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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากีฬามวยไทยสมัครเล่น 

 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ              

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่ าด้วย        

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔๕            
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕         
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย                 

การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของ สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
๓.3 ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย 

การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 ๔.๑ ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ประเภทบุคคลทั่วไป 
   (๑) ชาย 
   (๒) หญิง 
  ๔.๑.๒ ประเภทบุคคล ระดับแชมป์เปี้ยน และติดอันดับ ๑ – ๑๐ ของเวทีมาตรฐาน 
   (๑) ชาย 
 ๔.๑.3 ประเภทการประกวดการร่ายร าไหว้ครูและทักษะมวยไทย 
   (๑) ชายคู่ 
   (๒) หญิงคู ่
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  ๔.๑.4 ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย)  
   (๑) ทีมชาย 
   (๒) ทีมหญิง 
 ๔.๒ รายการแข่งขัน ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 
ประเภทบุคคลชายท่ัวไป   

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   
๙ รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ าหนักมากกว่า ๗๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๑ กิโลกรัม   

ประเภทบุคคลหญิงท่ัวไป   
๑๐ รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม    
๑๑ รุ่นฟลายเวท นหนักมากกว่า ๔๘ กิโลกรัม แแต่ไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม    
๑๒ รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักมากกว่า ๕๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม   
๑๓ รุ่นเฟเธอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม   
๑๔ รุ่นไลท์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม   
๑๕ รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๓.๕ กิโลกรัม   

ประเภทบุคคลชาย ระดับแชมป์เปี้ยน และติดอันดับ ๑ – ๑๐ ของเวทีมาตรฐาน 
๑๖ รุ่นฟลายเวท น้ าหนักมากกว่า ๔๘ กิโลกรัม   แต่ไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม   
๑๗ รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักมากกว่า ๕๑ กิโลกรัม   แต่ไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม   
๑๘ รุ่นเฟเธอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๔ กิโลกรัม   แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม   
๑๙ รุ่นไลท์เวท น้ าหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม   
๒๐ รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๓.๕ กิโลกรัม   
๒๑ รุ่นเวลเตอร์เวท น้ าหนักมากกว่า ๖๓.๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๗ กิโลกรัม   
๒๒ รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ าหนักมากกว่า ๖๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๑ กิโลกรัม   
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ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 
ประเภทประกวดการร่ายร าไหว้ครูและทักษะมวยไทย   

๒๓ ประกวดการร่ายร าไหว้ครูและทักษะมวยไทยชายคู่   
๒๔ ประกวดการร่ายร าไหว้ครูและทักษะมวยไทยหญิงคู ่   

ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย)   
๒๕ ทีมชาย ๔ คน   
๒๖ ทีมหญิง ๔ คน   

 รวมรายการแข่งขัน ๑๘ ๘ 
 รวมรายการแข่งขันท้ังสิ้น ๒๖ 

 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 

๕.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๒ ประเภทต่อสู้บุคคลชายระดับแชมป์เปี้ยน และติดอันดับ ๑ – ๑๐ ของเวทีมาตรฐาน 
ลุมพินี, ราชด าเนิน, ช่อง ๗ สี, อ้อมน้อย นับย้อนหลัง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ (ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมเข้าร่วมแข่งขันประเภทบุคคลชายทั่วไป)  

๕.๓ ประเภทต่อสู้บุคคลชายทั่วไป สามารถเข้าร่วมแข่งขันในประเภทบุคคลชายระดับ
แชมป์เปี้ยน และติดอันดับ ๑ – ๑๐ ของเวทีมาตรฐาน ลุมพินี, ราชด าเนิน, ช่อง ๗ สี, อ้อมน้อย ได้ 
 ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
         ๖.๑ นักกีฬา 

๖.๑.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทต่อสู้บุคคล
ชาย - หญิง แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละ ๑ คน 

๖.๑.๒ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทประกวด
การร่ายร าไหว้ครูและทักษะมวยไทย แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ชาย ๒ คน หญิง ๒ คน รวม ๔ คน 

๖.๑.๓ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทคีตะมวยไทย 
(แอโรบิคมวยไทย) แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ ๘ คน (ชาย ๔ คน หญิง ๔ คน) 

 ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
  ๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน 
  ๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอนประเภทต่อสู้ จ านวน ๒ คน 
  ๖.๒.๓ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนประเภทต่อสู้ จ านวน ๒ คน 
  ๖.๒.๔ ผู้ฝึกสอนประเภทประกวดท่าร่ายร าไหว้ครูทักษะมวยไทย จ านวน ๑ คน 
  ๖.๒.๕ ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอนประเภทประกวดท่าร่ายร าไหว้ครูทักษะมวยไทย จ านวน ๑ คน 
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ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
๗.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗.๒ นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท จะต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน           

และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อนักกีฬา 
๗.๓ นักกีฬาที่มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อนักกีฬา มีสิทธิ์แข่งขันได้ทั้งประเภทต่อสู้บุคคล

ประเภทประกวดการร่ายร าไหว้ครูและทักษะมวยไทย และประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) 
7.๔ นักกีฬาที่เข้าประกวดการร่ายร าไหว้ครูทักษะมวยไทย และคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) 

แต่งกายตามข้อระเบียบบังคับของกติกาการแข่งขันของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน           
ของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน                 
โดยเคร่งครัด 

๘.๒ นักกีฬาต้องเข้ารับการตรวจร่างกายจากแพทย์ตามที่คณะอนุกรรมการการจัดการ
แข่งขันได้จัดไว้ให้ เพ่ือรับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรง  และไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม           
การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น และชั่งน้ าหนักตามก าหนดการแข่งขัน โดยนักกีฬาจะต้องไปรับการตรวจความ
เรียบร้อยของร่างกาย และเครื่องแต่งกาย ณ บริเวณท่ีคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันก าหนด 

๘.๓ นักกีฬาต้องรายงานตัวและรับอุปกรณ์การแข่งขันและแต่งกายให้ เรียบร้อย             
และพร้อมที่จะท าการแข่งขัน 

๘.4 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ หรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณาเป็นไปตาม
หมวด ๙ แห่งระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดหาเครื่องแต่งกายในการลงแข่งขัน ตามกติกาของสมาคมกีฬามวย

ไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน                     

กีฬามวยไทยสมัครเล่น  
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

๑๐.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๐.๒ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
๑๐.๒.๑ นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน ๑ รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 

จ านวน ๑ รางวัล โดยพิจารณาจาก 
 (1) นักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรุ่น 
 (2) นักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการชกถูกต้องตามกติกา 

(3) นักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ าใจนักกีฬา 
(๔) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 

           10.2.2  นักกีฬาในแต่ละรุ่นพิกัดน้ าหนัก ใช้วิธีการคิดคะแนนตามแบบสมาคมกีฬา    
มวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

(1) นักกีฬาที่ชนะในรอบแรก ชนะได้ ๑ คะแนน แพ้ได้ ๐ คะแนน 
(2) นักกีฬาที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ ชนะได้ ๒ คะแนน แพ้ได้ ๐ คะแนน 
(3) นักกีฬาที่ชนะในรอบชิงชนะเลิศ ชนะได้ ๓ คะแนน แพ้ได้ ๐ คะแนน 
(๔) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 

10.2.3 ทีมท่ีชนะเลิศแล้วมีคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทีมที่ชนะเลิศคะแนนรวม 
                   ถ้ามีทีมตั้งแต่ ๒ ทีมข้ึนไปมีคะแนนรวมเท่ากันให้นับจ านวนเหรียญทอง 
นักมวยทุกรุ่น ทีมที่มีเหรียญทองมากกว่าจะเป็นทีมท่ีชนะเลิศ ถ้าจ านวนเหรียญทองเท่ากันให้นับจ านวนเหรียญเงิน
และเหรียญทองแดงตามล าดับ ถ้ายังคะแนนเท่ากันให้ครองถ้วยชนะเลิศร่วมกัน  

10.2.4 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จ านวน ๑ รางวัล โดยพิจารณาจากผู้ฝึกสอนทีม      
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 

 ส าหรับรางวัลตามข้อ ๑๐.๒ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นเป็นผู้ด าเนินการ   
ข้อ ๑๑  ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 

ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการแข่งขัน 

 ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที ่
 ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นเสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ

ฝ่ายเทคนิคกีฬา  
ข้อ ๑๓  การประท้วงและการอุทธรณ์ 

  ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๑๔  การลงโทษ  
  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

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

 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


