
ระเบียบการแข่งขันกฬีามวยปล า้ 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวดัชุมพร 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. สมาคมกีฬามวยปล า้แห่งประเทศไทย 
นายกสมาคม    ผูช่้วยศาสตราจารย ์กิตติพศ   สุฉนัทบุตร 
เลขาธิการ   วา่ทีร้่อยเอก ดร.เทียนชยั  ทองวนิิชศิลป 
สถานที่ติดต่อ   สมาคมกีฬามวยปล ้าแห่งประเทศไทย 

การกีฬาแห่งประเทศไทย  286  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15     
ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์/ โทรสาร 0 -2369-1527, มือถือส านกังาน 08 6994 9175 
www.thai-wrestling.com   ;   e– mail : THA@ fila–wrestling.com 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
ประธานฝ่ายกีฬามวยปล ้าจงัหวดัเจา้ภาพ     ประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬามวยปล ้าแห่งประเทศไทย    รองประธาน 
ผูแ้ทน(เทคนิค) สมาคมกีฬามวยปล ้าแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพแต่งตั้ง      กรรมการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพแต่งตั้ง      กรรมการและเลขานุการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพแต่งตั้ง      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
    3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ    ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ     รองประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬามวยปล ้าแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
ผูแ้ทนกองนิติการ การกีฬาแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
ผูอ้  านวยการกองแข่งขนักีฬาเป็นเลิศ    กรรมการและเลขานุการ 
หวัหนา้งานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬามวยปล ้าแห่งประเทศไทย   ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนักีฬามวยปล ้าจงัหวดัเจา้ภาพ   รองประธานกรรมการ 
ผูจ้ดัการทีมทุกทีม (ยกเวน้คู่กรณี)      กรรมการ 
ผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย      กรรมการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง    กรรมการและเลขานุการ 
 

http://www.thai-wrestling.com/
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4. ข้อบังคบัและกติกาการแข่งขัน 
4.1 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550  
4.2  ให้ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธม์วยปล ้านานาชาติ (UWW)                                                   
        ที่สมาคมกีฬามวยปล ้าแห่งประเทศไทย ประกาศใชฉ้บบัปัจจุบนั (ฉบบัปรับปรุง ค.ศ.2016) 
 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5.1 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
5.2 อายขุองผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งมีอายอุยูร่ะหวา่ง 13-18 ปี นบั พ.ศ.เกิด  
5.3 หา้มนกักีฬาลงท าการแข่งขนัในชนิด และประเภทกีฬาต่อสูเ้กินกวา่ 1 ชนิดกีฬา ตามประกาศ 
       การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวนัที่ 24 เมษายน พ.ศ.2555 
 

6. ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 
6.1 ประเภทเกรกโกร – โรมนั (ชาย) 
6.2 ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย) 
6.3 ประเภทฟรีสไตล์ (หญิง) 
6.4 ประเภทชายหาด   (ชาย) 
6.5 ประเภทชายหาด   (หญิง) 

 

7. การแข่งขันแบ่งเป็นรุ่นน ้าหนักต่างๆ ดังนี ้
7.1 ประเภทเกรกโกร – โรมัน ชาย   แบ่งเป็นรุ่นน ้าหนัก รวม 10 รุ่น 
 7.1.1 น ้ าหนกั              39-42 กิโลกรัม 
 7.1.2 น ้ าหนกัไม่เกิน 46 กิโลกรัม 

7.1.3 น ้ าหนกัไม่เกิน 50  กิโลกรัม 
7.1.4 น ้ าหนกัไม่เกิน  54  กิโลกรัม 
7.1.5 น ้ าหนกัไม่เกิน  58  กิโลกรัม 
7.1.6 น ้ าหนกัไม่เกิน  63  กิโลกรัม 
7.1.7 น ้ าหนกัไม่เกิน 69  กิโลกรัม 
7.1.8 น ้ าหนกัไม่เกิน  76  กิโลกรัม 
7.1.9 น ้ าหนกัไม่เกิน  85  กิโลกรัม 
7.1.10 น ้ าหนกั          85-100  กิโลกรัม 

7.2 ประเภทฟรีสไตล์ชาย  แบ่งเป็นรุ่นน ้าหนัก รวม 10 รุ่น 
7.2.1 น ้ าหนกั           39-42  กิโลกรัม 
7.2.2 น ้ าหนกัไม่เกิน  46  กิโลกรัม 
7.2.3 น ้ าหนกัไม่เกิน  50  กิโลกรัม 
7.2.4 น ้ าหนกัไม่เกิน  54  กิโลกรัม 
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7.2.5 น ้ าหนกัไม่เกิน  58         กิโลกรัม 
7.2.6 น ้ าหนกัไม่เกิน  63  กิโลกรัม 
7.2.7 น ้ าหนกัไม่เกิน  69         กิโลกรัม 
7.2.8 น ้ าหนกัไม่เกิน 76  กิโลกรัม 
7.2.9 น ้ าหนกัไม่เกิน 85  กิโลกรัม 
7.210 น ้ าหนกั        85-100 กิโลกรัม  

7.3 ประเภทฟรีสไตล์หญิง แบ่งเป็นรุ่นน ้าหนักรวม 10 รุ่น 
 7.3.1 น ้ าหนกั              36-38 กิโลกรัม 

7.3.2 น ้ าหนกัไม่เกิน  40  กิโลกรัม 
7.3.3 น ้ าหนกัไม่เกิน  43  กิโลกรัม 
7.3.4 น ้ าหนกัไม่เกิน  46  กิโลกรัม 
7.3.5 น ้ าหนกัไม่เกิน  49  กิโลกรัม 
7.3.6 น ้ าหนกัไม่เกิน  52  กิโลกรัม 
7.3.4 น ้ าหนกัไม่เกิน  56  กิโลกรัม 
7.3.8 น ้ าหนกัไม่เกิน  60  กิโลกรัม 
7.3.9 น ้ าหนกัไม่เกิน  65  กิโลกรัม 
7.3.10 น ้ าหนกั          65-70  กิโลกรัม 

7.4 ประเภทชายหาดชาย  แบ่งเป็นรุ่นน ้าหนักรวม 4 รุ่น 
7.4.1   น ้ าหนกัไม่เกิน  50  กิโลกรัม 
7.4.2   น ้ าหนกัไม่เกิน  60  กิโลกรัม 
7.4.3   น ้ าหนกัไม่เกิน  70  กิโลกรัม 
7.4.4  น ้ าหนกัมากกวา่  70  กิโลกรัม 

7.5 ประเภทชายหาดหญิง  แบ่งเป็นรุ่นน ้าหนักรวม 4 รุ่น 
7.5.1   น ้ าหนกัไม่เกิน  40  กิโลกรัม 
7.5.2  น ้ าหนกัไม่เกิน  50  กิโลกรัม 
7.5.3  น ้ าหนกัไม่เกิน  60  กิโลกรัม 
7.5.4  น ้ าหนกัมากกวา่  60  กิโลกรัม 

หมายเหตุ   นกักีฬาแต่ละคน สามารถลงแข่งขนัไดค้นละ 1 รายการ และ 1 ประเภท เท่านั้น ไม่วา่จะเป็นนกักีฬา
มวยปล ้าในร่ม หรือมวยปล ้าชายหาด 

 

8. หลักเกณฑ์การแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
8.1 การแข่งขันระดับภาค ใหแ้ต่ละภาค จดัการแข่งขนัคดัเลือกนกักีฬาตวัแทนภาค เพือ่เขา้แข่งขนัใน 
      ระดบัชาติ ดงัน้ี 
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8.1.1 ประเภทเกรกโกร - โรมนั (ชาย) รุ่นละไม่เกิน 3 คน ในแต่ละภาค 
8.1.2 ประเภทฟรีสไตล ์(ชาย) รุ่นละไม่เกิน 3 คน ในแต่ละภาค 
8.1.3 ประเภทฟรีสไตล ์(หญิง) รุ่นละไม่เกิน 3 คน ในแต่ละภาค 
8.1.4 ประเภทชายหาด (ชาย-หญิง) รุ่นละไม่เกิน 4 คน ในแต่ละภาค 

การด าเนินการจัดการแข่งขันระดับภาค ในแต่ละรุ่นน ้ าหนกัหากมีจ านวนนกักีฬา 2  คน ขึ้นไป จะตอ้ง
จดัการแข่งขนัและจดัอนัดบั กรณีที่มีนกักีฬา 1 คน จะตอ้งน านกักีฬามาชัง่น ้ าหนกัในรุ่นนั้นๆ 

การแข่งขันระดับภาค  อนุญาตใหน้กักีฬาสามารถปรับเปล่ียนรุ่นน ้ าหนกัได ้แต่ไม่อนุญาตให้
เปล่ียนแปลงประเภทของการแข่งขนั และตอ้งเป็นนกักีฬาที่มีหลกัฐานสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัถูกตอ้งตาม
ระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

8.2 การแข่งขันระดับชาติ 
8.2.1 นกักีฬาที่ผา่นการแข่งขนัในรอบคดัเลือกระดบัภาค จะตอ้งเขา้ท าการแข่งขนัในรุ่นและ   
         ประเภทที่ผา่นการคดัเลือกมาในระดบัภาคเท่านั้น จะเปล่ียนแปลงรุ่นหรือเล่ือนรุ่นของ  
         การแข่งขนัไม่ได ้
8.2.2 ในแต่ละรุ่นน ้ าหนกัใหจ้งัหวดันั้นๆ สามารถส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้1คนเท่านั้น 

                                     และนกักีฬาคนหน่ึงสามารถลงท าการแข่งขนัไดเ้พยีงประเภทเดียว 
8.2.3 นกักีฬาที่เขา้มาท าการแข่งขนั ไม่สามารถเปล่ียนแปลงประเภทและรุ่นน ้ าหนกัจากเดิมที ่

                                     ผา่นการคดัภาคมาแลว้ได ้
 

9. จ านวนเจ้าหน้าทีท่ีม (ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน)  
    9.1 ใชอ้ตัราส่วน นกักีฬา 6 คน ต่อเจา้หนา้ที่ทีม 1 คน ( 6:1 ) 
  9.2 จงัหวดัใดที่มีนกักีฬาติดเป็นตวัแทนของจงัหวดัเพือ่เขา้แข่งขนัระดบัชาติ ในอตัราส่วนไม่ถึง 6 คน   
      ใหส้ามารถเพิม่ผูฝึ้กสอนไดอี้ก 1 คน/ จงัหวดั 
 
10. วิธีการจัดการแข่งขัน 

10.1 ในประเภทและรุ่นน ้ าหนกัที่มีนกักีฬาส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั 4 คน และ 5 คน ใหจ้ดัการแข่งขนั 
  แบบพบกนัหมด 

10.2 ในประเภทและรุ่นน ้ าหนกัที่มีนกักีฬาส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ใหจ้ดัการ 
แข่งขนัแบบแพค้ดัออก โดยใชร้ะบบเรอเปอร์ชาร์ทของสหพนัธม์วยปล ้านานาชาติ (UWW) 

10.3 การจบัฉลาก ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งจบัฉลากในระหวา่งที่มีการชัง่น ้ าหนกั โดยใหก้ระท าอยา่งเปิดเผย 
เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัลงจากเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั ใหจ้บัฉลากดว้ยตนเอง และขึ้นหมายเลขที่จบัใหเ้ห็นโดยทัว่กนั 

10.4 ประเภทชายหาด รุ่นน ้ าหนกัที่มีนกักีฬาส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัไม่เกิน 5 คนใหจ้ดัการแข่งขนัแบบ
พบกนัหมด 

10.5 ประเภทชายหาดรุ่นที่มีนกักีฬาส่งเขา้ร่วมแข่งขนั 6-10 คนใหจ้ดัการแข่งขนัแบบแบ่งกลุ่มเป็น 2 
กลุ่ม และนกักีฬาอนัดบั 1 ของแต่ละกลุ่มแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศ นกักีฬาที่เป็นอนัดบั 2 ของกลุ่มจะไดอ้นัดบั 
3 ร่วมกนั 
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10.6 ประเภทชายหาดรุ่นน ้ าหนกัที่มีนกักีฬามากกวา่ 10 คน โดยใชร้ะบบเรอเปอร์ชาร์ท ของสหพนัธ์

มวยปล ้านานาชาติ (UWW) 
หมายเหตุ  หากคณะกรรมการหรือสกัขีพยานเห็นวา่การชัง่น ้ าหนกั การจบัฉลากมีขอ้ผดิพลาด ใหย้กเลิก 
 และกระท ากนัใหม่ในรุ่นน ้ าหนกันั้น ๆ 

10.7 การจดัอนัดบัจากการแข่งขนั นกักีฬาที่ไม่มีใบรับรองแพทย ์(ในกรณีบาดเจบ็จากการแข่งขนัหรือ
อ่ืนใดก็ตาม ) และไม่แจง้ต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัเม่ือถูกเรียกช่ือแลว้ไม่มาแสดงตน ณ มุมของตนเอง  
จะถูกปรับเป็นแพแ้ละไม่มีการจดัอนัดบั 

10.8 กรณีนกักีฬาที่มีช่ือส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ ไม่สามารถลงท าการร่วมการแข่งขนัได ้   
ถือเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน ตอ้งท าบนัทึกรายงานแจง้ใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย ทราบผา่น
สมาคมกีฬามวยปล ้าแห่งประเทศไทย ถึงสาเหตุหรือขอ้ติดขดัที่ท  าใหน้กักีฬาไม่สามารถลงท าการแข่งขนั พร้อม
แนบหลกัฐานประกอบดว้ย (อาทิ ใบรับรองแพทย ์ฯลฯ)   

 
11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

 - ประเภทในร่ม 
11.1 นกักีฬาตอ้งสวมชุดกีฬามวยปล ้า และสวมรองเทา้มวยปล ้า  
11.2 ไม่ไวห้นวด- เครา และทาน ้ ามนัทกุชนิดก่อนลงแข่งขนั 
11.3 มีผา้เช็ดหนา้พกติดไวก้บัตวัในขณะแข่งขนั 

- ประเภทชายหาด 
11.4 นกักีฬาชายตอ้งสวมชุดกีฬามวยปล ้าหรือกางเกงรัดรูป 
11.5 นกักีฬาหญิงตอ้งสวมชุดมวยปล ้าหรือสวมชุดแบบ 2 ช้ิน 
11.6 หนา้ที่ผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน 

11.6.1 ผูจ้ดัการทีม จะตอ้งเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังที่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัก าหนด 
11.6.2 ผูจ้ดัการทีมเป็นผูย้ืน่ประทว้ง ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย กรณีนกักีฬาขาดคุณสมบติั 
11.6.3 ขณะนกักีฬาท าแข่งขนั ผูฝึ้กสอนเห็นวา่นกักีฬาของตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการ   

ตดัสินโดยผูฝึ้กสอนเป็นผูป้ระทว้ง (ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหพนัธฯ์) 
11.7 ประธานผูต้ดัสิน มีอ านาจในการใหใ้บเหลืองและใบแดงกบัผูค้วบคุมทีม ผูฝึ้กสอน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน 

และนกักีฬา ทีไ่ม่ปฏิบติัตามระเบียบของการแข่งขนักีฬามวยปล ้า กติกาการแข่งขนัมวยปล ้า การแสดง
กิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม ผูท้ี่ไดรั้บโทษใบแดงจะตอ้งออกจากสนามแข่งขนั ถูกตดัสิทธ์ิในการลงปฏิบติั
หนา้ที่ตลอดการแข่งขนัในคร้ังนั้นๆ และอาจถูกลงโทษทางวนิยัจากสมาคมกีฬามวยปล ้าแห่งประเทศไทยและ
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
11.8 การตรวจร่างกายและช่ังน ้าหนัก  

11.8.1 การตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกั จะท าการก่อนการแข่งขนั 18 - 20 ชัว่โมง ตามดุลยพนิิจของ
กรรมการจดัการแข่งขนั การชัง่น ้ าหนกัในแต่ละรุ่นจะใชเ้วลา 30 นาที / รุ่นน ้ าหนกั นกักีฬาที่ท  าการชัง่น ้ าหนกั
จะตอ้งไดรั้บการตรวจร่างกายตามขอ้ก าหนดของการแข่งขนั ซ่ึงจะท าการตรวจก่อนการชัง่น ้ าหนกั 1 ชัว่โมง 15  
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นาที นกักีฬาที่ไม่ไดผ้า่นการตรวจร่างกาย จะไม่อนุญาตใหท้  าการชัง่น ้ าหนกั นกักีฬาจะตอ้งชัง่น ้าหนกัโดยสวม
ชุดแข่งขนั ไม่สวมรองเทา้ และไม่ตอ้งหกัลบน ้ าหนกัของชุดแข่งขนั 

11.8.2 นกักีฬาตอ้งตดัเล็บสั้นใหเ้รียบร้อยก่อนการชัง่น ้ าหนกันกักีฬาสามารถขึ้นชัง่น ้ าหนกัก่ีคร้ังก็ได้
ในช่วงระยะเวลาที่ก  าหนด ( 30 นาที )   

11.8.3 นกักีฬาที่ไม่ไดผ้า่นการตรวจเช็คร่างกาย จะไม่อนุญาตใหท้  าการชัง่น ้ าหนกั นกักีฬาจะตอ้งชัง่
น ้ าหนกัโดยสวมชุดแข่งขนัไม่สวมรองเทา้ และไม่ตอ้งหกัลบน ้ าหนกัของชุดแข่งขนั 

11.8.4 นกักีฬาตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ และตดัเล็บสั้น ซ่ึงจะตอ้งตรวจสอบเล็บขณะชัง่น ้ าหนกันกักีฬา
สามารถขึ้นชัง่น ้ าหนกัก่ีคร้ังกไ็ดใ้นช่วงระยะเวลาที่ก  าหนด ( 30 นาที )  ผูเ้ขา้แข่งขนัจะท าการชัง่น ้ าหนกัก่อน
วนัที่จะท าการ แข่งขนัในรุ่นนั้นๆ 

11.8.5  นกักีฬาคนใดไม่ผา่นเกณฑก์ารชัง่น ้ าหนกัในรุ่นนั้นๆจะไม่ไดรั้บเบี้ยเล้ียงและไม่ไดล้งท าการ
แข่งขนั 

 

12. เวลาในการแข่งขัน 
 - ประเภทในร่ม เวลาในการแข่งขนัแบ่งออกเป็น 2 ยกๆละ 2  นาที พกัระหวา่งยก 30 วนิาที 
 - ประเภทชายหาด เวลาในการแข่งขนั 1 ยก 3 นาที 
 

13. การส้ินสุดการแข่งขัน 
 - ประเภทในร่ม 
13.1. การส้ินสุดการแข่งขนั ก็ต่อเม่ือมีการ Fall หรือปรับให้แพใ้นกรณีจงใจท าใหคู้่แข่งขนับาดเจบ็ 

หรือ ถูกท าโทษ “ O ” เป็นคร้ังที่ 3 ในการแข่งขนัคู่นั้นๆ 
13.2 ชนะคู่แข่งขนัตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไปในประเภทฟรีสไตลแ์ละ 8 คะแนนในประเภท                     

เกรกโก-โรมนั 
13.3 ไดย้นิสญัญาณเสียงหมดเวลาการแข่งขนั หรือ สญัญาณนกหวดีจากผูต้ดัสิน 

- ประเภทชายหาด 
13.4 ชนะคู่แข่งขนัคะแนนรวมได ้5 คะแนนก่อน 
13.5 หากคะแนนเท่ากนัผูช้นะคู่แข่งขนัดว้ยคะแนนใหญ่กวา่ และคะแนนหลงัสุด 
 

14. การพิจารณาหาผู้ชนะเม่ือจบการแข่งขัน 
นกักีฬาที่เป็นผูช้นะไดแ้ก่ นกักีฬาที่มีคะแนนรวมมากกวา่คู่แข่งขนั 
กรณีที่นกักีฬามีคะแนนเท่ากนัใหพ้จิารณา ดงัน้ี 
14.1 นกักีฬาที่มีคะแนนใหญ่กวา่ ( เช่น 2,4,5 ) 
14.2 นกักีฬาที่ไม่ถูกท าโทษ “ O ” 
14.3 นกักีฬาที่ไดค้ะแนนหลงัสุดเป็นฝ่ายชนะ 
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15. การแต่งกายนักกีฬา 
15.1 ใส่ชุดมวยปล ้า ตามมุมที่กรรมการจดัการแขง่ขนัก าหนดให ้(แดง- น ้ าเงิน) 
15.2 สวมรองเทา้มวยปล ้า 
15.3 โกนหนวด - เครา ตดัเล็บมือใหเ้รียบร้อย 
 

16. มารยาทของนักกีฬา/มารยาทการแต่งกายผู้ฝึกสอน / จนท.ทมี 
16.1 เม่ือขึ้นเบาะ ตอ้งแต่งกายชุดมวยปล ้าใหเ้รียบร้อย ไม่ถอดส่วนบนออก จนกวา่จะลงจากเบาะแข่งขนั 
16.2 สมัผสัมือกบัผูต้ดัสินและคู่แข่งขนั  ก่อนและหลงัการแข่งขนั 
16.3 ไม่แสดงกิริยาอาการที่ไม่สุภาพทั้งในและนอกสนามแข่งขนั 
16.4 แข่งขนัตามกฎ-กติกา โดยเคร่งครัด 
16.5 ผูฝึ้กสอน หรือผูเ้ป็นพีเ่ล้ียงนกักีฬาจะตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพ หา้มสวมใส่รองเทา้แตะ เส้ือแขนกุด

โดยเด็ดขาด ถา้ไม่ปฏิบติัตามจะถูกตดัสิทธ์ิไม่ใหป้ฏิบติัหนา้ที่ต่อไป 
 

17. การประท้วง 
17.1 การประทว้งดา้นเทคนิคภายในสนามแข่งขนั ใหใ้ชค้  าวา่ “การทกัทว้ง” ใหเ้ป็นหนา้ที่ของผูฝึ้กสอน 

ที่ปฏิบตัิหนา้ที่ สามารถใชสิ้ทธ์ิการทกัทว้งไดต้ามกติกาการแข่งขนัมวยปล ้าของสหพนัธม์วยปล ้านานาชาติ 
(UWW) ก าหนด 

17.2 การประทว้งดา้นคุณสมบตัิ ใหเ้ป็นไปตามที่บญัญตัิไวใ้นขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย          
วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
  

18. บทลงโทษ 
กรณีผูค้วบคุมทีม ผูฝึ้กสอน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง และนกักีฬาฝ่าฝืนระเบียบและกติกา

การแข่งขนัในชนิดกีฬานั้นๆ นอกจากจะตอ้งด าเนินการตามระเบียบและกติกาการแข่งขนัดงักล่าวแลว้ ใหมี้ผล
บงัคบัใชต้ามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550                   
ในบทลงโทษ ตั้งแต่ ขอ้ 36-41 ตามแต่กรณีพพิาท 
 

19. รางวัลการแข่งขัน  
19.1 นกักีฬาที่แข่งขนัไดรั้บรางวลัชนะเลิศ, รองชนะเลิศอนัดบัที ่1 และรองชนะเลิศอนัดบัที ่2 จะไดรั้บ  
        เหรียญรางวลั และประกาศนียบตัร ดงัน้ี  

ชนะเลิศ    เหรียญชุบทอง และประกาศนียบตัร  
รองชนะเลิศอนัดบัที ่1  เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบตัร  
รองชนะเลิศอนัดบัที ่2  เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบตัร (ครองร่วม)  

19.2 รางวลันกักีฬาชาย ดีเด่น จ านวน 1 รางวลั และประกาศนียบตัร  
19.3 รางวลันกักีฬาหญิง ดีเด่น จ านวน 1 รางวลั และประกาศนียบตัร 
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19.4 รางวลันกักีฬาชาย (ชายหาด) ดีเด่น จ านวน 1 รางวลั และประกาศนียบตัร  
19.5 รางวลันกักีฬาหญิง (ชายหาด) ดีเด่น จ านวน 1 รางวลั และประกาศนียบตัร 
19.6 รางวลัผูฝึ้กสอนทีมชาย ดีเด่น จ านวน 1 รางวลั และประกาศนียบตัร  
19.7 รางวลัผูฝึ้กสอนทีมหญิง ดีเด่น จ านวน 1 รางวลั และประกาศนียบตัร  
19.8 ผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน และผูต้ดัสิน จะไดรั้บประกาศนียบตัร เพือ่รับรองในการปฏิบตัิหนา้ที่  

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

20. นักกีฬาดีเด่น   
 

     20.1 คุณสมบัติ  
20.1.1 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในรุ่นน ้ าหนกัของตนเอง  
20.1.2 ชนะดว้ยการฟอล (FALL) มากที่สุด หรือมีคะแนนสะสมมากที่สุด  
20.1.3 มีน ้ าใจนกักีฬาในขณะแข่งขนั  

     20.2 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ดังนี้  
20.2.1 พจิารณาจากผลการแข่งขนั  
20.2.2 พจิารณาโดยคณะกรรมการที่สมาคมมวยปล ้าแห่งประเทศไทยมอบหมาย 
 

21. ผู้ฝึกสอนดีเด่น 
      21.1 คุณสมบัติ 

21.1.1 ผูฝึ้กสอนจากทีม ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 
21.1.2 ผูฝึ้กสอน สอนนกักีฬาใหมี้ความรู้ในกฎ ระเบียบ กติกา ในการแข่งขนั 
21.1.3 ผูฝึ้กสอนนกักีฬาใหมี้น ้ าใจเป็นนกักีฬา มีมารยาทที่ดีงามในการแข่งขนั 
21.1.4 ผูฝึ้กสอนนกักีฬาใหมี้ความรู้ ความสามารถในการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
21.1.5  ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการเขา้ร่วมการแข่งขนั  
            และปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะผูฝึ้กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 

     21.2 โดยผ่านการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
21.2.1 ผูแ้ทนสมาคมฯ / หรือผูท้ี่สมาคมมวยปล ้าฯมอบหมาย 
21.2.2 ผูแ้ทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 
21.2.3 ประธานจดัการแข่งขนั 
 

22. ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
รายการที่แข่งขนั   จ านวน 38 รายการ 

 เหรียญชุบทอง   จ านวน 38 เหรียญ ประกาศนียบตัร 38 ใบ 
 เหรียญชุบเงิน   จ านวน 38 เหรียญ ประกาศนียบตัร 38 ใบ 
 เหรียญชุบทองแดง  จ านวน 76 เหรียญ ประกาศนียบตัร 76 ใบ 
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23. จ านวนเจ้าหน้าที ่
 ส่วนของสมาคมมวยปล า้แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 

ผูแ้ทนสมาคม    1  คน 
วทิยากร    2  คน 
ผูต้ดัสินสมาคม   20 คน 

ส่วนของจังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย  
- เจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคนิคจดัการแข่งขนั            20        คน  
- เจา้หนา้ที่ฝ่ายสนามแข่งขนั สนามฝึกซอ้มและอุปกรณ์   10  คน 
- เจา้หนา้ที่ท  าความสะอาดสนามแข่งขนั              5  คน 
    รวมทั้งส้ิน   58  คน 

  

24.  สนามแข่งขัน  จ านวน 2 สนาม และสนามมวยปล า้ชายหาด  2 สนาม 
 
25. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 
 คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
 - ผูต้ดัสินตอ้งผา่นการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและ  
ผูต้ดัสินที่ผ่านการอบรมฯ ดงักล่าวตอ้งขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นผูต้ดัสินกีฬา 

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

26. การประชุมผู้จัดการทีม  
จะตอ้งมีผูจ้ดัการทีม หรือผูแ้ทนของแต่ละทีมเขา้ร่วมประชุมอยา่งน้อยทีมละ 1 คน หากจงัหวดัใดไม่มี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งน้ี กกท. ไม่อนุญาตใหน้กักีฬาเขา้
ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีมเพือ่ท  าหนา้ที่แทน และผูแ้ทนสมาคมฯ จะตอ้งท ารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทราบต่อไป  
 
27. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ใหน้กักีฬาผูท้ี่ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั หรือแต่ง
กายดว้ยชุดวอร์มทั้งชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัที่นกักีฬาสงักดั และการแต่งกายของนกักีฬาใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบฯ  
 2. พธีิเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัใหใ้ชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
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28. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
 - ส าหรับเคร่ืองหมายการคา้ ค าโฆษณา หรือสัญลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขนั ใหมี้ขนาดไม่เกิน 2 x 3 น้ิว และห้ามน าตรา หรือเคร่ืองหมายการคา้ที่เป็นการประชาสัมพนัธ ์           
การขาย หรือเก่ียวกบับุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ส่ลงท าการแข่งขนัโดยเด็ดขาด  
 - อนุญาตใหใ้ชช่ื้อจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาที่มีขนาด ดงัน้ี 
   1. ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ านวน 1 แถว 
   2. ช่ือจงัหวดั  มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ านวน 1 แถว 
 

************************************* 
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ก าหนดการแข่งขัน 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ  คร้ังที่ 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร - ระนองเกมส์” 

ณ จังหวดัชุมพร 

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

วันแรก  ........ มีนาคม 2560 
09.00 – 16.00 น.   - อบรมเจา้หนา้ที่เทคนิคจดัการแข่งขนั และอาสาสมคัร 

วันที่สอง ........ มีนาคม 2560  

09.00 – 10.30 น.   - ประชุมผูจ้ดัการทีม / ตรวจสอบรายช่ือคร้ังสุดทา้ย 
10.30 – 12.00 น.   - ประชุมกรรมการผูต้ดัสิน 
13.00 – 15.00 น.   - ตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกั 
    ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั  39-42,46 กิโลกรัม 

ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั  85,85-100 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั  36-38,40 กิโลกรัม 

 
วันที่สาม ........ มนีาคม 2560 (การแข่งขันวันที่หน่ึง) 
09.00 น. -12.00 น.   - แข่งขนัรอบคดัเลือก ถึง รอบเรอเปอร์ชาร์ท   
    ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั  39-42,46 กิโลกรัม 

ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั  85,85-100 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั  36-38,40 กิโลกรัม 
 

13.00 น. – 14.30 น.   - ตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกั 
    ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 50,54 กิโลกรัม 

ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 69,76 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั  43,46 กิโลกรัม 

    ประเภทมวยปล ้าชายหาด (ชาย) 50 กิโลกรัม 
    ประเภทมวยปล ้าชายหาด (หญิง) 40 กิโลกรัม 
 
14.30 น. – 15.00 น.   - พิธีเปิดการแข่งขันมวยปล า้ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 
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15.00 น.   - แข่งขนัรอบชิงเหรียญทองแดง / แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  
    ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั  39-42,46 กิโลกรัม 

ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั  85,85-100 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั  36-38,40 กิโลกรัม 
- พธีิมอบเหรียญรางวลั 
 

วันที่ส่ี ........ มนีาคม 2560 (การแข่งขันวันที่สอง) 
09.00 น. -12.00 น.   - แข่งขนัรอบคดัเลือก ถึง รอบเรอเปอร์ชาร์ท   

ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 50,54 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 69,76 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั  43,46 กิโลกรัม 
 

13.00 น. – 15.00 น.   - ตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกั 
ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั  58,63 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 58,63 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 49,52 กิโลกรัม 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (ชาย) 60 กิโลกรัม 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (หญิง) 50 กิโลกรัม 
 

15.00 น.   - แข่งขนัรอบชิงเหรียญทองแดง / แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  
    ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 50,54 กิโลกรัม 

ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 69,76 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั  43,46 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 49,52 กิโลกรัม 

    - พธีิมอบเหรียญรางวลั 
 
17.00 น.   - แข่งขนัรอบคดัเลือก / แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 

  ประเภทมวยปล ้าชายหาด (ชาย) 50 กิโลกรัม 
      ประเภทมวยปล ้าชายหาด (หญิง) 40 กิโลกรัม 

- พธีิมอบเหรียญรางวลัมวยปล ้าชายหาดชาย และหญิง 
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วันที่ห้า ........ มีนาคม 2560 (การแข่งขันวันที่สาม) 
09.00 น. -12.00 น.   - แข่งขนัรอบคดัเลือก ถึง รอบเรอเปอร์ชาร์ท   

ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั  58,63 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 58,63 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 49,52 กิโลกรัม 
 

13.00 น. – 15.00 น.   - ตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกั 
ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 69,76 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 54 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 56 กิโลกรัม 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (ชาย) 70  กิโลกรัม 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (หญิง) 60 กิโลกรัม 
 

15.00 น.   - แข่งขนัรอบชิงเหรียญทองแดง / แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  
ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั  58,63 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 58,63 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 49,52 กิโลกรัม 
- พธีิมอบเหรียญรางวลั 
 

17.00 น.   - แข่งขนัรอบคดัเลือก / แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (ชาย) 60 กิโลกรัม 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (หญิง) 50 กิโลกรัม 
- พธีิมอบเหรียญรางวลัมวยปล ้าชายหาดชาย และหญิง 
 

วันที่หก ........ มนีาคม 2560 (การแข่งขันวันที่ส่ี) 
09.00 น. -12.00 น.   - แข่งขนัรอบคดัเลือก ถึง รอบเรอเปอร์ชาร์ท   

ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 69,76 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 54 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 56 กิโลกรัม 
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13.00 น. – 15.00 น.   - ตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกั 
ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 85 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 39-42 ,50 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 60 กิโลกรัม 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (ชาย) มากกวา่ 70 กิโลกรัม 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (หญิง) มากกวา่ 60 กิโลกรัม 
 

15.00 น.   - แข่งขนัรอบชิงเหรียญทองแดง / แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  
ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 69,76 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 54 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 56 กิโลกรัม 
- พธีิมอบเหรียญรางวลั 
 

17.00 น.   - แข่งขนัรอบคดัเลือก / แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (ชาย) 70  กิโลกรัม 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (หญิง) 60 กิโลกรัม 
- พธีิมอบเหรียญรางวลัมวยปล ้าชายหาดชาย และหญิง 
 

วันที่เจ็ด ........ มนีาคม 2560  (การแข่งขันวันที่ห้า) 
09.00 น. -12.00 น.   - แข่งขนัรอบคดัเลือก ถึง รอบเรอเปอร์ชาร์ท   

ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 85 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 39-42 ,50 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 60 กิโลกรัม 
 

13.00 น. – 15.00 น.  - ตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกั 
ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 85-100 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 46 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 65,70 กิโลกรัม 
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15.00 น.   - แข่งขนัรอบชิงเหรียญทองแดง / แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  
ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 85 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 39-42 ,50 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 60 กิโลกรัม 
- พธีิมอบเหรียญรางวลั 
 

17.00 น.   - แข่งขนัรอบคดัเลือก / แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (ชาย) มากกวา่ 70 กิโลกรัม 
ประเภทมวยปล ้าชายหาด (หญิง) มากกวา่ 60 กิโลกรัม 
 
- พธีิมอบเหรียญรางวลัมวยปล ้าชายหาดชาย และหญิง 
- มอบถว้ยคะแนนรวม (ประเภทชาย-หญิง)  และถว้ยผูฝึ้กสอน      
ยอดเยีย่ม (ชาย-หญิง) 
 

วันที่แปด ........ มนีาคม 2560  (การแข่งขันวันที่หก) 
09.00 น. -12.00 น.   - แข่งขนัรอบคดัเลือก ถึง รอบเรอเปอร์ชาร์ท   

ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 85-100 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 46 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 65,70 กิโลกรัม 

13.30 น.   - แข่งขนัรอบชิงเหรียญทองแดง / แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  
ประเภท GR  รุ่นน ้ าหนกั 85-100 กิโลกรัม 
ประเภท FS   รุ่นน ้ าหนกั 46 กิโลกรัม 
ประเภท FW  รุ่นน ้ าหนกั 65,70 กิโลกรัม 
- พธีิมอบเหรียญรางวลั และ   รางวลันกักีฬาชาย  ดีเด่น   
   รางวลัผูฝึ้กสอนทีมชาย ดีเด่น  

 
(ปิดการแข่งขัน) 

หมายเหตุ    ก าหนดเวลาในการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


