
ระเบียบการแขง่ขนั 
ปันจกัสลีตัชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย ชิงถว้ยประทาน 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจา้ทปีังกรรศัมโีชติ 
ประจ าป ี2558 
จงัหวดัชยัภมู ิ

******************* 
1. สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย นายภาณุ อุทัยรัตน์ 
เลขาธิการสมาคมฯ                  นายจงรัก เขี้ยวแก้ว 

โทรศัพท์มือถือ : 08 6290 5533 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ:  นายนักรบ ทองแดง 

โทรศัพท์มือถือ :          08 1963 1628 
สถานที่ติดต่อ: สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 15 ห้อง 6 แขวงหัวหมาก           
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน    นายนักรบ ทองแดง 
โทรศัพท์มือถือ :  08 1963 1628 
เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน   นายณัฐกร หงส์เจริญกุล 
โทรศัพท์มือถือ :  08 1963 1631 

             

2. ก าหนดการแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน 
ท าการแข่งขันในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ จังหวัดชัยภูมิ 

3. ก าหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558 โดยกรอกข้อมูลตาม

แบบฟอร์มเอกสารใบสมัคร ของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
 

4. สถานที่รับสมัคร 
สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 15 

ห้อง 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
Email.pencaksilat2556@hotmail.com , info@pencaksilatthailand.com 
 

5. ระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 

5.1 ระเบียบข้อบังคับฉบับนี้  เป็นของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขัน           
ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
ประจ าปี 2558 

5.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติโดยสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ในปัจจุบัน (กติกาใหม่)ยกเว้นข้อก าหนดตามระเบียบนี้และมติข้อตกลงในการประชุมผู้จัดการทีม 

 
2./ 6.คณะกรรมการ... 
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6. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

6.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
         นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย   ประธานที่ปรึกษา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ          ที่ปรึกษา 
นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ    ที่ปรึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ที่ปรึกษา 
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ   ที่ปรึกษา 
กรรมการบริหารสาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษา 
เลขาธิการสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษา 

6.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายสัญญา จันทรอด     ประธานกรรมการ 
นายพิทยา รัตนพันธ์     รองประธานกรรมการ 
นายยงศักดิ์ ณ สงขลา     กรรมการ 
นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์                  กรรมการ 
นายนักรบ ทองแดง     กรรมการ 
นายประจวบ แก้วไกร     กรรมการ 

  นายสมรรถชัย คันธมาสน์     กรรมการ  
นายสุริยัณย์ หัวหิน     กรรมการ 
นายณัฐกร หงส์เจริญกุล     กรรมการและเลขานุการ                                          

6.3 คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน 
นายนักรบ ทองแดง     ประธานกรรมการ                                                

 นายยงศักดิ์ ณ สงขลา     รองประธานกรรมการ 
 นายนิอารง นิสะมะแอ     กรรมการ  
 นายมะลุกมาน ลาโอะ     กรรมการ 
          นายอาซัม สาดารา                          กรรมการ 

นายสุริยันต์ หัวหิน     กรรมการ 
พ.ต.ท.ชาติชาย ธรรมขันธ์     กรรมการ 
นายณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์              กรรมการและเลขานุการ 

 

7. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
7.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน    ประธานกรรมการ 
บุคคลที่สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง      กรรมการ        
ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน    กรรมการและเลขานุการ 

7.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคประกอบด้วย 
ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน                 ประธานกรรมการ 
บุคคลที่นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง       กรรมการ 
ผู้จัดการทีมที่เป็นคู่กรณี     กรรมการ                                      
คณะกรรมการผู้ตัดสิน     กรรมการ                                                                                                      
ประธานผู้ตัดสิน      กรรมการและเลขานุการ 

3./8. คุณสมบัติของนักกีฬา… 
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8. คุณสมบัติของนักกีฬา 
 8.1 ต้องเป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 

8.2 นักกีฬาที่สมัครเข้าท าการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของสมาคม       
     ปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขัน ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย   
     ประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจ าปี 2558 
8.3 การสมัครเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
8.4 นักกีฬาประเภทต่อสู้ (Tanding)และปันจักสีลา (Tunggal, Ganda, Regu) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า     
     17 ปี (พ.ศ. 2541 ) และอายุไม่เกิน 35 ปี (พ.ศ.2523) นับปี พ.ศ.แข่งขันลบ ปีพ.ศ.เกิด  

    8.5 อนุญาตให้นักกีฬาทั้งประเภทการต่อสู้ และประเภทร่ายร าการต่อสู้ ที่เป็นและ/หรือเคยเป็น 
 นักกีฬาทีมชาติไทยสมัครเข้าแข่งขันได ้

8.6 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าท าการแข่งขันได้เฉพาะประเภทการต่อสู้หรือประเภทปันจักลีลาเท่านั้น 
8.7 นักกีฬาต้องน าหลักฐานแสดงถึงอายุของตนเพื่อเข้าแข่งขัน 
8.8 ทีม/ชมรม/สโมสร ที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องช าระค่าสมาชิกประจ าปีแล้วเท่านั้น 

 

9. ประเภทการแข่งขัน 
 9.1 ประเภทการต่อสู้ (Tanding) แบ่งเป็นประเภทชาย 10 รุ่น และประเภทหญิง 6 รุ่น โดยแบ่งรุ่นตาม 

น้ าหนักตัวประเภทบุคคลชาย 10 รุ่น ดังนี้ 

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 
รุ่น J  น้ าหนักต้องเกิน  90 กิโลกรัม และไม่เกิน  95 กิโลกรัม 
 
ประเภทบุคคลหญิง 6 รุ่น ดังนี้ 
 
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 

4./9.2 นักกีฬาประเภทเดี่ยว... 
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9.2  นักกีฬาประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) ประเภทบุคคล 1 คน ประเภทคู่ 2 คน    
      และประเภททีม 3 คนไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในประเภทการต่อสู้  

10. จ านวนนักกีฬา 
10.1 ประเภทการต่อสู้แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง รุ่นละ 1 คน  

  เท่านั้น 
 10.2 ประเภทร่ายร าการต่อสู้แต่ละทีมส่งนักกีฬาได้ดังนี้ ประเภทบุคคล 1 คน ประเภทคู่ 2 คน และ 
 ประเภททีม 3 คน 
 
11. คุณลักษณะของกีฬาปันจักสีลัต 

 11.1 เป็นการป้องกันตัวเอง : เพ่ือให้มีทักษะในการป้องกันตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11.2 เป็นศิลปะ : มีทักษะการเคลื่อนไหวสง่างาม ควบคู่กับวัฒนธรรมการแต่งกาย 
 11.3 เป็นการกีฬา : มีทักษะในการออกก าลังกายเพ่ือความสมบูรณ์ของร่างกายและมีความสามารถ 
                ทางด้านกีฬา 
 

12. ค าปฏิญาณของนักกีฬาปันจักสีลัต  

 12.1 นักกีฬาปันจักสีลัต คือบุคคลที่มีจิตใจสูงส่ง รักและหยิ่งในศักดิ์ศรี 
 12.2 นักกีฬาปันจักสีลัต คือผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพ่ีน้องร่วมชาติ รักเพ่ือน และรักสงบ 
 12.3 นักกีฬาปันจักสีลัต คือผู้ที่คิดและแสดงออกในทางที่ดีตลอดเวลา สร้างสรรค์ และมีพลัง 
 12.4 นักกีฬาปันจักสีลัต คืออัศวิน ผู้ยึดถือความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และกล้า     
                เผชิญหน้ากับประสบการณ์ที่ยากล าบากและสิ่งล่อใจ 
 12.5 นักกีฬาปันจักสีลัต คืออัศวิน ผู้รับผิดชอบในค าพูดและการกระท า 
 

13.วิธีจัดการแข่งขัน 
13.1 ประเภทการต่อสู้ (Tanding)ท าการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก 
13.2 ประเภทปันจักลีลาท าการแข่งขันแบบพิจารณาคะแนนสูงสุดตามล าดับ 
13.3 การแข่งขันจะด าเนินตามกฎกติกา กฎระเบียบและแนวปฏิบัติทางเทคนิคของสมาคมปันจักสีลัต 

  แห่งประเทศไทยทีประกาศใช้ในปัจจุบัน (กติกาใหม่ของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ) 
 

14. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

 14.1 การตรวจร่างกาย และชั่งน้ าหนัก 
  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับการตรวจร่างกายว่ามีสุขภาพสมบูรณ์โดยน าใบตรวจ   
  ร่างกายแพทย์มาแสดงต่อฝ่ายเทคนิคการแข่งขันและยืนยันรุ่นที่สมัครเข้าแข่งขันในวันประชุม  
  ผู้จัดการทีมไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเริ่มการประชุม และจะชั่งน้ าหนักทุกครั้งก่อนการแข่งขัน   
  15 นาท ีโดยอนุญาตให้ชั่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าน้ าหนักไม่อยู่ในพิกัดจะถูกตัดสิทธิ์ออกจาก  
  การแข่งขัน (จะไม่นับเป็นจ านวนนักกีฬาที่เข้าร่วมตามข้อ 22.2) 

 14.2 นักกีฬาที่ไม่ได้ลงท าการแข่งขัน 
    นักกีฬาที่ไม่ได้ลงท าการแข่งขันตลอดรายการจะไม่ได้รับรางวัล 
 

5./14.3 การจับฉลาก... 
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 14.3 การจับฉลากประกบคู่แข่งขัน 
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะท าการจับฉลากประกบคู่แข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมโดย  

จะต้องกระท าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจ าทีม เพ่ือเป็นสักขีพยาน และเพ่ือยืนยันความถูกต้องของ
นักกีฬาของตนเอง 

 14.4 หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน 
  ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องเข้าร่วมประชุมตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนด และต้อง

รับผิดชอบต่อการประชุมหรือให้ความร่วมมือในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้องต้องพยายามติดตามข้อมูล
ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของนักกีฬาของตนเองในขณะที่นักกีฬา
แข่งขันอยู่ให้ปฏิบัติตนตามกติกาอย่างเคร่งครัด  

           14.5 อุปกรณ์การแข่งขัน 
              ต้องใช้เกราะป้องกันล าตัวและสายคาดเอวที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้เท่านั้น  สนับแข็งและ

กระจับให้ใช้ของนักกีฬา 

15.การประท้วง 
 15.1 ประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา 
  ให้ประท้วงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานพิจารณาการประท้วงก่อนการแข่งขัน 30 นาท ี    
 15.2 ประท้วงเทคนิคกีฬา     
  ให้ผู้จัดการทีมท าเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค 
  กีฬาภายในเวลาไม่เกิน ๓๐นาที หลังจากการแข่งขันคู่นั้นได้สิ้นสุดลง  
         15.3 ยื่นใบประท้วงตามแบบฟอร์มและระบุเรื่องของการประท้วงพร้อมวางเงินจ านวน 5 ,000 บาท 

หากการประท้วงเป็นผลจะน าส่งเงินคืน 
         15.4 ประท้วงโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น 
 

16.คุณสมบัติของ ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน 
 ใช้ผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่ง-
ประเทศไทย โดยสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนและรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน 
 

17. การรักษาพยาบาลในระหว่างแข่งขัน 
 ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะจัดเตรียมหน่วยรักษาพยาบาลประจ าวันไว้ กรณีเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
จากการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะรับผิดชอบในการด าเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอน 
กรณีที่ต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาล ฝ่ายจัดการแข่งขันจะรับผิดชอบจัดพาหนะส่งผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอย่างเร่งด่วน (ภายในจังหวัดชัยภูมิ ) ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล ทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ทั้งนี้จะเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องกับฝ่ายแข่งขันในภายหลังไม่ได้ 
 
 

6./ 18. รางวัลการแข่งขัน… 
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18. รางวัลการแข่งขัน 
 ให้มีรางวัลการแข่งขันดังนี้ 
  รางวัลนักกีฬาประเภทการต่อสู้ 
 รางวัลที่   1     รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
 รางวัลที่   2     รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
 รางวัลที่   3     รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 

 รางวัลนักกีฬาประเภทร่ายร าการต่อสู้ 
 รางวัลที่   1     รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
 รางวัลที่   2     รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
 รางวัลที่   3     รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร  

 รางวัลนักกีฬาดีเด่น 
 ถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย  พร้อมเกียรติบัตร     1 รางวัล  (ถ้วยประทาน) 
 ถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง  พร้อมเกียรติบัตร     2 รางวัล  (ถ้วยประทาน) 
 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม  พร้อมเกียรติบัตร  3 รางวัล  (ถ้วยประทาน) 

     โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นชาย  พร้อมประกาศนียบัตร  1 รางวัล 
     โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง  พร้อมประกาศนียบัตร  1 รางวัล 

 

19. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น 
 19.1 เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรุ่น 
 19.2 เป็นนักกฬีาที่มีทักษะ และเทคนิคการเล่นชั้นสูง  
 19.3 เป็นนักกีฬาที่มีมารยาท และมีน้ าใจนักกีฬา 
 19.4 เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด 
 

20. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 20.1 เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขัน 
 20.2 เป็นผู้ฝึกสอนที่นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศมากท่ีสุด  
 20.3 เป็นผู้ฝึกสอนที่มีมารยาท และมีน้ าใจนักกีฬา 
 20.4 เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด 
          20.5 เป็นผู้ฝึกสอนที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขันจริง 
 

21. จ านวนเหรียญรางวัล  
21.1ประเภทการต่อสู้ (Tanding) 
เหรียญทอง  18 เหรียญ ใบประกาศนียบัตร 18  ใบ 
เหรียญเงิน  18 เหรียญ ใบประกาศนียบัตร 18  ใบ 
เหรียญทองแดง  36 เหรียญ ใบประกาศนียบัตร 36  ใบ 
 
 

7./ 21.2 ประเภทบุคคลปันจักลีลา… 
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21.2 ประเภทบุคคลปันจักลีลา (Tunggalor Single) 
เหรียญทอง  12 เหรียญ ใบประกาศนียบัตร 12  ใบ 
เหรียญเงิน  12 เหรียญ ใบประกาศนียบัตร 12  ใบ 
เหรียญทองแดง  24 เหรียญ ใบประกาศนียบัตร 24  ใบ 

21.3 ใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสิน 50 ใบ 

22. การสนับสนุน ชมรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
      22.1 สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับนักกีฬา จ านวน 1,000 บาท/คน(ครั้งเดียว) โดยให้

ชมรมด าเนินการจัดหาที่พักและอาหารเอง 
      22.2 สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับชมรมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

(ต้องมีนักกีฬาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 6 คน/ทีม) ดังนี้ 
 22.2.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ านวน 2,000 บาท/ทีม 
 22.2.2 ภาคเหนือ      จ านวน 3,000 บาท/ทีม  
 22.2.3 ภาคกลาง      จ านวน 3,000 บาท/ทีม  
 22.2.4  ภาคใต้ ตอนบน  ตั้งแต่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป จ านวน 4,000 บาท/ทีม  
 22.2.5  ภาคใต้ ตอนล่าง ตั้งแต่ จังหวัดพัทลุงลงไป  จ านวน 5,000 บาท/ทีม  
     22.3 สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนเงินรางวัล ดังนี้ 
 22.3.1 เหรียญทอง  เหรียญละ 2,000  บาท 
 22.3.2 เหรียญเงิน  เหรียญละ 1,000  บาท 
 22.3.3 เหรียญทองแดง เหรียญละ   800  บาท 
หมายเหต:ุ การแข่งขันรา่ยร าประเภทคู่ และทีม ให้เงินรางวลัเป็นรายบคุคล อาทิ เหรียญทองร่ายร าประเภทคู่ 

ให้เงินรางวัล คนละ 2,000 บาท 
 
23. ก าหนดการจัดการแข่งขัน 

วนัที ่28 มนีาคม 2558 
เวลา 10.00 – 12.00 น.  - ประชุมผู้จัดการทีม จับฉลากจัดคู่แข่งขัน 
       ณ สนามแข่งขัน 

           เวลา 15.00 – 15.30 น.  - พิธีเปิดการแข่งขัน 
เวลา 15.30 – 19.00 น.   - แข่งขันการต่อสู้รอบแรกตามโปรแกรม 

วนัที ่29 มนีาคม 2558 
เวลา 09.00 – 12.00 น.             - แข่งขันการต่อสู้รอบสองตามโปรแกรม 
เวลา 12.00 – 13.30 น.   - พัก 
เวลา 13.30 – 19.00 น  - แข่งขันการต่อสู้รอบสองตามโปรแกรม 
 
 
 
 

8./วันที่ 30 มีนาคม… 
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วนัที ่30 มนีาคม 2558 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   - แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.   - พัก 
เวลา 13.00 – 17.00 น.  - แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ 
เวลา 17.00 – 21.00 น  - แข่งขันปันจักลีลารอบชิงชนะเลิศ                      
                                           (ประเภทเดียว ประเภทคู่ และประเภททีม) 

วนัที ่31 มนีาคม 2558 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   - แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.   - พัก 
เวลา 13.00 – 17.00 น.  - แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ 
เวลา 17.00 – 21.00 น  - แข่งขันปันจักลีลารอบชิงชนะเลิศ  
                                           (ประเภทเดียว ประเภทคู่ และประเภททีม) 

วนัที ่1 เมษายน 2558 
                     หยุดพักแข่ง 1 วัน 

วนัที ่2 เมษายน 2558 
                     เวลา 09.00 – 12.00 น.  - แข่งขันการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศ 
                     เวลา 12.00 – 13.00 น.   - พัก 

เวลา 13.30 – 16.00 น.  - แข่งขันการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศ 
เวลา 16.00 – 17.00 น.  - พิธีปิดการแข่งขัน 

 
........................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1 

 

 

ใบสมัคร ประเภทต่อสู้ 

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2558 

ระหว่างวันท่ี 28 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2558 

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

        ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ..................ปี   เพศ.............. 

เกิดวันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ............... ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี................. ถนน......................... 

ต าบล/แขวง ................................................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..................... .............. 

โทรศัพท์.............................................................โทรศัพท์มือถือ ... ............................................................. 

ขอเข้าร่วมการแข่ง 

 

               ประเภท    ต่อสู้ชาย   รุ่นน  าหนัก ....................................... กิโลกรัม 

               ประเภท    ต่อสู้หญิง  รุ่นน  าหนัก ....................................... กิโลกรัม 

 

 สังกัดสโมสร/ทีม/ชมรม......................................................................................................... ............ 

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันฯ ของสมาคมปันจักสีลัตแห่ง -

ประเทศไทยทุกประการ 

 

 ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร 

                                      (.......................................................)                               

                                ลงชื่อ....................................... ................ผู้ควบคุม / ผู้ฝึกสอน 

                                      (........................................................) 

หมายเหตุ : - ก าหนดส่งใบสมัครไม่เกินวันอังคารท่ี 15 มีนาคม 2558 และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ ว ในใบ 
                สมัครพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน    
               -สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.pencaksilatthailand.com 



 ใบสรุปรายชื่อนักกีฬา ประเภทต่อสู้ (ชาย )  

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2558 

ระหว่างวันท่ี 28 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2558 

สังกัด.........................................................................  

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล อายุ รุ่นน  าหนัก 

1   รุ่น S 40 – 45 kg 
2   รุ่น A 45 – 50 kg 

3   รุ่น B 50 – 55 kg 
4   รุ่น C 55 – 60 kg 

5   รุ่น D 60 – 65 kg 

6   รุ่น E 65 – 70 kg 
7   รุ่น F 70 – 75 kg 

8   รุ่น G 75 – 80 kg 
9   รุ่น H 80 – 85 kg 

10   รุ่น I 85 – 90 kg 

11   รุ่น J 90 – 95 kg 

 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ฝึกสอน 

                                                                      (.......................................................) 

 

                                                                  ลงชื่อ..................................................ผู้จัดการทีม  

                                                                       (........................................................) 

 

**ขอให้น าใบส่งรายชื่อนักกีฬา ส่งให้ทางสมาคมฯ ภายใน  วันอังคารท่ี 15 มีนาคม 2558** 

 

 



 ใบสรุปรายชื่อนักกีฬา ประเภทต่อสู้ (หญิง )  

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2558 

ระหว่างวันท่ี 28 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2558 

สังกัด.........................................................................  

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล อายุ รุ่นน  าหนัก 

1   รุ่น S 40 – 45 kg 
2   รุ่น A 45 – 50 kg 

3   รุ่น B 50 – 55 kg 
4   รุ่น C 55 – 60 kg 

5   รุ่น D 60 – 65 kg 

6   รุ่น E 65 – 70 kg 
7   รุ่น F 70 – 75 kg 

 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ฝึกสอน 

                                                                       (.......................................................) 

 

                                                                  ลงชื่อ................................................. .ผู้จัดการทีม 

                                                                       (..................................... ...................) 

 

 

 

**ขอให้น าใบส่งรายชื่อนักกีฬา ส่งให้ทางสมาคมฯ ภายใน  วันอังคารท่ี 15 มีนาคม 2558** 

 



แผงรูปนักกีฬาปันจักสีลัต  ประเภทต่อสู้ (ชาย) 
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2558 

ระหว่างวันท่ี 28 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2558 

สังกัด................................................................... 

 

         

 

     

          รุ่น S 40 – 45 kg.                รุ่น A  45 – 50 kg.                       รุ่น B  50 – 55 kg.  
     ชื่อ...................................              ชื่อ....................................                 ชื่อ................................... 
     สกุล................................              สกุล.................................              สกุล.................................     
  

         

 

     

          รุ่น C 55 – 60 kg.                รุ่น D  60 – 65 kg.                       รุ่น E  65 – 70 kg.  
     ชื่อ...................................                 ชื่อ....................................                 ชื่อ................................... 
     สกุล................................                  สกุล.................................            สกุล.................................    
   

        

 

    

          รุ่น F 70 – 75 kg.                รุ่น G  75 – 80 kg.                       รุ่น H  80 – 85 kg.  
     ชื่อ...................................                 ชื่อ....................................                 ชื่อ................................... 
     สกุล................................                  สกุล.................................            สกุล.................................     
 
 
 
 

        

          รุ่น I 85 – 90 kg.                   
     ชื่อ...................................                  
     สกุล................................                  
 



         

 

     

     

               ผู้ฝึกสอน             ผู้ฝึกสอน         ผู้จัดการทีม 

     ชื่อ...................................                 ชื่อ....................................                 ชื่อ................................... 
     สกุล................................                 สกุล..................................            สกุล.................................      

               ผู้ฝึกสอน             ผู้ฝึกสอน         ผู้จัดการทีม 

             

 

**ขอให้น าใบส่งรายชื่อนักกีฬา ส่งให้ทางสมาคมฯ ภายใน วันอังคารท่ี 15 มีนาคม 2558 และติดรูปถ่ายขนาด 1 

น้ิว ในแผงรูปนักกีฬา** 



แผงรูปนักกีฬาปันจักสีลัต  ประเภทต่อสู้ (หญิง) 
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2558 

ระหว่างวันท่ี 28 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2558 

สังกัด................................................................... 

 

         

 

     

  

          รุ่น S 40 – 45 kg.                รุ่น A  45 – 50 kg.                       รุ่น B  50 – 55 kg.  
     ชื่อ...................................                 ชื่อ....................................                 ชื่อ................................... 
     สกุล................................                  สกุล.................................            สกุล.................................     
  

         

 

     

     

          รุ่น C 55 – 60 kg.                รุ่น D  60 – 65 kg.                       รุ่น E  65 – 70 kg.  
     ชื่อ...................................                 ชื่อ....................................                 ชื่อ................................... 
     สกุล................................                  สกุล.................................            สกุล.................................    
   

         

 

     

     

               ผู้ฝึกสอน             ผู้ฝึกสอน         ผู้จัดการทีม 

     ชื่อ...................................                 ชื่อ....................................                 ชื่อ................................... 
     สกุล................................                 สกุล..................................            สกุล.................................      

               ผู้ฝึกสอน             ผู้ฝึกสอน         ผู้จัดการทีม 

                        **ขอให้น าใบส่งรายชื่อนักกีฬา ส่งให้ทางสมาคมฯ ภายใน วันอังคารท่ี 15 มีนาคม 2558 

และติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว ในแผงรูปนักกีฬา** 



      1 

 

 

 

ใบสมัคร ประเภทร่ายร า 

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2558 

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2558 

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

        ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ..................ปี   เพศ.............. 

เกิดวันที่............เดือน............................พ.ศ. ............... ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขท่ี.................ถนน......................... 

ต าบล/แขวง ................................................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด................................... 

โทรศัพท์.............................................................โทรศัพทมื์อถือ ................................................................ 

ขอเข้าร่วมการแข่ง 

 

               ประเภท    ร่ายร าเดี่ยวชาย           ร่ายร าคู่ชาย        ร่ายร าทีมชาย      

               ประเภท    ร่ายร าเดี่ยวหญิง          ร่ายร าคู่หญิง        ร่ายร าทีมหญิง      

 สังกัดสโมสร/ทีม/ชมรม..................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันฯ ของสมาคมปันจักสีลัตแห่ง-

ประเทศไทยทุกประการ 

 

  ลงช่ือ.......................................................ผู้สมัคร             

                          (.......................................................)                          

                                                 ลงชื่อ.......................................................ผู้ควบคุม / ผู้ฝึกสอน 

                                                       (........................................................) 

หมายเหตุ : ก าหนดส่งใบสมัครไม่เกิน  วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2558 และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในใสมัคร 
               พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
               สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pencaksilatthailand.com 

 



 ใบสรุปรายชื่อนักกีฬา ประเภทร่ายร า(ชาย)  

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2558 

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2558 

สังกัด......................................................................... 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท หมายเหตุ 
1  เดี่ยว  
2  คู่  
3  คู่  
4  ทีม  
5  ทีม  
6  ทีม  

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ฝึกสอน 

                                                                             (.......................................................) 

                                                                  ลงช่ือ..................................................ผู้จัดการทีม 

                                                                             (........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ขอให้น าใบส่งรายชื่อนักกีฬา ส่งให้ทางสมาคมฯ ภายใน  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2558** 



 ใบสรุปรายชื่อนักกีฬา ประเภทร่ายร า(หญิง)  

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2558 

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2558 

สังกัด......................................................................... 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท หมายเหตุ 
1  เดี่ยว  
2  คู่  
3  คู่  
4  ทีม  
5  ทีม  
6  ทีม  

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ฝึกสอน 

                                                                             (.......................................................) 

                                                                  ลงช่ือ..................................................ผู้จัดการทีม 

                                                                             (........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ขอให้น าใบส่งรายชื่อนักกีฬา ส่งให้ทางสมาคมฯ ภายใน  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2558** 



แผงรูปนักกีฬาปันจักสีลัตประเภทร่ายร า (ชาย) 

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2558 
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2558 

สังกัด................................................................... 

         

 

     

    

                                    ร่ายร าเดี่ยว 
                   ชื่อ/สกุล....................................................                                  
         

 

     

                          ร่ายร าคู่                                        ร่ายร าคู่ 

             ชื่อ/สกุล...........................................                   ชื่อ/สกุล..............................................                                             
 
 

     

    

         ร่ายร าทีม                                     ร่ายร าทีม                                 ร่ายร าทีม 

ชื่อ/สกุล....................................       ชื่อ/สกุล....................................     ชื่อ/สกุล....................................                           

                       

 

 

           ผู้ฝึกสอน            ผู้ฝึกสอน                 ผู้จัดการทีม 

ชื่อ/สกุล....................................       ชื่อ/สกุล....................................      ชือ่/สกุล.................................... 
 
**ขอให้น าใบส่งรายชื่อนักกีฬา ส่งให้ทางสมาคมฯ ภายใน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2558 และติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว ในแผงรูปนักกีฬา** 



แผงรูปนักกีฬาปันจักสีลัตประเภทร่ายร า (หญิง) 

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2558 
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2558 

สังกัด................................................................... 

         

 

     

    

                                    ร่ายร าเดี่ยว 
                   ชื่อ/สกุล....................................................                                  
         

 

     

 ร่ายร าคู่                                        ร่ายร าคู่ 

             ชื่อ/สกุล...........................................                        ชื่อ/สกลุ..............................................                                             
 
 

     

    

         ร่ายร าทีม                                     ร่ายร าทีม                                 ร่ายร าทีม 

ชื่อ/สกลุ....................................           ชื่อ/สกุล....................................         ชื่อ/สกลุ....................................                           

                         

 

     

           ผู้ฝึกสอน            ผู้ฝึกสอน                 ผู้จัดการทีม 

ชื่อ/สกลุ....................................           ชื่อ/สกุล..............................................         ชื่อ/สกลุ......................................... 

 
                           
            **ขอให้น าใบส่งรายชื่อนักกีฬา ส่งให้ทางสมาคมฯ ภายใน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2558 และติด

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในแผงรูปนักกีฬา** 


