
 

 
 

ระเบียบการแข่งขัน IBANK ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย                                         
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจ าปี 2557 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  
*******************  

๑. สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย นายภาณุ อุทัยรัตน์ 
เลขาธิการสมาคมฯ                  นายจงรัก เขี้ยวแก้ว 

โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓ 
สถานที่ติดต่อ     : สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย                                                  

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๕ ชั้น ชั้น ๑๕ ห้อง ๖                                                    
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ๑๐๒๔๐ 

โทรศัพท์มือถือ   : ๐๘ ๓๑๘๕ ๑๐๗๙ 
                                                    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
                                      ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 
              โทรศัพท์  :     ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๙๙ 

โทรสาร  :  ๐ ๗๓๒๑ ๒๙๐๕ 
ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน   นายยงศักดิ์    ณ สงขลา 

โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๖๔๙๑ ๔๕๗๑ 
เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน      นายณัฐกร หงส์เจริญกุล 

โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๓๑ 
          ผู้ช่วยเลขานุการฯ :         นายนักรบ ทองแดง 

โทรศัพท์มือถือ :         ๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๒๘ 
                Email  :   nrtd555@gmail.com 
 

๒. ก าหนดการแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน 
ท าการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม่  
๓. ก าหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มเอกสารใบสมัคร ของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
 

๔. สถานที่รับสมัคร 
   -สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๕ ชั้น ชั้น ๑๕    
    ห้อง ๖  โทร 02 -170 – 9472 ,091 – 065 – 3875 แฟกซ์ 02 -170 – 9473 
    Email. pencaksilat2556@hotmail.com,info@pencaksilatthailand.com 
 

mailto:nrtd555@gmail.com


๕. ระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 
      ๕.๑ ระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ เป็นของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขัน IBANK ปันจักสีลัต

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ         
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

     ๕.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ โดยสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ประกาศใช้
ในปัจจุบัน (กติกาใหม่) ยกเว้นข้อก าหนดตามระเบียบนี้และมติข้อตกลงในการประชุมผู้จัดการทีม 

 
๖. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

๖.๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา 
         นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย   ประธานที่ปรึกษา 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ที่ปรึกษา 
         นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ที่ปรึกษา 
         กรรมการบริหารสาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษา 
         เลขาธิการสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษา 
๖.๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

นายณัฐกร หงส์เจริญกุล     ประธานกรรมการ 
นายพิทยา รัตนพันธ์     รองประธานกรรมการ 
นายยงศักดิ ์ณ สงขลา     กรรมการ 
นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์                                             กรรมการ 
นายประจวบ แก้วไกร     กรรมการ 

                นายสมรรถชัย คันธมาสน์     กรรมการ       
นายสุริยัณย์ หัวหิน     กรรมการ 
นายนักรบ ทองแดง     กรรมการและเลขานุการ                                          

๖.๓ คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน 
นายนักรบ ทองแดง     ประธานกรรมการ                                                

 นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์     รองประธานกรรมการ    
 นายณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์     กรรมการ  

นายสุริยันต์ หัวหิน     กรรมการ       
นายสุรชัย สาแม      กรรมการ 
นายยงศักดิ์ ณ สงขลา                 กรรมการและเลขานุการ 

 

๗. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
๗.๑ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน                   ประธานกรรมการ 
บุคคลที่สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง      กรรมการ              
ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน                 กรรมการและเลขานุการ  

๗.๒ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน                   ประธานกรรมการ 
บุคคลที่นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง       กรรมการ 
ผู้จัดการทีมที่เป็นคู่กรณี     กรรมการ                                      
คณะกรรมการผู้ตัดสิน                                             กรรมการ                                                                                                        
ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน                 กรรมการและเลขานุการ 

 



๘. คุณสมบัติของนักกีฬา 
 ๘.๑ ต้องเป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 
            ๘.๒ นักกีฬาที่สมัครเข้าท าการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของสมาคมปันจัก-  

สีลัตแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขัน IBANK ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย                                         
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 
 

๘.๓ การสมัครเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
๘.๔ นักกีฬาประเภทต่อสู้ (Tanding) และปันจักสีลา (Tunggal, Ganda, Regu) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า      

          ๑๗ปี (พ.ศ. 2540) และอายุไม่เกิน 35 ปี (พ.ศ. 2522) (นับปี พ.ศ.แข่งขันลบปี พ.ศ.เกิด)  
    ๘.๕ อนุญาตให้นักกีฬาทั้งประเภทการต่อสู้ และประเภทร่ายร าการต่อสู้ ที่เป็นและ/หรือเคยเป็น  

     นักกีฬาทีมชาติไทยสมัครเข้าแข่งขันได ้
๘.๖ นักกีฬาต้องน าหลักฐานแสดงถึงอายุของตนเพ่ือเข้าแข่งขัน 

 

๙. ประเภทการแข่งขัน 
๙.๑ ประเภทการต่อสู้ (Tanding) แบ่งเป็นประเภทชาย 10 รุ่น และประเภทหญิง 6 รุ่น โดยแบ่งรุ่นตาม 

น  าหนักตัวประเภทบุคคลชาย 10 รุ่น ดังนี  
รุ่น S น้ าหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม 
รุ่น A น้ าหนักต้องเกิน 45 กิโลกรัม และไม่เกิน 50 กิโลกรัม 
รุ่น B น้ าหนักต้องเกิน 50 กิโลกรัม และไม่เกิน 55 กิโลกรัม 
รุ่น C น้ าหนักต้องเกิน 55 กิโลกรัม และไม่เกิน 60 กิโลกรัม 
รุ่น D น้ าหนักต้องเกิน 60 กิโลกรัม และไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
รุ่น E น้ าหนักต้องเกิน 65 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม 
รุ่น F น้ าหนักต้องเกิน 70 กิโลกรัม และไม่เกิน 75 กิโลกรัม 
รุ่น G น้ าหนักต้องเกิน 75 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
รุ่น H น้ าหนักต้องเกิน 80 กิโลกรัม และไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
รุ่น I น้ าหนักต้องเกิน 85 กิโลกรัม และไม่เกิน 90 กิโลกรัม 

ประเภทบุคคลหญิง 6 รุ่น ดังนี  
รุ่น S น้ าหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม 
รุ่น A น้ าหนักต้องเกิน 45 กิโลกรัม และไม่เกิน 50 กิโลกรัม 
รุ่น B น้ าหนักต้องเกิน 50 กิโลกรัม และไม่เกิน 55 กิโลกรัม 
รุ่น C น้ าหนักต้องเกิน 55 กิโลกรัม และไม่เกิน 60 กิโลกรัม 
รุ่น D น้ าหนักต้องเกิน 60 กิโลกรัม และไม่เกิน 65 กิโลกรัม 

  รุ่น E น้ าหนักต้องเกิน 65 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม  
 
       ๙.๒ นักกีฬาประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) ประเภทบุคคล ๑ คน ประเภทคู่ ๒ คน และ    
             ประเภททีม ๓ คน สามารถลงแข่งขันในประเภทต่อสู้ในรุ่นน้ าหนักที่ก าหนดตามข้อ ๙.๑ ได ้(โดยนักกีฬา   
             ต้องมีอายุตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประเภทต่อสู้) 
 
 



๑๐. จ านวนนักกีฬา 
 ๑๐.๑ ประเภทการต่อสู้แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง รุ่นละ ๑ คน    
         เท่านั้น 
    ๑๐.๒ ประเภทร่ายร าการต่อสู้แต่ละทีมส่งนักกีฬาได้ดังนี้ ประเภทบุคคล ๑ คน ประเภทคู่ ๒ คน และ 
     ประเภททีม ๓ คน 
๑๑. คุณลักษณะของกีฬาปันจักสีลัต 
 ๑๑.๑ เป็นการป้องกันตัวเอง : เพ่ือให้มีทักษะในการป้องกันตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๑.๒ เป็นศิลปะ : มีทักษะการเคลื่อนไหวสง่างาม ควบคู่กับวัฒนธรรมการแต่งกาย 
 ๑๑.๓ เป็นการกีฬา : มีทักษะในการออกก าลังกายเพ่ือความสมบูรณ์ของร่างกายและมีความสามารถ 
                   ทางด้านกีฬา  
 

๑๒. ค าปฏญิาณของนักกีฬาปันจักสีลัต  
 ๑๒.๑ นักกีฬาปันจักสีลัต คือบุคคลที่มีจิตใจสูงส่ง รักและหยิ่งในศักดิ์ศรี 
 ๑๒.๒ นักกีฬาปันจักสีลัต คือผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพ่ีน้องร่วมชาติ รักเพ่ือน 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 
๑๓.๒ ประเภทปันจักลีลา ท าการแข่งขันแบบพิจารณาคะแนนสูงสุดตามล าดับ 
๑๓.๓ การแข่งขันจะด าเนินตามกฎกติกา กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติทางเทคนิคของสมาคมปันจักสีลัต 

   แห่งประเทศไทยทีประกาศใช้ในปัจจุบัน (กติกาใหม่ของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ) 
 

๑๔. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๑๔.๑ การตรวจร่างกาย และชั่งน้ าหนัก 

  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับการตรวจร่างกายว่ามีสุขภาพสมบูรณ์และท าการชั่งน้ าหนัก   
  เพ่ือแสดงตนว่ามีน้ าหนักในพิกัดรุ่นที่ตนได้สมัครไว้ 

 ๑๔.๒ วัน เวลา และสถานที่ ชั่งน้ าหนักเพ่ือเข้ารุ่น 
    นักกีฬาต้องตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.    
        ณ สถานที่ตามก าหนดของฝ่ายจัดการแข่งขัน 
 ๑๔.๓ การเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนรุ่นการแข่งขัน 
    นักกีฬาที่ได้สมัครแข่งขันในรุ่นใดควรเข้าท าการแข่งขันในรุ่นนั้น    
 ๑๔.๔ นักกีฬาที่ไม่ได้ลงท าการแข่งขัน 
    นักกีฬาที่ไม่ได้ลงท าการแข่งขันตลอดรายการจะไม่ได้รับรางวัล 
 ๑๔.๕ การจับฉลากประกบคู่แข่งขัน 
    คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะท าการจับฉลากประกบคู่แข่งขันภายหลังการตรวจร่างกายและชั่ง  
     น้ าหนักตัวเข้ารุ่นอย่างเป็นทางการในวันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจะต้องกระท าต่อหน้า 
    เจ้าหน้าที่ประจ าทีม เพ่ือเป็นสักขีพยาน และเพ่ือยืนยันความถูกต้องของนักกีฬาของตนเอง 
 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 ผู้ชี ขาดและผู้ตัดสิน 
 ใช้ผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย โดยสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนและรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน 
 

๑๗. แพทย์ตรวจร่างกายและแพทย์ประจ าสนามแข่งขัน 
 ใช้แพทย์ทีส่มาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดหา 

 ๑๘. รางวัลการแข่งขัน 
 ให้มีรางวัลการแข่งขันดังนี้ 
 รางวัลนักกีฬาประเภทการต่อสู้ 
 รางวัลที่   ๑     รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
 รางวัลที่   ๒     รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
 รางวัลที่   ๓     รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
          รางวัลนักกีฬาประเภทร่ายร าการต่อสู้ 
 รางวัลที่   ๑     รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
           รางวัลที่   ๒     รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
 รางวัลที่   ๓     รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร  
          รางวัลนักกีฬาดีเด่น 
 ถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย พร้อมเกียรติบัตร กลุ่มอายุละ ๑ รางวัล (ถ้วยประทาน) 
 ถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง พร้อมเกียรติบัตร กลุ่มอายุละ ๑ รางวัล (ถ้วยประทาน) 
 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม พร้อมเกียรติบัตร กลุ่มอายุละ ๑ รางวัล (ถ้วยประทาน) 

      ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นชาย พร้อมประกาศนียบัตร ๑ รางวัล 
      ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง พร้อมประกาศนียบัตร ๑ รางวัล 

 

๑๙. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น 
 ๑๙.๑ เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรุ่น 
 ๑๙.๒ เป็นนักกฬีาที่มีทักษะ และเทคนิคการเล่นชั้นสูง  
 ๑๙.๓ เป็นนักกีฬาที่มีมารยาท และมีน้ าใจนักกีฬา 
 ๑๙.๔ เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด 
 

๒๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 ๒๐.๑ เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขัน 
 ๒๐.๒ เป็นผู้ฝึกสอนที่นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศมากท่ีสุด  
 ๒๐.๓ เป็นผู้ฝึกสอนที่มีมารยาท และมีน้ าใจนักกีฬา 
 ๒๐.๔ เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด 
 



 
 

๒๑. จ านวนเหรียญรางวัล 
    ๒๑.๑ ประเภทการต่อสู้ (Tanding) 

เหรียญทอง  ๑๖ เหรียญ ใบประกาศนียบัตร ๑๖ ใบ 
เหรียญเงิน  ๑๖ เหรียญ ใบประกาศนียบัตร ๑๖ ใบ 
เหรียญทองแดง   ๓๖ เหรียญ ใบประกาศนียบัตร ๓๖ ใบ 

๒๑.๒ ประเภทบุคคลปันจักลีลา (Tunggal or Single) 
เหรียญทอง  ๑๒ เหรียญ ใบประกาศนียบัตร  ๑๒ ใบ 
เหรียญเงิน  ๑๒ เหรียญ ใบประกาศนียบัตร  ๑๒ ใบ 
เหรียญทองแดง   ๑๒ เหรียญ ใบประกาศนียบัตร  ๑๒ ใบ 

๒๑.๓ ใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสิน ๕๐ ใบ 

๒๒. ก าหนดการจัดการแข่งขัน 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  - นักกีฬาตรวจร่างกาย ชั่งน้ าหนักเข้ารุ่น 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ประชุมผู้จัดการทีม จับฉลากจัดคู่แข่งขัน 
      ณ สนามแข่งขัน 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น.  - พิธีเปิดการแข่งขัน 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  - แข่งขันการต่อสู้รอบแรกตามโปรแกรม 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  - พัก 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  - -แข่งขันการต่อสู้รอบแรกตามโปรแกรม 

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.          - แข่งขันการต่อสู้รอบแรกตามโปรแกรม 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  - พัก 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น - แข่งขันการต่อสู้รอบแรกตามโปรแกรม 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - แข่งขันการต่อสู้ตามโปรแกรม 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  - พัก 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. - แข่งขันปันจักลีลา  

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  - พัก 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. - แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น - แข่งขันปันจักลีลารอบชิงชนะเลิศ(ประเภทคู่และทีม) 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
                     พักแข่ง ๑ วัน 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
                     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - แข่งขันปันจักลีลารอบชิงชนะเลิศ(ประเภทเดี่ยว)  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  - พัก 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศ 
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - พิธีปิดการแข่งขัน 



 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 
IBANK ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
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