
ระเบียบการแขงขันกีฬาฟุตซอลชาย 

การแขงขันกีฬาสมานฉันท 5 จังหวัดชายแดนใต  

ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562  

ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา 

**************************************************************  

ขอท่ี 1 กติกาและอปุกรณท่ีใชในการแขงขันฯใหถือปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 

1.1 ใหใชกติกาการแขงขันฟุตซอล(FUTSAL)ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ(FIFA)ฉบับปจจุบัน ซึ่งสมาคม

ฟุตบอลแหงประเทศไทยฯไดประกาศใชแลว 

ขอท่ี 2 คุณสมบัติของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันฯ 

 2.1 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองไมข้ึนทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดทั่วประเทศ 

 2.2 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีอายุ 15 ปข้ึนไป (นับปพ.ศ.เกิด) 

 2.3 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองเปนผูมีสัญชาติไทย 

 2.4 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีชื่อในทะเบียนบาน (ทร14)จังหวัดนั้นๆเทานั้น (ไมนอยกวา 3 

เดือนนับถึงพิธีเปดการแขงขันฯ) 

 2.5 ไมอนุญาตใหนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งนักฟุตซอลชายทีมชาติไทยและนักฟุตบอลทีมชาติไทย ที่เคยมี

รายชื่อเขารวมการแขงขันโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯสงเขาแขงขันในนามของฟุตซอลทีมชาติไทย

และฟุตบอลทีมชาติไทยทุกชุดตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 2.6 ไมอนุญาตใหนักกีฬาฟุตซอลที่เคยมีชื่อเขาแขงขันในการรายการฟุตซอลไทยแลนดลีก หรือฟุตซอล

ไทยลีก หรือฟุตซอลลีกอาชีพและฟุตซอลเอไอเอสลีก ตั้งแตอดตีถึงปจจุบัน ลงทําการแขงขัน 

 2.7 ไมอนุญาตใหนักกีฬาฟุตบอลอาชีพโปรลีก ไทยแลนดพรีเมียรลีก ลีกภูมิภาค T1,T2,T3,T4,T5 

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันลงทําการแขงขันฯ  

ขอท่ี 3 ระเบียบการแขงขันฯ 

 3.1 จังหวัดหนึ่งสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดจังหวัดละ 1 ทีมเทานั้น นักกีฬา 12คน ผูฝกสอน 2คน 

 3.2 วิธีการแขงขันฯขอพิจารณา ขอตัดสินอื่นใดในการแขงขัน ใหถือธรรมเนียมขอปฏิบัติของสมาคม

ฟุตบอลแหงประเทศไทย เปนบรรทัดฐานโดยใหผูควบคุมการแขงขันผูถือปฏิบัติและผูชี้ขาดทุกกรณีที่เกิดขึ้น การ

ตัดสินของกรรมการผูตัดสินถือเปนที่สิ้นสุดจะอุทธรณใดๆไมได  

 3.3 เวลาที่ใชในการแขงขันฯ แบงเปน 2 ครึ่งๆ ละ 15 นาท ีพัก 2นาที (ลูกตายเวลาไมหยุด) 

 3.4 การจัดการแขงขันรูปแบบแพครั้งเดียวคัดออก หากผลการแขงขันฯเสมอกัน ตัดสินดวยการยิงลูก

โทษ เพ่ือหาผูชนะเขาไปแขงขันในรอบตอไป 

 

 

 

 



ขอท่ี 4 กําหนดการแขงขันฯ 

  4.1 วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร  สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา 

ขอท่ี 5 คะแนนการแขงขันฯ 

 5.1 ชนะเลศิ   7 คะแนน 

 5.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 5 คะแนน  

 5.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  3 คะแนน  

ขอท่ี 6 รางวัลการแขงขันฯไดรับถวยรางวัลตามลําดับ 1,2,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

******************************************************************** 

  

คูท่ี ว/ด/ป คูท่ีแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
1 30 มี.ค. 62 ทีม1 พบ ทีม2  รอบแรก 
2 31 มี.ค. 62 ทีม 4 พบ ทีม5  รอบรองชนะเลิศ 
3 31 มี.ค. 62 ผูชนะคูที่1 พบ ทีม3  รอบรองชนะเลิศ 
4 31 มี.ค. 62 ผูแพคูที่2 พบ ผูแพคูที่3  ชิงอันดับที่ 3 
5 31 มี.ค. 62 ผูชนะคูที่2 พบ ผูชนะคูท่ี3  ชิงชนะเลิศ 

ทีม1 

ทีม2 

ทีม3 

ทีม4 

ทีม5 

ชนะเลิศ 

คูท่ี1 

คูท่ี2 

คูท่ี3 

รองชนะเลิศอันดับ1 
คูท่ี5 

รองชนะเลิศ 

อันดับ2 คูท่ี4 



ระเบียบการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลหญิง 

การแขงขันกีฬาสมานฉันท 5 จังหวัดชายแดนใต  

ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562  

ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา 

************************************************************** 

ขอ ท่ี 1 กติกาและอุปกรณ ท่ี ใช ในการแขงขันฯให ถือปฏิ บั ติตามระเบียบของสมาคมวอลเลยบอล                                 

แหงประเทศไทยฯ 

1.1  ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทยฯโดยอนุโลม 

ขอท่ี 2 คุณสมบัติของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันฯ 

 2.1 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองไมข้ึนทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดทั่วประเทศ 

 2.2 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีอายุ 15 ปข้ึนไป (นบัปพ.ศ.เกิด) 

 2.3 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองเปนผูมีสัญชาติไทย 

 2.4 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีชื่อในทะเบียนบาน (ทร14)จังหวัดนั้นๆเทานั้น (ไมนอยกวา 3 

เดือนนับถึงพิธีเปดการแขงขันฯ) 

 2.5 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันหามนักกีฬาวอลเลยบอลที่เคยเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 

กีฬาแหงชาติ นักกีฬาวอลเลยบอลอาชีพ และนักกีฬาวอลเลยบอลทีมชาติไทย ที่มีรายชื่อเขาแขงขัน โดยสมาคม

วอลเลยบอลแหงประเทศไทย สงเขาแขงขันในนามวอลเลยบอลทีมชาติไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

ขอท่ี 3 ระเบียบการแขงขันฯ 

 3.1 จังหวัดหนึ่งสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดจังหวัดละ 1 ทีมเทานั้น 

                 (นักกีฬา 12 คน/ผูฝกสอน 2 คน) 

 3.2 วิธีการแขงขันฯขอพิจารณา ขอตัดสินอื่นใดในการแขงขัน ใหถือธรรมเนียมขอปฏิบัติของสมาคม

วอลเลยบอลแหงประเทศไทย เปนบรรทัดฐานโดยใหผูควบคุมการแขงขันผูถือปฏิบัติและผูชี้ขาดทุกกรณีที่เกิดข้ึน 

 3.3 การแขงขันใชระบบการแขงขันแบบชนะ 2 ใน 3เซต เปนทีมชนะการแขงขันฯ 

 3.4 การจัดการแขงขันรูปแบบแพครั้งเดียวคัดออก 

ขอท่ี 4 กําหนดการแขงขันฯ 

  4.1 วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร  สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา

ขอท่ี 5 คะแนนการแขงขันฯ 

 5.1 ชนะเลศิ   7 คะแนน 

 5.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 5 คะแนน 

 5.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  3 คะแนน 

ขอท่ี 6 รางวัลการแขงขันฯไดรับถวยรางวัลตามลําดับ 1,2,3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

******************************************************************** 

คูที่ ว/ด/ป คูที่แขงขัน เวลา หมายเหตุ 
1 30 มี.ค. 62 ทีม1 พบ ทีม2  รอบแรก 
2 31 มี.ค. 62 ทีม 4 พบ ทีม5  รอบรองชนะเลิศ 
3 31 มี.ค. 62 ผูชนะคูที่1 พบ ทีม3  รอบรองชนะเลิศ 
4 31 มี.ค. 62 ผูแพคูท่ี2 พบ ผูแพคูที่3  ชิงอันดับที่ 3 
5 31 มี.ค. 62 ผูชนะคูที่2 พบ ผูชนะคูที่3  ชิงชนะเลิศ 

ทีม1 

ทีม2 

ทีม3 

ทีม4 

ทีม5 

ชนะเลิศ 

คูที่1 

คูท่ี2 

คูท่ี3 

รองชนะเลิศอันดับ1 คูท่ี5 

รองชนะเลิศ 

อันดับ2 คูท่ี4 



ระเบียบการแขงขันกีฬาเปตอง 

การแขงขันกีฬาสมานฉันท 5 จังหวัดชายแดนใต  

ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562  

ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา 

**************************************************************  

ขอท่ี 1 ประเภทการแขงขันประเภท 6 ประเภท  

- ทีมชาย   -     ทีมหญิง  
- ชายคู    -     หญิงคู  

- ชายเดี่ยว    -     หญิงเดี่ยว 

ขอท่ี 2 กติกาที่ใชถือปฏิบัติและอปุกรณการแขงขันฯ 

  2.1 ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมเปตองแหงประเทศไทย โดยอนุโลม 

  2.2 ลูกเปตองที่ใชในการแขงขันฯทีมท่ีเขารวมการแขงขันจะนํามาเองหรือจะขอยืมที่ฝายจัดการแขงขันฯ 

ขอท่ี 3 คุณสมบัติของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันฯ 

 3.1 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองไมขึ้นทะเบียนนกักีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดทั่วประเทศ 

 3.2 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีอายุ 15 ปข้ึนไป (นบัปพ.ศ.เกิด) 

 3.3 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองเปนผูมีสัญชาติไทย 

 3.4 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีชื่อในทะเบียนบาน (ทร14)จังหวัดนั้นๆเทานั้น (ไมนอยกวา 3 

เดือนนับถึงพิธีเปดการแขงขันฯ) 

 3.5 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันหามนักกีฬาเปตองที่เคยเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ                 

กีฬาแหงชาติ และนักกีฬาเปตองทีมชาติไทยท่ีมีรายชื่อเขาแขงขัน โดยสมาคมเปตองแหงประเทศไทยฯสงเขา

แขงขันในนามทีมเปตองทีมชาติไทย ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

ขอท่ี 4 ระเบียบการแขงขันฯ  

 4.1 จังหวัดหนึ่งสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดจังหวัดละ 6 ประเภท ตามขอที่3เทาน้ัน (ชาย6คน /

หญิง 6คน/ผูฝกสอน4 คน)  

 4.2 วิธีการแขงขันฯขอพิจารณา ขอตัดสินอ่ืนใดในการแขงขัน ใหถือธรรมเนียมขอปฏิบัติของสหพันธเปตองแหง

ประเทศไทย เปนบรรทัดฐานโดยใหผูควบคุมการแขงขันเปนผูถือปฏิบัติและผูชี้ขาดทุกกรณีท่ีเกิดขึ้น เปนที่สิ้นสุด 

 4.3 จับสลากแบงสายการแขงขันฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. ณ สนามแขงขันฯ 

ขอท่ี 5 กําหนดการแขงขันฯ  

  5.1 วันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา  

ขอท่ี 6 คะแนนการแขงขันฯ ในแตละประเภทการแขงขันฯ  

 6.1 ชนะเลศิ   3 คะแนน  

 6.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 2 คะแนน  

 6.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  1 คะแนน 

ขอท่ี 7 รางวัลการแขงขันฯไดรับถวยรางวัลตามลําดับ 1,2,3 

******************************************************************** 



ระเบียบการแขงขันกีฬาตะกรอ(ทีมชาย) 

การแขงขันกีฬาสมานฉันท 5 จังหวัดชายแดนใต  

ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562  

ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา 

************************************************************** 

ข อที่  1  กติ กาและอุ ปกรณ ที่ ใช ในการแข ง ขั นฯ ให ถื อปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ ของสมาคมตะกรอ                                

แหงประเทศไทยฯ 

1.1 ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมตะกรอแหงประเทศไทยฯโดยอนุโลม 

ขอท่ี 2 คุณสมบัติของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันฯ 

 2.1 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองไมข้ึนทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดทั่วประเทศ 

 2.2 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีอายุ 15 ปข้ึนไป (นบัปพ.ศ.เกิด) 

 2.3 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองเปนผูมีสัญชาติไทย 

 2.4 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีชื่อในทะเบียนบาน (ทร14)จังหวัดนั้นๆเทานั้น (ไมนอยกวา 3 

เดือนนับถึงพิธีเปดการแขงขันฯ) 

 2.5 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันหามนักกีฬาตะกรอที่เคยเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ                 

กีฬาแหงชาติ และนักตะกรอทีมชาติไทยที่มีรายชื่อเขาแขงขัน โดยสมาคมตะกรอแหงประเทศไทย สงเขาแขงขัน

ในนามตะกรอทีมชาติไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

ขอท่ี 3 ระเบียบการแขงขันฯ 

 3.1 จังหวัดหนึ่งสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดจังหวัดละ 1 ทีมเทานั้น ประกอบดวย นักกีฬา 4 คน  

เจาหนาที่ 2 คน   รวม 6 คน  

 3.2 วิธีการแขงขันฯขอพิจารณา ขอตัดสินอื่นใดในการแขงขัน ใหถือธรรมเนียมขอปฏิบัติของสมาคม

ตะกรอแหงประเทศไทย เปนบรรทัดฐานโดยใหผูควบคุมการแขงขันผูถือปฏิบัติและผูชี้ขาดทุกกรณีท่ีเกิดขึ้น เปนท่ีสิ้นสุด 

 3.3 การจัดการแขงขันรูปแบบแพครั้งเดียวคัดออก ชนะ 2 ใน 3 เซต 

ขอท่ี 4 กําหนดการแขงขันฯ 

          4.1 วันท่ี 30-31 มีนาคม 2562 ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร  สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา 

ขอท่ี 5 คะแนนการแขงขันฯ 

 5.1 ชนะเลศิ   7 คะแนน 

 5.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 5 คะแนน 

 5.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  3 คะแนน 

ขอท่ี 6 รางวัลการแขงขันฯไดรับถวยรางวัลตามลําดับ 1,2,3 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

******************************************************************** 

  

คูท่ี ว/ด/ป คูท่ีแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
1 30 มี.ค. 62 ทีม1 พบ ทีม2  รอบแรก 
2 31 มี.ค. 62 ทีม 4 พบ ทีม5  รอบรองชนะเลิศ 
3 31 มี.ค. 62 ผูชนะคูที่1 พบ ทีม3  รอบรองชนะเลิศ 
4 31 มี.ค. 62 ผูแพคูที่2 พบ ผูแพคูที่3  ชิงอันดับที่ 3 
5 31 มี.ค. 62 ผูชนะคูที่2 พบ ผูชนะคูท่ี3  ชิงชนะเลิศ 

ทีม1 

ทีม2 

ทีม3 

ทีม4 

ทีม5 

ชนะเลิศ 

คูท่ี1 

คูท่ี2 

คูท่ี3 

รองชนะเลิศอันดับ1 
คูท่ี5 

รองชนะเลิศ 

อันดับ2 คูท่ี4 



ระเบียบการแขงขันกีฬาพื้นบาน 

การแขงขันกีฬาสมานฉันท 5 จังหวัดชายแดนใต  

ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562  

ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา 
************************************************************** 

ขอท่ี 1 ประเภทการแขงขัน ออกเปน 9 ประเภท 
 1.1 ชักคะเยอชาย/หญิง      ชาย 10 คน  หญิง 10 คน  
 1.2 วิ่งผลัดกระสอบ ชาย/หญิง      ชาย  5 คน หญิง   5 คน 
 1.3 ว่ิง 3 ขา ชาย/หญิง      ชาย  2 คน หญิง   2 คน 
 1.4 โบวลิ่ง ชาย/หญิง     ชาย   3 คน หญิง   3 คน 
 1.5 สกีบก ชาย/หญิง    ชาย  5 คน หญิง   5 คน 
 1.6 เรือบก     ชาย  5 คน หญิง   5 คน 
 1.7 มวยทะเล ชาย/หญิง    ชาย   3 คน หญิง   3 คน 
 1.8 วิ่งผลัดแตงหนาซุปเปอรแมน ชาย/หญิง ชาย   3 คน หญิง   3 คน 
 1.9 เกมสวิบาก ชาย/หญิง   ชาย   1 คน หญิง   1 คน 

ขอท่ี 2 กติกาที่ใชถือปฏิบัติและอปุกรณการแขงขันฯ 
 2.1 วิธีการแขงขัน ขึ้นอยูกับคณะกรรมการตัดสินการแขงขันฯ การตัดสินของคณะกรรมการ                  
ผูตัดสิน คือเปนที่สิ้นสุด 
 2.2 อุปกรณการแขงขันฯ ฝายจัดการแขงขันฯเปนผูดําเนินการ 

ขอท่ี 3 คุณสมบัติของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันฯ 
 3.1 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองไมขึ้นทะเบียนนกักีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ัวประเทศ 
 3.2 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีอายุ 15 ปข้ึนไป (นบัปพ.ศ.เกิด) 
 3.3 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองเปนผูมีสัญชาติไทย 
 3.4 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีชื่อในทะเบียนบาน (ทร14)จังหวัดนั้นๆเทานั้น (ไมนอยกวา 3 
เดือนนับถึงพิธีเปดการแขงขันฯ) 

ขอท่ี 4 ระเบียบการแขงขันฯ 
 4.1 จังหวัดหนึ่งสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯไดจังหวัดละ 50 คน ผูฝกสอน 6 คน รวม 56 คนเทานั้น 
 4.2 วิธีการแขงขันฯขอพิจารณา ขอตัดสินอื่นใดในการแขงขัน ใหผูตัดสินเปนผูตัดสินถือเปนอันสิ้นสุด                     
อุทธรณใดๆไมได 

ขอท่ี 5 กําหนดการแขงขันฯ 
  5.1 วันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร  สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา 

ขอท่ี 6 คะแนนการแขงขันฯ ในแตละประเภทการแขงขันฯ 
 5.1 ชนะเลศิ   3 คะแนน 
 5.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 2 คะแนน 
 5.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  1 คะแนน 

ขอท่ี 7 รางวัลการแขงขันฯไดรับถวยรางวัลตามลําดับ 1,2,3 

******************************************************************** 



ระเบียบการแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลนชาย 

การแขงขันกีฬาสมานฉันท 5 จังหวัดชายแดนใต  

ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562  

ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา 
************************************************************** 

ขอท่ี 1 ประเภทการแขงขัน ออกเปน 5 ประเภท 

 1.1 รุนที่ 1 น้ําหนักตองเกิน 39 แตไมเกิน 42 กิโลกรัม  (รุนเปเปอรเวท)  

 1.2 รุนที่ 2 น้ําหนักตองเกิน 42 แตไมเกิน 45 กิโลกรัม  (รุนพินเวท) 

 1.3 รุนที่ 3 น้ําหนักตองเกิน 45 แตไมเกิน 48 กิโลกรัม  (รุนไลทฟลายเวท) 

 1.4 รุนที่ 4 น้ําหนักตองเกิน 48 แตไมเกิน 51 กิโลกรัม  (รุนปลายเวท) 

 1.5 รุนที่ 5 น้ําหนักตองเกิน 51 แตไมเกิน 54 กิโลกรัม  (รุนแบนตั้มเวท) 

ขอท่ี 2 กติกาที่ใชถือปฏิบัติและอปุกรณการแขงขันฯ 

 2.1 ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมมวยไทยสมัครเลนแหงประเทศไทย โดยอนุโลม 

ขอท่ี 3 คุณสมบัติของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันฯ 

 3.1 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองไมขึ้นทะเบียนนกักีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ัวประเทศ 

 3.2 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีอายุ 15-18 ป (นับปพ.ศ.เกิด) 

 3.3 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองเปนผูมีสัญชาติไทย 

 3.4 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีชื่อในทะเบียนบาน (ทร14)จังหวัดนั้นๆเทานั้น (ไมนอยกวา 3 

เดือนนับถึงพิธีเปดการแขงขันฯ) 

 3.5 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันหามนักกีฬามวยไทยสมัครเลนท่ีเคยเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาติ กีฬาแหงชาติ และไมเคยขึ้นชกเวทีมาตรฐานและไมเคยจดทะเบียนเปนนักมวยไทยอาชีพต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน 

ขอท่ี 4 ระเบียบการแขงขันฯ 

 4.1 จังหวัดหนึ่งสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯไดจังหวัดละ 5รุน รุนละ1 คนเทานั้น นักกีฬา 5คน                   

ผูฝกสอน 2คน 

 4.2 วิธีการแขงขันฯขอพิจารณา ขอตัดสินอ่ืนใดในการแขงขัน ใหถือธรรมเนียมขอปฏิบัติของสมาคมมวย

ไทยสมัครเลนแหงประเทศไทย เปนบรรทัดฐานโดยใหผูควบคุมการแขงขันผูถือปฏิบัติและผูชี้ขาดทุกกรณีที่เกิดขึ้น 

การตัดสินของกรรมการผูตัดสินถือเปนที่สิ้นสุดจะอุทธรณใดๆไมได 

 4.3 การจัดการแขงขันรูปแบบแพครั้งเดียวคัดออก 

ขอท่ี 5 กําหนดการแขงขันฯ 

  5.1 วันที่ 29 -31 มีนาคม 2562 ณ สนามแขงขันฯ จังหวัดยะลา 

 5.2 ชั่งน้ําหนักเขารุน ในวันท่ี 29,30,31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-10.00น. ณ สนามแขงขัน 



ขอท่ี 6 คะแนนการแขงขันฯ ในแตละรุนการแขงขันฯ 

 5.1 ชนะเลศิ   3 คะแนน 

 5.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 2 คะแนน 

 5.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  1 คะแนน (คะแนนรวมกัน) 

ขอท่ี 7 รางวัลการแขงขันฯไดรับถวยรางวัลตามลําดับ 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************** 

 

 

  

ทีม1 

ทีม2 

ทีม3 

ทีม4 

ทีม5 

ชนะเลิศ 

คูท่ี1 

คูท่ี2 

คูท่ี3 

รองชนะเลิศอันดับ1 คูท่ี5 

รองชนะเลิศอันดับ2 

รองชนะเลิศอันดับ2 



ระเบียบการแขงขันกีฬามวยสากลสมัครเลน 

การแขงขันกีฬาสมานฉันท 5 จังหวัดชายแดนใต  

ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562  

ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีชางเผือก จังหวัดยะลา 
************************************************************** 

ขอท่ี 1 ประเภทการแขงขัน ออกเปน 5 ประเภท 

 1.1 รุนที่ 1 น้ําหนักตองเกิน 42 แตไมเกิน 46 กิโลกรัม  (รุนพินเวท)  

 1.2 รุนที่ 2 น้ําหนักตองเกิน 46 แตไมเกิน 49 กิโลกรัม  (รุนไลทฟลายเวท) 

 1.3 รุนที่ 3 น้ําหนักตองเกิน 49 แตไมเกิน 52 กิโลกรัม  (รุนฟลายเวท) 

 1.4 รุนที่ 4 น้ําหนักตองเกิน 52 แตไมเกิน 56 กิโลกรัม  (รุนตั้มเวท) 

 1.5 รุนที่ 5 น้ําหนักตองเกิน 56 แตไมเกิน 60 กิโลกรัม  (รุนไลทเวท) 

ขอท่ี 2 กติกาที่ใชถือปฏิบัติและอปุกรณการแขงขันฯ 

 2.1 ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทย โดยอนุโลม 

ขอท่ี 3 คุณสมบัติของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันฯ 

 3.1 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองไมขึ้นทะเบียนนกักีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ัวประเทศ 

 3.2 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีอายุ 15-18 ป (นับปพ.ศ.เกิด) 

 3.3 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองเปนผูมีสัญชาติไทย 

 3.4 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีชื่อในทะเบียนบาน (ทร14)จังหวัดนั้นๆเทานั้น (ไมนอยกวา 3 

เดือนนับถึงพิธีเปดการแขงขันฯ) 

 3.5 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันหามนักกีฬามวยสากลสมัครเลนที่เคยเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาติ กีฬาแหงชาติ และไมเคยขึ้นชกเวทีมาตรฐานและไมเคยจดทะเบียนเปนนักมวยสากลอาชีพตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน 

ขอท่ี 4 ระเบียบการแขงขันฯ 

 4.1 จังหวัดหนึ่งสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯไดจังหวัดละ 5รุน รุนละ1 คนเทานั้น นักกีฬา 5คน                   

ผูฝกสอน 2คน 

 4.2 วิธีการแขงขันฯขอพิจารณา ขอตัดสินอ่ืนใดในการแขงขัน ใหถือธรรมเนียมขอปฏิบัติของสมาคมมวย

ไทยสมัครเลนแหงประเทศไทย เปนบรรทัดฐานโดยใหผูควบคุมการแขงขันผูถือปฏิบัติและผูชี้ขาดทุกกรณีที่เกิดขึ้น 

การตัดสินของกรรมการผูตัดสินถือเปนที่สิ้นสุดจะอุทธรณใดๆไมได 

 4.3 การจัดการแขงขันรูปแบบแพครั้งเดียวคัดออก 

ขอท่ี 5 กําหนดการแขงขันฯ 

  5.1 วันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ สนามแขงขันฯ จังหวัดยะลา 

 5.2 ชั่งน้ําหนักเขารุน ในวันท่ี 29,30,31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-10.00น. ณ สนามแขงขัน 



ขอท่ี 6 คะแนนการแขงขันฯ ในแตละรุนการแขงขันฯ 

 5.1 ชนะเลศิ   3 คะแนน 

 5.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 2 คะแนน 

 5.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  1 คะแนน  (คะแนนรวมกัน) 

ขอท่ี 7 รางวัลการแขงขันฯไดรับถวยรางวัลตามลําดับ 1,2,3 
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ทีม1 

ทีม2 

ทีม3 

ทีม4 

ทีม5 

ชนะเลิศ 

คูท่ี1 

คูท่ี2 

คูท่ี3 

รองชนะเลิศอันดับ1 คูท่ี5 

รองชนะเลิศอันดับ2 

รองชนะเลิศอันดับ 2 


