวทีต่อไปน้ี  คือ ราชด าเนิน, ลุมพนีิ, ทีวสีีช่อง 7, ออ้มนอ้ย,   

               รังสิต, เวทีกรุงเทพ, เวทีอศัวนิด า ในระยะเวลา 1 ปี  นบัถึงวนัแรกของการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ     

               คร้ังที่ 33             

        5.4  จะตอ้งเป็นบุคคลที่ไม่พกิารทางร่างกาย สายตา และการไดย้นิ         

                      5.5  นกักีฬาหญิงตอ้งเป็นไปตามคุณสมบติัของนกักีฬา ขอ้ 5.1  ขอ้ 5.2  และขอ้ที่ 5.3 

            5.6   หา้มนกักีฬาลงท าการแข่งขนัในชนิดและประเภทกีฬาต่อสูเ้กินกวา่ 1 ชนิดกีฬาตามประกาศ  

                    การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวนัที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 

6.  ประเภทการแข่งขัน และจ านวนรุ่นของการแข่งขัน      

      6.1  ประเภทบุคคลชายมีการแข่งขันทั้งหมด 10 รุ่น ดังนี้      

 6.1.1  รุ่นเปเปอร์เวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 39  กก.        และไม่เกิน 42  กก.  

 6.1.2  รุ่นพนิเวท   น ้ าหนกัตอ้งเกิน 42  กก.        และไม่เกิน 45  กก.  

6.1.3  รุ่นไลทฟ์ลายเวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 45  กก.        และไม่เกิน 48  กก.  

6.1.4  รุ่นฟลายเวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 48  กก.         และไม่เกิน 51  กก.        

6.1.5  รุ่นแบนตั้มเวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 51  กก.         และไม่เกิน 54  กก.          

6.1.6  รุ่นเฟเธอร์เวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 54  กก.         และไม่เกิน 57  กก.        

6.1.7  รุ่นไลทเ์วท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 57  กก.         และไม่เกิน 60  กก.        

6.1.8  รุ่นไลทเ์วลเตอร์เวท น ้ าหนกัตอ้งเกิน 60  กก.         และไม่เกิน 63.5 กก.                          

6.1.9  รุ่นเวลเตอร์เวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 63.5 กก.         และไม่เกิน 67  กก.      

6.1.10  รุ่นไลทมิ์ดเดิลเวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 67  กก.         และไม่เกิน 71  กก. 

      6.2  ประเภทบุคคลหญิงมีการแข่งขันทั้งหมด 7 รุ่น ดังนี ้      

  6.2.1  รุ่นเปเปอร์เวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 39  กก.        และไม่เกิน 42  กก.  

  6.2.2  รุ่นพนิเวท   น ้ าหนกัตอ้งเกิน 42  กก.        และไม่เกิน 45  กก.                                             
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                           6.2.3 รุ่นไลทฟ์ลายเวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 45  กก.        และไม่เกิน 48  กก.  

              6.2.4  รุ่นฟลายเวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 48  กก.         และไม่เกิน 51  กก.  

              6.2.5  รุ่นแบนตั้มเวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 51  กก.         และไม่เกิน 54  กก.               

                           6.2.6  รุ่นเฟเธอร์เวท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 54  กก.         และไม่เกิน 57  กก.  

  6.2.7  รุ่นไลทเ์วท  น ้ าหนกัตอ้งเกิน 57  กก.         และไม่เกิน 60  กก.  
 

7.  จ านวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ประจ าทมี     

     ระดับชาติ            

      7.1  ในแต่ละรุ่นจะมีนกัมวยที่เขา้ร่วมการแข่งขนัไม่เกิน 20 คน โดยแต่ละภาคส่งนกัมวยเขา้แข่งขนัได ้รุ่น  

              ละไม่เกิน 4 คน             

     7.2   ถา้นกัมวยในแต่ละรุ่นมีนอ้ยกวา่ 5 จงัหวดั  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะไม่จดัการแข่งขนัในรุ่นนั้น 

     7.3   จงัหวดัหน่ึงๆ ใหมี้เจา้หนา้ที่ประจ าทีมตามอตัราส่วนนกักีฬา แยกประเภทชาย –หญิง  ไม่นบัรวมกนั  

             ดงัน้ี           

7.3.1  นกักีฬา จ  านวน 1 คน  มีเจา้หนา้ที่ประจ าทีม 1 คน   

 7.3.2  นกักีฬา จ  านวน 2 – 4 คน  มีเจา้หนา้ที่ประจ าทีม 2 คน   

 7.3.3  นกักีฬา จ  านวน 5 – 7 คน  มีเจา้หนา้ที่ประจ าทีม 3 คน   

 7.3.4  นกักีฬา จ  านวน 8 คนขึ้นไป  มีเจา้หนา้ที่ประจ าทีม 4 คน 

8.  หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกนักกีฬามวยไทยสมคัรเล่น      

      ระดับภาค            

      8.1  จดัใหมี้การคดัเลือกนกักีฬาชาย 10 รุ่น  นกักีฬาหญิง 7 รุ่น โดยให้แต่ละจงัหวดัภายในภาคส่งนกักีฬา

              มวยไทยสมคัรเล่นเขา้แข่งขนัไดรุ่้นละ 1 คน โดยจดัใหมี้การแข่งขนัแบบแพค้ร้ังเดียวคดัออก (Single 

              Elimination) นกัมวยคู่ชิงชนะเลิศ (เหรียญทองและเหรียญเงิน)  และอนัดบั 3 (เหรียญทองแดง) อีก  

             จ  านวน 2 คน ของทุกรุ่นระดบัภาคไดสิ้ทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติในนามจงัหวดัของตนในรุ่นที่   

            ไดสิ้ทธิเขา้แข่งขนั เท่านั้น         

  อน่ึง แมน้กัมวยคู่รอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศของการแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาค    

             ไดรั้บสิทธิเป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติแลว้ก็ตามนกัมวยจะตอ้งเขา้แข่งขนัในวนัรอบ  

              รองชนะเลิศและวนัชิงชนะเลิศตามก าหนดการที่จงัหวดัเจา้ภาพจดัการแข่งขนัคดัเลือกระดบัภาคนั้นๆ  

              ก าหนดไวก่้อนแลว้ดว้ย ถา้ไม่เขา้ร่วมการแข่งขนัถือวา่นกัมวยผูน้ั้นสละสิทธิในการเป็นตวัแทนภาคนั้นๆ  
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       8.2  นกัมวยไทยสมคัรเล่นที่ไม่ไดเ้ขา้แข่งขนัในรอบคดัเลือกระดบัภาค  จะไม่มีสิทธิเขา้แข่งขนั ระดบัชาติ   

       8.3  การแข่งขนัคดัเลือกในแต่ละภาคจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนพธีิเปิดการแข่งขนัระดบัชาติ  ไม่

 นอ้ยกวา่ 90 วนั  

9.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน          

      9.1  การตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกั         

             นกัมวยที่ไดสิ้ทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติ  ตอ้งไดรั้บการตรวจร่างกายจากแพทยส์นามวา่มีสุขภาพ

 สมบูรณ์ ก่อนชัง่น ้ าหนกัและท าการชัง่น ้ าหนกัเพือ่แสดงวา่ตนมีน ้ าหนกัไม่เกินพกิดัรุ่นที่ตนไดส้มคัรไว ้    

9.2  ตรวจร่างกายวนัแรกเวลา 07.00 น. – 10.00 น. (วนัต่อไป เวลา 07.00 น. – 09.00 น.) ชัง่น ้ าหนกัวนัแรก

 เวลา 08.00 น. – 10.00 น. (วนัต่อไปเวลา 08.00 น. – 09.00 น.) นกัมวยที่เขา้แข่งขนัทุกคนตอ้งมีสมุด

 ประจ าตวันกักีฬามวย ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ 

       รับรองมาแสดงทุกคร้ังเพือ่ยนืยนัวา่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์นกักีฬาทุกคนจะตอ้งไปท าการตรวจ 

       ร่างกายและชัง่น ้ าหนกัคร้ังแรกตามวนั เวลา และสถานทีก่  าหนดไว ้และจะตอ้งไปท าการตรวจร่างกาย     

       ชัง่น ้ าหนกัอีกในวนัเวลาที่ตอ้งแข่งขนัในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

  ส าหรับนักมวยหญิง         

  1.  ตอ้งตรวจสอบการตั้งครรภข์องทุกคนและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางการแพทยเ์พือ่เป็นการยนืยนั 

                                ความบริสุทธ์ิวา่มิไดต้ั้งครรภ ์และมีคุณสมบติัตามระเบียบการแข่งขนั    

                           2. ตอ้งแยกหอ้งตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกัจากนกักีฬาชาย       

                           3.  ตอ้งมีเจา้หนา้ที่หญิงที่ไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ที่ชัง่น ้ าหนกั  

      9.3  การเปล่ียนรุ่น          

  นกัมวยที่ไดสิ้ทธิเขา้แข่งขนัระดบัชาติในรุ่นใด  จะตอ้งเขา้ท าการแข่งขนัในรุ่นนั้นเท่านั้นจะเปล่ียนรุ่น

  แข่งขนัใหม่ไม่ได ้  ส าหรับการแข่งขนัระดบัภาคอนุญาตใหผู้จ้ดัการทีมสามารถเปล่ียนรุ่นนกัมวย

  ของตนไปอยูใ่นรุ่นที่สูงกวา่หรือต ่ากวา่ ตามน ้ าหนกัตวัที่ชัง่ไดใ้นคร้ังแรก หากในรุ่นนั้นไม่มีนกัมวยใน

  สงักดัเดียวกบัของตนอยู ่         

       9.4  การจบัสลาก          

  คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  จะท าการจบัสลากคู่แข่งขนัภายหลงัการชัง่น ้ าหนกัวนัแรกของนกัมวย

  ทั้งหมดเสร็จส้ินแลว้   โดยการวางต าแหน่ง ผูช้นะเลิศในแต่ละรุ่นของแต่ละภาค ใหก้ระจายออกไปให้

  มากที่สุด  เพือ่หลีกเล่ียงการพบกนัในรอบแรกๆ  จึงก าหนดให้จบัสลากผูช้นะเลิศลงในต าแหน่งที่

  ก าหนดไวด้งัน้ี           
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   ต าแหน่งที่ 1 อยูบ่นสุด       

   ต าแหน่งที่ 2 อยูล่่างสุด       

   ต าแหน่งที่ 3 อยูบ่นสุดของสายล่าง      

   ต าแหน่งที่ 4 อยูล่่างสุดของสายบน      

   ต าแหน่งที่ 5 อยูบ่นสุดกลุ่มล่าง ของสายล่าง     

  แลว้จึงจบัสลากไปตามล าดบัตามกติกา    ส่วนผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอนหรือตวัแทน จะตอ้งอยูเ่พือ่เป็น

  สกัขีพยานดว้ย           

9.5  จ  านวนยกและเวลาของการแข่งขนั การแข่งขนัทั้งชายและหญิงใหแ้ข่งขนั 3 ยกๆ ละ 2 นาที หยดุพกั

         ระหวา่งยก 1 นาที 

9.6  ก่อนท าการแข่งขนันกักีฬาตอ้งท าการร่ายร าไหวค้รูตามแบบประเพณีของมวยไทยโดยมีดนตรีป่ี, ชวา, 

         ฉ่ิง, กลองแขก 2 ใบ (เสียงสูงกบัเสียงต ่า) บรรเลง ในระหวา่งการไหวค้รูและการแข่งขนัหา้มใชเ้ทป

         หรือ CD แทน การบรรเลงป่ีกลอง การร่ายร าที่ไม่เป็นไปตามแบบประเพณีของมวยไทยจะไม่อนุญาตให ้  

        กระท า  

  9.7  การตดัสินใหใ้ชร้ะบบคอมพวิเตอร์ของสมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ ในการตดัสิน 

      10.  เคร่ืองแต่งกายของนักกีฬา         
10.1  นกัมวยชายจะตอ้งใส่เส้ือกลา้มหรือเส้ือยดืไม่มีแขน นุ่งกางเกงขาสั้น ยาวคร่ึงโคนขา เอาเส้ือใส่ไว ้

          ในกางเกงใหเ้รียบร้อย  (สีแดง หรือสีน ้ าเงิน ตามมุมของนกัมวยเท่านั้น) ไม่สวมรองเทา้เลบ็เทา้ 
          ตอ้งตดัใหเ้รียบร้อยขนานและสั้น ตอ้งสวมมงคลเฉพาะเวลาร่ายร าไหวค้รูก่อนการแข่งขนัเท่านั้น 

           เคร่ืองราง เช่น ผา้ประเจียดอนุญาตใหผ้กูที่โคนแขนได ้แต่ตอ้งหุม้ผา้ให ้เรียบร้อยมิดชิด  นกักีฬาผูเ้ขา้
           แข่งขนัตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย ตามขอ้ก าหนดของสมาคมฯ จะมีเคร่ืองหมายการคา้ค  าโฆษณา
           หรือสญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาทีมิ่ใช่ช่ือจงัหวดัเป็นที่ประจกัษเ์กินกวา่ 2 x 3 น้ิว ไม่ได ้
 10.2  นกัมวยหญิง  จะตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกบันกัมวยชาย ตามขอ้ที่ 10.1    
          10.2.1  ให้ใชต้าข่ายคลุมผม ไดแ้ต่ตอ้งเป็นสีด าเท่านั้นเพือ่คลุมผมที่ยาวใหเ้รียบร้อยและหา้มมิให ้
           สวมหมวก (แบเรต)์ และป่ินปักผม       
           10.2.2  ตอ้งสวมกระจบัอ่อน 

        11. คุณสมบัติของผู้แทนสมาคมฯ วิทยากร ผู้ช้ีขาด และผู้ตัดสิน ต้องมีดังนี้    
 ก. ระดับชาติ           
 11.1 ผูแ้ทนสมาคมฯ จะตอ้งเป็นบุคคลที่สมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ เสนอให้ 
          การกีฬาแห่งประเทศไทย  แต่งตั้งมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที่ จ  านวน 1 คน   
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 11.2  วทิยากร 2 คน คณะกรรมการลูกขนุ 5 คน ผูช้ี้ขาดและผูต้ดัสิน(ชาย – หญิง) 15 คน เจา้หนา้ที่ 
           คอมพวิเตอร์ 2 คน รวมเป็น 24 คน จะตอ้งเป็นบุคคลที่สมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่ง 
           ประเทศไทยฯ เสนอให ้การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที่  
  11.3 ผูช้ี้ขาดและผูต้ดัสินส่วนภูมิภาคต่างๆ 5 ภาค ๆ ละ 2 คน รวมเป็น 10 คนจะตอ้งเป็นบุคคลจากจงัหวดัต่างๆ 
                       ในภาค ที่ส่งเขา้ปฏิบติัหนา้ที่เป็นผูช้ี้ขาดและผูต้ดัสินการแข่งขนัคดัเลือกระดบัภาคของแต่ละภาค ผูช้ี้ขาด 
                         และตดัสินจะตอ้งเป็นผูท้ี่สอบผา่นการคดัเลือกเป็นผูช้ี้ขาด  และผูต้ดัสิน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ 
                            ขึ้นทะเบียนเป็นผูช้ี้ขาด และผูต้ดัสินของสมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ 

 11.4  หากไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ (11.3) ไดใ้หผู้แ้ทนสมาคมฯ  คดัเลือกผูช้ี้ขาดและผูต้ดัสิน ที่ปฏิบติั    
          หนา้ที่ในรอบคดัเลือกระหวา่งภาคเสนอการกีฬาแห่งประเทศไทย เพือ่แต่งตั้งต่อไป  กรณีไม่สามารถ 
          ด าเนินการตามวรรคแรกได ้ใหผู้แ้ทนสมาคมฯ  ร่วมพจิารณากบัผูแ้ทน กกท. คดัเลือกผูช้ี้ขาดและผูต้ดัสิน   
          จากบุคคลที่มีความสามารถ และขึ้นทะเบียน กกท.ไวแ้ลว้ ไปปฏิบตัิหนา้ที่แทนใหค้รบตามจ านวน 

   ข. ระดบัภูมิภาค          
   11.5  ผูแ้ทนสมาคมฯ จะตอ้งเป็นบุคคลที่สมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ แต่งตั้ง 
             มอบหมายใหไ้ปปฏิบตัิหนา้ที่ 1 คน        
   11.6  วทิยากร  จะตอ้งเป็นบุคคลที่สมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ ใหไ้ปปฏิบติัหนา้ที่ 1 คน 
   11.7  ผูช้ี้ขาดและผูต้ดัสิน จากสมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ  มอบหมายใหไ้ป 
           ปฏิบตัิหนา้ที่ 3 คน          
   11.8  เจา้หนา้ที่ควบคุมคอมพวิเตอร์จากสมาคมกีฬามวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ 1 คน 
   11.9  ผูช้ี้ขาดและผูต้ดัสิน  จากจงัหวดัต่างๆ  ภายในภาค จ านวน 12 – 15 คน โดยตอ้งไดรั้บการแต่งตั้ง 
            จากจงัหวดัเจา้ภาพนั้นๆ  ซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัการเป็นผูต้ดัสิน / ผูช้ี้ขาดของสมาคมกีฬามวยไทย 
            สมคัรเล่นแห่งประเทศไทยฯ หรือของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
     - ผูต้ดัสินตอ้งผา่นการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และ 

ผูต้ดัสินที่ผ่านการอบรมฯ ดงักล่าวตอ้งขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และไดรั้บการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นผูต้ดัสินกีฬา 

- การปฏิบติัหนา้ที่ของผูต้ดัสินตอ้งตระหนกั และค านึงถึงการมีส่วนไดส่้วนเสีย ในกรณีที่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง หรืออาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ที่ เพือ่มิใหเ้กิดค าครหาหรือเกิดการประทว้งฯ อนัเช่ือได้
วา่ไม่โปร่งใส หรือยติุธรรมของการตดัสิน  

 
           12. แพทย์สนาม           
  ใหแ้พทยจ์ากฝ่ายวทิยาศาสตร์การกีฬา หรือแพทยท์ี่ไดรั้บการแต่งตั้งจากจงัหวดัเจา้ภาพเป็นประธาน    

       ฝ่ายแพทยส์นาม 
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          13.  รางวัลการแข่งขัน          
   ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
  รางวัลนักกีฬา          
  รางวลัที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบตัร      
  รางวลัที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบตัร      
  รางวลัที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบตัร      
  โล่รางวัล          
  โล่รางวลันกักีฬาดีเด่นชาย – หญิง พร้อมประกาศนียบตัร จ านวน 2 รางวลั                          
                            โล่รางวลัผูฝึ้กสอนดีเด่น พร้อมประกาศนียบตัร จ  านวน 2 รางวลั    

  ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 

      - รายการที่แข่งขนั จ านวน..............รายการ 

      - เหรียญชุบทอง  จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบตัร............ใบ 

      - เหรียญชุบเงิน  จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบตัร............ใบ 

      - เหรียญชุบทองแดง จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบตัร............ใบ 

     หมายเหตุ : เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูด้  าเนินการจดัเตรียมไวใ้ห้ 
                          ในส่วนโล่รางวลันกักีฬาดีเด่น/ผูฝึ้กสอนดีเด่น กกท. เป็นผูด้  าเนินการให้ 
 

         14. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 

               หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
    1. เป็นนกักีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขนัแต่ละรายการ 
    2. เป็นนกักีฬาที่มีทกัษะและเทคนิคการเล่นที่สูง  
    3. เป็นนกักีฬาที่มีมารยาทและมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา  
    4. เป็นนกักีฬาที่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
    5. อ่ืน ๆ ตามมติขอ้ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ดัสิน  
   หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  
    1. ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการเขา้ร่วมการแข่งขนั และปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะ 
           ผูฝึ้กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
    2. ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีมารยาทดี มีนกักีฬาไดรั้บเหรียญรางวลั เหรียญทองรวมมากที่สุด ถา้เหรียญ   
           ทองเท่ากนั ใหพ้ิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดบั  
    3. เป็นผูป้ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
    4. อ่ืน ๆ ตามมติขอ้ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ดัสิน  
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             15. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 

          1. ใหน้กักีฬาผูท้ี่ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั หรือแต่ง 
                        กายดว้ยชุดวอร์มทั้งชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัที่นกักีฬาสงักดั และการแต่งกายของนกักีฬาให ้
                        เป็นไปตามระเบียบฯ  
                    2. พธีิเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัใหใ้ชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
 

              16. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 

          - ส าหรับเคร่ืองหมายการคา้ ค าโฆษณา หรือสญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส ์ 

                    การแข่งขนั ใหมี้ขนาดไม่เกิน 2 x 3 น้ิว และหา้มน าตรา หรือเคร่ืองหมายการคา้ที่เป็นการประชาสมัพนัธ์ 

                     การขาย หรือเก่ียวกบับุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ส่ลงท าการแข่งขนัโดยเด็ดขาด  

           - อนุญาตใหใ้ชช่ื้อจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาที่มีขนาด ดงัน้ี 

                    1. ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 

                    2. ช่ือจงัหวดั  มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 

  17. การประชุมผู้จัดการทีม จะตอ้งมีผูจ้ดัการทีม หรือผูแ้ทนของแต่ละทีมเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยทีมละ 1 คน 

        หากจงัหวดัใดไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามมติของที่ประชุมทกุประการ ทั้งน้ี กกท.  
       ไม่อนุญาตใหน้กักีฬาเขา้ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีม เพือ่ท  าหนา้ที่แทน และผูแ้ทนสมาคมฯ จะตอ้งท ารายงาน 
       เสนอใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 

 
***************************************** 
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ก ำหนดกำรแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 
กำรแข่งขันกฬีำเยำวชนแห่งชำติ  คร้ังที ่33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์ 

ณ จงัหวดัชุมพร 
************************** 

วันที่  13 มีนาคม 2560 
เวลา  10.00 น.    -  ประชุม/อบรมเจา้หนา้ที่ฝ่ายจดัการแข่งขนั         
เวลา  13.00 น.    -  ประชุม/อบรมผูต้ดัสิน      

วันที่  14 มีนาคม 2560           
เวลา  07.00 – 10.00 น.   -  นกักีฬาทุกคนตรวจร่างกาย และชัง่น ้ าหนกั  

 เวลา  13.00 น.    -  ผูจ้ดัการทีม  ผูแ้ทนทีม เจา้หนา้ที่ประจ าทีมประชุมจบัฉลาก, 
         จดัคู่และจดัโปรแกรมการแข่งขนั 

วันที่  15 มีนาคม 2560          
 เวลา  08.00 – 09.00 น.   -  นกักีฬาตรวจร่างกาย และชัง่น ้ าหนกั   
 เวลา  13.00 น.    -  แข่งขนัรอบแรก    

 วันที่  16 มีนาคม 2560          
 เวลา  08.00 – 09.00 น.   -  นกักีฬาตรวจร่างกาย และชัง่น ้ าหนกั   
 เวลา  13.00 น.    -  แข่งขนัรอบแรก 

 วันที่  17 มีนาคม 2560          
 เวลา  08.00 – 09.00 น.   -  นกักีฬาตรวจร่างกาย และชัง่น ้ าหนกั   
 เวลา  13.00 น.    -  แข่งขนัรอบแรก   

 วันที่  18  มีนาคม 2560          
 เวลา  08.00 – 09.00 น.   -  นกักีฬาตรวจร่างกาย และชัง่น ้ าหนกั   
 เวลา  13.00 น.    -  การแข่งขนัรอบรองชนะเลิศ 

วันที่  19 มีนาคม 2560          
 เวลา  08.00 – 09.00 น.   -  นกักีฬาตรวจร่างกาย และชัง่น ้ าหนกั   
 เวลา  13.00 น.    -  การแข่งขนัรอบรองชนะเลิศ 
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 วันที่  20 มีนาคม 2560          
 เวลา  08.00 – 09.00 น.   -  นกักีฬาตรวจร่างกาย และชัง่น ้ าหนกั   
 เวลา  13.00 น.    -  การแข่งขนัรอบรองชนะเลิศ 

 วันที่ 21 มีนาคม 2560          
 เวลา  08.00 – 09.00 น.   -  นกักีฬาตรวจร่างกาย และชัง่น ้ าหนกั   
 เวลา  13.00 น.    -  การแข่งขนัรอบรองชนะเลิศ 

 วันที่  22 มีนาคม 2560          
 เวลา  08.00 – 09.00 น.   -  นกักีฬาตรวจร่างกาย และชัง่น ้ าหนกั   
 เวลา  13.00 น.    -  การแข่งขนัรอบรองชนะเลิศ 

 วันที่  23 มีนาคม 2560          
 เวลา  08.00 – 09.00 น.   -  นกักีฬาตรวจร่างกาย และชัง่น ้ าหนกั   
 เวลา  13.00 น.    -  การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศหญิง / รองชนะเลิศชาย 

 วันที่  24 มีนาคม 2560   หยุดพักการแข่งขัน 1 วัน      

วันที่  25 มีนาคม 2560          
 เวลา  08.00 – 09.00 น.   -  นกักีฬาตรวจร่างกาย และชัง่น ้ าหนกั   
 เวลา  13.00 น.    -  เร่ิมการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศชาย 

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

 

 

 

 

 

 


