
 
 
ที่ / พิเศษ                           มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
                                                                                                     วิทยาเขตสมุทรสาคร 
                    ต.บางหญ้าแพรก สค  ๗๔๐๐๐      
            

                            วันที่  23  ธันวาคม  2562 

เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2563 

เรียน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการแข่งขันฯ จ านวน 1 ชุด 
  2. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 1 ชุด 

  ตามที่ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา  
ปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมส์
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นั้น 

  ในการนี้ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเรียนเชิญชมรมกีฬาปันจักสีลัตในเขตภาคกลาง      
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งเอกสารใบสมัคร    
เข้าร่วมการแข่งขันฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร จะได้ด าเนินการ
ยืนยันและตอบกลับการสมัครดังกล่าวต่อไป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์ ชิวปรีชา) 
                    ประธานชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร 
  
 
 
ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร  
083-659-5628 (นายพิรุณศิลป์ สีสุข) 
เลขานุการชมรมฯ 



 

ระเบียบการแข่งขัน 

กีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2563 

ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร   

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

1. สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

สถานที่ติดต่อ     : สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย 

        อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 15 ห้อง 6 

        ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 17240 

ฝ่ายจัดการแข่งขัน  : ชมรมกีฬาปันจักสัลัตจังหวัดสมุทรสาคร 

  โทรศัพท์มือถือ 083-6595628 

2. ก าหนดกาแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน 

ท าการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 

 ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

3. ก าหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 1 -31 มกราคม 2563 โดยรายชื่อนักกีฬาตามแบบฟอร์มใบ

สมัครที่ก าหนดให้ มายังชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 

ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 หรือส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

E.mail : piroonsin8347@gmail.com  

4. ระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 

4.1 ระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ เป็นของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา     

ปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2563 

4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ โดยสมาคมกีฬาปันจักสัลัตแห่งประเทศไทย

ประกาศใช้ในปัจจุบัน ยกเว้นข้อก าหนดตามระเบียบนี้และมติข้อตกลงในการประชุมผู้จัดการทีม 

5. คุณสมบัติของนักกีฬา 

5.1 ต้องเป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา 

5.2 นักกีฬาที่สมัครเข้าท าการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของสมาคมกีฬา

ปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

5.3 การสมัครเข้าแข่งขัน ให้ป็นไปตามประกาศของสมาคมกีฬาปันจักสัลัตแห่งประเทศไทย 

5.4 นักกีฬาประเภทต่อสู้รุ่น ยุวชนพิเศษ /ยุวชน 1 /ยุวชน 2 และเยาวชน (Tanding) และปันจักลีลา 

(Tunggal, Ganda, Regu) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 7 ปี และอายุไม่เกิน 18 ปี และประชาชน อายุ 19 

ปีขึ้นไป (นับปี พ.ศ.แข่งขัน ลบปี พ.ศ.เกิด) 
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5.5 อนุญาติให้นักกีฬาทั้งประเภทต่อสู้ และประเภทร่ายร าการต่อสู้ ที่เป็นและ/หรือเคยเป็น นักกีฬา

ทีมชาติไทยสมัครเข้าแข่งขันได ้

5.6 นักกีฬาต้องน าหลักฐานแสดงถึงอายุของตนเพื่อเข้าแข่งขันในกลุ่มอายุที่ก าหนด 

5.7 นักกีฬาต้องสังกัดอยู่ในสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาปนจักสัลัตแห่งประเทศไทย กรณียังไม่เป็น

สมาชิกให้สมัครเป็นสมาชิกก่อนวันแข่งขันพร้อมทั้งให้ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกตามระเบียบของ

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

6. กลุ่มอายุในการแข่งขัน ทั้งชายและหญิง แบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ ดังนี้  
 6.1 กลุ่มพิเศษ อายุ 7 – 9 ปี (เกิด พ.ศ. 2556-2554) 
 6.2 กลุ่มยุวชน 1 อายุ 10 – 12 ปี (เกิด พ.ศ. 2553-2551) 
 6.3 กลุ่มยุวชน 2 อายุ 13 - 15 ปี (เกิด พ.ศ. 2550-2548) 
 6.4 กลุ่มเยาวชน อายุ 16 - 18 ปี (เกิด พ.ศ. 2547-2545) 
 6.5 กลุ่มประชาชน อายุ 19 – 35 ปี (เกิด พ.ศ. 2544-2528) 
7. ประเภทการแข่งขัน  
 7.1 ประเภทการการต่อสู้ (Tanding) ชาย และ หญิง  
 7.2 ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal ) ชาย และ หญิง  
 7.3 ประเภทคู่ปันจักลีลา (Ganda) ชาย และ หญิง  
 7.4 ประเภททีมปันจักลีลา (Regu) ชาย และ หญิง 

8. รุ่นที่ท าการแข่งขัน (ประเภทการต่อสู้) 

 8.1 กลุ่มพิเศษ ชายและหญิง (อายุ 7-9 ปี) จ านวน 6 รุ่น ดังนี้ 

                           รุ่น A  น้ าหนักต้องเกิน 21     กิโลกรัม และไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

รุ่น B  น้ าหนักต้องเกิน 23  กิโลกรัม และไม่เกิน 25 กิโลกรัม 

รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน 25  กิโลกรัม และไม่เกิน 27 กิโลกรัม 

รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน 27  กิโลกรัม และไม่เกิน 29 กิโลกรัม 

รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน 29  กิโลกรัม และไม่เกิน 31 กิโลกรัม 

รุ่น F   น้ าหนักต้องเกิน 31  กิโลกรัม และไม่เกิน 34 กิโลกรัม 

 8.2 กลุ่มยุวชน 1 ชายและหญิง  (อายุ 10-12 ปี) จ านวน 12 รุ่น ดังนี้ 

                 รุ่น A น้ าหนักต้องเกิน 26     กิโลกรัม และไม่เกิน 28 กิโลกรัม 

รุ่น B  น้ าหนักต้องเกิน 28  กิโลกรัม และไม่เกิน 30 กิโลกรัม 

รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน 30  กิโลกรัม และไม่เกิน 32 กิโลกรัม 

รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน 32  กิโลกรัม และไม่เกิน 34 กิโลกรัม 

รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน 34  กิโลกรัม และไม่เกิน 36 กิโลกรัม 
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รุ่น F   น้ าหนักต้องเกิน 36  กิโลกรัม และไม่เกิน 38 กิโลกรัม 

รุ่น G  น้ าหนักต้องเกิน 38  กิโลกรัม และไม่เกิน 40 กิโลกรัม 

รุ่น H  น้ าหนักต้องเกิน 40  กิโลกรัม และไม่เกิน 42 กิโลกรัม 

รุ่น I   น้ าหนักต้องเกิน 42  กิโลกรัม และไม่เกิน 44 กิโลกรัม 

รุ่น J   น้ าหนักต้องเกิน 44  กิโลกรัม และไม่เกิน 46 กิโลกรัม 

รุ่น K  น้ าหนักต้องเกิน 46  กิโลกรัม และไม่เกิน 48 กิโลกรัม 

รุ่น L   น้ าหนักต้องเกิน 48  กิโลกรัม และไม่เกิน 50 กิโลกรัม 

    8.3 กลุ่มยุวชน 2 ชายและหญิง (อายุ 13-15 ปี) จ านวน 12 รุ่น ดังนี้ 

                  รุ่น A  น้ าหนักต้องเกิน 30     กิโลกรัม และไม่เกิน 33 กิโลกรัม 

รุ่น B  น้ าหนักต้องเกิน 33  กิโลกรัม และไม่เกิน 36 กิโลกรัม 

รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน 36  กิโลกรัม และไม่เกิน 39 กิโลกรัม 

รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน 39  กิโลกรัม และไม่เกิน 42 กิโลกรัม 

รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน 42  กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม 

รุ่น F   น้ าหนักต้องเกิน 45  กิโลกรัม และไม่เกิน 48 กิโลกรัม 

รุ่น G  น้ าหนักต้องเกิน 48  กิโลกรัม และไม่เกิน 51 กิโลกรัม 

รุ่น H  น้ าหนักต้องเกิน 51  กิโลกรัม และไม่เกิน 54 กิโลกรัม 

รุ่น I   น้ าหนักต้องเกิน 54  กิโลกรัม และไม่เกิน 57 กิโลกรัม 

รุ่น J   น้ าหนักต้องเกิน 57  กิโลกรัม และไม่เกิน 60 กิโลกรัม 

รุ่น K   น้ าหนักต้องเกิน 60  กิโลกรัม และไม่เกิน 63 กิโลกรัม 

รุ่น L   น้ าหนักต้องเกิน 63  กิโลกรัม และไม่เกิน ๖6 กิโลกรัม 

 8.4 กลุ่มเยาวชน ชายและหญิง (อายุ 16-18 ปี) จ านวน ๑๐ รุ่นดังนี้ 

                 รุ่น A  น้ าหนักต้องเกิน 39    กิโลกรัม และไม่เกิน 43 กิโลกรัม 

รุ่น B  น้ าหนักต้องเกิน 43  กิโลกรัม และไม่เกิน 47 กิโลกรัม 

รุ่น C  น้ าหนักต้องเกิน 47  กิโลกรัม และไม่เกิน 51 กิโลกรัม 

รุ่น D  น้ าหนักต้องเกิน 51  กิโลกรัม และไม่เกิน 55 กิโลกรัม 

รุ่น E  น้ าหนักต้องเกิน 55  กิโลกรัม และไม่เกิน 59 กิโลกรัม 

รุ่น F   น้ าหนักต้องเกิน 59  กิโลกรัม และไม่เกิน 63 กิโลกรัม 

รุ่น G  น้ าหนักต้องเกิน 63  กิโลกรัม และไม่เกิน 67 กิโลกรัม 

รุ่น H  น้ าหนักต้องเกิน 67  กิโลกรัม และไม่เกิน 71 กิโลกรัม 

รุ่น I   น้ าหนักต้องเกิน 71  กิโลกรัม และไม่เกิน 75 กิโลกรัม 

รุ่น J   น้ าหนักต้องเกิน 75  กิโลกรัม และไม่เกิน 79 กิโลกรัม 
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 8.5 กลุ่มประชาชน ชาย (อายุ 19-35 ปี) จ านวน 11 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 

 8.6 กลุ่มประชาชน หญิง (อายุ 19-35 ปี) จ านวน 7 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 

9. ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) ประเภทคู่ปันจักลีลา (Ganda or Double) และประเภท

ทีมปันจักลีลา (Regu or Team) นักกีฬาจะต้องท าการแข่งขันในกลุ่มอายุของตัวเองโดยนักกีฬา ประเภทปัน

จักลีลาสามารถลงแข่งในประเภทต่อสู้ ในรุ่นน้ าหนักที่ก าหนดตามข้อ 8 ได้ (โดยนักกีฬาต้องมี อายุตามเกณฑ์ 

ทีส่มาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ก าหนดไว้ใน ประเภทการต่อสู้) 

10. จ านวนนักกีฬา  
 10.1 แต่ละชมรมสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน (แบ่งตามกลุ่มรุ่นอายุ) ดังนี้  
 - ประเภทต่อสู้ชายรุ่นละ 1 คน และหญิง รุ่นละ 1 คน  
 - ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal ) ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน  
 - ประเภทคู่ปันจักลีลา (Ganda) ชาย 2 คน และ หญิง 2 คน  

- ประเภททีมปันจักลีลา (Regu) ชาย 3 คน และ หญิง 3 คน 
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11. คุณลักษณะของนักกีฬา 

11.1 เป็นการป้องกันตัวเอง : เพื่อให้มีทักษะในการป้องกันตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

11.2 เป็นศิลปะ : มีทักษะการเคลื่อนไหวสง่างาม ควบคู่กับวัฒนธรรมการแต่งกาย 

11.3 เป็นการกีฬา : มีทักษะในการออกก าลังกายเพ่ือความสมบูรณ์ของร่างกายและมีความสามารถ

ทางด้านกีฬา 

12. วิธีจัดการแข่งขัน 

12.1 ประเภทการต่อสู้ (Tanding) ท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 

12.2 ประเภทปันจักลีลาท าการแข่งขันแบบพิจารณาคะแนนสูงสุดตามล าดับ 

12.3 การแข่งขันจะด าเนินตามกฎกติกา กฏระเบียบ และแนวปฏิบัติทางเทคนิคของสมาคมกีฬาปัน

จักสีลัตแห่งประเทศไทยที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน (กติกาสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ) 

12.4 นักกีฬาต้องลงทะเบียนก่อนการประชุมผู้จัดการทีมเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันที่ฝ่ายจัดการ

แข่งขันก าหนด หากไม่ลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิ์จากการจับฉลากแบ่งสายและการเข้าร่วมแข่งขัน 

12.5 การแข่งขันแต่ละประเภท/รุ่น ต้องมีนักกีฬา ๔ ทีมข้ึนไปจึงจัดการแข่งขัน 

13. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

13.1 นักกีฬาต้องมีใบรับรองว่ามีการตรวจร่างกายจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือคลินิกเพ่ือยืนยัน 

สุขภาพและมีความพร้อมที่จะลงแข่ง 

13.2 ผู้จัดการทีมต้องส่งรายชื่อนักกีฬาและระบุรุ่นของการแข่งขันลงในใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดย

ยืนยันรายชื่อพร้อมรุ่นที่แข่งขันก่อนการประชุมผู้จัดการทีม ๓๐ นาท ี

13.3 นักกีฬาที่ส่งรายชื่อเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันรุ่นใด ต้องเข้าท าการแข่งขันรุ่นนั้น จะเปลี่ยนแปลงรุ่นไม่ได้ 

13.4 นักกีฬาที่ไม่ได้ลงท าการแข่งขันตลอดรายการ จะไม่ได้รับเหรียญรางวัล 

13.5 นักกีฬาชาย และหญิง ต้องใช้กระจับป้องกันอวัยวะเพศของตนเอง 

13.6 อนุญาตให้นักกีฬาใส่สนับแขน และขาที่เป็นแบบผ้า หนาไม่เกิน ๑ เซนติเมตร 

13.6 ชุดแข่งขันต้องมีความยาวของแขนเสื้อคลุมข้อมือ(อนุญาติให้บวกหรือลบหนึ่งเซนติเมตร) 

13.7 อนุญาตให้นักกีฬาใส่ยางกันฟันได ้

13.8 นักกีฬาต้องแสดงการเคลื่อนไหวในลักษณะของกีฬาปันจักสีลัต ๖-๑๐ ท่า ในการลงแข่งขัน 

13.9 ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่วมประชุมรับฟังระเบียบ กฎกติกาการแข่งขัน เพ่ือรับทราบ

และตกลงร่วมกัน 

13.10 การจักฉลากจัดคู่แข่งขัน จะต้องกระท าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจ าทีม เพ่ือเป็นสักขีพยานและ

เพ่ือยืนยันความาถูกต้องของนักกีฬาของตนเอง 
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13.11 หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน 

ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องรับผิดชอบต่อการประชุม หรือให้ความร่วมมือในส่วนที่ตนเอง

เกี่ยวข้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพ่ือ ประโยชน์ของนักกีฬาของ

ตนเอง ในขณะที่นักกีฬาแข่งขันอยู่ ให้ปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ฝึกสอน

ประจ าทีมไม่อนุญาตให้ลงปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่ง 

13.12 นักกีฬาทีไ่ม่มีผู้ฝึกสอยลงปฏิบัติหน้าที่จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 

13.13 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ประจ าทีม นักกีฬา หรือผู้ เกี่ยวข้อง ที่ใช้กิริยา วาจา 

พฤติกรรมเหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหาย เสียชื่อ สร้างความเสื่อมเสียให้กับสมาคมปันจักสีลัตแห่ง

ประเทศไทย (ผลสอบสวนว่าผิดจริง) สมาคมฯ อาจตัดสิทธิ์ทีมออกจากการแข่งขันและพิจารณาโทษ

ตามความเหมาะสม 

14. การประท้วง 

14.1 ประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้ประท้วงอย่างเป็นรายลักษณ์อักษร ต่อประธานพิจารณา ประท้วง

ก่อนการแข่งขัน พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วง จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

14.2 ประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ผู้จัดการทีมท าเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อปรานคณะการรมการการ

พิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา ภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที หลังจากการแข่งขันคู่นั้นได้ สิ้นสุดลง 

พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วง จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

15. คุณสมบัตขิอง ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน 

ใช้ผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินของสมาคมปักจักสีลัตแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประไทย 

โดยสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนและรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน 

16. แพทย์ประจ าการแข่งขัน 

ใช้แพทย์ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้จัดหา 

17. รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลนักกีฬาประเภทต่อสู้ และประเภทร่ายร าการต่อสู้ 

            รางวัลที่ ๑       รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 

             รางวัลที่ ๒       รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 

             รางวัลที่ ๓       รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
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18. รางวัลนักกีฬาดีเด่น, รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น และรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 

รุ่นประเภท ยุวชน เยาวชน ประชาชน (ชาย-หญิง) 

นักกีฬาดีเด่น ชายและหญิง กลุ่มพิเศษ  ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จ านวน 2 รางวัล   

นักกีฬาดีเด่น ชายและหญิง กลุ่มยุวชน 1 ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จ านวน 2 รางวัล 

นักกีฬาดีเด่น ชายและหญิง กลุ่มยุวชน 2 ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จ านวน 2 รางวัล 

นักกีฬาดีเด่น ชายและหญิง กลุ่มเยาวชน ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  จ านวน 2 รางวัล 

นักกีฬาดีเด่น ชายและหญิง กลุ่มประชาชน ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จ านวน 2 รางวัล 

ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชายและหญิง กลุ่มยุวชน ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จ านวน 2 รางวัล    

ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชายและหญิง กลุ่มเยาวชน ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จ านวน 2 รางวัล    

ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชายและหญิง กลุ่มประชาชน ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จ านวน 2 รางวัล    

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ถ้วยรางวัลพร้อมเกียริบัตร จ านวน 1 รางวัล 

19. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น 

19.1 เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรุ่น 

19.2 เป็นนักกีฬาที่มีทักษะ และเทคนิคในการเล่นสูง 

19.3 เป็นนักกีฬาที่มีมารยาท และมีน้ าใจนักกีฬา 

19.4 เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด 

20. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 

  20.1 เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฎิบัติหน้าที่ในการแข่ง 

 20.2 เป็นผู้ฝึกสอนที่นักกีฬาได้รางวัลชนะเลิศมากท่ีสุด 

 20.3 เป็นผู้ฝึกสอนที่มีมารยาท และมีน้ าใจนักกีฬา 

 20.4 เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด 

21. อ่ืน ๆ 

  21.1 ต้องสวมใส่ ID Card เพ่ือแดสงตนตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 

  21.2 ต้องใช้กระจับป้องกันอวัยวะเพศของตนเอง (ต้องเป็นกระจับพลาสติก) 

 21.3 อนุญาตให้ใส่สนับแขน และขาได้ (เป็นผ้าไม่เกิน ๑ เซนติเมตร) 

 21.4 การแต่งกาย มารยาทและวินัย การสวมใส่เสื้อผ้าในการแข่งขันครั้งนี้ 

                 -พิธีเปิด และ พิธีปิดชุดวอร์มทางการ หรือ ชุดปันจักสีลัต 

                  -พิธีมอบรางวัลชุดวอร์มทางการ หรือ ชุดปันจักสีลัต 

                  -ชุดแข่งขันประเภทต่อสู้  และประเภทเดี่ยวปันจักลีลา สวมชุดปันจักสีลัต ตาม

 กฎระเบียบหรือ ข้อบังคับของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (เสื้อและกางเกงต้องยาวคลุม

 ข้อมือ และข้อเท้า อนุญาตให้มีความยามบวก/ลบ ๑ เซนติเมตร) 
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22. ก าหนดการแข่ง 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

    เวลา 10.00 น. – 12.00 น. อบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 

  เวลา 13.00 น. – 14.00 น. นักกีฬาลงทะเบียน รายงานตัว และส่งใบรับรองแพทย์ 

   เวลา 14.00 น. – 16.00 ประชุมผู้จัดการทีม  

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

    เวลา 09.00. น. – 10.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 

   เวลา 10.00 น. – 12.00 น. แข่งขันคู่ VIP  

   เวลา 13.00 น. – 17.00 น.  แข่งขันปันจักลีลา (Tunggal Ganda Regu) รอบชิงชนะเลิศ 

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

   เวลา 09.00. น. – 12.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบคัดเลือก 

   เวลา 12.00 น. – 18.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบคัดเลือก 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

   เวลา 09.00. น. – 12.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบรองชนะเลิศ 

   เวลา 12.00 น. – 18.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบรองชนะเลิศ 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

   เวลา 09.00. น. – 12.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบชิงชนะเลิศ 

   เวลา 12.00 น. – 15.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบรองชนะเลิศ 

   เวลา 15.00 น. – 18.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน 

 

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

 

 



รุน่น ้าหนัก ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

รุ่น A น ้ำหนกั 21 - 23 กก.

รุ่น B น ้ำหนกั 23 - 25 กก.

รุ่น C น ้ำหนกั 25 - 27 กก.

รุ่น D น ้ำหนกั 27 - 29 กก.

รุ่น E น ้ำหนกั 29 - 31 กก.

รุ่น F น ้ำหนกั 31 - 34 กก.

รุน่น ้าหนัก ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

รุ่น A น ้ำหนกั 21 - 23 กก.

รุ่น B น ้ำหนกั 23 - 25 กก.

รุ่น C น ้ำหนกั 25 - 27 กก.

รุ่น D น ้ำหนกั 27 - 29 กก.

รุ่น E น ้ำหนกั 29 - 31 กก.

รุ่น F น ้ำหนกั 31 - 34 กก.

ใบสมัคร ประเภทต่อสู้
เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาชงิแชมป์ภาคกลาง ครั งที ่4 ประจ้าปี 2563

ระหว่างวันที ่11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ชมรม.................................................................................

ตอ่สู้ชาย 

ตอ่สู้หญงิ 

กลุ่มพิเศษ อายุ 7 – 9 ปี (เกิด พ.ศ. 2556-255)

เบอรโ์ทรศัพท์....................................................................

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

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

ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทมี

ชมรม..............................................................................



เดี่ยวปนัจักลีลา (Tunggal ) 

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ชาย

หญงิ

คู่ปนัจักลีลา (Ganda) 

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ประเภททมีปนัจักลีลา (Regu)

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ชาย

ชมรม.................................................................................
กลุ่มพิเศษ อายุ 7 – 9 ปี (เกิด พ.ศ. 2556-255)

ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทมี

ชมรม..............................................................................

เบอรโ์ทรศัพท์....................................................................

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

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

หญงิ

ชาย

หญงิ

ใบสมัคร ประเภทปันจกัลีลา
เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาชงิแชมป์ภาคกลาง ครั งที ่4 ประจ้าปี 2563

ระหว่างวันที ่11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563







รุน่น ้าหนัก ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

รุ่น A น ้ำหนกั 26 - 28 กก.

รุ่น B น ้ำหนกั 28 - 30 กก.

รุ่น C น ้ำหนกั 30 - 32 กก.

รุ่น D น ้ำหนกั 32 - 34 กก.

รุ่น E น ้ำหนกั 34 - 36 กก.

รุ่น F น ้ำหนกั 36 - 38 กก.

รุ่น G น ้ำหนกั 38 - 40 กก.

รุ่น H น ้ำหนกั 40 - 42 กก.

รุ่น I น ้ำหนกั 42 - 44 กก.

รุ่น J น ้ำหนกั 44 - 46 กก.

รุ่น K น ้ำหนกั 46 - 48 กก.

รุ่น L น ้ำหนกั 48 - 50 กก.

รุน่น ้าหนัก ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

รุ่น A น ้ำหนกั 26 - 28 กก.

รุ่น B น ้ำหนกั 28 - 30 กก.

รุ่น C น ้ำหนกั 30 - 32 กก.

รุ่น D น ้ำหนกั 32 - 34 กก.

รุ่น E น ้ำหนกั 34 - 36 กก.

รุ่น F น ้ำหนกั 36 - 38 กก.

รุ่น G น ้ำหนกั 38 - 40 กก.

รุ่น H น ้ำหนกั 40 - 42 กก.

รุ่น I น ้ำหนกั 42 - 44 กก.

รุ่น J น ้ำหนกั 44 - 46 กก.

รุ่น K น ้ำหนกั 46 - 48 กก.

รุ่น L น ้ำหนกั 48 - 50 กก.

เบอรโ์ทรศัพท์....................................................................

ใบสมัคร ประเภทต่อสู้

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

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

ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทมี

ชมรม..............................................................................

ตอ่สู้หญงิ 

เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาชงิแชมป์ภาคกลาง ครั งที ่4 ประจ้าปี 2563
ระหว่างวันที ่11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ชมรม.................................................................................
กลุ่มยุวชน 1 อายุ 10 – 12 ปี (เกิด พ.ศ. 2553-2551)

ตอ่สู้ชาย 



เดี่ยวปนัจักลีลา (Tunggal ) 

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ชาย

หญงิ

คู่ปนัจักลีลา (Ganda) 

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ประเภททมีปนัจักลีลา (Regu)

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ชาย

หญงิ

ชาย

หญงิ

เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาชงิแชมป์ภาคกลาง ครั งที ่4 ประจ้าปี 2563
ระหว่างวันที ่11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ชมรม.................................................................................
กลุ่มยุวชน 1 อายุ 10 – 12 ปี (เกิด พ.ศ. 2553-2551)

ใบสมัคร ประเภทปันจกัลีลา

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

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

ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทมี

ชมรม..............................................................................

เบอรโ์ทรศัพท์.......................................................................







รุน่น ้าหนัก ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

รุ่น A น ้ำหนกั 30 - 33 กก.

รุ่น B น ้ำหนกั 33 - 36 กก.

รุ่น C น ้ำหนกั 36 - 39 กก.

รุ่น D น ้ำหนกั 39 - 42 กก.

รุ่น E น ้ำหนกั 42 - 45 กก.

รุ่น F น ้ำหนกั 45 - 48 กก.

รุ่น G น ้ำหนกั 48 - 51 กก.

รุ่น H น ้ำหนกั 51 - 54 กก.

รุ่น I น ้ำหนกั 54 - 57 กก.

รุ่น J น ้ำหนกั 57- 60 กก.

รุ่น K น ้ำหนกั 60 - 63 กก.

รุ่น L น ้ำหนกั 63 - 66 กก.

รุน่น ้าหนัก ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

รุ่น A น ้ำหนกั 30 - 33 กก.

รุ่น B น ้ำหนกั 33 - 36 กก.

รุ่น C น ้ำหนกั 36 - 39 กก.

รุ่น D น ้ำหนกั 39 - 42 กก.

รุ่น E น ้ำหนกั 42 - 45 กก.

รุ่น F น ้ำหนกั 45 - 48 กก.

รุ่น G น ้ำหนกั 48 - 51 กก.

รุ่น H น ้ำหนกั 51 - 54 กก.

รุ่น I น ้ำหนกั 54 - 57 กก.

รุ่น J น ้ำหนกั 57- 60 กก.

รุ่น K น ้ำหนกั 60 - 63 กก.

รุ่น L น ้ำหนกั 63 - 66 กก.

ตอ่สู้ชาย 

ใบสมัคร ประเภทต่อสู้
เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาชงิแชมป์ภาคกลาง ครั งที ่4 ประจ้าปี 2563

ระหว่างวันที ่11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ชมรม.................................................................................
กลุ่มยุวชน 2 อายุ 13 - 15 ปี (เกิด พ.ศ. 2550-2548)

ตอ่สู้หญงิ 

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

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

ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทมี

ชมรม..............................................................................

เบอรโ์ทรศัพท์....................................................................



เดี่ยวปนัจักลีลา (Tunggal ) 

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ชาย

หญงิ

คู่ปนัจักลีลา (Ganda) 

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ประเภททมีปนัจักลีลา (Regu)

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ชาย

ใบสมัคร ประเภทปันจกัลีลา
เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาชงิแชมป์ภาคกลาง ครั งที ่4 ประจ้าปี 2563

ระหว่างวันที ่11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ชมรม.................................................................................
กลุ่มยุวชน 2 อายุ 13 - 15 ปี (เกิด พ.ศ. 2550-2548)

ชมรม..............................................................................

เบอรโ์ทรศัพท์.......................................................................

หญงิ

ชาย

หญงิ

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

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

ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทมี







รุน่น ้าหนัก ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

รุ่น A น ้ำหนกั 39 - 43 กก.

รุ่น B น ้ำหนกั 43 - 47 กก.

รุ่น C น ้ำหนกั 47 - 51 กก.

รุ่น D น ้ำหนกั 51 - 55 กก.

รุ่น E น ้ำหนกั 55 - 59 กก.

รุ่น F น ้ำหนกั 59 - 63 กก.

รุ่น G น ้ำหนกั 63 - 67 กก.

รุ่น H น ้ำหนกั 67 - 71 กก.

รุ่น I น ้ำหนกั 71 - 75 กก.

รุ่น J น ้ำหนกั 75- 79 กก.

รุน่น ้าหนัก ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

รุ่น A น ้ำหนกั 39 - 43 กก.

รุ่น B น ้ำหนกั 43 - 47 กก.

รุ่น C น ้ำหนกั 47 - 51 กก.

รุ่น D น ้ำหนกั 51 - 55 กก.

รุ่น E น ้ำหนกั 55 - 59 กก.

รุ่น F น ้ำหนกั 59 - 63 กก.

รุ่น G น ้ำหนกั 63 - 67 กก.

รุ่น H น ้ำหนกั 67 - 71 กก.

รุ่น I น ้ำหนกั 71 - 75 กก.

รุ่น J น ้ำหนกั 75- 79 กก.

ตอ่สู้ชาย 

ใบสมัคร ประเภทต่อสู้
เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาชงิแชมป์ภาคกลาง ครั งที ่4 ประจ้าปี 2563

ระหว่างวันที ่11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ชมรม.................................................................................
กลุ่มเยาวชน อายุ 16 - 18 ปี (เกิด พ.ศ. 2547-2545)

ตอ่สู้หญงิ 

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

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

ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทมี

ชมรม..............................................................................

เบอรโ์ทรศัพท์....................................................................



เดี่ยวปนัจักลีลา (Tunggal ) 

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ชาย

หญงิ

คู่ปนัจักลีลา (Ganda) 

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ประเภททมีปนัจักลีลา (Regu)

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ชาย

ใบสมัคร ประเภทปันจกัลีลา
เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาชงิแชมป์ภาคกลาง ครั งที ่4 ประจ้าปี 2563

ระหว่างวันที ่11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ชมรม.................................................................................
กลุ่มเยาวชน อายุ 16 - 18 ปี (เกิด พ.ศ. 2547-2545)

ชมรม..............................................................................

เบอรโ์ทรศัพท์.......................................................................

หญงิ

ชาย

หญงิ

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

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

ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทมี



รุน่น ้าหนัก ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

รุ่น S น ้ำหนกั 40 - 45 กก.

รุ่น A น ้ำหนกั 45 - 50 กก.

รุ่น B น ้ำหนกั 50 - 55 กก.

รุ่น C น ้ำหนกั 55 - 60 กก.

รุ่น D น ้ำหนกั 60 - 65 กก.

รุ่น E น ้ำหนกั 65 - 70 กก.

รุ่น F น ้ำหนกั 70 - 75 กก.

รุ่น G น ้ำหนกั 75 - 80 กก.

รุ่น H น ้ำหนกั 80 - 85 กก.

รุ่น I น ้ำหนกั 85 - 90 กก.

รุ่น J น ้ำหนกั 90- 95 กก.

รุน่น ้าหนัก ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

รุ่น S น ้ำหนกั 40 - 45 กก.

รุ่น A น ้ำหนกั 45 - 50 กก.

รุ่น B น ้ำหนกั 50 - 55 กก.

รุ่น C น ้ำหนกั 55 - 60 กก.

รุ่น D น ้ำหนกั 60 - 65 กก.

รุ่น E น ้ำหนกั 65 - 70 กก.

รุ่น F น ้ำหนกั 70 - 75 กก.

ตอ่สู้ชาย 

ใบสมัคร ประเภทต่อสู้
เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาชงิแชมป์ภาคกลาง ครั งที ่4 ประจ้าปี 2563

ระหว่างวันที ่11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ชมรม.................................................................................
กลุ่มประชาชน อายุ 19 – 35 ปี (เกิด พ.ศ. 2544-2528)

ตอ่สู้หญงิ 

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

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

ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทมี

ชมรม..............................................................................

เบอรโ์ทรศัพท์....................................................................



เดี่ยวปนัจักลีลา (Tunggal ) 

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ชาย

หญงิ

คู่ปนัจักลีลา (Ganda) 

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ประเภททมีปนัจักลีลา (Regu)

ประเภท ชื่อ - นามสกุล วันเดอืนป ี(เกิด) อายุ หมายเหตุ

ชาย

ใบสมัคร ประเภทปันจกัลีลา
เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาชงิแชมป์ภาคกลาง ครั งที ่4 ประจ้าปี 2563

ระหว่างวันที ่11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ชมรม.................................................................................
กลุ่มประชาชน อายุ 19 – 35 ปี (เกิด พ.ศ. 2544-2528)

ชมรม..............................................................................

เบอรโ์ทรศัพท์.......................................................................

หญงิ

ชาย

หญงิ

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

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

ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทมี





 

 

 

 

ก าหนดการแข่งขัน 

กีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2563 

ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร   

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

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

    เวลา 10.00 น. – 12.00 น. อบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 

  เวลา 13.00 น. – 14.00 น. นักกีฬาลงทะเบียน รายงานตัว และส่งใบรับรองแพทย์ 

   เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

    เวลา 09.00. น. – 10.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 

   เวลา 10.00 น. – 12.00 น. แข่งขันคู่ VIP  

   เวลา 13.00 น. – 17.00 น.  แข่งขันปันจักลีลา (Tunggal Ganda Regu) รอบชิงชนะเลิศ 

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

   เวลา 09.00. น. – 12.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบคัดเลือก 

   เวลา 12.00 น. – 18.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบคัดเลือก 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

   เวลา 09.00. น. – 12.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบรองชนะเลิศ 

   เวลา 12.00 น. – 18.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบรองชนะเลิศ 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

   เวลา 09.00. น. – 12.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบชิงชนะเลิศ 

   เวลา 12.00 น. – 15.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ รอบรองชนะเลิศ 

   เวลา 15.00 น. – 18.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน 

 

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

 

 


