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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 
 

โดยที่เป็นสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 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 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น”  

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ 
กีฬามวยไทยสมัครเล่น  

ข้อ ๓. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วย   

การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ และกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 
ข้อ ๔. ประเภทและรายการแข่งขัน    

 ๔.๑ ประเภทมวยไทยสมัครเล่น (นักกีฬามวยไทยที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติมวย  
พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๔.๑.๑ บุคคลชาย มีการแข่งขันจ านวน ๑๒ รุ่น ดังต่อไปนี้  
(๑) รุ่นพินเวทน้ าหนักมากกว่า ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม  
(๒) รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม  
(๓) รุ่นฟลายเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๘ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม  
(๔) รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักมากกว่า ๕๑ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม  
(๕) รุ่นเฟเธอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๔ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม  
(๖) รุ่นไลท์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัม แตไ่ม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม  
(๗) รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๓.๕ กิโลกรัม  
(๘) รุ่นเวลเตอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๖๓.๕ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๖๗ กิโลกรัม  
(๙) รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ าหนักมากกว่า ๖๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๑ กิโลกรัม 
 



๒ 
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(๑๐) รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ าหนักมากกว่า ๗๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม  
(๑๑) รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ าหนักมากกว่า ๗๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๑ กิโลกรัม  
(๑๒) รุ่นเฮฟวี่เวท น้ าหนักมากกว่า ๘๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๙๑ กิโลกรัม  

๔.๑.๒ บุคคลหญิง มีการแข่งขันจ านวน ๖ รุ่น ดังต่อไปนี้ 
(๑) รุ่นพินเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม  
(๒) รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม  
(๓) รุ่นฟลายเวท หนักมากกว่า ๔๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม  
(๔) รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักมากกว่า ๕๑ กิโลกรมั แต่ไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม  
(๕) รุ่นเฟเธอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม  
(๖) รุ่นไลท์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม  

 ๔.๒ ประเภทมวยไทยสมัครเล่น (นักกีฬามวยไทยที่ไม่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติมวย  
พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๔.๒.๑ บุคคลชาย มีการแข่งขันจ านวน ๘ รุ่น ดังต่อไปนี้  
(๑) รุ่นฟลายเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๘ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม  
(๒) รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักมากกว่า ๕๑ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม  
(๓) รุ่นเฟเธอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๔ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม  
(๔) รุ่นไลท์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม  
(๕) รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๓.๕ กิโลกรัม  
(๖) รุ่นเวลเตอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๖๓.๕ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๖๗ กิโลกรัม  
(๗) รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ าหนักมากกว่า ๖๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๑ กิโลกรัม 
(๘) รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ าหนักมากกว่า ๗๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม  

๔.๒.๒ บุคคลหญิง มีการแข่งขันจ านวน ๕ รุ่น ดังต่อไปนี้ 
(๑) รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม  
(๒) รุ่นฟลายเวท หนักมากกว่า ๔๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม  
(๓) รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักมากกว่า ๕๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม  
(๔) รุ่นเฟเธอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม  
(๕) รุ่นไลท์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม  

๔.๓ ประเภทประกวดการไหว้ครูและทักษะมวยไทย มีการแข่งขันจ านวน ๒ รายการ ดังนี้
  (๑) ประกวดการไหว้ครูและทักษะมวยไทย คู่ชาย 

 (๒) ประกวดการไหว้ครูและทักษะมวยไทย คู่หญิง 
๔.๔ ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) มีการแข่งขันจ านวน ๑ รายการ  

ข้อ ๕. คุณสมบัติของนักกีฬา  
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย    

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
๕.๑ กรณีเป็นนักศึกษาแรกเข้า ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่  ๑ หรือภาคต้นของปี

การศึกษา  ที่มีการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแล้วไม่สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้อีก 
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๕.๒ กรณีไม่ใช่นักศึกษาแรกเข้า ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนการศึกษาที่ ๑ หรือภาค
ต้นของปีการศึกษาที่มีการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา และในปีการศึกษาก่อนการแข่งขันกีฬาสถาบันการ
พลศึกษา ๑ ปี จะต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

๕.๓ ไม่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในระยะซึ่งทางวิทยาเขตลงโทษพักการเรียน  
๕.๔ กรณีเป็นนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาที่สถาบันการศึกษาสมทบทางวิชาการ  

หรือร่วมมือทางวิชาการ ให้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันและนับเหรียญรางวัลด้วย  
๕.๕ นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน ๒๗ ปี โดยนับถึงวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน  

 ๕.๖ ประเภทมวยไทยสมัครเล่น (นักกีฬามวยไทยที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติมวย     
พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 ๕.๖.๑ นักกีฬามวยไทยที่ข้ึนทะเบียนอาชีพกับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ๕.๖.๒ นักกีฬามวยไทยที่เป็นแชมป์เปี้ยนและติดอันดับ ๑ – ๑๐ ของเวทีราชด าเนิน    

และลุมพินี นับย้อนหลัง ๒ ปี ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๕.๗ ประเภทมวยไทยสมัครเล่น (นักกีฬามวยไทยที่ไม่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติมวย 
พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 ๕.๗.๑ นักกีฬามวยไทยที่ไม่เคยข้ึนทะเบียนอาชีพกับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
๕.๘ ประเภทประกวดการไหว้ครูและทักษะมวยไทย 
 ๕.๘.๑ ให้เป็นไปตามข้อ ๕.๖ หรือ ๕.๗ 

๕.๙  ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย)  
๕.๙.๑ ให้เป็นไปตามข้อ ๕.๖ หรือ ๕.๗   

๕.๑๐ นักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาได้ไม่เกิน ๕ ครั้ง  
๕.๑๑ เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่บกพร่องทางร่ายกายส่วนใดส่วนหนึ่ง  
๕.๑๒ หลักฐานการน าส่งจากต้นสังกัด ลงนามโดยรองอธิการบดีหรือผู้รักษาการใน

ต าแหน่ง  
๕.๑๓ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬา เป็นรายบุคคลพร้อมติดรูปถ่าย ๑ รูป  
๕.๑๔ ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 

๖ เดือน จ านวน ๑ รูป ลงนามโดยรองอธิการบดี และเตรียมไว้สาหรับ ติดบัตรนักกีฬา และสมุดประจ าตัวนักกีฬา 
๒ รูป  

๕.๑๕ บัญชีรายชื่อ และลายมือชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันลงนามโดยรองอธิการบดี  
 ๕.๑๖ นักกีฬาที่ผิดคุณสมบัติต้องถูกลงโทษห้ามท าการแข่งขัน และในรุ่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ 
เป็นเวลา ๑ ปี รวมทั้งผู้ฝึกสอน ตามหมวด ๙ ข้อ ๓๐ ว่าด้วยระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๖. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
๖.๑ นักกีฬา 

 (๑) ประเภทมวยไทยสมัครเล่น (นักกีฬามวยไทยที่ขึน้ทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
มวย พ.ศ. ๒๕๔๒) 

แต่ละวิทยาเขตมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาชายเข้ารว่มแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๒ คน นักกีฬาหญิง       
ไม่เกิน ๖ คน และในแต่ละรุ่นน้ าหนักส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกินรุ่นละ ๑ คน  

 



๔ 
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 (๒) ประเภทมวยไทยสมัครเล่น (นักกีฬามวยไทยที่ไม่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
มวย พ.ศ. ๒๕๔๒) 

แต่ละวิทยาเขตมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาชายเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๘ คน นักกีฬาหญิง         
ไม่เกิน  ๕ คน และในแต่ละรุ่นน้ าหนักส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกินรุ่นละ ๑ คน  

(๓)  ประเภทประกวดการไหว้ครูและทักษะมวยไทย 
แต่ละวิทยาเขตมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาชาย เข้ารว่มแข่งขันได้ ๑ คู่ นักกีฬาหญิง ๑ คู่ และ      

ในแต่ละคู่ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้คู่ละ ๒ คน 
(๔)  ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย)  
แต่ละวิทยาเขตมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมประกวด จ านวน ๘ คน ประกอบด้วย นักกีฬา 

ชาย ๔ คน นักกีฬาหญิง ๔ คน และสามารถส่งทีมเข้าร่วมการประกวดได้ ๑ ทีม  
(๕)  นักกีฬาในแต่ละวิทยาเขตต้องแจ้งชื่อ สกุล รุ่นน้ าหนักที่แข่งขันในแต่ละประเภท       

การแข่งขัน รายละเอียดให้ครบถ้วนในใบสมัครตามแบบของสถาบันการพลศึกษา และไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยน     
รุ่นน้ าหนักตามท่ีส่งรายชื่อในใบสมัคร 

๖.๒  เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่แต่ละประเภท (ชาย-หญิง) ประกอบด้วย 

(๑)  ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน 
(๒)  ผู้ฝึกสอน  จ านวน ๒ คน 
(๓)  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๔ คน  

ข้อ ๗.  วิธีการจัดการแข่งขัน  
 ๗.๑ ประเภทมวยไทยสมัครเล่น 

  ๗.๑.๑ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  
  ๗.๒.๒ การตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนัก นักมวยแต่ละวิทยาเขตจะต้องตรวจร่างกาย   

และชั่งน้ าหนักในวันแรก เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ในวันต่อไปให้ชั่งน้ าหนักเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ 
สถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด  

  ๗.๑.๓ การจับสลาก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะท าการจับสลากประกบคู่           
ผู้เข้าแข่งขันหลังจากได้ท าการชั่งน้ าหนักของนักมวยในวันแรกเสร็จแล้ว ในการจับสลากผู้ค วบคุมทีม ผู้ฝึกสอน                       
หรือตัวแทนจะต้องเข้าร่วมการจับสลากเพ่ือเป็นสักขีพยาน  

  ๗.๑.๔ จ านวนยกและก าหนดเวลาของยก ก าหนดแข่งขัน ๓ ยกๆ ละ ๒ นาที          
พักระหว่างยก ๑ นาที 

๗.๒ ประเภทประกวดการไหว้ครูและทักษะมวยไทย    
    ๗.๒.๑  นักกีฬาเข้าแข่งขันมากกว่า ๘ คู่ การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ สาย คัดเลือก               
ผู้ที่ท าคะแนนดีที่สุด สายละ ๒ คู่ มาท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ถ้าไม่เกิน ๘ คู่ ท าการแข่งขันโดยคัดเลือก 
ผู้ที่ท าคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ อันดับที่ ๒ และอันดับที่ ๓ ให้ได้รับเหรียญรางวัล 
 ๗.๒.๒ ระยะเวลาในการประกวด ให้ใช้เวลาในการประกวดทีมละไม่เกิน  ๑๐ นาที 
ประกอบด้วยไหว้ครู และทักษะแม่ไม้มวยไทย 
 ๗.๒.๓ เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสินพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 
                                  (๑)  ความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย คือ ชุดมวยไทยหรือชุดมวยไทยโบราณ 
                                 (๒)  ท่าบังคับการร่ายร าไหว้ครูมวยไทยท่ีถูกต้อง 
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                                  (๓)  น าทักษะมวยไทย แม่ไม้มวยไทย ลูกไม้มวยไทย กลมวย เชิงมวยมาประกอบ      
การแสดงต่อสู้ได้อย่างเหมาะสม 
 (๔)  การแสดงการต่อสู้มีความเข้มแข็ง พร้อมเพรียงต่อเนื่อง สมจริงสมจัง 
   (๕)  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงการต่อสู้ 

๗.๓ ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย)  
  ๗.๓.๑ นักกีฬาเข้าแข่งขันมากกว่า ๘ ทีม การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ สาย คัดเลือก 
ผู้ที่ท าคะแนนดีที่สุด สายละ ๒ ทีม มาท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ถ้าไม่เกิน ๘ ทีม ท าการแข่งขันโดยคัดเลือก         
ผู้ที่ท าคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ อันดับที่ ๒ และอันดับที่ ๓ ให้ได้รับเหรียญรางวัล 
 ๗.๓.๒ ระยะเวลาในการประกวด ให้ใช้เวลาในการประกวดทีมละไม่เกิน  ๑๐ นาท ี

๗.๓.๓ เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสินพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 
                                  (๑)  ความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย คือ ชุดมวยไทยหรือชุดมวยไทยโบราณ 
                                 (๒) มวยไทย 
                              -  ท่าไหว้ครู 
 - การใช้ทักษะมวยไทยที่ถูกต้อง 
 -  ความพร้อมเพรียง 
 -  ความเข้มแข็ง 
 -  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

(๓) แอโรบิค 
   -  ขั้นตอนการเต้นแอโรบิคถูกต้อง (Warm up–Aerobic–Cool Down) 
   -  การเข้าจังหวะดนตรีความพร้อมเพรียงต่อเนื่อง และท่าทางชัดเจน  
 -  การน าเสนอและความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบการแสดง 
   - ระหว่างการประกวดแอโรบิค (Aerobic)ไม่ให้มีการต่อตัวประกอบการแสดง 
                    ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ให้ถือเป็นที่สุด  
 ๗.๔ การคิดคะแนนรวมทีมชนะเลิศ (ชาย และหญิง) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

(๑) ผู้ชนะแต่ละครั้งในรอบแรก หรือรอบก่อนรองชนะเลิศได้ ๑ คะแนน  
(๒) ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศได้ ๒ คะแนน  
(๓) ผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศได้ ๓ คะแนน  
(๔) กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากจ านวนเหรียญทอง, เหรียญเงิน และ

เหรียญทองแดง  
๗.๕ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต 

และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๖ การนับคะแนนถ้วยรวมในแต่ละรุ่นต้องมีนักกีฬาเข้าแข่งขันอย่างน้อย ๓ คน 
๗.๗ การจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยไม่มีการชิงต าแหน่งที่ ๓ (ครองที่ ๓ ร่วม) 
๗.๘ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันในแต่ละวันให้ประธานและคณะกรรมการ      

จัดการแข่งขันมวยไทยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตามกฎระเบียบของการจัดการแข่งขันต่อไป 
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ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด  
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี 

และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  
๘.๓ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษาประพฤติตน   

ไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงามรวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๘ ข้อ 
๒๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๙. ชุดและอุปกรณ์การแข่งขัน  
๙.๑ การแต่งกาย 
   ๙.๑.๑ ประเภทมวยไทยสมัครเล่น 

(๑) นักมวยจะต้องสวมกางเกงขาสั้น ความยาวขนาดครึ่งโคนขา  
(๒) นักมวยจะต้องสวมเสื้อกล้ามตามมุมของตนเอง  
(๓) นักมวยจะต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้  
(๔) นักมวยที่เข้าแข่งขัน ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามข้อก าหนดมวยไทย

สมัครเล่นของสมาคมมวยไทยสมัครเล่นในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือของกรมพลศึกษา  
(๕) นักมวยที่เข้าแข่งขันต้องสวมมงคลและไหว้ครูก่อนแข่งขัน 

๙.๑.๒  ประเภทประกวดการไหว้ครูและทักษะมวยไทย   
(๑) ชุดมวยไทยหรือชุดมวยไทยโบราณ 

๙.๑.๓  ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) 
(๑) ชุดมวยไทยหรือชุดมวยไทยโบราณ 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๒.๑  ประเภทมวยไทยสมัครเล่น 

(๑) นวม จะต้องเป็นนวมที่เป็นไปตามกติกามวยไทยสมัครเล่นของสมาคมมวยไทย
สมัครเล่นในพระราชูปถัมภ์ ก าหนดมีขนาดน้ าหนัก ๑๐ ออนซ์ รุ่นพินเวท ถึง รุ่นเวลเตอร์เวท ขนาด ๑๒ ออนซ์      
รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท ถึง เฮพวีเวท 

(๒) ผ้าพันมือ เครื่องป้องกันศีรษะ เกราะป้องกันล าตัว สนับศอก สนับแข็ง นักมวย      
ต้องใช้อุปกรณ์ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้  

(๓) กระจับและฟันยาง นักกีฬาจะต้องสวมกระจับและสนับฟันทุกครั้ง ขณะท าการ
แข่งขัน โดยนักมวยจะใช้กระจับที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ หรืออาจเตรียมมาเองได้ ส่วนสนับฟันนักกีฬา      
ต้องเตรียมมาเอง 

๙.๒.๒  ประเภทประกวดการไหว้ครแูละทักษะมวยไทย   
   (๑) เหมาะสมกับการแสดงไหว้ครูและทักษะมวยไทย 

๙.๒.๓  ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) 
       (๑) เหมาะสมกับการแสดงคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) 
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ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 

ดังนี้ 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  

หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑. ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลาและสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน   
เป็นผู้ก าหนด  

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาโดยผ่านความเห็นชอบ ของคณะอนุ 

กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน   
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน      

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ 

รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้  

ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

         
 
 

                     (ดร.จารวุัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                       รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                      ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                         กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ 


