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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 
……………………………………………… 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕       
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕           
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน  
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที ่๔๕ ว่าด้วย การจัดการ

แข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย  
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย 

การจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 ๔.๑ ประเภทการแข่งขัน 
  ๔.๑.๑ บุคคลชาย  
  ๔.๑.๒ บุคคลหญิง 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 

 
 ๔.๒ รายการแข่งขนั ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 
ประเภทบุคคลชาย 

๑ รุ่นพินเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม    
๒ รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๙ กิโลกรัม   
๓ รุ่นฟลายเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๙ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม   
๔ รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักมากกว่า ๕๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๖ กิโลกรัม   
๕ รุ่นไลท์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม   
๖ รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๔ กิโลกรัม   
๗ รุ่นเวลเตอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๖๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๙ กิโลกรัม   
๘ รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ าหนักมากกว่า ๖๙ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม    
๙ รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ าหนักมากกว่า ๗๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๑ กิโลกรัม   

๑๐ รุ่นเฮฟวี่เวท น้ าหนักมากกว่า ๘๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๙๑ กิโลกรัม     
ประเภทบุคคลหญิง 

๑๑ รุ่นพินเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม   
๑๒ รุ่นไลท์ฟลายเวท น้าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม   
๑๓ รุ่นฟลายเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม   
๑๔ รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักมากกว่า ๕๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม   
๑๕ รุ่นเฟเธอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม    
๑๖ รุ่นไลท์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม   
๑๗ รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๔ กิโลกรัม   

 รวมรายการแข่งขัน ๑๐ ๗ 
 รวมรายการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๗ 

 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 

          ๕.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๒ นักกีฬาตอ้งไม่ข้ึนทะเบียนมวยไทยอาชีพ ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕.๓  นักกีฬาที่เคยชกมวยสากลอาชีพมาก่อน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
                ๖.๑ นักกีฬา 
               ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคลชายและหญิง  
ตามรุ่นพิกัดน้ าหนักได้รุ่นละ ๑ คน เท่านั้น 
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        ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม  ประกอบด้วย 
             ๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม ๑ คน 
             ๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอน ๒ คน 
             ๖.๒.๓ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๔ คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
๗.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗.๒ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกนักกีฬาที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้รับต าแหน่ง รองชนะเลิศ

อันดับ ๒ ร่วมกัน 
๗.๓ การตรวจร่างกาย และชั่งน้ าหนัก นักมวยที่สมัครเข้าแข่งขันต้องตรวจร่างกาย และชั่งน้ าหนัก

ในวันแรกตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ในวันต่อไปที่มีการแข่งขันให้ตรวจร่างกาย และชั่งน้ าหนัก ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐น. – ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่ที่คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันก าหนดเท่านั้น  

๗.๔ การจับสลากการแข่งขัน คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน จะประชุมและจับสลาก
การแข่งขันหลังจากท าการชั่งน้ าหนักนักมวยในวันแรกเสร็จแล้ว ในการจับสลากผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีมผู้ฝึกสอน 
หรือผู้แทนทีมต้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 

๗.๕ จ านวนยก และเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
๗.๕.๑ มวยสากลสมัครเล่นประเภทบุคคลชาย ก าหนดการแข่งขัน จ านวน ๓ ยก ๆ ละ 

๓ นาท ีพักระหว่างยก ๑ นาท ี 
๗.๕.๒ มวยสากลสมัครเล่นประเภทบุคคลหญิง ก าหนดการแข่งขัน จ านวน ๓ ยก ๆ     

ละ ๒ นาท ีพักระหว่างยก ๑ นาท ี 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน       
ของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

๘.๒ การส่งรายชื่อนักกีฬา ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามรุ่นที่
สมัครเข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา และรุ่นน้ าหนักได้ 

๘.๓ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาและ          
ผู้ฝึกสอนที่ดี และปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

๘.4 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม หรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณาเป็นไปตาม
หมวด ๙ แห่งระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย         
การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
                ๙.๑ ชุดแข่งขัน 

        ๙.๑.๑ นักมวยจะต้องสวมกางเกงขาสั้น ความยาวขนาดครึ่งโคนขาสีตามมุม  
        ๙.๑.๒ นักมวยต้องสวมเสื้อกล้ามสีตามมุม  
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        ๙.๑.๓ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะที่คณะอนุกรรมการการ
จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ และจะต้องสวมถุงเท้า รองเท้าหุ้มข้อชนิดเบาไม่มีส้น 

        ๙.๑.๔ นักมวยที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อก าหนดของสมาคม     
มวยสากลแห่งประเทศไทยก าหนด 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน  
๙.๒.๑ นวม จะต้องเป็นนวมที่คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้

ตามก าหนดของสมาคมมวยสากลสมัครเล่น ฯ   
๙.๒.๒ ผ้าพันมือ นักมวยจะต้องใช้ผ้าพันมือที่คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน

จัดเตรียมไว้ให้                                                                                                       
๙.๒.๓ กระจับ นักมวยจะต้องสวมกระจับตามที่คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน

จัดเตรียมไว้ให้  
๙.๒.๔ สนับฟัน นักมวยจะต้องจัดเตรียมสนับฟันมาเองและต้องสวมใส่สนับฟันตลอด

การแข่งขัน  
๙.๒.๕ นักมวยหญิงต้องสวมเกาะอกที่คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
             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 โดยพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา 
                 (๑) นักกีฬาในแต่ละรุ่นพิกดัน้ าหนัก ใช้วิธีการคิดคะแนนตามแบบสมาคม 

มวยสากลแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
         (1.1) นักกีฬาที่ชนะในรอบแรก ชนะได้ ๑ คะแนน แพ้ได้ ๐ คะแนน 
        (1.2) นักกีฬาที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ ชนะได้ ๒ คะแนน แพ้ได้ ๐ คะแนน 
         (1.3) นักกีฬาที่ชนะในรอบชิงชนะเลิศ ชนะได้ ๓ คะแนน แพ้ได้ ๐ คะแนน 

      (๒) ทีมท่ีชนะเลิศแล้วมีคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทีมที่ชนะเลิศคะแนนรวม          
ถ้ามีทีมตั้งแต่ ๒ ทีมขึ้นไปมีคะแนนรวมเท่ากันให้นับจ านวนเหรียญทองนักมวยทุกรุ่น ทีมที่มีเหรียญทองมากกว่า 
จะเป็นทีมที่ชนะเลิศ ถ้าจ านวนเหรียญทองเท่ากันให้นับจ านวนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามล าดับถ้ายัง
คะแนนเท่ากันให้ครองถ้วยชนะเลิศร่วมกัน  

๑๐.๒.๒ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จ านวน ๑ รางวัล โดยพิจารณาจากผู้ฝึกสอนทีม       
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ                

ส าหรับรางวัลตามข้อ ๑๐.๒ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น
เป็นผู้ด าเนินการ   
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา 

และสถานที่ในการแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นเสนอแต่งตั้ ง                  
ต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์  
         ๑๓.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒   
๑๓.๒ การยื่นประท้วงเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการแข่งขัน

รายการนั้นสิ้นสุดลง และประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
ข้อ ๑๔ การลงโทษ  

ให้ เป็นไปตามหมวด ๙ แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วย              
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


