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ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๙
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา
*******************
๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
รองอธิการบดีฯ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก เขี้ยวแก้ว
โทรศัพท์มือถือ :
๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓
โทรศัพท์
:
๐ ๗๓๒๑ ๒๘๙๙
โทรสาร
:
๐ ๗๓๒๑ ๒๙๐๕ ๐ ๗๓๒๒ ๖๐๘
เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน นายนักรบ ทองแดง
โทรศัพท์มือถือ :
๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙
Email
:
nrtd555@gmail.com
๒. กาหนดการแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน
ทาการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา
๓. กาหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓โดยกรอก
ข้อมูล ตามแบบฟอร์มเอกสาร ใบสมัคร ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จังหวัด
ยะลา
๔. สถานที่รับสมัคร
สมัครทีส่ านักงานกีฬา โรงยิมส์อเนกประสงค์ ๔ ชั้น (ปริวัฒน์ วรรณกลาง)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา
เลขที่ ๑๒๙ ถนนเทศบาล ๓ ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐
Fax : ๐๗๓-๒๒๒-๖๐๘
E-mail : Jutamaschumpan@gmail.com
ติดต่อประสานงาน : ๐๙ ๕๑๗๘ ๑๒๗๓ คุณจุฑามาศ ชุมพันธ์ (แอน)

~๒~
๕. ระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน
๕.๑ ระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ เป็นของสมาคมปันจักสีลัต และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตยะลา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๙ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ โดยสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศ
ไทย ประกาศใช้ในปัจจุบัน ยกเว้นข้อกาหนดตามระเบียบนี้และมติข้อตกลงในการประชุมผู้จัดการทีม
๖. คุณสมบัติของนักกีฬา
๖.๑ ต้องเป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันด้วยความมีน้าใจนักกีฬา
๖.๒ นักกีฬาที่สมัครเข้าทาการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่กาเนิด มีภูมิลาเนาหรือกาลังศึกษาอยู่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๖.๓ การสมัครเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตยะลา
๖.๔ นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ
ลงทาการแข่งขัน
๖.๕ ห้ามนักกีฬาที่เข้าแข่งขันรอบมหกรรม และได้ลาดับที่ ๑ – ๓ กีฬาแห่งชาติ
เยาวชนแห่งชาติ ชิงแชมป์ประเทศไทย กีฬานักเรียนนักศึกษาและ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ลงทาการแข่งขัน
๖.๖ นักกีฬาต้องนาหลักฐานมาแสดงตัวตน โดยใช้ บัตรประชาชน หรือ สูติบัตรเป็นหลักฐาน
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
๖.๗ นักกีฬาต้องลงทาการแข่งขันตามรายชื่อและรุ่น น้าหนักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
(นักกีฬาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรุ่นการแข่งขันได้)
๗. ประเภทการแข่งขัน
จัดกลุ่มอายุ ดังนี้
ก่อนยุวชน ๑
ก่อนยุวชน ๒
ยุวชน
เยาวชน
ประชาชน

(อายุ ๗ – ๙ ปี) ------------> (พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ.๒๕๕๖)
(อายุ ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี) ------------> (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ.๒๕๕๓)
(อายุ ๑๓ ปี ไม่เกิน ๑๕ ปี) ------------> (พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ.๒๕๕๐)
(อายุ ๑๖ ปี ไม่เกิน ๑๘ ปี) ------------> (พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ.๒๕๔๗)
(อายุ ๑๙ ปี ไม่เกิน ๓๕ ปี) ------------> (พ.ศ. ๒๕๒๘ – พ.ศ.๒๕๔๔)

****** หมายเหตุ การนับอายุให้ใช้ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด******

~๓~
๗.๑ ประเภทการต่อสู้ (Tanding) แบ่งเป็นประเภท
ทั้งชายและหญิงแยกเป็น รุ่นตามน้าหนักตัว ดังนี้
ประเภทการต่อสู้ก่อนยุวชน 1 ชาย/หญิง (อายุ ๗ – ๙ ปี) ๕ รุ่น ดังนี้
รุ่น A น้าหนัก
๒๔ กิโลกรัม และไม่เกิน ๒๖ กิโลกรัม
รุ่น B น้าหนักต้องเกิน ๒๖ กิโลกรัม และไม่เกิน ๒๘ กิโลกรัม
รุ่น C น้าหนักต้องเกิน ๒๘ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม
รุ่น D น้าหนักต้องเกิน ๓๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๒ กิโลกรัม
รุ่น E น้าหนักต้องเกิน ๓๒ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๔ กิโลกรัม
ประเภทการต่อสู้ก่อนยุวชน 2 ชาย/หญิง (อายุ ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี) ๗ รุ่น ดังนี้
รุ่น A น้าหนัก
๒๖ กิโลกรัม และไม่เกิน ๒๘ กิโลกรัม
รุ่น B น้าหนักต้องเกิน ๒๘ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม
รุ่น C น้าหนักต้องเกิน ๓๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๒ กิโลกรัม
รุ่น D น้าหนักต้องเกิน ๓๒ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๔ กิโลกรัม
รุ่น E น้าหนักต้องเกิน ๓๔ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม
รุ่น F
น้าหนักต้องเกิน ๓๖ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๘ กิโลกรัม
รุ่น G น้าหนักต้องเกิน ๓๘ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม
ประเภทการต่อสู้ยุวชนชาย/หญิง (อายุ ๑๓ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี) ๗ รุ่น ดังนี้
รุ่น A น้าหนัก
๓๔ กิโลกรัม และไม่เกิน ๓๗ กิโลกรัม
รุ่น B น้าหนักต้องเกิน ๓๗ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม
รุ่น C น้าหนักต้องเกิน ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๓ กิโลกรัม
รุ่น D น้าหนักต้องเกิน ๔๓ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม
รุ่น E น้าหนักต้องเกิน ๔๖ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๙ กิโลกรัม
รุ่น F
น้าหนักต้องเกิน ๔๙ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม
รุ่น G น้าหนักต้องเกิน ๕๒ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
ประเภทการต่อสู้เยาวชนชาย/หญิง (อายุ ๑๖ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี) ๗ รุ่น ดังนี้
รุ่น A น้าหนัก ๓๙ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๓ กิโลกรัม
รุ่น B น้าหนักต้องเกิน ๔๓ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๗ กิโลกรัม
รุ่น C น้าหนักต้องเกิน ๔๗ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม
รุ่น D น้าหนักต้องเกิน ๕๑ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
รุ่น E น้าหนักต้องเกิน ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๙ กิโลกรัม
รุ่น F
น้าหนักต้องเกิน ๕๙ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม
รุ่น G น้าหนักต้องเกิน ๖๓ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๗ กิโลกรัม

~๔~
ประเภทการต่อสู้ประชาชนชาย/หญิง (อายุ ๑๙ ปี แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี) ๗ รุ่น ดังนี้
รุ่น A น้าหนัก 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
๗.๒ ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) ประเภทคูป่ ันจักลีลา (Ganda or Double)
และประเภททีมปันจักลีลา (Regu or Team) นักกีฬาจะต้องทาการแข่งขันในกลุ่มอายุของตัวเอง
โดย นักกีฬาประเภทปันจักลีลาสามารถลงแข่งขันในประเภทต่อสู้ ในรุ่นน้าหนักที่กาหนดตามข้อ ๙.๑
ได้ (โดยนักกีฬาต้องมีอายุตามที่กาหนดไว้)
๘. จานวนนักกีฬา
๘.๑ ประเภทการต่อสู้แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง
รุ่นละ ๑ คน เท่านั้น
๘.๒ ประเภทร่ายราการต่อสู้แต่ละทีมส่งนักกีฬาได้ดังนี้ ประเภทบุคคล ๑ คน ประเภทคู่ ๒ คน
และ ประเภททีม ๓ คน
๙. คุณลักษณะของกีฬาปันจักสีลัต
๙.๑ เป็นการป้องกันตัวเอง : เพื่อให้มีทักษะในการป้องกันตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๒ เป็นศิลปะ : มีทักษะการเคลื่อนไหวสง่างาม ควบคู่กับวัฒนธรรมการแต่งกาย
๙.๓ เป็นการกีฬา : มีทักษะในการออกกาลังกายเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายและมี
ความสามารถทางด้านกีฬา
๑๐. คาปฏิญาณของนักกีฬาปันจักสีลัต
๑๐.๑ นักกีฬาปันจักสีลัต คือบุคคลที่มีจิตใจสูงส่ง รักและหยิ่งในศักดิ์ศรี
๑๐.๒ นักกีฬาปันจักสีลัต คือผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพี่น้องร่วมชาติ รักเพื่อน และรักสงบ
๑๐.๓ นักกีฬาปันจักสีลัต คือผู้ที่คิดและแสดงออกในทางที่ดีตลอดเวลา สร้างสรรค์ และมีพลัง
๑๐.๔ นักกีฬาปันจักสีลัต คืออัศวิน ผู้ยึดถือความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม
และกล้าเผชิญหน้า กับประสบการณ์ที่ยากลาบากและสิ่งล่อใจ
๑๐.๕ นักกีฬาปันจักสีลัต คืออัศวิน ผู้รับผิดชอบในคาพูดและการกระทา
๑๑. วิธีจัดการแข่งขัน
๑๑.๑ ประเภทการต่อสู้ (Tanding) ทาการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
๑๑.๒ ประเภทปันจักลีลา ทาการแข่งขันแบบพิจารณาคะแนนสูงสุดตามลาดับ
๑๑.๓ การแข่งขันจะดาเนินตามกฎกติกา กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติทางเทคนิคของสมาคม
ปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยทีประกาศใช้ในปัจจุบัน (กติกาใหม่ของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ)

~๕~
๑๒. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๑๒.๑ การตรวจร่างกาย และชั่งน้าหนัก
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับการตรวจร่างกายว่ามีสุขภาพสมบูรณ์โดยส่งใบตรวจแพทย์ใน
วันประชุมผู้จัดการทีม
๑๒.๒ วัน เวลา และสถานที่ ชั่งน้าหนักเพื่อเข้ารุ่น
ให้สารวจรายชื่อพร้อมทั้งระบุรุ่นที่ทาการแข่งขันก่อนการประชุมผู้จัดการทีมเริ่มต้น 30 นาที
ณ สานักงานกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
๑๒.๓ การเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนรุ่นการแข่งขัน
นักกีฬาที่ได้สมัครแข่งขันในรุ่นใดควรเข้าทาการแข่งขันในรุ่นนั้น (นักกีฬาไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรุ่นการแข่งขันได้)
๑๒.๔ นักกีฬาที่ไม่ได้ลงทาการแข่งขัน
นักกีฬาที่ไม่ได้ลงทาการแข่งขันตลอดรายการจะไม่ได้รับรางวัล
๑๒.๕ การประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากประกบคู่แข่งขัน
*** ประชุมในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา***
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทาการจับฉลากประกบคู่แข่งขันโดยจะต้องกระทาต่อหน้า เจ้าหน้าที่ประจาทีม
เพื่อเป็นสักขีพยาน และเพื่อยืนยันความถูกต้องของนักกีฬาของตนเอง
๑๒.๖ หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องรับผิดชอบต่อการประชุมหรือให้ความร่วมมือในส่วนที่ตนเอง
เกี่ยวข้องต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของนักกีฬาของตนเองใน
ขณะที่นักกีฬาแข่งขันอยู่ให้ปฏิบัติตนตามกติกาอย่างเคร่งครัด
๑๒.๗ นักกีฬาต้องใช้บัตรประชาชน ใบสูติบัตรหรือหลักฐานราชการอื่นๆ เพื่อใช้ในการเข้าร่วม
การแข่งขัน
๑๓. การประท้วง อนุญาตให้มีการประท้วงได้พร้อมวางเงินประกัน ๒,๐๐๐ บาท
๑๓.๑ ประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา
ให้ประท้วงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานพิจารณาการประท้วงก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที
๑๓.๒ ประท้วงเทคนิคกีฬา
ให้ผู้จัดการทีมทาเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา
ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที หลังจากการแข่งขันคู่นั้นได้สิ้นสุดลง
๑๔. คุณสมบัติของ ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน
ใช้ผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย โดยสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนและรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน
๑๕. แพทย์ตรวจร่างกายและแพทย์ประจาสนามแข่งขัน
ใช้แพทย์ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เป็นผู้จัดหา

~๖~
๑๖. รางวัลการแข่งขัน
ให้มีรางวัลการแข่งขันดังนี้
รางวัลนักกีฬาประเภทการต่อสู้ และประเภทปันจักลีลา
รางวัลที่ ๑ รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒
รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
รางวัลนักกีฬาดีเด่น รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น
ถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่น พร้อมเกียรติบัตร กลุ่มอายุละ ๑ รางวัล
ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นพร้อมเกียรติบัตร กลุ่มอายุละ ๑ รางวัล
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีม พร้อมเกียรติบัตร
๑๗. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
๑๗.๑ เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรุ่น
๑๗.๒ เป็นนักกีฬาที่มีทักษะ และเทคนิคการเล่นที่สูง
๑๗.๓ เป็นนักกีฬาที่มีมารยาท และมีน้าใจนักกีฬา
๑๗.๔ เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด
๑๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
๑๘.๑ เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่ง
๑๘.๒ เป็นผู้ฝึกสอนที่นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศมากที่สุด
๑๘.๓ เป็นผู้ฝึกสอนที่มีมารยาท และมีน้าใจนักกีฬา
๑๘.๔ เป็นผู้ฝึกสอนที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอย่างเคร่งครัด

~๗~
๑๙. กาหนดการจัดการแข่งขัน
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๙.๐๐ น
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๙.๐๐ น
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น

- นักกีฬาส่งใบตรวจร่างกาย และยืนยันรุ่นที่แข่งขัน
- ประชุมผู้จัดการทีม จับฉลากจัดคู่แข่งขัน
- แข่งขันปันจักลีลารอบคัดเลือก
- แข่งขันปันจักลีลารอบชิงชนะเลิศ
พักการแข่งขัน
- พิธีเปิดการแข่งขัน / แข่งขันการต่อสู้ คู่ VIP ๔ คู่
- แข่งขันการต่อสู้ตามโปรแกรม
พักการแข่งขัน
.- แข่งขันการต่อสู้ตามโปรแกรม
- แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ
พักการแข่งขัน
.- แข่งขันการต่อสู้รอบรองชนะเลิศ
- แข่งขันการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศ
- พัก
.- แข่งขันการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศ
พิธปี ิดการแข่งขัน

** ---------------------------------------------- **
****หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เหมาะสม

~๘~

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๙
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
********************************************
ชื่อทีม/ชมรม :
รุ่นอายุ

:

ก่อนยุวชน ๑ ชาย/หญิง (อายุ ๗ – ๙ ปี)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
๑.ประเภทการต่อสู้
ประเภทรุ่น

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาชาย)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาหญิง)

ชือ่ – สกุล (นักกีฬาชาย)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาหญิง)

รุ่น A (๒๔ - ๒๖ kg.)
รุ่น B (๒๖ – ๒๘ kg.)
รุ่น C (๒๘- ๓๐ kg.)
รุ่น D (๓๐ – ๓๒ kg.)
รุ่น E (๓๒ – ๓๔ kg.)
๒.ประเภทปันจักลีลา
ประเภท
Tunggal
Ganda
Regu

๑.

๑.

๒.

๒.

๑.

๑.

๒.

๒.

๓.

๓.
ลงชื่อ...................................................ผู้จัดการทีม/ประธานชมรม
(............................................................)
…..…../………….………..………../…….……

~๙~

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๙
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
********************************************
ชื่อทีม/ชมรม :
รุ่นอายุ

:

ก่อนยุวชน ๒ ชาย/หญิง (อายุ ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
๑.ประเภทการต่อสู้
ประเภทรุ่น

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาชาย)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาหญิง)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาชาย)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาหญิง)

รุ่น A (๒๖ - ๒๘ kg.)
รุ่น B (๒๘ – ๓๐ kg.)
รุ่น C (๓๐- ๓๒ kg.)
รุ่น D (๓๒ – ๓๔ kg.)
รุ่น E (๓๔ – ๓๖ kg.)
รุ่น F (๓๖ – ๓๘ kg.)
รุ่น G (๓๘ – ๔๐ kg.)
๒.ประเภทปันจักลีลา
ประเภท
Tunggal
Ganda
Regu

๑.

๑.

๒.

๒.

๑.

๑.

๒.

๒.

๓.

๓.

ลงชื่อ...................................................ผู้จัดการทีม/ประธานชมรม
(............................................................)
…..…../………….………..………../…….……

~ ๑๐ ~

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๙
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
********************************************
ชื่อทีม/ชมรม :
รุ่นอายุ

:

ยุวชนชาย/หญิง (อายุ ๑๓ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
๑.ประเภทการต่อสู้
ประเภทรุ่น

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาชาย)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาหญิง)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาชาย)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาหญิง)

รุ่น A (๓๔ – ๓๗ kg.)
รุ่น B (๓๗ – ๔๐ kg.)
รุ่น C (๔๐ – ๔๓ kg.)
รุ่น D (๔๓ – ๔๖ kg.)
รุ่น E (๔๖ – ๔๙ kg.)
รุ่น F (๔๙ – ๕๒ kg.)
รุ่น G (๕๒ – ๕๕ kg.)
๒.ประเภทปันจักลีลา
ประเภท
Tunggal
Ganda
Regu

๑.

๑.

๒.

๒.

๑.

๑.

๒.

๒.

๓.

๓.
ลงชื่อ...................................................ผู้จัดการทีม/ประธานชมรม
(............................................................)
…..…../………….………..………../…….……

~ ๑๑ ~

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๙
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
********************************************
ชื่อทีม/ชมรม :
รุ่นอายุ

:

เยาวชนชาย/หญิง (อายุ ๑๖ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
๑.ประเภทการต่อสู้
ประเภทรุ่น

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาชาย)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาหญิง)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาชาย)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาหญิง)

รุ่น A (๓๙ – ๔๓ kg.)
รุ่น B (๔๓ – ๔๗ kg.)
รุ่น C (๔๗ – ๕๑ kg.)
รุ่น D (๕๑ – ๕๕ kg.)
รุ่น E (๕๕ – ๕๙ kg.)
รุ่น F (๕๙ – ๖๓ kg.)
รุ่น G (๖๓ – ๖๗ kg.)
๒.ประเภทปันจักลีลา
ประเภท
Tunggal
Ganda
Regu

๑.

๑.

๒.

๒.

๑.

๑.

๒.

๒.

๓.

๓.
ลงชื่อ...................................................ผู้จัดการทีม/ประธานชมรม
(............................................................)
…..…../………….………..………../…….……

~ ๑๒ ~

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๘
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
********************************************
ชื่อทีม/ชมรม :
รุ่นอายุ

:

ประชาชนชาย/หญิง (อายุ ๑๙ ปี แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
๑.ประเภทการต่อสู้
ประเภทรุ่น

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาชาย)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาหญิง)

รุ่น A (๔๕ – ๕๐ kg.)
รุ่น B (๕๐ – ๕๕ kg.)
รุ่น C (๕๕ – ๖๐ kg.)
รุ่น D (๖๐ – ๖๕ kg.)
รุ่น E (๖๕ – ๗๐ kg.)
รุ่น F (๗๐ – ๗๕ kg.)
รุ่น G (๗๕ – ๘๐ kg.)

***********

๒.ประเภทปันจักลีลา
ประเภท

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาชาย)

ชื่อ – สกุล (นักกีฬาหญิง)

Tunggal
Ganda
Regu

๑.

๑.

๒.

๒.

๑.

๑.

๒.

๒.

๓.

๓.
ลงชื่อ...................................................ผู้จัดการทีม/ประธานชมรม
(............................................................)
…..…../………….………..………../…….…

