
 
 

 

ระเบียบการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม 2562 

 
 ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 กาสะลองค าเกมส์” 
 ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32  พ.ศ. 2562   

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ ซึ่งสมาคมมวยไทย
สมัครเล่น แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 

ข้อ  4 ประเภทการแข่งขัน 
 4.1 ให้แข่งขันประเภทบุคคลชาย  แบ่งออกเป็น  8 รุ่น  ดังนี้ 

4.1.1  รุ่นฟลายเวท  น้ าหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. 
4.1.2  รุ่นแบนตั้มเวท  น้ าหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก. 
4.1.3  รุ่นเฟเธอร์เวท  น้ าหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก. 
4.1.4  รุ่นไลท์เวท  น้ าหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก. 
4.1.5  รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 63.5 กก. 
4.1.6  รุ่นเวลเตอร์เวท  น้ าหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. 
4.1.7  รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ าหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. 
4.1.8  รุ่นมิดเดิลเวท  น้ าหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. 

4.2  ประเภทบุคคลหญิง  แบ่งออกเป็น  5  รุ่น  ดังนี้ 
4.2.1  รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักเกิน  45  กก. และไม่เกิน  48  กก. 
4.2.2  รุ่นฟลายเวท  น้ าหนักเกิน  48  กก. และไม่เกิน  51  กก. 
4.2.3  รุ่นแบนตั้มเวท  น้ าหนักเกิน  51  กก. และไม่เกิน  54  กก. 
4.2.4  รุ่นเฟเธอร์เวท  น้ าหนักเกิน  54  กก. และไม่เกิน  57  กก. 
4.2.5  รุ่นไลท์เวท  น้ าหนักเกิน  57  กก. และไม่เกิน  60  กก. 

 
 



 
 

 

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราช

ภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562   ข้อ 10 และ ข้อ 11 
 5.2  ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 31 ปี นับถึงวันแข่งขัน 
 5.3  ถ้าปรากฏหลักฐานว่าทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏใด ส่งชื่อหรือนามสกุลผู้เล่นปลอม ส่งบัญชี

รายชื่อปลอม หรือจัดผู้ขาดคุณสมบัติ หรือผู้ไม่มีสิทธิ์ตามระเบียบการนี้เข้าแข่งขัน ให้ประกาศระบุความผิด
ถอนสิทธิ์ของทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นออกจากการแข่งขัน และให้คณะกรรมการด าเนินการเข้าแข่งขัน
ร่วมกับกรรมการเทคนิคกีฬาพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีตามข้อบังคับ 

ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละ 1 คน  โดยให้ส่งรายชื่อแยกประเภท

มวยไทยสมัครเล่น  
 ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 

7.1 การตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนัก 
 7.1.1 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนไปรับการตรวจร่างกายเพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง  

สมบูรณ์ และท าการชั่งน้ าหนักครั้งแรกเพ่ือแบ่งรุ่น เวลา 07.00 - 10.00 น. ตามวันและสถานที่ที่ก าหนด และ
ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องไปท าการตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักอีกในวันต่อไปที่ตนแข่งขัน ระหว่างเวลา 07.00 - 
09.00 น. 

7.1.2 ถ้าผู้ท าการแข่งขันไม่ผ่านการตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักให้อยู่ในพิกัดในวันที่ตนเข้า
แข่งขันได้  ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิการแข่งขัน หรือปรับเป็นแพ้ในวันนั้น 

7.2  การเปลี่ยนรุ่น ถ้าปรากฏว่าการชั่งน้ าหนักตัวในวันแรกนักมวยไม่สามารถท าน้ าหนักตัวให้
อยู่ในพิกัดตามที่ถูกเสนอชื่อไว้ ผู้จัดการทีมของผู้นั้นมีสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงรุ่นตามน้ าหนักพิกัดรุ่นได้ ถ้าในรุ่น
นั้นไม่มีผู้เขา้แข่งขันทีมของตนอยู่ 

7.3  จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
7.4  การจัดการแข่งขันให้จับสลากในวัน  เวลาที่ก าหนด 
7.5  แข่งขันคู่ละ 3 ยกๆ ละ 3 นาที และพักระหว่างยก 2 นาที 
7.6 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะท าการจับสลากประกบคู่การแข่งขันภายหลังการชั่ง

น้ าหนักตัวครั้งแรกของนักมวยได้เสร็จสิ้นลง และจะก าหนดโปรแกรมการแข่งขันประจ าวัน หลังจากการจับ
สลากประกบคู่แข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในการจับสลากผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนหรือตัวแทนจะต้องอยู่เพ่ือ
เป็นสักขีพยานด้วย 

7.7  ให้นายแพทย์จากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานฝ่ายแพทย์สนามหรือเจ้าภาพ
จัดหามาจากจังหวัด 



 
 

 

7.8  ในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น การชี้ขาดและการตัดสินให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
และการควบคุมของคณะกรรมการลูกขุน ผู้ ชี้ ขาด และผู้ ตัดสินของสมาคมมวยไทยสมัครเล่นฯ                   
แห่งประเทศไทย 

ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขันและอาจ  

เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 
 ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

9.1 การแต่งกาย 
  9.1.1 ให้นักกีฬาแต่ละคนต้องมีชุดแข่งอย่างน้อย 2 ชุด เป็นชุดสีแดง 1 ชุด และเป็นชุดสีน้ า 

เงิน 1 ชุด โดยเป็นชุดที่ถูกต้องตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ฯ ก าหนด  

  9.1.2  ในขณะแข่งขันนักกีฬาต้องนุ่งกางเกงขาสั้น สวมเสื้อชนิดไม่มีแขนด้านหน้า และ 
ด้านหลังสีเดียวกับมุมแข่งขันของตนเอง (สีแดงหรือสีน้ าเงิน) ต้องสวมกระจับ ฟันยาง ถุงเท้า ส่วนผ้าพันมือ 
นวม และเครื่องป้องกันศีรษะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมไว้ให้ เครื่องป้องกันศีรษะที่นักกีฬา
น ามาหากเป็นเครื่องป้องกันชนิดที่สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติรับรองและผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้ว อาจอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันได้ ส่วนอุปกรณ์การแข่งขันอื่นๆ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์ที่สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 

ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
10.1 นักกีฬาต้องน าบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือบัตรประจ าตัวนักกีฬา ( ID CARD) ไปด้วยทุก

ครั้งที่มีการตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักประจ าวัน 
10.2  ห้ามใช้วาสลิน หรือน้ ามันอ่ืนใด เพ่ือเป็นการเอาเปรียบหรือเป็นที่รังเกียจ  แก่คู่แข่งขัน 
10.3  ต้องไปรายงานตัวก่อนเริ่มเวลาแข่งขันในแต่ละวัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
10.4  เมื่อถึงเวลาแข่งขัน   ผู้ใดไม่พร้อมที่จะแข่งขันให้ปรับผู้นั้นแพ้ 
10.5 ผู้ใดไม่ไปรับการตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนัก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะ  

อนุกรรมการด าเนินการแข่งขันก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าแข่งขัน 
10.6  ก่อนการแข่งขัน  นักมวยต้องไปรายงานตัว  ติดต่อขอรับผ้าพันมือ นวม กระจับ ฟันยาง 

และเครื่องป้องกันศีรษะ ป้องกันล าตัว และหน้าแข้ง ณ สถานที่จ่ายอุปกรณ์ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนด และ
ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนที่ตนเองจะข้ึนเวทีแข่งขันอย่างน้อย 2 คู ่

ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลอง
ค าเกมส์”  
  



 
 

 

ข้อ 12 การประท้วง 
 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราช

ภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562 ข้อ 16 
  ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 

 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ราช
ภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562 ข้อ 18   

ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
         ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งที่ 32 “กาสะลองค าเกมส์” รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                 กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 

 


