
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
  
 
 

 

 

ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ            

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน   
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕         
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย          

การจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

        ๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕        
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 

ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 ๔.๑ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ประเภทต่อสู้ 
   (๑) บุคคลชาย (Tanding or Match) 
   (๒) บุคคลหญิง (Tanding or Match) 
  ๔.๑.๒ ประเภทปันจักลีลา 
   (๑) เดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) 
    ๑) ชาย 
    ๒) หญิง 
   (๒) คู่ปันจักลีลา (Gunda or Dubble) 
    ๑) ชาย 
    ๒) หญิง 
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   (๓) ทีมปันจักลีลา (Regu or Team) 
    ๑) ชาย 
    ๒) หญิง 

 ๔.๒ รายการแข่งขัน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 
ประเภทต่อสู้บุคคลชาย 

๑ รุ่น S น้ าหนักมากกว่า ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม   
๒ รุ่น A น้ าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม   
๓ รุ่น B น้ าหนักมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม   
๔ รุ่น C น้ าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม   
๕ รุ่น D น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม   
๖ รุ่น E น้ าหนักมากกว่า ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม   
๗ รุ่น F น้ าหนักมากกว่า ๗๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม   
๘ รุ่น G น้ าหนักมากกว่า ๗๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม   
๙ รุ่น H น้ าหนักมากกว่า ๘๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม   

๑๐ รุ่น I น้ าหนักมากกว่า ๘๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๙๐ กิโลกรัม   
๑๑ รุ่น J น้ าหนักมากกว่า ๙๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๙๕ กิโลกรัม   

ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง 
๑๒ รุ่น S น้ าหนักมากกว่า ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม   
๑๓ รุ่น A น้ าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม   
๑๔ รุ่น B น้ าหนักมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม   
๑๕ รุ่น C น้ าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม   
๑๖ รุ่น D น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม   
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ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 
๑๗ รุ่น E น้ าหนักมากกว่า ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม   
๑๘ รุ่น F น้ าหนักมากกว่า ๗๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๕ กิโลกรมั   

ประเภทปันจักลีลา 
 เดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single)   

๑๙ ชาย   
๒๐ หญิง   

 คู่ปันจักลีลา (Gunda or Dubble)   
๒๑ ชาย   
๒๒ หญิง   

 ทีมปันจักลีลา (Regu or Team)    
๒๓ ชาย   
๒๔ หญิง   

 รวมรายการแข่งขัน ๑๔ ๑๐ 
 รวมรายการแข่งขันท้ังสิ้น ๒๔ 

 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 

ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
๖.๑ นักกีฬา  

๖.๑.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้         
เข้าแข่งขันได้ รุ่นละ ๑ คน 

๖.๑.๒ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทเดี่ยว      
ปันจักลีลา ชาย ๑ คน และหญิง ๑ คน 

๖.๑.๓ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทคู่              
ปันจักลีลา ชาย ๒ คน และหญิง ๒ คน 

๖.๑.๔ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม             
ปันจักลีลา ชาย ๓ คน และหญิง ๓ คน 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(1) ผู้จัดการทีม  จ านวน ๑ คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน     จ านวน ๑ คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน  
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ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
  ๗.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๗.๒ ระบบการจัดการแข่งขัน 

                                   ๗.๒.๑ ประเภทต่อสู้ (Tanding or Match) จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก                    
ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ จะได้เข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ จะได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ร่วมกัน 
                               ๗.๒.๒ ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) ประเภทคู่ปนัจักลีลา              
(Ganda or Dubble) ประเภททีมปันจักลีลา (Regu or Team) จัดการแข่งขันแบบพิจารณาคะแนนสูงสุดตามล าดับ 

  ๗.๓ การแข่งขันจะด าเนินตามกฎ กติกา และแนวปฏิบัติทางเทคนิคของสมาคมปันจักสีลัต
แห่งประเทศไทย 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
๘.๑ ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่วมประชุมรับฟังระเบียบ กฎกติกาการแข่งขัน            

เพ่ือรับทราบและตกลงร่วมกัน ในวัน เวลา และสถานที่ ตามท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนด 
๘.๒ ให้นักกีฬาแต่ละทีมตรวจร่างกายโดยแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน      

เพ่ือรับรองว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ และต้องส่งเอกสารการตรวจจากแพทย์ซึ่งมีอายุ        
ไม่เกิน ๑๕ วัน นับถึงวันประชุมผู้จัดการทีม (นักกีฬาที่ไม่แสดงหลักฐานการตรวจร่างกายก่อนท าการชั่งน้ าหนัก 
เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน) 

๘.๓ นักกีฬาจะต้อง ชั่งน้ าหนักภายใน ๑๕ นาที ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง โดยสวมใส่ชุดปันจักสีลัต
ที่แห้ง ไม่เปียก ไม่อนุญาตให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวระหว่างการชั่ง ถ้ามีการฝ่าฝืน จะถูกตัดสิทธ์จากการแข่งขัน  

๘.๔ อนุญาตให้ชั่งน้ าหนักตัวได้ครั้งเดียวเท่านั้น (นักกีฬาที่น้ าหนักไม่อยู่ในพิกัดจะถูก       
ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน) 

๘.๕ นักกีฬาต้องแสดง AD Card ระหว่างการลงทะเบียน ตรวจร่างกาย และก่อนชั่งน้ าหนัก 
๘.๖ นักกีฬาต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าแข่งขันตามโปรแกรมตลอดเวลา เมื่อกรรมการเรียก

นักกีฬาครบ ๓ ครั้ง (แต่ละครั้งห่างกัน ๓๐ วินาที) นักกีฬาที่ไม่ลงสนามจะถูกตัดสินให้เป็นผู้แพ้ 
๘.๗ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนรุ่นการแข่งขัน 
๘.๘ นักกีฬาที่ไม่ได้ลงท าการแข่งขันตลอดรายการ จะไม่ได้รับเหรียญรางวัล 

 ๘.๙ การจับสลากจับคู่แข่งขัน ให้กระท าต่อหน้าผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนเพ่ือเป็นสักขีพยาน
และยืนยันความถูกต้องของนักกีฬา 

๘.๑๐ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ นักกีฬาต้องสวมใส่ชุดแข่งขันตามกติกาของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย       

(ชุดปันจักสีลัตสีด า เสื้อ และกางเกง ต้องยาวคลุมข้อมือ และข้อเท้า อนุญาตให้มีความยาวบวกลบ ๑ เซนติเมตร) 
๙.๒ นักกีฬาต้องสวมกระจับป้องกันอวัยวะเพศลงท าการแข่งขัน โดยให้จัดเตรียมมาเอง 

(ต้องเป็นกระจับพลาสติก) หรือวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ 
๙.๓ นักกีฬาต้องสวมใส่สนับแขน และขา เพ่ือลงท าการแข่งขัน (ผลิตด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่ม)  
๙.๔ อนุญาตให้ใส่ยางกันฟัน 
๙.๕ นักกีฬาต้องสวมเกราะป้องกันล าตัวและสายคาดเอวที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ 
๙.๖ การแต่งกายมารยาทและวินัย การสวมใส่เสื้อผ้า ในพิธีการ 

๙.๖.๑ พิธีเปิด และ พิธีปิด ใช้ชุดวอร์มทางการ หรือ ชุดปันจักสีลัต 
๙.๖.๒ พิธีมอบรางวัล ใช้ชุดวอร์มทางการ หรือ ชุดปันจักสีลัต 

๙.๗ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน          
กีฬาปันจักสีลัต  

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
   ๑๐.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๑๐.๒ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
     นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
     ๑๐.๒.๑ นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน ๑ รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 

จ านวน ๑ รางวัล โดยพิจารณาจาก 
      (๑) นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน 
      (๒) นักกีฬาที่มีทักษะ และเทคนิคการเล่นกีฬาปันจักสีลัตที่ดี 
      (๓) นักกีฬาที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีมารยาท และมีน้ าใจนักกีฬา 
      (4) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 

    ๑๐.๒.๒ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จ านวน ๑ รางวัล โดยพิจารณาจาก  
      (๑) เป็นผู้ฝึกสอนที่นักกีฬาได้รับรางวัลเหรียญทองรวมมากที่สุด ถ้าในกรณี      

ที่เหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจากเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ 
      (๒) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาของกีฬาปันจักสีลัตอย่างเคร่งครัด 
      (๓) เป็นผู้ฝึกสอนที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในสนามระหว่างนักกีฬาแข่งขัน 
      (๔) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 

 ส าหรับรางวัลตามข้อ ๑๐.๒ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต           
เป็นผู้ด าเนินการ  

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
 ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา             

และสถานที่ในการแข่งขัน 
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
 ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ

ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้      

   ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
      

 


