
ที่ กก ๐๕๑๔/ว ๕๘          สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
            อ าเภอเมือง จงัหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ 
 

 ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

เรียน   
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  ๑. ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสลีัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๒   จ านวน ๑ ชุด
         ๒. ใบสมัคร               จ านวน ๑ ฉบับ 

 

ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ก าหนดจัดแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศ  
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖                        
ณ โรงยิมสอ์เนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาปันจักสีลัต ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน และเพือ่ค้นหานักกีฬาพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ต่อไป 

 

ในการนี้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จึงขอเชิญนักกีฬาในสังกัดของท่าน เข้าร่วม           
การแข่งขันกีฬาปันจักสลีัตชิงชนะเลิศจงัหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในครั้งนี ้
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายจงรัก  เข้ียวแก้ว) 
รองอธิการบดสีถาบันการพลศึกษา  ประจ าวิทยาเขตยะลา 

 
 
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
โทร ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๙๙ 
โทรสาร ๐ ๗๓๒๑ ๒๙๐๕ 

 



 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปนัจักสีลตัชิงชนะเลศิจังหวัดชายแดนใต ้

ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ  สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา 

******************* 
๑. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา 

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตยะลา นายจงรัก  เข้ียวแก้ว 
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๓๑๘๕ ๑๐๗๙ 

  สถานที่ติดต่อ : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  
                                      ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 
              โทรศัพท์  :     ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๙๙ 

โทรสาร  :  ๐ ๗๓๒๑ ๒๙๐๕ 
เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน นายนักรบ ทองแดง  

โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๙๖๕๔ ๐๑๙๘ 
                Email  :   nrtd555@gmail.com 
 

๒. ก าหนดการแข่งขัน/สถานท่ีแข่งขัน 
ท าการแข่งขัน ในระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

 

๓. ก าหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันท่ี ๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

เอกสารใบสมัคร ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 

4. สถานท่ีรับสมัคร 
สมัครที่ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โรงยิมส์อเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  
เลขที่ ๑๒๙ ถนนเทศบาล ๓ ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐ 

 

๕. ระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 
๕.๑ ระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ เป็นของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ว่าด้วยการแข่งขัน 
     กีฬาปันจักสีลัต ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้     
๕.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ โดยสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย  
     ประกาศใช้ในปัจจุบัน ยกเว้นข้อก าหนดตามระเบียบนี้และมติข้อตกลงในการประชุมผู้จัดการทีม 

 

๖. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๖.๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา 
         นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย    ประธานที่ปรึกษา 
         ผู้อ านวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา  ที่ปรึกษา 
         ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา     ที่ปรึกษา 
         เลขาธิการสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย   ที่ปรึกษา 
 

-๑- 



 
๖.๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตยะลา  ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตยะลา ฝ่ายบริหาร   รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตยะลา ฝ่ายแผนและพัฒนา  กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตยะลา ฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตยะลา ฝ่ายกิจการพิเศษ  กรรมการ 

                ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตยะลา ฝ่ายวิชาการ     กรรมการ       
บุคคลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาแต่งตั้ง      กรรมการ 
หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ          กรรมการและเลขานุการ                                          

๖.๓ คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน 
หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ                  ประธานกรรมการ                                                

 ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตยะลา ฝา่ยกิจการนักศึกษา          รองป ระธานกรร มกา ร
 บุคคลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาแต่งตั้ง      กรรมการ                             

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์                 กรรมการและเลขานุการ 
 

๗. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
๗.๑ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน                    ประธานกรรมการ 
บุคคลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาแต่งตั้ง       กรรมการ     
ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน                  กรรมการและเลขานุการ  

๗.๒ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน                    ประธานกรรมการ 
บุคคลที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาแต่งตั้ง        กรรมการ 
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้นคู่กรณี)     กรรมการ                                      
คณะกรรมการผู้ตัดสิน                                              กรรมการ                                                                                                        
ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน                  กรรมการและเลขานุการ 

 

๘. คุณสมบัติของนักกีฬา 
 ๘.๑ ต้องเป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 

๘.๒ นักกีฬาที่สมัครเข้าท าการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของสถาบัน     
การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ชิงชนะเลิศสามจังหวัดชายแดนใต้    
ครั้งที่ ๒ 

๘.๓ การสมัครเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
๘.๔ นักกีฬาประเภทต่อสู้ (Tanding) และปันจักสีลา (Tunggal, Ganda, Regu) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า      
     ๑๐ ปี และอายุไม่เกิน ๓๕ ป ี(นับปี พ.ศ. แข่งขัน ลบปี พ.ศ.เกิด) 
๘.๕ ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทั้งประเภทการต่อสู้ และประเภทร่ายร าการต่อสู้ ที่เป็นและ/หรือเคยเป็น  
     นักกีฬาทีมชาติไทยสมัครเข้าแข่งขัน 
 

๙. ประเภทการแข่งขัน 
๙.๑ ประเภทการต่อสู้ (Tanding) แบ่งเป็นประเภทก่อนยุวชน (อายุเกิน ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ป)ี  
     ยุวชน (อายุเกิน ๑๒ ปี ไม่เกิน ๑๔ ปี) เยาวชน (อายุเกิน ๑๔ ปี ไม่เกิน ๑๗ ปี) และประชาชนชาย  
     (อายุเกิน ๑๗ ปี ไม่เกิน ๓๕ ปี) ท้ังชายและหญิงแยกเป็น รุ่นตามน้ าหนักตัว ดังน้ี 

 

-๒- 



 
      ประเภทการต่อสู้ก่อนยุวชนชาย (อายุเกิน ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี) ๕ รุ่น ดังนี ้
  รุ่น A  น้ าหนัก ๒๖ กิโลกรัม และไม่เกิน ๒๘ กิโลกรัม 
  รุ่น B  น้ าหนักต้องเกิน ๒๘ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม 
  รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน ๓๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๒ กิโลกรัม 
  รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน ๓๒ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๔ กิโลกรัม 
  รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน ๓๔ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม     
  

      ประเภทการต่อสู้ก่อนยุวชนหญิง (อายุเกิน ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี) ๕ รุ่น ดังนี ้
  รุ่น A  น้ าหนัก ๒๖ กิโลกรัม และไม่เกิน ๒๘ กิโลกรัม 
  รุ่น B  น้ าหนักต้องเกิน ๒๘ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม 
  รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน ๓๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๒ กิโลกรัม 
  รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน ๓๒ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๔ กิโลกรัม 
  รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน ๓๔ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม      
 

      ประเภทการต่อสู้ยุวชนชาย ๕ รุ่น ดังนี้ 
  รุ่น A  น้ าหนัก ๓๔ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๗ กิโลกรัม 
  รุ่น B  น้ าหนักต้องเกิน ๓๗ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม 
  รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๓ กิโลกรัม 
  รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน ๔๓ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๗ กิโลกรัม 
  รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน ๔๗ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม  
 

           ประเภทการต่อสู้ยุวชนหญิง ๕ รุ่น ดังนี้ 
  รุ่น A  น้ าหนัก ๓๔ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๗ กิโลกรัม 
  รุ่น B  น้ าหนักต้องเกิน ๓๗ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม 
  รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๓ กิโลกรัม 
  รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน ๔๓ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม 
  รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน ๔๖ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๙ กิโลกรัม 
 

           ประเภทการต่อสู้เยาวชนชาย ๕ รุ่น ดังนี ้
  รุ่น A  น้ าหนัก ๓๙ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๓ กิโลกรัม 
  รุ่น B   น้ าหนักต้องเกิน ๔๓ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๗ กิโลกรัม 
  รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน ๔๗ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม 
  รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน ๕๑ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม 
  รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๙ กิโลกรัม 
       

      ประเภทการต่อสู้เยาวชนหญิง ๕ รุ่น ดังนี ้
  รุ่น A  น้ าหนัก ๓๙ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๓ กิโลกรัม 
  รุ่น B   น้ าหนักต้องเกิน ๔๓ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๗ กิโลกรัม 
  รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน ๔๗ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม 
  รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน ๕๑ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม 
  รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๙ กิโลกรัม 
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      ประเภทการต่อสู้ประชาชนชาย ๕ รุ่น ดังนี ้  
  รุ่น A  น้ าหนักต้องเกิน ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 
  รุ่น B  น้ าหนักต้องเกิน ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม 
  รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม 
  รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม 
  รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม 
   

      ประเภทการต่อสู้ประชาชนหญิง ๕ รุ่น ดังนี ้
  รุ่น A  น้ าหนักต้องเกิน ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 
  รุ่น B  น้ าหนักต้องเกิน ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม 
  รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม 
  รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม 
  รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม 
 

๙.๒ ประเภทปันจักลีลาบุคคล (Tunggal or Single) ร่ายร าการต่อสู้คู่ (Ganda or Double)     
     และร่ายร าการต่อสู้ทีม (Regu or Team) นักกีฬาจะต้องท าการแข่งขันในกลุ่มอายุของตัวเอง โดย 
     นักกีฬาประเภทศิลปะร่ายร าการต่อสู้สามารถลงแข่งขันในประเภทต่อสู้ ในรุ่นน้ าหนักที่ก าหนดตาม 
     ข้อ ๙.๑ ได ้(โดยนักกีฬาต้องมีอายุตามเกณฑ์ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ก าหนดไว้ใน 
     ประเภทการต่อสู้) 

 

๑๐. จ านวนนักกีฬา 
๑๐.๑ ประเภทการต่อสู้แต่ละทีมสามารถส่งรายช่ือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง รุ่นละ ๑ คน    
       เท่านั้น 
๑๐.๒ ประเภทร่ายร าการต่อสู้แต่ละทีมส่งนักกีฬาได้ดังนี้ ประเภทบุคคล ๑ คน ประเภทคู่ ๒ คน และ 
       ประเภททีม ๓ คน 

 

๑๑. คุณลักษณะของกีฬาปันจักสีลัต 
 ๑๑.๑ เป็นการป้องกันตัวเอง : เพื่อให้มีทักษะในการป้องกันตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๑.๒ เป็นศิลปะ : มีทักษะการเคลื่อนไหวสง่างาม ควบคู่กับวัฒนธรรมการแต่งกาย 
 ๑๑.๓ เป็นการกีฬา : มีทักษะในการออกก าลังกายเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายและมีความสามารถ 
                ทางด้านกีฬา 
 

๑๒. ค าปฏิญาณของนักกีฬาปันจักสีลัต  
 ๑๒.๑ นักกีฬาปันจักสีลัต คือบุคคลที่มีจิตใจสูงส่ง รักและหยิ่งในศักดิ์ศรี 
 ๑๒.๒ นักกีฬาปันจักสีลัต คือผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพี่น้องร่วมชาติ รักเพื่อน และรักสงบ 
 ๑๒.๓ นักกีฬาปันจักสีลัต คือผู้ที่คิดและแสดงออกในทางที่ดีตลอดเวลา สร้างสรรค์ และมีพลัง 
 ๑๒.๔ นักกีฬาปันจักสีลัต คืออัศวิน ผู้ยึดถือความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และกล้าเผชิญหน้า  
    กับประสบการณ์ที่ยากล าบากและสิ่งล่อใจ 
 ๑๒.๕ นักกีฬาปันจักสีลัต คืออัศวิน ผู้รับผิดชอบในค าพูดและการกระท า 
 

๑๓. วิธีจัดการแข่งขัน 
๑๓.๑ ประเภทการต่อสู้ (Tanding) ท าการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก 
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๑๓.๒ ศิลปะร่ายร าการต่อสู้ ท าการแข่งขันแบบพิจารณาคะแนนสูงสุดตามล าดับ 
๑๓.๓ การแข่งขันจะด าเนินตามกฎกติกา กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติทางเทคนิคของสมาคมปันจักสีลัต 

  แห่งประเทศไทย 
 

๑๔. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๑๔.๑ การตรวจร่างกาย และช่ังน้ าหนัก 

  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับการตรวจร่างกายว่ามีสุขภาพสมบูรณ์และท าการช่ัง  น้ าหนัก   
  เพื่อแสดงตนว่ามีน้ าหนักในพิกัดรุ่นที่ตนได้สมัครไว้ 

 ๑๔.๒ วัน เวลา และสถานที่ ช่ังน้ าหนักเพื่อเข้ารุ่น 
    นักกีฬาต้องตรวจร่างกายและช่ังน้ าหนักในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง    
        ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 ๑๔.๓ การเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนรุ่นการแข่งขัน 
    นักกีฬาที่ได้สมัครแข่งขันในรุ่นใดควรเข้าท าการแข่งขันในรุ่นน้ัน    
 ๑๔.๔ นักกีฬาที่ไม่ได้ลงท าการแข่งขัน 
    นักกีฬาที่ไม่ได้ลงท าการแข่งขันตลอดรายการจะไม่ได้รับรางวัล 
 ๑๔.๕ การจับฉลากประกบคู่แข่งขัน 
    คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะท าการจับฉลากประกบคู่แข่งขันภายหลังการตรวจร่างกายและช่ัง  
     น้ าหนักตัวเข้ารุ่นอย่างเป็นทางการในวันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจะต้องกระท าต่อหน้า 
    เจ้าหน้าที่ประจ าทีม เพื่อเป็นสักขีพยาน และเพื่อยืนยันความถูกต้องของนักกีฬาของตนเอง 
 ๑๔.๖ หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน  
    ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องรับผิดชอบต่อการประชุมหรือให้ความร่วมมือในส่วนที่ตนเอง 
    เกี่ยวข้องต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของ 
         นักกีฬาของตนเองในขณะที่นักกีฬาแข่งขันอยู่ให้ปฏิบัติตนตามกติกาอย่างเคร่งครัด  
 

๑๕. การประท้วง 
 ๑๕.๑ ประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา  
    ให้ประท้วงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานพิจารณาการประท้วงก่อนการแข่งขัน     
 ๑๕.๒ ประท้วงเทคนิคกีฬา     
    ให้ผู้จัดการทีมท าเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค 
    กีฬา ภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที หลังจากการแข่งขันคู่นั้นได้สิ้นสุดลง    
 

๑๖. คุณสมบัติของ ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน 
 อยู่ในดุลพินิจของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา (ใช้ผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินของ 
สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย มาปฏิบัติหน้าที่โดยสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศ
ไทยให้การสนับสนุนและรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน) 
 

๑๗. แพทย์ตรวจร่างกายและแพทย์ประจ าสนามแข่งขัน 
 ให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา แต่งตั้งประธานฝ่ายแพทย์สนาม  เพื่อประสานงานกับแพทย์ใน
จังหวัดยะลามาปฏิบัติหน้าที่ 
 

๑๘. รางวัลการแข่งขัน 
 ให้มีรางวัลการแข่งขันดังนี้ 
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 รางวัลนักกีฬาประเภทการต่อสู่ 
 รางวัลที่   ๑     รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
 รางวัลที่   ๒     รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
 รางวัลที่   ๓     รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
          รางวัลนักกีฬาประเภทร่ายร าการต่อสู้ 
 รางวัลที่   ๑     รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
           รางวัลที่   ๒     รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
 รางวัลที่   ๓     รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร  
          รางวัลนักกีฬาดีเด่น, รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 ถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย พร้อมเกียรติบัตร   กลุ่มอายุละ ๑ รางวัล 
 ถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง พร้อมเกียรติบัตร  กลุ่มอายุละ ๑ รางวัล 
 ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นชายพร้อมเกียรติบัตร  กลุ่มอายุละ ๑ รางวัล 
 ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง พร้อมเกียรติบัตรกลุ่มอายุละ ๑ รางวัล 
 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ถ้วยรางวัล เงินบ ารุงทีมพร้อมเกียรติบัตร กลุ่มอายุละ ๑ รางวัล 
 

๑๙. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น 
 ๑๙.๑ เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรุ่น 
 ๑๙.๒ เป็นนักกีฬาที่มีทักษะ และเทคนิคการเล่นที่สูง  
 ๑๙.๓ เป็นนักกีฬาที่มีมารยาท และมีน้ าใจนักกีฬา 
 ๑๙.๔ เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด 
 

๒๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 ๒๐.๑ เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่ง 
 ๒๐.๒ เป็นผู้ฝึกสอนที่นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศมากที่สุด  
 ๒๐.๓ เป็นผู้ฝึกสอนที่มีมารยาท และมีน้ าใจนักกีฬา 
 ๒๐.๔ เป็นผู้ฝึกสอนที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด 
 

๒๑. จ านวนเหรียญรางวัล 
 ๒๑.๑ ประเภทการต่อสู้ (Tanding) 
 -เหรียญทอง    ๔๐   เหรียญ   ใบประกาศนียบัตร  ๔๐ ใบ 
 -เหรียญเงิน    ๔๐   เหรียญ   ใบประกาศนียบัตร  ๔๐ ใบ 
 -เหรียญทองแดง  ๘๐   เหรียญ   ใบประกาศนียบัตร  ๘๐ ใบ 
 ๒๑.๒ ประเภทศิลปะร่ายร าการต่อสู้ (Tunggal Regu Ganda) 
 -เหรียญทอง    ๒๔    เหรียญ   ใบประกาศนียบัตร  ๒๔ ใบ 
 -เหรียญเงิน    ๒๔    เหรียญ   ใบประกาศนียบัตร  ๒๔ ใบ 
 -เหรียญทองแดง ๒๔    เหรียญ   ใบประกาศนียบัตร  ๒๔ ใบ 
 

๒๒. ก าหนดการจัดการแข่งขัน 
วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  - นักกีฬาตรวจร่างกาย ช่ังน้ าหนกัเข้ารุ่น 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ประชุมผูจ้ัดการทีม จบัฉลากจัดคู่แข่งขัน 
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขัน 
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น . - แข่งขันการต่อสู้รอบแรกตามโปรแกรม 
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วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  - แข่งขันการต่อสู้รอบแรกตามโปรแกรม 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - แข่งขันปันจักลลีา 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น . - แข่งขันการต่อสู้รอบแรกตามโปรแกรม 

วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  - แข่งขันการต่อสู้รอบแรกตามโปรแกรม 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - แข่งขันปันจักลลีา 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น . - แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ 

วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  - แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - แข่งขันปันจักลลีา 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น . - แข่งขันการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศ 

วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  - แข่งขันการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศ 
เวลา ๑๑.๐๐ น.   - พิธีปิดการแข่งขัน 

 
 

** ---------------------------------------------- ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗- 



ชื่อ (สังกัด) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ทีอ่ยู่ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ : …………………………….  โทรสาร : …………………………….  E-mail : ……………………………………………………………

ล าดบัที่ รุ่น/น  าหนัก (กก.) ชาย หญิง หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการทีม : ผู้จัดการทีม :

(ผจก., ผช., ผู้ฝึกสอน) ผู้ช่วยผู้จัดการทีม : ผู้ช่วยผู้จัดการทีม :

ผู้ฝึกสอน : ผู้ฝึกสอน :

การส่งใบสมคัร :
๑. ศูนย์กีฬาเพือ่ความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
   ๑๒๙ ถนนเทศบาล ๓ ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
๒. โทรสาร ๐ ๗๓๒๑ ๒๙๐๕
๓. E-mail: nrtd555@gmail.com

* หมายเหต ุ:  ก าหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที ่๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประเภท (อาย)ุ .......................................................................

ลงต าแหน่งหน้าทีด้่วย๑๑

      วันที ่: ………………………………..

ลงชื่อ ..................................................................
       (...............................................................)

ใบสมัคร

ระหว่างวันที ่๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ครั งที ่๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา

การแขง่ขนักีฬาปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้

รายชื่อนักกีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนั



ชื่อ (สังกัด) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ทีอ่ยู่ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ : …………………………….  โทรสาร : …………………………….  E-mail : ……………………………………………………………


