
 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคกลาง 

ประจ าปี  2559  ณ. จังหวัดเพชรบุรี 
1.สมาคมกฬีาปันจกัสลีัตแห่งประเทศไทย 

   นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลตัแห่งประเทศไทย   นายภาณุ  อุทัยรัตน ์

 เลขาธิการสมาคมฯ    นายจงรัก  เขี้ยวแก้ว 

สถานท่ีติดต่อ    สมาคมกีฬาปันจกัสีลัตแห่งประเทศไทย 286  การกีฬาแห่งประเทศไทย  อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ  

25  ช้ัน, ช้ัน 15 ห้อง 6,  หัวหมาก  บางกะปิ   กรุงเทพฯ  10240  

ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  นายนักรบ  ทองแดง  โทร 08 1963 1628    

นายประจวบ  แก้วไกร  โทร.  08 9467 5821    นาย ถาวร เอียงอุบล โทร 08 1572 1121     

นายก าพล  เลาหวัฒนภิญโญ  โทร  08 1250 3266   นายประสิทธิ์  สุขใจ  โทร 08 7793 9221 

นางจงกล  แจ่มจันทร์  โทร  08 6756 9772     นายชยุต  วรกฤตนธิิโชติ  โทร 08 4569 5946               

2.ก าหนดการแข่งขัน/สถานที่แขง่ขัน 

      ท าการแข่งขันระหว่างวันท่ี 5-8 พฤษภาคม 2559  ณ  โรงเรียนเทศบาล3 วัดเนรญัชรา อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

3.ก าหนดการเข้าร่วมการแข่งขัน 

      สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ในระหวา่งวันท่ี 1-28 เมษายน 2559  

4.สถานที่รับสมัคร 

      E-mail Sualek.opr@hotmail.com, Facebook โดยเข้าไปที่ กลุม่ ปันจักสีลตัชิงแชมป์ภาคกลาง  

5. ระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 

5.1 ระเบียบข้อบังคับฉบบันี้ เป็นของสมาคมกีฬาปันจักสีลตัแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาปันจักสีลตัชิง

ชนะเลิศภาคกลาง ประจ าปี 2559 

 5.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติโดยสมาคมปันจักสลีัตแห่งประเทศไทยประกาศใช้ใน

ปัจจุบัน (กติกาใหม่) ยกเว้นข้อก าหนดตามระเบียบนี้และมติข้อตกลงในการประชุมผูจ้ัดการทมี 

6.คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน  

 6.1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  

นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลตัแห่งประเทศไทย  ประธานท่ีปรึกษา 

  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุร ี   ที่ปรึกษา  

นายกเทศมนตรีเมืองชะอ า จังหวดัเพชรบุร ี  ที่ปรึกษา 

กรรมการบริหารสมาคมกีฬาปันจกัสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา 

เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลตัแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษา 

6.2.คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุร ี   ประธานกรรมการ 

นายกเทศมนตรีเมืองชะอ า    รองประธานกรรมการ 

นายสิทธ์ิชัย  วัฒนพยา    กรรมการ 



 

นายมนู    อาลี     กรรมการ 

นายนักรบ ทองแดง     กรรมการ 

นายสุรยิัณย์ หัวหิน     กรรมการ 

นายพิสิษฐ์  ชมมนัส     กรรมการ 

นายถาวร   เอียงอุบล    กรรมการและเลขานุการ 

นายชยุต  วรกฤตนิธิโชต ิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  6.3.คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน 

นายนักรบ ทองแดง     ประธานกรรมการ 

นายพิสิษฐ์  ชมมนัส     รองประธานกรรมการ 

นายสิทธ์ิชัย   วัฒนพยา    กรรมการ 

นายสุรยิัณย์ หัวหิน     กรรมการ 

พ.ต.ท.ชาติชาย ธรรมขันธ์    กรรมการ 

              นายถาวร   เอียงอุบล    กรรมการและเลขานุการ 

7.คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 

7.1.คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

ประธานฝา่ยจัดการแข่งขัน    ประธานกรรมการ 

บุคคลที่สมาคมกีฬาปันจักสลีัตแตง่ตั้ง   กรรมการ 

ประธานฝา่ยเทคนิคการแข่งขัน   กรรมการและเลขานุการ 

      7.2.คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคประกอบด้วย 

ประธานฝา่ยเทคนิคการแข่งขัน   ประธานกรรมการ 

บุคคลที่นายกสมาคมกีฬาปันจักสลีัตแต่งตั้ง  กรรมการ 

ผู้จัดการทีมที่เป็นคู่กรณ ี    กรรมการ 

คณะกรรมการผูต้ัดสิน    กรรมการ 

ประธานผูต้ัดสิน     กรรมการและเลขานุการ 

8.การประท้วง 

      8.1.ประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา 

ให้ประท้วงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรประธานพิจารณาการประท้วงก่อนการแข่งขัน 30 นาที 

      8.2.ประท้วงเทคนิคกีฬา 

ให้ผู้จัดการทีมท าเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬาในเวลาไม่

เกิน 30 นาที หลังการแข่งขันคู่นั้นได้สิ้นสุดลง 

      8.3.ยื่นใบประท้วงตามแบบฟอร์มและระบุเรื่องการประท้วงพร้อมวางเงินจ านวน 5 ,000 บาท หากการประท้วง   

เป็นผลจะน าเงินส่งคืน 

      8.4ประท้วงโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น 

 



 

9.คุณสมบัตินักกีฬา 

      9.1.ต้องเป็นผู้ที่มีช่ือในทะเบียนบ้านในภาคกลาง (ภาค1 ภาค2) อย่างน้อย 6 เดือน 

      9.2.ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องมีช่ืออยู่ในสถานศึกษาในภาคกลาง (ภาค1 ภาค2) อย่างน้อย 2 ปี โดยใช้

ใบรับรองจากสถาบันและขออนุญาตเผยแพร่ใบรับรองของสถาบัน ทางสื่อออนไลน์ เพื่อการตรวจสอบ 

     9.3.นักกีฬาประเภทต่อสู้ (Tanding) และนักกีฬาเกี่ยวกับปันจักลีลา (Tunggal or Single) ประเภทประชาชน   

ต้องอายุไม่น้อยกว่า 17 ป ี(2542) และอายุไม่เกิน 35 ปี (2524) 

      9.4.นักกีฬาประเภทต่อสู้ (Tanding) และนักกีฬาเกี่ยวกับปันจักลีลา (Tunggal or Single) ประเภทเยาวชนต้อง

อายุไม่น้อยกว่า 14 ปี และอายุไม่เกิน 17 ปี (2559 ลบปีพ.ศ.ท่ีเกิด) 

      9.5.นักกีฬาต้องน าหลักฐานบัตรประจ าต าประชาชนมาแสดงทุกครั้งในการช่ังน้ าหนักและลงท าการแข่งขัน         

การแข่งขัน  

10. ประเภทการแข่งขนั 

        10.1.ประเภทการแข่งขันต่อสู้ (เยาวชนชน)  

ประเภทบุคคลชาย 7 รุ่น ดังนี้ 

    รุ่นA น้ าหนักตั้งแต่ 39 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรมั 

                   รุ่นB น้ าหนักต้องเกิน 43 กิโลกรัม และไม่เกิน 47 กิโลกรมั 

                    รุ่นC น้ าหนักต้องเกิน 47 กิโลกรัม และไม่เกิน 51 กิโลกรมั 

    รุ่นD น้ าหนักต้องเกิน 51 กิโลกรัม และไม่เกิน 55 กิโลกรมั 

    รุ่นE น้ าหนักต้องเกิน 55 กิโลกรัม และไม่เกิน 59 กิโลกรมั 

    รุ่นF น้ าหนังต้องเกิน 59 กิโลกรัม และไม่เกิน 63 กิโลกรัม 

    รุ่นG น้ าหนักต้องเกิน 63 กิโลกรัม และไม่เกิน 67 กิโลกรมั 

ประเภทหญิง 7 รุ่น ดังนี้ 

    รุ่นA น้ าหนักตั้งแต่ 39 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรมั    

                    รุ่นB น้ าหนักต้องเกิน 43 กิโลกรัม และไม่เกิน 47 กิโลกรมั 

                    รุ่นC น้ าหนักต้องเกิน 47 กิโลกรัม และไม่เกิน 51 กิโลกรมั 

    รุ่นD น้ าหนักต้องเกิน 51 กิโลกรัม และไม่เกิน 55 กิโลกรมั 

    รุ่นE น้ าหนักต้องเกิน 55 กิโลกรัม และไม่เกิน 59 กิโลกรมั                                                                                           

    รุ่นF น้ าหนังต้องเกิน 59 กิโลกรัม และไม่เกิน 63 กิโลกรัม 

    รุ่นG น้ าหนักต้องเกิน 63 กิโลกรัม และไม่เกิน 67 กิโลกรมั 

10.2.ประเภทการแข่งขันร่ายร า ชาย หญิง (เยาวชนชน) 

10.3.ประเภทการแข่งขันต่อสู้ (ประชาชน)  

              ประเภทบุคคลชาย 7 รุ่น ดังนี้ 

             รุ่นS น้ าหนักต้องเกิน ๔๐ กิโลกรมั และไม่เกิน ๔๕ กิโลกรมั 

             รุ่นA น้ าหนักต้องเกิน ๔๕ กิโลกรมั และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรมั 

             รุ่นB น้ าหนักต้องเกิน ๕๐ กิโลกรมั และไม่เกิน ๕๕กโิลกรมั 



 

             รุ่นC น้ าหนักต้องเกิน ๕๕ กิโลกรมั และไม่เกิน ๖๐ กิดลกรมั 

             รุ่นD น้ าหนักต้องไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม และไมเ่กิน ๖๕ กิโลกรัม 

             รุ่นE น้ าหนกัต้องไมเ่กิน ๖๕ กิโลกรัม และไมเ่กิน ๗๐ กิโลกรัม 

             รุ่นF น้ าหนักต้องไมเ่กิน ๗๐ กิโลกรัม และไมเ่กิน ๗๕ กิโลกรัม   

       ประเภทบุคคลหญิง 5 รุ่น 

             รุ่นS น้ าหนักต้องเกิน ๔๐ กิโลกรมั และไม่เกิน ๔๕ กิโลกรมั 

             รุ่นA น้ าหนักต้องเกิน ๔๕ กิโลกรมั และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรมั 

             รุ่นB น้ าหนักต้องเกิน ๕๐ กิโลกรมั และไม่เกิน ๕๕กโิลกรมั 

             รุ่นC น้ าหนักต้องเกิน ๕๕ กิโลกรมั และไม่เกิน ๖๐ กิดลกรมั 

             รุ่นD น้ าหนักต้องไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม และไมเ่กิน ๖๕ กิโลกรัม 

10.4. ประเภทการแข่งขันร่ายร า ชาย หญิง (ประชาชน) 

11 .คุณสมบัติของ ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน 

             ใช้ผู้ตัดสินท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินหลักสูตรผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย การกีฬา

แห่งประเทศไทย โดยสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนและรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช้ีขาดและผู้ตัดสิน 

12.แพทย์ตรวจร่างกายและแพทย์ประจ าสนามแข่งขนั 

                     ใช้แพทย์ท่ีสมาคมปันจักสลีัตแห่งประเทศไทยจัดหา 

13.รางวัลการแข่งขัน  

           ให้รางวัลการแข่งขันมีดังนี ้

รางวัลกีฬาประเภทการต่อสู ้

                       รางวัลที่   1  รางวัลเหรียญชุบทองและเกียติบตัร 

                       รางวัลที่   2  รางวัลเหรียญชุบเงินและเกยีติบัตร 

                       รางวัลที่   3  รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียติบัตร 

รางวัลประเภทร่ายร าต่อสู ้

                       รางวัลที ่ 1  รางวัลเหรียญชุบทองและเกียตบิัตร 

                       รางวัลที ่ 2  รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียตบิัตร 

                       รางวัลที ่ 3  รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียติบัตร 

รางวัลนักกีฬาดเีด่น 

รางวัลเกียติบัตรนักกีฬาดีเด่นชาย  1 รางวัล 

รางวัลเกียติบัตรนักกีฬาดีเด่นหญิง  1 รางวัล 

รางวัลเกียติบัตรผูฝ้ึกสอนชายดเีดน่  1 รางวัล 

รางวัลเกียติบัตรผูฝ้ึกสอนหญิงดีเดน่  1 รางวัล 

14.หลักเกณฑ์พิจารณานักกฬีาดีเด่น 

12.1.เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรุ่น 

12.2.เป็นนักกีฬาที่มีทักษะ เทคนิคการเล่นช้ันสูง 



 

12.3.เป็นนักกีฬาที่มีมรรยาท และมีน้ าใจนักกีฬา 

12.4.เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาอย่างเคร่งครัด 

15.หลักเกณฑ์พิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 

13.1.เป็นผู้ฝึกสอนท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขัน 

      13.2.เป็นผู้ฝึกสอนท่ีนักกีฬาไดร้ับรางวัลชนะเลิศมากทีสุ่ด 

      13.3.เป็นผู้ฝึกสอนท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกติกาอย่างเคร่งครดั 

      13.4.เป็นผู้ฝึกสอนท่ีลงปฏิบัติหนา้ที่ในสนามแข่งขันจริง 

16.ก าหนดการแข่งขัน 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 

เวลา 09.00 น.    – ประชุมผู้จดัการทีม จับฉลากจดัคู่แข่งขัน ณ สนามแข่ง 

เวลา 13.00 น.                                – พิธีเปิดการแข่งขัน 

เวลา 13.30 น.                                – แข่งขันการต่อสู้รอบแรกตามโประแกรม 

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 

เวลา 09.00 – 12.00 น.                     – แข่งขันการต่อสู้รอบสองตามโปรแกรม 

เวลา 12.00 – 13.30 น.                    – พัก 

เวลา 13.30 – 19.00 น.                     – แข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรอบชิงชนะเลิศประเภทร่ายร า 

– แข่งขันการต่อสู้รอบสองตามโปรแกรม 

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 

เวลา 09.00 – 12.00 น.               – แข่งขันกาต่อสู้รอบรองชนะเลศิ 

เวลา 12.00 – 13.30 น.                – พัก 

เวลา 13.30 – 17.00 น.                – แข่งขันกาต่อสู้รอบรองชนะเลศิ 

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 

เวลา 09.00 – 12.00 น.                – แข่งขันกาต่อสู้รอบรองชนะเลศิ 

เวลา 12.00 – 13.30 น.    – พัก 

เวลา 13.30 – 16.00 น.                 – แข่งขันกาต่อสู้รอบรองชนะเลศิ 

เวลา 16.00 – 17.00 น.                  – พิธีปิด 

 

 



 

 

ใบสมัครแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคกลาง 

ทีม.................................................................................... 

ชื่อผู้ฝึกสอน............................................................................................ เบอร์โทรติดต่อ................................................... 

ประเภทต่อสู้เยาวชน 

ที ่ รุ่น ชื่อ –สกุล  ชาย รุ่น ชื่อ-สกลุ หญิง 
1 A  39 – 43  A  39 – 43  
2 B  43 – 47  B  43 – 47  
3 C  47 – 51  C  47 – 51  
4 D  51 – 55  D  51 – 55  
5 E  55 – 59  E  55 – 59  
6 F  59 – 63  F  59 – 63  
7 G 63 – 67  G 63 – 67  

ประเภทร่ายร าเยาวชน 

ประเภทต่อสู้ประชาชน 

ที ่ รุ่น ชื่อ –สกุล  ชาย รุ่น ชื่อ-สกลุ หญิง 
1 S  40 - 45  S  40 - 45  
2 A  45 - 50  A  45 - 50  
3 B  50 - 55  B  50 - 55  
4 C  55 - 60  C  55 - 60  
5 D  60 - 65  D  60 - 65  
6 E  65 - 70    
7 F  70 - 75    

ประเภทร่ายร าประชาชน 

ที ่ ชื่อ- สกุล ประเภท หมายเหตุ 
1  ชาย  
2  หญิง  

 

ที ่ ชื่อ- สกุล ประเภท หมายเหตุ 
1  ชาย  
2  หญิง  



 

การสนับสนุนทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

 1.เจ้าภาพมีที่พักให้   แต่ต้องหาที่นอนมาเอง 

2. เจ้าภาพ จ่ายค่าบ ารุงทีม ทีมท่ีสง่นักกีฬาลงแข่งขัน ในสนามครบ 5 คน จ านวน 1,000 บาท 

3.เจ้าภาพจะจ่ายเงินบ ารุงทีม ให้ส าหรับ 15 ทีม เท่านั้น โดยดูจากวันที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามล าดับ 

3. นักกีฬา 1 คนสามารถลงแข่งขันได้ในนามทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น 


