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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ               

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ า 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย           

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕         
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ า” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ า 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย          

การจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ า 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬามวยปล้ าแห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย 

การจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ า  
  ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ เกรกโกร – โรมัน  
  (๑) ชาย (GR) 
 ๔.๑.๒ ฟรีสไตล์ 
  (๑) ชาย (FS) 
  (๒) หญิง (WW) 
 ๔.๑.๓ ชายหาด 
  (๑) ชาย (BWM) 
  (๒) หญิง (BWW) 
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4.2 รายการแข่งขัน ดังนี้ 
ล้าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 

ประเภทเกรกโกร – โรมัน   
๑ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม   
๒ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๐  กิโลกรัม   
๓ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๓  กิโลกรัม   
๔ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๓ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๗  กิโลกรัม   
๕ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๒  กิโลกรัม   
๖ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๗  กิโลกรัม   
๗ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๘๒  กิโลกรัม (มือใหม่)   
๘ รุ่นน้ าหนักเกิน ๘๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๘๗  กิโลกรัม   
๙ รุ่นน้ าหนักเกิน ๘๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๙๗  กิโลกรัม (มือใหม่)   

๑๐ รุ่นน้ าหนักเกิน ๙๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๑๓๐ กิโลกรัม    
ประเภทฟรีสไตล์ชาย   

๑๑ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม   
๑๒ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๑  กิโลกรัม   
๑๓ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๕  กิโลกรัม   
๑๔ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๐  กิโลกรัม   
๑๕ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๔  กิโลกรัม   
๑๖ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๙  กิโลกรัม   
๑๗ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๙ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๘๖  กิโลกรัม   
๑๘ รุ่นน้ าหนักเกิน ๘๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๙๒  กิโลกรัม (มือใหม่)   
๑๙ รุ่นน้ าหนักเกิน ๙๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๙๗  กิโลกรัม   
๒๐ รุ่นน้ าหนักเกิน ๙๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๒๕ กิโลกรัม (มือใหม่)   

ประเภทฟรีสไตล์หญิง   
๒๑ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม   
๒๒ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๓  กิโลกรัม   
๒๓ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๓ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๕  กิโลกรัม   
๒๔ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๗  กิโลกรัม   
๒๕ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๙  กิโลกรัม   
๒๖ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๙ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๒  กิโลกรัม   
๒๗ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๕  กิโลกรัม   
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ล้าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 
๒๘ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๘  กิโลกรัม (มือใหม่)   
๒๙ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๒  กิโลกรัม   
๓๐ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๖ กิโลกรัม (มือใหม่)   

ประเภทชายหาดชาย   
๓๑ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม   
๓๒ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๐  กิโลกรัม   
๓๓ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๘๐  กิโลกรัม   
๓๔ รุ่นน้ าหนักเกิน ๘๐ กิโลกรัมข้ึนไป   

ประเภทชายหาดหญิง   
๓๕ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม   
๓๖ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๐  กิโลกรัม   
๓๗ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๐  กิโลกรัม   
๓๘ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๐ กิโลกรัมข้ึนไป   

 รวมรายการแข่งขัน ๒๔ ๑๔ 
 รวมรายการแข่งขันท้ังสิ้น ๓๘ 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
   5.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

5.2  นักกีฬามวยปล้ า (มือใหม่) ต้องไม่ผ่านการแข่งขันกีฬามวยปล้ าทุกรายการแข่งขัน 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
          ๖.๑ นักกีฬา 

   ๖.๑.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาชาย           
ไม่เกิน  ๒๔ คน  นักกีฬาหญิง ไม่เกิน ๑๔ คน 

   ๖.๑.๒  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตามรุ่นที่สมัคร
เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา และรุ่นน้ าหนักได้ 

           ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย  
        ๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน  
        ๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอน  จ านวน ๑ คน  
        ๖.๒.๓ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
๗.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย             

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๗.๒ ระบบการจัดการแข่งขัน 
    ๗.๒.๑ ประเภทและรุ่นน้ าหนักท่ีมีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน ๕ คน 

   ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด (Nordic Tournament) 
    ๗.๒.๒ ประเภทและรุ่นน้ าหนักท่ีมีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ ๖ - ๗ คน 

   ให้จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มเป็น ๒ กลุ่ม และน านักกีฬาที่มีคะแนน           
อันดับ ๑ และ ๒ เข้าแข่งขันในรอบต่อไป 

   รอบรองชนะเลิศ   
   นักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละกลุ่ม มาท าการแข่งขัน ดังนี้  

 (๑) ที่  ๑  กลุ่ม  A  พบ  ที่ ๒  กลุ่ม  B 
 (๒) ที่  1  กลุ่ม  B  พบ  ที่ 2  กลุ่ม  A 

   รอบชิงชนะเลิศ  
   (๑) นักกีฬาที่ชนะในรอบรองชนะเลิศท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ       
   (๒) นักกีฬาที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ อันดับ 2 
   (๓) ประเภทและรุ่นน้ าหนักท่ีมีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ ๘ คน ขึ้นไป  

ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกร่วมกับการแข่งขันแบบรีเปอชาร์จ (Repechage)  
  ๗.๒.๓ ประเภทชายหาด 
   (๑) รุ่นน้ าหนักที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน  ๕ คน  ให้จัดการ
แข่งขันแบบพบกันหมด (Nordic Tournament) 
   (๒) รุ่นน้ าหนักที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ คนขึ้นไปให้จัดการแข่งขัน
แบบแบ่งกลุ่มโดยใช้ระบบการจัดการแข่งขันของสหพันธ์กีฬามวยปล้ านานาชาติ (UWW)   

๗.๓  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
      ๗.๓.๑ แข่งขันประเภทในร่มจ านวน ๒ ยก ยกละ ๓ นาที พักระหว่างยก ๓๐ วินาที  
      ๗.๓.๒ แข่งขันประเภทชายหาดจ านวน ๑ ยก ยกละ ๓ นาท ี

๗.๔  การตรวจร่างกาย  
      ๗.๔.๑ นักกีฬาต้องท าการตรวจร่างกายก่อนการชั่งน้ าหนัก ๑๕ นาท ี
      ๗.๔.๒ นักกีฬาที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายไม่อนุญาตให้ขึ้นชั่งน้ าหนัก 

๗.๕  การชั่งน้ าหนัก 
     นักกีฬาต้องท าการชั่งน้ าหนัก ก่อนการแข่งขัน 2 ชั่วโมง ใช้เวลา ๓๐ นาที นักกีฬา
สามารถขึ้นชั่งน้ าหนักก่ีครั้งก็ได้ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
                              ๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน    
ของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
                              ๘.๒ นักกีฬาต้องแสดง AD Card ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกายและท าการชั่งน้ าหนักทุกครั้ง 
และต้องท าการชั่งน้ าหนักในชุดแข่งขันไม่สวมรองเท้า และไม่ต้องหักลบน้ าหนักของชุดแข่งขัน 
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โดยท าการชั่งน้ าหนักหลังจากที่แพทย์ได้ตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อย นักกีฬาที่แพทย์เห็นว่ามีโรคติดต่อที่เป็น
อันตราย จะไม่อนุญาตให้ท าการชั่งน้ าหนักเข้ารุ่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ นักกีฬาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์และตัดเล็บสั้น  

 ๘.๓ นักกีฬาที่ไม่มาตรวจร่างกาย และชั่งน้ าหนักตามเวลาที่ก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้       
เข้าร่วมการแข่งขัน 

 ๘.๔ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหาเครื่องแต่งกายส าหรับใช้ในการแข่งขันตามกติกาของสมาคม

กีฬามวยปล้ าแห่งประเทศไทย 
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ า  

 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 โดยพิจารณาจากคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา 
      ๑๐.๒.๒ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จ านวน ๑ รางวัล โดยพิจารณาจากผู้ฝึกสอนทีม       

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 ส าหรับรางวัลตามข้อ ๑๐.๒ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ าเป็นผู้ด าเนินการ  
ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
   ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ าเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานที่

ในการแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
          ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ าเสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

  ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 

ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕          
รักษาตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


