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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า 
 
  โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                           
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า 
  อาศัยอ้านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า” 

  ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ ให้ ใช้บั งคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย            
ครั้งที่ ๔๔ กีฬามวยปล้้า 
    ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
   ๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4           
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า  
   ๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬามวยปล้้าแห่งประเทศไทย  
   ๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า 
   ข้อ ๔ ประเภทและรุ่นน้้าหนักการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 

๔.๑ ประเภทเกรกโกร – โรมัน (ชาย) GR แบ่งออกเป็น ๑๐ รุ่น ดังนี้  
(1) รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 5๕ กิโลกรัม 

         (2) รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัม แตไ่ม่เกิน  ๖๐  กิโลกรัม 
         (3) รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัม แตไ่ม่เกิน  ๖๓  กิโลกรัม 
         (4) รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๓ กิโลกรัม แตไ่ม่เกิน  ๖๗  กิโลกรัม 
        (5) รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๒  กิโลกรัม 
         (6) รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๗  กิโลกรัม 
         (7) รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๘๒  กิโลกรัม 
        (8) รุ่นน้้าหนักเกิน ๘๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๘๗  กิโลกรัม 

 (9) รุ่นน้้าหนักเกิน ๘๗ กิโลกรัม แตไ่ม่เกิน  ๙๗  กิโลกรัม 
 (๑๐) รุ่นน้้าหนักเกิน ๙๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๑๓๐ กิโลกรัม  
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     ๔.๒ ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย) FS แบ่งออกเป็น ๑๐ รุ่น ดังนี้ 

(1) รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 5๗ กิโลกรัม 
        (2) รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๑  กิโลกรัม 

(3) รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๕  กิโลกรัม 
        (4) รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๐  กิโลกรัม 
        (5) รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๔  กิโลกรัม 
        (6) รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๙  กิโลกรัม 
        (7) รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๙ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๘๖  กิโลกรัม 
        (8) รุ่นน้้าหนักเกิน ๘๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๙๒  กิโลกรัม 
        (9) รุ่นน้้าหนักเกิน ๙๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๙๗  กิโลกรัม 

(๑๐) รุ่นน้้าหนักเกิน ๙๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๒๕ กิโลกรัม 
              ๔.๓ ประเภทฟรีสไตล์ (หญิง) FW แบ่งออกเป็น ๑๐ รุ่น ดังนี้ 

         (๑) รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 
         (๒) รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๓  กิโลกรัม 
         (๓) รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๓ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๕  กิโลกรัม 
         (๔) รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๗  กิโลกรัม 
         (๕) รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๙  กิโลกรัม 
         (๖) รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๙ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๒  กิโลกรัม 
         (๗) รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๕  กิโลกรัม 
         (๘) รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๘  กิโลกรัม 

(9) รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๒  กิโลกรัม 
(๑๐) รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๖ กิโลกรัม 

            ๔.๔ ประเภทชายหาด (ชาย) แบ่งออกเป็น ๔ รุ่น ดังนี้ 
         (๑) รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม 
         (๒) รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๐  กิโลกรัม 
         (๓) รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๘๐  กิโลกรัม 
         (๔) รุ่นน้้าหนักเกิน ๘๐ กิโลกรัมขึ้นไป 

            ๔.๕ ประเภทชายหาด (หญิง) แบ่งออกเป็น ๔ รุ่น ดังนี้ 
          (๑) รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 
         (๒) รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๐  กิโลกรัม 
         (๓) รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๐  กิโลกรัม 
         (๔) รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๐ กิโลกรัมขึ้นไป 

   ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
   ให้ เป็นไปตามหมวด  ๕  ข้อ  ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ  ๒๐ แห่งระเบียบสถาบัน                     
การพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
   5.๑ นักกีฬาที่เป็นข้าราชการ ทหาร ต้ารวจ อ่ืน ๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากต้น
สังกัดในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องน้ามาแสดงในวันประชุมผู้จัดการทีม 
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ข้อ ๖ จ้านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมของวิทยาเขต 
           ๖.๑ จ้านวนนักกีฬา 
        นักกีฬา จ้านวนไม่เกิน ๓๘ คน 

           6.1.1 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาได้ดังนี้   นักกีฬาชายไม่เกิน  ๒๔ คน  
นักกีฬาหญิง ไม่เกิน  ๑๔  คน 
           6.1.2 นักกีฬา ๑ คน สมัครแข่งขันประเภทได้เพียงประเภทและรุ่นน้้าหนัก
เดยีวเท่านั้น มิให้มีการเปลี่ยนรุ่นน้้าหนักใด ๆ ทั้งสิ้น 

          6.1.3 นักกีฬาที่สมัครแข่งขันประเภทชายหาด ต้องไม่มีรายชื่อเข้าร่วม
รายการในแข่งขันประเภทในร่ม 

           ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย  
         (๑) ผู้จัดการทีม  จ้านวน ๑ คน  
         (๒) ผู้ฝึกสอน   จ้านวน ๑ คน  
         (๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  จ้านวน ๒ คน  

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
         ๗.๑  ระบบการจัดการแข่งขันประเภทในร่ม 

         7.1.1 ประเภทและรุ่นน้้าหนักที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน      
๕ คน  ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด 
         7.1.2 ประเภทและรุ่นน้้าหนักที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่       
๖ คนข้ึนไป ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกร่วมกับระบบรีเปชาร์ท (Repechage) 
                               ๗.2  ระบบการจัดการแข่งขันประเภทชายหาด 
        7.2.1 ประเภทชายหาด รุ่นน้้าหนักที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  
ไม่เกิน  ๕ คน  ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด    
         7.2.2 ประเภทชายหาด รุ่นน้้าหนักที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน         
๖ - ๑๒ คน  ให้จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มเป็น ๒ กลุ่ม และนักกีฬาอันดับ ๑ ของแต่ละกลุ่ม แข่งขันในรอบ
ชิงชนะเลิศ นักกีฬาที่เป็นอันดับ ๒ ของกลุ่ม จะได้รองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน  
  7.2.3 ประเภทชายหาด รุ ่นน้้าหนักที ่มีนักกีฬามากกว่า  ๑๒ คน ให้
จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม และนักกีฬาที่เป็นอันดับ ๑ ของแต่ละกลุ่ม แข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 
นักกีฬาที่แพ้ในรอรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ จะได้รองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
   ๗.3  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
   7.3.1 แข่งขันประเภทในร่มจ้านวน ๒ ยก ยกละ ๓ นาที พักระหว่างยก ๓๐ วินาที  
  7.3.2 แข่งขันประเภทชายหาดจ้านวน ๑ ยก ยกละ ๓ นาท ี
        ๗.4  การตรวจร่างกาย  
   7.4.1 นักกีฬาต้องท้าการตรวจร่างกายก่อนการชั่งน้้าหนัก ๑๕ นาท ี
  7.4.2 นักกีฬาที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายไม่อนุญาตให้ขึ้นชั่งน้้าหนัก 
   ๗.5  การชั่งน้้าหนัก 
   7.5.1 นักกีฬาต้องท้าการชั่งน้้าหนัก ก่อนการแข่งขัน 
   7.5.2 นักกีฬาต้องมีน้้าหนักตัวอยู่ในรุ่นที่สมัครเท่านั้น  
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๔ 

   7.5.3 นักกีฬาต้องแสดงบัตรประจ้าตัวและไอดีการ์ดก่อนเข้ารับการตรวจ
ร่างกายและท้าการชั่งน้้าหนักทุกครั้ง และต้องท้าการชั่งน้้าหนักในชุดแข่งขันไม่สวมรองเท้า และไม่ต้องหักลบ
น้้าหนักของชุดแข่งขัน โดยท้าการชั่งน้้าหนักหลังจากที่แพทย์ได้ตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อย นักกีฬาที่แพทย์
เห็นว่ามีโรคติดต่อที่เป็นอันตราย จะไม่อนุญาตให้ท้าการชั่งน้้าหนักเข้ารุ่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ นักกีฬาต้องมี
สุขภาพสมบูรณ์และตัดเล็บสั้น 
  7.5.4 นักกีฬาสามารถขึ้นชั่งน้้าหนักกี่ครั้งก็ได้ในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนด 
(30 นาที)   
  7.5.5 นักกีฬาที่ไม่มาตรวจร่างกาย และชั่งน้้าหนักตามเวลาที่ก้าหนด      
จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน  
   ๗.6  การจัดการแข่งจะต้องมีวิทยาเขต สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า         
๔ วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัคร และลงท้าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขตจึง
จะท้าการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขตให้ถือเป็นการประลอง (ไม่นับ
จ้านวนเหรียญ) 

  ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  ๘.๑  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค้าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
       ๘.๒  ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬา
ที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
        ๘.๓  กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่  และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่  และมารยาทอันดีงาม  รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณาเป็น 
ไปตามหมวด ๙ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
         ๙.๑ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหาเครื่องแต่งกายส้าหรับใช้ในการแข่งขันตามกติกาของ
สมาคมมวยปล้้าแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน 
         ๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้มาตรฐาน และท้าการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา 
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘  

           (๑) รางวัลชนะเลิศ        ได้รับเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
           (๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 

             (๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร    
หมายเหตุ จ้านวนเหรียญรางวัลนักกีฬา 

 เหรียญทอง      จ้านวน    ๓๘ เหรียญ    
 เหรียญเงิน       จ้านวน    ๓๘ เหรียญ    
 เหรียญทองแดง จ้านวน    ๗๖ เหรียญ    
 เกียรติบัตร    จ้านวน  ๒0๐ ใบ 



 

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศกึษาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

 

๕ 

   
  

ข้อ ๑๑ ก้าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้ก้าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
    ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
    ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน

กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 
   ข้อ ๑๕  ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย          

ครั้งที ่44 รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

                    ประกาศ ณ วันที่  25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

         
                   

                    (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ้าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                     กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 
 


