ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจาปี ๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี
*******************
๑. สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
นายภาณุ อุทัยรัตน์
เลขาธิการสมาคมฯ
นายจงรัก เขี้ยวแก้ว
โทรศัพท์มือถือ:
๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓
สถานที่ติดต่อ: สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ๒๕ ชั้ น ชั้ น ๑๕ ห้ อ ง๖ แขวงหั ว หมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน นายนักรบ ทองแดง / นายประจวบ แก้วไกร
โทรศัพท์มือถือ: ๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๒๘ / ๐๘ ๙๔๖๗ ๕๘๒๑
๒. กาหนดการแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน
ทาการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดจันทบุรี
๓. กาหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สมั ค รเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ในระหว่ า งวั น ที่ ๑๕ กุ ม ภาพั น ธ์ –๑๕ มี น าคม ๒๕๕๙ โดยกรอกข้ อ มู ล
ตามแบบฟอร์มเอกสารใบสมัคร ของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
๔. สถานที่รับสมัคร
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทยอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
๒๕ ชั้น ชั้น ๑๕ห้อง ๖ โทร ๐๒ ๑๗๐๙๔๗๒ ,๐๙ ๑๐๖๕๓๘๗๕ แฟกซ์ ๐๒ ๑๗๐๙๔๗๓
Email. pencaksilat2556@hotmail.com,info@pencaksilatthailand.com
๕. ระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน
๕.๑ ระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ เป็นของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ประจาปี ๒๕๕๙
๕.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขั นของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ โดยสมาคมปันจักสีลัตแห่ งประเทศไทย
ประกาศใช้ในปัจจุบัน (กติกาใหม่)ยกเว้นข้อกาหนดตามระเบียบนี้และมติข้อตกลงในการประชุมผู้จัดการที
๖. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
๖.๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

กรรมการบริหารสาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
๖.๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
นายณัฐกร หงส์เจริญกุล
ประธานกรรมการ
นายพิทยา รัตนพันธ์
รองประธานกรรมการ
นายประจวบ แก้วไกร
กรรมการ
นายสุริยัณย์ หัวหิน
กรรมการ
นายนักรบ ทองแดง
กรรมการ
นายสมรรถชัย คันธมาสน์
กรรมการ
นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
๖.๓ คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน
นายนักรบ ทองแดง
ประธานกรรมการ
ดาบตารวจนิอารง นิสะมะแอ
รองประธานกรรมการ
นายมะลุกมาน ลาโอะ
กรรมการ
นายอาซัม สาดารา
กรรมการ
นายสุริยันต์ หัวหิน
กรรมการ
พ.ต.ท.ชาติชาย ธรรมขันธ์
กรรมการ
นายณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
๗.๑ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน
ประธานกรรมการ
บุคคลที่สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง
กรรมการ
ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคประกอบด้วย
ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน
ประธานกรรมการ
บุคคลที่นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง กรรมการ
ผู้จัดการทีมที่เป็นคู่กรณี
กรรมการ
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
กรรมการ
ประธานผู้ตัดสิน
กรรมการและเลขานุการ
๘. คุณสมบัติของนักกีฬา
๘.๑ ต้องเป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันด้วยความมีน้าใจนักกีฬา
๘.๒ นักกีฬาที่สมัครเข้าทาการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของสมาคม
กีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจาปี ๒๕๕๙

๘.๓ การสมัครเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
๘.๔ นักกีฬาประเภทต่อสู้ (Tanding)และปันจักสีลา (Tunggal, Ganda, Regu) ต้องมีอายุไม่น้อย
กว่า๑๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๒) และอายุไม่เกิน ๓๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๒๓) (นับปี พ.ศ.แข่งขันลบปีพ.ศ.เกิด)
๘.๕ อนุญาตให้นักกีฬาทั้งประเภทการต่อสู้ และประเภทร่ายราการต่อสู้ ที่เป็นและ/หรือเคยเป็น
นักกีฬาทีมชาติไทยสมัครเข้าแข่งขันได้
๘..๖ นักกีฬาต้องนาหลักฐานแสดงถึงอายุของตนเพื่อเข้าแข่งขัน
๙. ประเภทการแข่งขัน
๙.๑ ประเภทการต่อสู้ (Tanding)แบ่งเป็นประเภทชาย ๑๑ รุ่น และประเภทหญิง ๗ รุ่น โดยแบ่งรุ่นตาม
นาหนักตัวประเภทบุคคลชาย ๑๑ รุ่น ดังนี
รุ่น S น้าหนักต้องเกิน ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม
รุ่น A น้าหนักต้องเกิน ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
รุ่น B น้าหนักต้องเกิน ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
รุ่น C น้าหนักต้องเกิน ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
รุ่น D น้าหนักต้องเกิน ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม
รุ่น E น้าหนักต้องเกิน ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม
รุ่น F น้าหนักต้องเกิน ๗๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม
รุ่น G น้าหนักต้องเกิน ๗๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม
รุ่น H น้าหนักต้องเกิน ๘๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม
รุ่น I น้าหนักต้องเกิน ๘๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๙๐ กิโลกรัม
รุ่น J น้าหนักต้องเกิน ๙๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๙๕ กิโลกรัม
ประเภทบุคคลหญิง ๗ รุ่น ดังนี
รุ่น S น้าหนักต้องเกิน ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม
รุ่น A น้าหนักต้องเกิน ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
รุ่น B น้าหนักต้องเกิน ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
รุ่น C น้าหนักต้องเกิน ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
รุ่น D น้าหนักต้องเกิน ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม
รุ่น E น้าหนักต้องเกิน ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม
รุ่น F น้าหนักต้องเกิน ๗๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม
๙.๒ นักกีฬาประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) ประเภทบุคคล ๑ คน ประเภทคู่ ๒ คน
และประเภททีม ๓ คนไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในประเภทการต่อสู้
๑๐. จานวนนักกีฬา
๑๐.๑ ประเภทการต่อสู้แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง รุ่นละ ๑ คน

เท่านั้น
๑๐.๒ ประเภทร่ายราการต่อสู้แต่ละทีมส่งนักกีฬาได้ดังนี้ ประเภทบุคคล ๑ คน ประเภทคู่ ๒ คน
และประเภททีม ๓ คน
๑๑. คุณลักษณะของกีฬาปันจักสีลัต
๑๑.๑ เป็นการป้องกันตัวเอง : เพื่อให้มีทักษะในการป้องกันตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑.๒ เป็นศิลปะ : มีทักษะการเคลื่อนไหวสง่างาม ควบคู่กับวัฒนธรรมการแต่งกาย
๑๑.๓ เป็นการกีฬา : มีทักษะในการออกกาลังกายเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายและมีความสามารถ
ทางด้านกีฬา
๑๒. คาปฏิญาณของนักกีฬาปันจักสีลัต
๑๒.๑ นักกีฬาปันจักสีลัต คือบุคคลที่มีจิตใจสูงส่ง รักและหยิ่งในศักดิ์ศรี
๑๒.๒ นักกีฬาปันจักสีลัต คือผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพี่น้องร่วมชาติ รักเพื่อน และรักสงบ
๑๒.๓ นักกีฬาปันจักสีลัต คือผู้ที่คิดและแสดงออกในทางที่ดีตลอดเวลา สร้างสรรค์ และมีพลัง
๑๒.๔ นักกีฬาปันจักสีลัต คืออัศวิน ผู้ยึดถือความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และกล้า
เผชิญหน้า กับประสบการณ์ที่ยากลาบากและสิ่งล่อใจ
๑๒.๕ นักกีฬาปันจักสีลัต คืออัศวิน ผู้รับผิดชอบในคาพูดและการกระทา
๑๓.วิธีจัดการแข่งขัน
๑๓.๑ ประเภทการต่อสู้ (Tanding)ทาการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
๑๓.๒ ประเภทปันจักลีลาทาการแข่งขันแบบพิจารณาคะแนนสูงสุดตามลาดับ
๑๓.๓ การแข่งขันจะดาเนินตามกฎกติกา กฎระเบียบและแนวปฏิบัติทางเทคนิคของสมาคม
กีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยทีประกาศใช้ในปัจจุบัน (กติกาใหม่ของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ)
๑๔. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๑๔.๑ การตรวจร่างกาย และชั่งน้าหนัก
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับการตรวจร่างกายว่ามีสุขภาพสมบูรณ์โดยนาใบตรวจ
ร่างกายแพทย์มาแสดงต่อฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน และยืนยันรุ่นที่สมัครเข้าแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม
ไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเริ่มการประชุม และจะชั่งน้าหนักทุกครั้งก่อนการแข่งขัน 15 นาที โดยอนุญาตให้
ชั่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าน้าหนักไม่อยู่ในพิกัดจะถูกตัดสิทธ็ออกจากการแข่งขัน
๑๔.๔ นักกีฬาที่ไม่ได้ลงทาการแข่งขัน
นักกีฬาที่ไม่ได้ลงทาการแข่งขันตลอดรายการจะไม่ได้รับรางวัล
๑๔.๕ การจับฉลากประกบคู่แข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทาการจับฉลากประกบคู่แข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมโดย
จะต้องกระทาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจาทีม เพื่อเป็นสักขีพยาน และเพื่อยืนยันความถูกต้องของนักกีฬาของ
ตนเอง

๑๔.๖ หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องเข้าร่วมประชุมตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด และต้อง
รับผิดชอบต่อการประชุมหรือให้ความร่วมมือในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้องต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร และ
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของนักกีฬาของตนเองในขณะที่นักกีฬาแข่งขันอยู่ให้ปฏิบัติตนตามกติกา
อย่างเคร่งครัด
๑๔.๗ อุปกรณ์การแข่งขัน
ต้องใช้เกราะป้องกันลาตัวและสายคาดเอวที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้เท่านั้น สนับแข็งและ
กระจับให้ใช้ของนักกีฬา
๑๕.การประท้วง
๑๕.๑ ประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา
ให้ประท้วงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานพิจารณาการประท้วงก่อนการแข่งขัน 30 นาที
๑๕.๒ ประท้วงเทคนิคกีฬา
ให้ผู้จัดการทีมทาเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค
กีฬาภายในเวลาไม่เกิน ๓๐นาที หลังจากการแข่งขันคู่นั้นได้สิ้นสุดลง
๑๕.๓ ยื่นใบประท้วงตามแบบฟอร์มและระบุเรื่องของการประท้วงพร้อมวางเงินจานวน 5,000 บาท
หากการประท้วงเป็นผลจะนาส่งเงินคืน
๑๕.๔ ประท้วงโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น
๑๖.คุณสมบัติของ ผู้ชีขาดและผู้ตัดสิน
ใช้ผู้ ตัดสิ นที่ ผ่ านการอบรมหลั กสูตรผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาปันจักสี ลัตแห่งประเทศไทยการกี ฬา
แห่งประเทศไทย โดยสมาคมปันจักสีลัตแห่ง ประเทศไทยให้การสนับสนุน และรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ตัดสิน
๑๗. แพทย์ตรวจร่างกายและแพทย์ประจาสนามแข่งขัน
ใช้แพทย์ทสี่ มาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดหา
๑๘. รางวัลการแข่งขัน
ให้มีรางวัลการแข่งขันดังนี้
รางวัลนักกีฬาประเภทการต่อสู้
รางวัลที่ ๑ รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
รางวัลนักกีฬาประเภทร่ายราการต่อสู้
รางวัลที่ ๑ รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๓

รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร

รางวัลนักกีฬาดีเด่น
ถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย พร้อมเกียรติบัตร
ถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง พร้อมเกียรติบัตร
ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม พร้อมเกียรติบัตร
ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นชาย พร้อมประกาศนียบัตร
ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง พร้อมประกาศนียบัตร

๑ รางวัล (ถ้วยประทาน)
๑ รางวัล (ถ้วยประทาน)
๑ รางวัล (ถ้วยประทาน)
๑ รางวัล
๑ รางวัล

๑๙. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
๑๙.๑ เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรุ่น
๑๙.๒ เป็นนักกีฬาที่มีทักษะ และเทคนิคการเล่นชั้นสูง
๑๙.๓ เป็นนักกีฬาที่มีมารยาท และมีน้าใจนักกีฬา
๑๙.๔ เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด
๒๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
๒๐.๑ เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขัน
๒๐.๒ เป็นผู้ฝึกสอนที่นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศมากที่สุด
๒๐.๓ เป็นผู้ฝึกสอนที่มีมารยาท และมีน้าใจนักกีฬา
๒๐.๔ เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด
๒๐.๕ เป็นผู้ฝึกสอนที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขันจริง
๒๑. จานวนเหรียญรางวัล
๒๑.๑ ประเภทการต่อสู้ (Tanding)
เหรียญทอง
๑๘ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๑๘ ใบ
เหรียญเงิน
๑๘ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๑๘ ใบ
เหรียญทองแดง
๓๖ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๓๖ ใบ
๒๑.๒ ประเภทบุคคลปันจักลีลา (Tunggalor Single)
เหรียญทอง
๑๒ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๑๒ ใบ
เหรียญเงิน
๑๒ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๑๒ ใบ
เหรียญทองแดง
๒๔ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๒๔ ใบ
๒๑.๓ ใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสิน ๕๐ ใบ
๒๒. กาหนดการจัดการแข่งขัน
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

- ประชุมผู้จัดการทีม จับฉลากจัดคู่แข่งขัน

ณ สนามแข่งขัน
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๙.๐๐ น
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

- พิธีเปิดการแข่งขัน
- แข่งขันการต่อสู้รอบแรกตามโปรแกรม
- แข่งขันการต่อสู้รอบสองตามโปรแกรม
- พัก
- แข่งขันการต่อสู้รอบสองตามโปรแกรม
- แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ
- พัก
- แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ
- แข่งขันกีฬาปันจักลีลัตรอบชิงชนะเลิศ (ประเภทเดีย่ ว
ประเภทคู่ และประเภททีม)
- แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ
- พัก
- แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ
- แข่งขันกีฬาปันจักลีลัตรอบชิงชนะเลิศ (ประเภทเดี่ยว
ประเภทคู่ และประเภททีม)
- แข่งขันการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศ
- พัก
- แข่งขันการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศ
- พิธีปิดการแข่งขัน

………………………………………….

การสนับสนุนชมรม/สมาชิก ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1) สมาคมฯ จะจัดที่พักให้ (โรงเรียนเทศบาล) โดยให้ชมรม/สมาชิก ต้องเตรียมเครื่องนอนมาเอง
2) สมาคมฯ จะจัดอาหารกลางวันให้วันละ 1 มื้อ จานวน 5 วัน
(วันที่ 28,29,30,31 มีนาคม 59 และ 1 เมษายน 59)
3) สมาคมฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับชมรม/สมาชิก ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า
6 คน/ทีม และต้องลงแข่งขันในสนามทั้ง 6 คน และต้องส่งรายชื่อ/รุ่น ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
( 15 มีนาคม 2559)
รายละเอียด ดังนี้
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้ตอนบน (ชุมพรลงไป)
- ภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุงลงไป)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4) สมาคมให้การสนับสนุนเงินรางวัล ดังนี้
- เหรียญทอง
จานวน
- เหรียญเงิน
จานวน
- เหรียญทองแดง
จานวน

2,000
3,000
3,000
4,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,000 บาท
1,000 บาท
800 บาท

หมายเหตุ : 1. การแข่งขันปันจักสีลัตประเภทคู่และทีม ให้เงินรางวัลเป็นรายบุคคลตามชนิดเหรียญรางวัล และ
ต้องมีทีมลงแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 ทีม จึงจะได้รับรางวัล
2. สมาคมฯ จะยึดถือ ชื่อนักกีฬาและรุ่น ตามเอกสารที่ส่งมาสมัคร จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่น
หลังจากหมดเขตการรับสมัครแล้ว (15 มีนาคม 59)
3. มีงาน welcome dinner เย็นวันที่ 27 มี.ค.59 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป สถานที่จะแจ้งให้ทราบ
ตอนประชุม ผจก ทีม

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัคร ประเภทต่อสู้ (ชาย )
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปี 2559
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2559 – 2 เมษายน 2559
สังกัด.........................................................................
*********************************************
ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ..................ปี เ พศ..............
เกิดวันที.่ ...........เดือน............................พ.ศ. ............... ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที.่ ................ถนน.........................
ตาบล/แขวง ................................................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..................... ..............
โทรศัพท์.............................................................โทรศัพท์มือถือ ................................................................
ขอเข้าร่วมการแข่ง
ประเภท  ต่อสูช้ าย

รุน่ น้าหนัก ....................................... กิโลกรัม

ประเภท  ต่อสูห้ ญิง

รุน่ น้าหนัก ....................................... กิโลกรัม

สังกัดสโมสร/ทีม/ชมรม......................................................................................................... ............
ข้า พเจ้า ขอสัญ ญาว่า จะปฏิบ ัติต ามระเบีย บข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน ฯ ของสมาคมปัน จัก สีล ัต แห่ง ประเทศไทยทุกประการ
ลงชื่อ...................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
ลงชื่อ....................................................ผูค้ วบคุม / ผูฝ้ กึ สอน
(........................................................)
หมายเหตุ :

- กาหนดส่งใบสมัครไม่เกิน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในใบสมัคร
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน (รูปถ่าย คนละ 2 ใบ รวมการทา id card )
- สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pencaksilatthailand.com
- หากพ้นกาหนดสมาคมฯ จะไม่รับใบสมัครของชมรมฯที่ส่งเกินกาหนด วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
เอกสารนับตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์

ใบสรุปรายชื่อนักกีฬา ประเภทต่อสู้ (ชาย )
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปี 2559
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2559 – 2 เมษายน 2559
สังกัด.........................................................................
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

รุน่ นาหนัก
รุ่น S 40 – 45 kg
รุ่น A 45 – 50 kg
รุ่น B 50 – 55 kg
รุ่น C 55 – 60 kg
รุ่น D 60 – 65 kg
รุ่น E 65 – 70 kg
รุ่น F 70 – 75 kg
รุ่น G 75 – 80 kg
รุ่น H 80 – 85 kg
รุ่น I 85 – 90 kg
รุ่น J 90 – 95 kg

ลงชื่อ...................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
ลงชื่อ....................................................ผูค้ วบคุม / ผูฝ้ กึ สอน
(........................................................)

หมายเหตุ :

- กาหนดส่งใบสมัครไม่เกิน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิว ในใบสมัคร
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน (รูปถ่าย คนละ 3 ใบ รวมการทา id card )
- สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pencaksilatthailand.com
- หากพ้นกาหนดสมาคมฯ จะไม่รับใบสมัครของชมรมฯที่ส่งเกินกาหนด วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
เอกสารนับตังแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์

ใบสรุปรายชื่อนักกีฬา ประเภทต่อสู้ (หญิง )
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปี 2559
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2559 – 2 เมษายน 2559
สังกัด.........................................................................
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

รุน่ นาหนัก
รุ่น S 40 – 45 kg
รุ่น A 45 – 50 kg
รุ่น B 50 – 55 kg
รุ่น C 55 – 60 kg
รุ่น D 60 – 65 kg
รุ่น E 65 – 70 kg
รุ่น F 70 – 75 kg

ลงชื่อ...................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
ลงชื่อ....................................................ผูค้ วบคุม / ผูฝ้ กึ สอน
(........................................................)

หมายเหตุ :

- กาหนดส่งใบสมัครไม่เกิน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิว ในใบสมัคร
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน (รูปถ่าย คนละ 3 ใบ รวมการทา id card )
- สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pencaksilatthailand.com
- หากพ้นกาหนดสมาคมฯ จะไม่รับใบสมัครของชมรมฯที่ส่งเกินกาหนด วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
เอกสารนับตังแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์

ใบสรุปรายชื่อนักกีฬา ประเภทร่ายรา (หญิง )
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปี 2559
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2559 – 2 เมษายน 2559
สังกัด.........................................................................
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล

ประเภท
เดี่ยว
คู่
คู่
ทีม
ทีม
ทีม

หมายเหตุ

ลงชื่อ...................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
ลงชื่อ....................................................ผูค้ วบคุม / ผูฝ้ กึ สอน
(........................................................)

หมายเหตุ :

- กาหนดส่งใบสมัครไม่เกิน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในใบสมัคร
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน (รูปถ่าย คนละ 3 ใบ รวมการทา id card )
- สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pencaksilatthailand.com
- หากพ้นกาหนดสมาคมฯ จะไม่รับใบสมัครของชมรมฯที่ส่งเกินกาหนด วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
เอกสารนับตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์

ใบสรุปรายชื่อนักกีฬา ประเภทร่ายรา (ชาย )
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปี 2559
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2559 – 2 เมษายน 2559
สังกัด.........................................................................
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล

ประเภท
เดี่ยว
คู่
คู่
ทีม
ทีม
ทีม

หมายเหตุ

ลงชื่อ...................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
ลงชื่อ....................................................ผูค้ วบคุม / ผูฝ้ กึ สอน
(........................................................)

หมายเหตุ :

- กาหนดส่งใบสมัครไม่เกิน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในใบสมัคร
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน (รูปถ่าย คนละ 3 ใบ รวมการทา id card )
- สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pencaksilatthailand.com
- หากพ้นกาหนดสมาคมฯ จะไม่รับใบสมัครของชมรมฯที่ส่งเกินกาหนด วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
เอกสารนับตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัคร ประเภทร่ายรา (ชาย )
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปี 2559
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2559 – 2 เมษายน 2559
สังกัด.........................................................................
*********************************************
ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ..................ปี เ พศ..............
เกิดวันที.่ ...........เดือน............................พ.ศ. ............... ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที.่ ................ถนน.........................
ตาบล/แขวง ................................................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..................... ..............
โทรศัพท์.............................................................โทรศัพท์มือถือ ................................................................
ขอเข้าร่วมการแข่ง
ประเภท  ร่ายราเดีย่ วชาย

 ร่ายราคูช่ าย

 ร่ายราทีมชาย

ประเภท  ร่ายราเดีย่ วหญิง

 ร่ายราคูห่ ญิง

 ร่ายราทีมหญิง

สังกัดสโมสร/ทีม/ชมรม......................................................................................................... ............
ข้า พเจ้า ขอสัญ ญาว่า จะปฏิบ ัติต ามระเบีย บข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน ฯ ของ สมาคมปัน จัก สีล ัต แห่ง ประเทศไทยทุกประการ
ลงชื่อ...................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
ลงชื่อ....................................................ผูค้ วบคุม / ผูฝ้ กึ สอน
(........................................................)

หมายเหตุ :

- กาหนดส่งใบสมัครไม่เกิน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในใบสมัคร
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน (รูปถ่าย คนละ 3 ใบ รวมการทา id card )
- สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pencaksilatthailand.com
- หากพ้นกาหนดสมาคมฯ จะไม่รับใบสมัครของชมรมฯที่ส่งเกินกาหนด วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
เอกสารนับตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์

