ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า
อาศัยอ้านาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬามวยปล้้า
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการ จัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬามวยปล้้าแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้า
ข้อ ๔ รุ่นอายุ ประเภทและรุ่นน้้าหนักการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภทเกรกโกร-โรมันชาย (Greco Roman)
(๒) ประเภทฟรีสไตล์หญิง (Freestyle Women)
(๓) ประเภทฟรีสไตล์ชาย (Freestyle Man)
๔.๓ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
(๑) ประเภทเกรกโกร-โรมัน (GR) แบ่งรุ่นน้้าหนักออกเป็น ๑๐ รุ่น
๑. รุ่นน้้าหนัก ๒๙ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๒ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๕ กิโลกรัม

๒
๓. รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๘ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๗ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๗ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๓ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๓ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๙ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๙ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๖ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๓ กิโลกรัม
๑๐. รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๓ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม
(๒) ประเภทฟรีสไตล์ ชาย (FS) แบ่งรุ่นน้้าหนักเป็น ๑๐ รุ่น
๑. รุ่นน้้าหนัก ๒๙ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๒ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๕ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๘ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๗ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๗ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๓ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๓ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๙ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๙ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๖ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๓ กิโลกรัม
๑๐. รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๓ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม
(๓) ประเภทฟรีสไตล์ หญิง (FW) แบ่งรุ่นน้้าหนักเป็น ๑๐ รุ่น
๑. รุ่นน้้าหนัก ๒๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๒ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๔ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๗ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๗ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๔ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม
๑๐. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๒ กิโลกรัม
๔.๔ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
(๑) ประเภทเกรกโกร-โรมัน (GR) แบ่งรุ่นน้้าหนักออกเป็น ๑๐ รุ่น
๑. รุ่นน้้าหนัก ๓๙ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๘ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๓ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๙ กิโลกรัม

๓
๘. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๙ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๖ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม
๑๐. รุ่นน้้าหนักเกิน ๘๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
(๒) ประเภทฟรีสไตล์ ชาย (FS) แบ่งรุ่นน้้าหนักเป็น ๑๐ รุ่น
๑. รุ่นน้้าหนัก ๓๙ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๘ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๓ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๙ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๙ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๖ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม
๑๐. รุ่นน้้าหนักเกิน ๘๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
(๓) ประเภทฟรีสไตล์ หญิง (FW) แบ่งรุ่นน้้าหนักเป็น ๑๐ รุ่น
๑. รุ่นน้้าหนัก ๓๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๘ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๓ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๓ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๙ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๙ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๖ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม
๑๐. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม
๔.๕ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
(๑) ประเภทเกรกโกร-โรมัน (GR) แบ่งรุ่นน้้าหนักออกเป็น ๘ รุ่น
๑. รุ่นน้้าหนัก ๔๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๖ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๔ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๘๔ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้้าหนักเกิน ๘๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๙๖ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้้าหนักเกิน ๙๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม
(๒) ประเภทฟรีสไตล์ ชาย (FS) แบ่งรุ่นน้้าหนักเป็น ๘ รุ่น
๑. รุ่นน้้าหนัก ๔๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม

๔
๔. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๖ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๔ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้้าหนักเกิน ๗๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๘๔ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้้าหนักเกิน ๘๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๙๖ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้้าหนักเกิน ๙๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม
(๓) ประเภทฟรีสไตล์ หญิง (FW) แบ่งรุ่นน้้าหนักเป็น ๘ รุ่น
๑. รุ่นน้้าหนัก ๔๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๔ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้้าหนักเกิน ๔๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๑ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๙ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้้าหนักเกิน ๕๙ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๓ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๗ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้้าหนักเกิน ๖๗ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๒ กิโลกรัม
ข้อ ๕ จ้านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ นักกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ๑ รุ่นอายุ ๑ รุ่นน้้าหนักและ ๑ ประเภท
เท่านั้น
๕.๒ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จ้านวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จ้านวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ้านวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขัน ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุด ให้ได้รับถ้วยรางวัลตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการ
คิดคะแนน ดังนี้
อันดับที่ ๑ ได้
๑๐ คะแนน
อันดับที่ ๒ ได้
๙
คะแนน
อันดับที่ ๓-๔ ได้
๘
คะแนน
อันดับที่ ๕-๖ ได้
๖
คะแนน
อันดับที่ ๗ ได้
๔
คะแนน
อันดับที่ ๘ ได้
๓
คะแนน

๕
อันดับที่ ๙ ได้
๒
คะแนน
อันดับที่ ๑๐ ได้
๑
คะแนน
๗.๓ การแข่งขันในแต่ละรุ่นน้้าหนักนั้นๆเมื่อมีนักกีฬา ๓ คน ๔ คน และ ๕ คน ให้
จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยมีการนับคะแนนดังนี้
อันดับที่ ๑ ได้
๑๐ คะแนน
อันดับที่ ๒ ได้
๙
คะแนน
อันดับที่ ๓ ได้
๘
คะแนน
อันดับที่ ๔ ได้
๖
คะแนน
อันดับที่ ๕ ได้
๔
คะแนน
๗.๔ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
๑. นักกีฬามวยปล้้ายอดเยี่ยมประเภทชาย ๑ ต้าแหน่ง จากทั้งหมด ๓ รุ่นอายุ
นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทหญิง ๑ ต้าแหน่ง จากทั้งหมด ๓ รุ่นอายุ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
- เป็นนักกีฬาทีไ่ ด้รับรางวัลชนะเลิศ
- เป็นนักกีฬาทีม่ ีทักษะ และเทคนิคการเล่นชั้นสูง
- เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจนักกีฬา
- เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎกติกาอย่างเคร่งครัด
๒. ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้้ายอดเยี่ยม ทั้งประเภทชายและประเภทหญิง
- เป็นผู้ฝึกสอนที่นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศมากที่สุด
- เป็นผู้ฝึกสอนที่มีมารยาทและมีน้าใจนักกีฬา
- เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎกติกาอย่างเคร่งครัด
- เป็นผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขันจริง
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ ในประเภทและรุ่นน้้าหนักที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๓ คน ๔ คน และ ๕ คน
ให้จัดการแข่งขัน แบบพบกันหมด (Nordic round) ของสหพันธ์มวยปล้้านานาชาติ (UWW)
๘.๒ ในประเภทและรุ่นน้้าหนักที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ ๖ คนขึ้นไป ให้
จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยใช้ระบบเรอเปอร์ชาร์ทของสหพันธ์มวยปล้้านานาชาติ (UWW)
๘.๓ การจับฉลากผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับฉลากในระหว่างที่มีการชั่งน้้าหนัก โดยให้
กระท้าอย่างเปิดเผย เมื่อผู้เข้าแข่งขันลงจากเครื่องชั่งน้้าหนักให้จับฉลากด้วยตนเอง และแสดงหมายเลขที่จับ
ให้เห็นโดยทั่วกัน
๘.๔ การจัดอันดับจากการแข่งขัน นักกีฬาที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ (ในกรณีบาดเจ็บจาก
การแข่งขันหรืออื่นใดก็ตาม) และไม่แจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเมื่อถูกเรียกชื่อแล้วไม่มาแสดงตน ณ
มุมของตนเองจะถูกปรับเป็นแพ้และไม่มีการจัดอันดับ
๘.๕ ระยะเวลาของการแข่งขัน
- แข่งขัน ๒ ยกๆ ละ ๒ นาที โดยพักระหว่างยก ๓๐ วินาที
๘.๖ การสิ้นสุดการแข่งขัน
- การสิ้นสุดการแข่งขัน ก็ต่อเมื่อมีการฟอลล์ “Fall” หรือปรับให้แพ้ในกรณีจงใจ
ท้าให้คู่แข่งขันบาดเจ็บ หรือท้าโทษ “๐” เป็นครั้งที่ ๓ ในการแข่งขันในคู่นั้นๆ
- ในประเภทเกรกโกร-โรมัน ชนะคะแนนจะต้องห่างกัน ๘ คะแนน และฟรีสไตล์
(ชาย), ฟรีสไตล์ (หญิง) คะแนนจะต้องห่างกัน ๑๐ คะแนน โดยถือว่าสิ้นสุดการแข่งขัน

๖
- เมื่อหมดเวลาการแข่งขันทัง้ ๒ ยก โดยให้น้าคะแนนมารวมกัน ผู้ได้คะแนน
มากกว่าเป็นผู้ชนะ
- เมื่อได้ยินสัญญาณเสียงหมดเวลาการแข่งขัน หรือสัญญาณนกหวีดจากผู้ตัดสิน
๘.๗ การพิจารณาหาผู้ชนะ
- เมื่อจบการแข่งขัน นักกีฬาที่เป็นผู้ชนะ ได้แก่ นักกีฬาที่มีคะแนนรวมมากกว่า
คู่แข่งขัน
๘.๘ นักกีฬาต้องสวมชุดกีฬามวยปล้้าสมัครเล่น และสวมรองเท้าหุ้มข้อพื้นยาง
๘.๙ ไม่ไว้หนวด-เครา และทาน้้ามันทุกชนิดก่อนลงแข่งขัน
๘.๑๐ ต้องมีผ้าเช็ดหน้าพกติดไว้กับตัวในขณะแข่งขัน
๘.๑๑ หน้าที่ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
(๑) ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่คณะกรรมการแข่งขัน
ก้าหนดและเป็นผู้ตรวจสอบรายชื่อเป็นครั้งสุดท้าย
(๒) ผู้จัดการทีมเป็นผู้ยื่นประท้วง
(๓) ผู้ฝึกสอนมีหน้าที่น้านักกีฬามาตรวจร่างกาย ชั่งน้้าหนักและจับสลาก ตามวัน
และเวลาที่ก้าหนด
๘.๑๒ การตรวจร่างกายและชั่งน้้าหนัก
(๑) การตรวจร่างกายและชั่งน้้าหนักแต่ละรุ่นจะทำกำรชั่ง ๑ วัน ก่อนกำรแข่งขัน
และใช้เวลำ ๓๐ นำทีนักกีฬาหนึ่งคน สามารถชั่งน้้าหนักในการแข่งขันทั้งหมดได้เพียงรุ่นน้้าหนักเดียว
ไม่อนุญำตให้นักกีฬำ ทำกำรชั่งนำหนัก โดยไม่ได้รับกำรตรวจร่ำงกำยจำกแพทย์ ก่อนกำรชั่งน้้าหนัก ภายใน
เวลำและตามระเบียบที่ได้ระบุเอำไว้ กำรตรวจร่ำงกำยต้องกระท้าให้เสร็จก่อนกำรชั่งนำหนัก ๑๕ นาที เสมอ
(๒) นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจ้าตัวและไอดีการ์ดก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย
และท้าการชั่งน้้าหนักทุกครั้ง และต้องท้าการชั่งน้้าหนักในชุดแข่งขันไม่สวมรองเท้า และไม่ต้องหักลบน้้าหนัก
ของชุดแข่งขัน โดยท้าการชั่งน้้าหนัก หลังจากแพทย์ได้ตรวจร่างกาย เป็นที่เรียบร้อยนักกีฬาที่แพทย์เห็นว่ามี
โรคติดต่อที่เป็นอันตราย จะไม่อนุญาตให้ท้าการชั่งน้้าหนักเข้ารุ่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้นักกีฬาต้องมีสุขภาพ
สมบูรณ์
(๓) นักกีฬาต้องตัดเล็บสั้นให้เรียบร้อยก่อนการชั่งน้้าหนัก นักกีฬาสามารถ ขึ้นชั่ง
น้้าหนักกี่ครั้งก็ได้ในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนด (๓๐ นาที)
๘.๑๔ การแข่งขันขอให้แข่งขันจนสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรุ่นน้้าหนักหากนักกีฬา
คนใดไม่ผ่านเกณฑ์การชั่งน้้าหนักในรุ่นนั้น ๆ จะไม่ได้ลงท้าการแข่งขัน
๘.๑๕ มารยาทของนักกีฬา
(๑) เมื่อเข้าเบาะต้องแต่งกายชุดมวยปล้้าให้เรียบร้อย ไม่ถอดส่วนบนออกจนกว่า
จะลงจากเบาะแข่งขัน
(๒) สัมผัสมือกับผู้ตัดสินและคู่แข่งขันก่อน และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
(๓) ไม่แสดงกิริยาที่ไม่พึงประสงค์
(๔) แข่งขันตามกติกาโดยเคร่งครัด
ข้อ ๙ การก้าหนดวัน เวลา สถานที่ในการการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก้าหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการจัดแข่งขัน

๗
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ให้นักกีฬาแต่งกายในชุดแข่งขันที่ต้นสังกัดจัดให้เท่านั้น แต่ต้องไม่ขัด
กับระเบียบและกติกาของสหพันธ์มวยปล้้านานาชาติ (UWW)
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาของสหพันธ์มวยปล้้า
นานาชาติ (UWW)
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
๑๒.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒.๒ การยื่นประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาทีหลังจาก การประกาศ
ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

