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ระเบียบการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
**********************************************
1. สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
เลขาธิการ
สถานที่ติดต่อ

นายพิชัย ชุณหวชิร
พลตารวจโทชัยวัฒน์ โชติมา
286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-1867542 โทรสาร 02-1867542

2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานฝุายกีฬามวยสากลเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ผู้แทนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแข่งขันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง คือ
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา
ผู้อานวยการฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา
ผู้แทนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการ
ประธานจัดการแข่งขันมวยสากลจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
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ผู้จัดการทีมมวยสากลทุกทีมยกเว้นคู่กรณี
ผู้แทน กกท.
เจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ตาม (3.1) และ (3.2) มีอานาจ พิจารณาการประท้วงโดยอิสระ
ด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม
- คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้เป็นที่สุด
3.3 การประท้วงให้ปฏิบัติดังนี้
3.3.1 การประท้วงคุณสมบั ติของนั กกีฬาตาม (3.1) หัว หน้าคณะนักกีฬาจังหวัดเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็น
ลายลักษณ์อักษร ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬาก่อนการแข่งขัน
แต่ละครั้ง พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วงตามที่ กกท. กาหนด
3.3.2 การประท้ว งเทคนิ คกี ฬ าให้ ผู้ จั ด การที มท าเป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษรยื่ น ต่อ ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬาภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที หลังจากการแข่งขัน ของวันนั้นสิ้นสุดลง
ยกเว้น รอบชิงชนะเลิ ศให้ป ระท้วงภายใน 5 นาที หลั งจากมวยคู่ที่ขึ้นแข่งขัน สิ้นสุดลงพร้อมทั้ง
วางเงินประกันการประท้วงเป็นเงิน 5,000 บาท ในกรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาการประท้วง
ได้พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า คาประท้ว งตาม 3.3.2 เป็นผล และได้วินิจฉัยให้ เป็นไปตามคาประท้ว ง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ผู้ยื่นคาประท้วงได้รับเงินประกันการประท้วงคืน แต่ถ้าคาประท้วงไม่เป็นผล
ให้ริบเงินประกันการประท้วงนั้นให้เป็นทุนสาหรับการส่งเสริมกีฬาของ จังหวัดเจ้าภาพต่อไป
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ใช้ ก ติ ก าการแข่ ง ขั น มวยสากลนานาชาติ (AIBA)
ฉบั บ ใหม่ ล่ า สุ ด ของสหพั น ธ์ ที่ ป ระกาศใช้ เ มื่ อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดสินการแข่งขัน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
คอมพิวเตอร์จากสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย จานวน 2 คน เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
5. ประเภทของการแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
5.1 ประเภทเยาวชนชาย (Youth Boys Boxer’s)
5.2 ประเภทเยาวชนหญิง (Youth Girls Boxer’s)
6. คุณสมบัติของผู้ร่วมการแข่งขัน
6.1 ประเภทเยาวชนชาย (Youth Boys Boxer’s)
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6.1.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยให้นับเฉพาะปี พ.ศ.
ที่เกิด จนถึงปี พ.ศ. ที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้
6.1.2 ต้องเป็นเพศชาย
6.1.3 มีสัญชาติไทย
6.1.4 ไม่เคยชกมวยสากลอาชีพมาก่อน
6.1.5 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่เป็น หรือเคยเป็นผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์หรือนักกีฬา
ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันชิงชนะเลิศของโลกเอเชี่ยนเกมส์ และการแข่งขันชิงชนะเลิศ
แห่งทวีปเอเชีย (Olympic Games, World Championships, Asian Games and Asian
Championships) เข้าร่วมการแข่งขัน
6.1.6 จะต้องเป็นบุคคลที่มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์
6.2 ประเภทเยาวชนหญิง (Youth Girls Boxer’s)
6.2.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และต้องอายุไม่เกิน 18 ปี โดยให้นับเฉพาะปี พ.ศ.
ที่เกิด จนถึงปี พ.ศ. ที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้
6.2.2 จะต้องเป็นเพศหญิง
6.2.3 มีสัญชาติไทย
6.2.4 จะต้องไม่ตั้งครรภ์ในขณะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
6.2.5 ไม่เคยเข้าแข่งขันมวยสากลอาชีพมาก่อน
6.2.6 ต้องเป็นผู้ที่อวัยวะร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์
6.3 ห้ามนักกีฬาลงทาการแข่งขันในชนิดและประเภทกีฬาต่อสู้เกินกว่า 1 ชนิดกีฬาตามประกาศการกีฬา
แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555
7. จานวนรุ่นของการแข่งขัน
7.1 ประเภทเยาวชนชาย (Youth Boys Boxer’s) กาหนดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 9 รุ่น ดังนี้
7.1.1 พินเวท (Pin)
น้าหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
7.1.2 ไลท์ฟลายเวท (Lt.Fly)
น้าหนักต้องเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
7.1.3 ฟลายเวท (Fly)
น้าหนักต้องเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
7.1.4 แบนตั้มเวท (Bantam)
น้าหนักต้องเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
7.1.5 ไลท์เวท (Light)
น้าหนักต้องเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
7.1.6 ไลท์เวลเตอร์เวท (Lt.Welter)
น้าหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
7.1.7 เวลเตอร์เวท (Welter)
น้าหนักต้องเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.
7.1.8 มิดเดิลเวท (Middle)
น้าหนักต้องเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
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7.1.9 ไลท์เฮฟวี่เวท (Lt.Heavy)
น้าหนักต้องเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
7.2 ประเภทเยาวชนหญิง (Youth Girls Boxer’s) กาหนดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 9 รุ่น ดังนี้
7.2.1 พินเวท (Pin)
น้าหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
7.2.2 ไลท์ฟลายเวท (Lt.Fly)
น้าหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
7.2.3 ฟลายเวท (Fly)
น้าหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
7.2.4 แบนตั้มเวท (Bantam)
น้าหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.
7.2.5 เฟเธอร์เวท (Feather)
น้าหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
7.2.6 ไลท์เวท (Light)
น้าหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
7.2.7 ไลท์เวลเตอร์เวท (Lt.Welter)
น้าหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
7.2.8 เวลเตอร์เวท (Welter)
น้าหนักต้องเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.
7.2.9 มิดเดิลเวท (Middle)
น้าหนักต้องเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
8. จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ประจาทีม
ระดับชาติ
8.1 ในแต่ละรุ่นจะมีนักมวยที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 20 คน โดยแต่ละภาคมีนักมวยเข้าแข่งขันได้
รุ่นละไม่เกิน 4 คน

8.2 ในแต่ละรุ่นจะต้องมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 จังหวัด
8.3 ถ้านักมวยในแต่ละรุ่นมีจานวนไม่เป็นไปตามข้อ 8.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่จัดการแข่งขัน
ในรุ่นนั้นๆ
8.4 จังหวัดหนึ่งๆ ให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีมตามอัตราส่วนกับนักกีฬาแยกประเภทหญิง -ชาย ไม่นับรวมกัน
ตามอัตราส่วน ดังนี้
8.4.1 เจ้าหน้าที่ประจาทีม 1 คน ต่อนักมวย 1 คน
8.4.2 เจ้าหน้าที่ประจาทีม 2 คน ต่อนักมวย 2-4 คน
8.4.3 เจ้าหน้าที่ประจาทีม 3 คน ต่อนักมวย 5-7 คน
8.4.4 เจ้าหน้าที่ประจาทีม 4 คน ต่อนักมวย 8-9 คน
9. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักมวย
ระดับภาค
9.1 ให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภทบุคคลชาย 9 รุ่น และประเภทบุคคลหญิง 9 รุ่น โดยทาการ
คัดเลือกนักกีฬารุ่นละไม่เกิน 4 คน/ ภาค และให้แต่ละจังหวัดในภาคทั้ง 5 ภาค มีสิทธิ์สมัคร และส่ง
นักกีฬามวยสากลเข้าแข่งขัน เพื่อคัดเลือกระดับภาคในนามของจังหวัด รุ่นละ 1 คน (ไม่มี นักกีฬา
สารอง)
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9.2 การแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคนี้ นักมวยคู่ชิงชนะ (เหรียญทอง, เหรียญเงิน) และนักมวยที่ได้อันดับ 3
(เหรียญทองแดง) ทุกรุ่น จะได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ในนามจังหวัด
ของตนในรุ่นที่ได้แข่งขันในรอบคัดเลือกภาค เท่านั้น
อนึ่ ง แม้ว่ า นั ก มวยในการแข่ง ขั นรอบคั ดเลื อกภาค เพื่ อเข้ าร่ ว มการแข่ง ขั นในระดั บชาติ
ตามระเบี ย บการแข่งขั น นี้ แล้ ว ก็ตาม นัก มวยคนนั้น จะต้อ งเข้า ทาการแข่ง ขันในรอบรองชนะเลิ ศ
(Semi Final) และรอบชิ งชนะเลิ ศ (Final) ของภาคแต่ล ะภาค ตามก าหนดในโปรแกรมที่ จังหวั ด
เจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคนั้นๆ กาหนดไว้ก่อนแล้ว และจะต้องแข่งขันกันอย่างจริงจัง
เต็มความสามารถ หากมีเจตนาที่จะแข่งขันกันอย่างไม่จริงจังหรือมีพฤติกรรมที่จะไม่แข่งขันหรือ
จะไม่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีเหตุผลที่ไม่สมควร หรือไม่แจ้งถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าแข่งขันนั้นๆ
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ทราบก่อน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ อาจจะพิจารณาตัดสิทธิ์
ในการเป็นตัวแทนในรุ่นนั้นได้
9.3 เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้ตัดสิทธิ์นักกีฬาตามข้อ 9.2 แล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
จะต้องรายงานให้ กกท. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อดาเนินการต่อไปโดยเร็ว
9.4 นักมวยที่เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาค และได้รับตาแหน่งชนะเลิศคนที่ 1 เป็นตัวแทนของ
จังหวัดในแต่ละภาคของแต่ละรุ่นน้าหนักนั้นแล้ว เขาจะได้รับสิทธิ์ ในการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
ในระดับชาติ โดยเขาจะถูกจับฉลากให้อยู่ในสายของการแข่งขัน ที่เขาจะไม่ต้องแข่งขันในรอบแรก
กับนักมวยที่แข่งขันชนะเลิศคนที่ 1 ของแต่ละภาคต่างๆ และในแต่ละรุ่นน้าหนักด้วยกัน
9.5 นักกีฬามวยสากลที่ไม่ได้เข้าร่วมตามกระบวนการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาค จะไม่มีสิทธิ์
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ อย่างเด็ดขาด
9.6 การแข่งขันคัดเลือกในแต่ละภาค จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนพิธีเปิดการแข่ง ขันระดับชาติไม่
น้อยกว่า 90 วัน

10. วิธีจัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก (ELIMINATION)
11. แนวปฏิบัติในการเข้าแข่งขัน
11.1 การตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
11.1.1 นักมวยที่เข้าแข่งขัน ทุกคน จะต้องมีสมุดประจาตัวนักมวย (Boxer’s Book) ตามแบบของ
การกีฬาแห่ งประเทศไทย หรือตามแบบของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศหรือของสหพันธ์
มวยสากลนานาชาติ (AIBA) ก าหนด และต้ อ งน าไปแสดงทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารตรวจร่ า งกาย
และชั่ ง น้ าหนั ก เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น ว่ า เป็ น ผู้ ที่ มี สุ ข ภาพร่ า งกายสมบู ร ณ์ น้ าหนั ก ตั ว
อยู่ในพิกัดรุ่นที่ได้สิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน
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11.1.2 นักมวยทุกคนต้องไปรับการตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก เพื่อเข้ารุ่นอย่างเป็นทางการ ในตอนเช้า
ก่อ นวั น แรกของการแข่ งขั น 1 วั น ตั้ง แต่ เ วลา 07.00 น. ถึ ง เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ ที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กาหนด
อนึ่ง นักมวยจะต้องไปรับการตรวจร่างกายและชั่งน้าหนักอีกทุกครั้ง ในตอนเช้าของวันที่
ตนเองจะต้องแข่งขันตามโปรแกรม ตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ สถานที่คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ กาหนดเช่นเดียวกัน
11.1.3 นั ก มวยหญิ ง ต้ อ งไปตรวจร่ า งกายและชั่ ง น้ าหนั ก เช่ น เดี ย วกั บ นั ก มวยชายตามข้ อ 11.1.2
แต่ห้ องชั่งน้ าหนักหญิง จะต้องแยกออกจากห้องชั่งน้าหนักชายอย่างเด็ดขาด และเจ้าหน้าที่
ชั่งน้าหนักจะต้องเป็นเพศเดียวกับนักกีฬา
11.1.4 นักมวยหญิง จะต้องตรวจสอบการตั้งครรภ์ทุกคน เพื่อเป็นการยืนยันและแสดงความบริสุทธิ์
ว่าเธอมิได้ตั้งครรภ์ในระหว่างแข่งขัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบการแข่งขัน
11.1.5 นักมวยที่ไม่ได้ตรวจร่างกาย และชั่งน้าหนักเข้ารุ่นในวันแรก (ตามข้อ 11.1.2) ตามเวลา และ
สถานที่ที่กาหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันอย่างเด็ดขาด
11.1.6 นักมวยที่ไม่ได้ขึ้นชกเลยตลอดการแข่งขัน จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลและคะแนนการแข่งขันสะสม
ของนักมวยคนนั้น
11.2 การเปลี่ยนแปลงรุ่น หรือการเลื่อนรุ่นแข่งขัน
11.2.1 การแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาค นักกีฬาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนรุ่นน้าหนักแข่งขัน
ขึ้ น หรื อ ลง เพื่ อ ให้ น้ าหนั ก ที่ ต นเองชั่ ง นั้ น อยู่ ใ นพิ กั ด รุ่ น ได้ แต่ ใ นรุ่ น ที่ เ ลื่ อ นไปนั้ น จะต้ อ ง
ไม่มีนักกีฬาในทีมเดียวกันกับเขาอยู่ก่อนแล้ว
11.2.2 การแข่ง ขัน ระดับ ชาตินั ก มวยที่ ผ่ า นการแข่ งขั น ในรอบคั ดเลื อ กภาค และได้สิ ทธิ์ เข้ าแข่ง ขั น
ระดับชาติในรุ่นใดแล้ว จะต้องเข้าทาการแข่งขันในระดับชาติรุ่นนั้น เท่านั้น จะเปลี่ยนรุ่นหรือ
เลื่อนรุ่นของการแข่งขันขึ้นหรือลงใหม่อีกไม่ได้
11.3 การจับฉลากประกบคู่แข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทาการจับ ฉลากประกบคู่แข่งขันภายหลังจากการตรวจร่างกาย
และชั่งน้าหนักตัวอย่างเป็นทางการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 11.1.2 โดยต้องกระทาต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ประจ าทีมเพื่ อเป็ น สั กขีพ ยานและยืนยั นความถูกต้ องของนักมวยของตนเอง โปรแกรมการแข่งขั น
จะถูกกาหนดภายหลังการจับ ฉลากประกบคู่เสร็จแล้ว อนึ่ง การวางตาแหน่งผู้ชนะเลิศในแต่ละภาค
ในแต่ละรุ่น เพื่อไม่ให้พบกันก่อน ในการแข่งขันครั้งแรก กาหนดไว้ดังนี้
1. ให้อยู่บนสุดสายบน
2. ให้อยู่ล่างสุดสายล่าง
3. ให้อยู่บนสุดสายล่าง
4. ให้อยู่ล่างสุดสายบน
5. ให้อยู่บนสุดของสายล่างกลุ่มล่าง
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หมายเหตุ หากมี นั ก กี ฬ า มี จ า นวนไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนด ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง Supervisor
เป็นผู้กาหนดการวางตาแหน่งนั้นๆ ก่อนการจับฉลาก
11.4 ผ้าพันมือ นวม กระจับ เครื่องป้องกันศีรษะ และสายรัดเอว
11.4.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะต้องจัดเตรียมนวมการแข่งขัน ผ้าพันมือ กระจับ เครื่องปูองกัน
ศีรษะและสายรัดเอว ที่ถูกต้องตามกติกาการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นของสหพันธ์มวยสากล
นานาชาติ ไว้สาหรับนักมวยที่เข้าแข่งขันทุกคน
11.4.2 นั ก มวยสามารถใช้ ก ระจั บ สนั บ ฟั น (Gum shield) ของตนเองได้ ซึ่ ง สนั บ ฟั น จะต้ อ ง
เป็นชนิดกระชับแน่น (Form Fitted) และต้องเป็นไปตามกติกาการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
ของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ โดยห้ามใช้สนับฟันสีแดงหรือมีบางส่วนเป็นสีแดงหรือสีชมพู
เข้าแข่งขัน
11.4.3 นั ก มว ยจ ะต้ อ งสว มเครื่ อ ง ปู อ งกั น ศี ร ษะ (Head Guard) สี เ ดี ย ว กั บ มุ ม ขอ งตนเอ ง
ที่แข่งขันในวันนั้น
11.4.4 ห้ามนักมวยที่ไว้หนวดหรือเครา เข้าร่วมการแข่งขันอย่างเด็ดขาด
11.4.5 นักมวยสากลสมัครเล่นหญิง ต้องสวมเครื่องปูองกันหน้าอกตลอดเวลาแข่งขัน
11.5 การายงานตัวของนักมวย
นักมวยที่เข้าแข่งขันในแต่ละวัน ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝุายอุปกรณ์การแข่งขัน และ
ขอรั บ อุ ป กรณ์ ก ารแข่ ง ขั น ณ จุ ด ที่ ค ณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น ฯ ก าหนด แล้ ว จึ ง ไปให้ ผู้ จั ด การ
ฝุายอุปกรณ์ตรวจการแต่งกายและประทับตรารับรองการพันมือก่อนสวมนวม
11.6 การปฏิบัติของนักมวยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว
นั ก มวยที่ แ ข่ ง ขั น เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทั น ที ที่ นั ก มวยลงจากเวที นั ก มวยหรื อ พี่ เ ลี้ ย งจะต้ อ ง
รี บ ติ ด ต่ อ เพื่ อ ขอรั บ สมุ ด ประจ าตั ว นั ก มวย (Boxer’s book) คื น จากเจ้ า หน้ า ที่ เ ทคนิ ค ฝุ า ย
จั ด การแข่ ง ขั น ฯ ทั น ที และจะต้ อ งน าอุ ป กรณ์ ก ารแข่ ง ขั น ที่ ยื ม มาจากเจ้ า หน้ า ที่ ฝุ า ยอุ ป กรณ์
คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ฝุายอุปกรณ์การแข่งขันโดยเร็ว ด้วยกิริยาที่สุภาพ
11.7 การแต่งกายของนักกีฬา
11.7.1 นั กมวยจะต้องสวมกางเกงขาสั้ น สี ต ามมุ มของการแข่ง ขันในวัน นั้นๆ (สี แ ดง หรือ สี น้ าเงิ น
เท่านั้น) ความยาวไม่เกินหัวเข่า
11.7.2 นั ก มวยต้ อ งสวมเสื้ อ ไม่ มี แ ขน ปิ ด ด้ า นหน้ า และด้ า นหลั ง ของล าตั ว (เสื้ อ กล้ า ม) สี ต ามมุ ม
ของตนเอง (สีแดง หรือ สีน้าเงิน เท่านั้น) และจะต้องคาดสายรัดเอวสีขาว ที่ฝุายจัดการแข่งขันฯ
เตรียมไว้ให้ (ในกรณีขอบกางเกงบริเวณเอวเป็นสีเดียวกันกับเสื้อ)
11.7.3 นักมวยจะต้องสวมถุงเท้า รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อชนิดไม่มีส้น นักมวยที่เข้าแข่งขัน
จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย จะต้องสวมกระจับ สนับฟัน และเครื่องปูองกันศีรษะ ตามกติกา
และข้อกาหนดของสมาคมฯ หรือของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (AIBA) หากมีเครื่องหมายการค้า
คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่ชื่อจังหวัด จะต้องมี ขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว
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11.7.4 นักมวยหญิง จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนักมวยชาย ตั้งแต่ข้อ 11.7.1 - 11.7.4 และ จะต้อง
สวมเครื่ องปู องกันหน้ าอก ตลอดเวลาของการแข่งขันในวันนั้น และจะต้องสวมเน็ทคลุ มผม
กรณีที่นักมวยไว้ผมยาว
11.8 มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาของการแข่งขัน นักมวยจะต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี และจะต้อง
ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ หากประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อกฎกติกาของการ
แข่งขัน คณะกรรมการอานวยการแข่งขันฯ จะพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี
11.9 หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
ผู้ จั ด การทีม และผู้ ฝึ กสอนจะต้ องรั บผิ ด ชอบต่ อการประชุม หรื อ การให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ปรึกษาหารือในส่วนที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องต้ องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหว
ต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่นักมวยของตนเอง ในขณะที่นักมวยของตนเองกาลังแข่งขันอยู่ ผู้จัดการทีมและ
ผู้ ฝึ ก สอนควรจะต้ อ งไปนั่ ง ชมในที่ ที่ ก าหนดให้ และจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น ไปตามกติ ก าที่ ร ะบุ ไ ว้
อย่ า งเคร่ ง ครั ด (ห้ า มไม่ ใ ห้ พี่ เ ลี้ ย งสวมเสื้ อ กล้ า ม กางเกงขาสั้ น รองเท้ า แตะหรื อ ไม่ ส วมรองเท้ า
เข้าทาหน้าที่) การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
ทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทน
สมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
12. จานวนยกและเวลาของยกที่แข่งขัน
12.1 ประเภทเยาวชนชาย ให้มีการแข่งขัน 3 ยกๆ ละ 3 นาที พักระหว่างยก 1 นาที
12.2 ประเภทเยาวชนหญิง ให้มีการแข่งขัน 3 ยกๆ ละ 3 นาที พักระหว่างยก 1 นาที
13. การประท้วง
การประท้วงให้ปฏิบัติไปตามข้อ 3.3 ของระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด
14. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ในสนามแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
เจ้ า หน้ า ที่ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ร ะเบี ย บการจั ด การแข่ ง ขั น และกติ ก า การแข่ ง ขั น เป็ น อย่ า งดี
โดยต้องเคยเป็นผู้ตัดสินมาก่อน คือ
ก. ระดับชาติ เจ้าหน้าที่จากสมาคมมวยสากลฯ จานวน 8 คน
14.1 ผู้ แ ทนสมาคมมวยสากลแห่ ง ประเทศไทย 1 คน ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ เจ้ า ภาพผู้ จั ด
การแข่งขันฯ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน และคณะกรรมการผู้ตัดสินทุกคน
14.2 ประธานผู้ ค วบคุ ม การแข่ ง ขั น (Supervisor) 1 คน เป็ น ผู้ ค วบคุ ม การแข่ ง ขั น และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
วิทยากร
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14.3 ผู้ช่วยผู้ควบคุมการแข่งขัน (Deputy Supervisor) 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกในสมุดประจาตัว
นักมวย สมุดประจาตัวผู้ตัดสิน และปฏิบัติหน้าที่วิทยากร
14.4 ผู้ประเมินผู้ชี้ขาด (Referee’s Evaluator)
14.5 ผู้ประเมินผู้ตัดสิน (Judge’s Evaluator

14.6 คณะกรรมการจับฉลาก (Draw Commission) 1 คน ทาหน้าที่จับฉลากผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน ลงปฏิบัติ
หน้าที่ 1 คน เพื่อสุ่มจับหมายเลขที่นั่ง
14.7 ผู้ประสานงานผู้ตัดสิน (Co Ordinator) 1 คน เป็นผู้นาผู้ตัดสินพบกรรมการจับฉลาก ตรวจสอบ
รายชื่อการมอบหมายงาน แล้วส่งให้ผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ประกาศ และผู้ประเมินผู้ตัดสิน
14.8 ผู้ จั ด การอุ ป กรณ์ (Equipment Manager) 1 คน ท าหน้ า ที่ ต รวจการแต่ ง กายและการพั น มื อ
ของนักมวยก่อนการสวมนวม
14.9 กรรมการผู้ตัดสิน ชาย-หญิง จากสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย จานวน 15 คน
14.10 ผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด จากภาคต่างๆ 5 ภาค ภาคละ 2 คน รวม 10 คน ที่ผู้แทนสมาคมฯ ได้คัดเลือก
มาจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันในระดับภาค
14.11 เจ้าหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ การตัดสินจากสมาคมฯ จานวน 2 คน
ข. ระดับภาค เจ้าหน้าที่จากสมาคมมวยสากลฯ จานวน 6 คน ดังต่อไปนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องระเบียบ
การจัดการแข่งขันและกติกาการแข่งขันเป็นอย่างดี โดยต้องเคยเป็นผู้ตัดสินมาก่อน
14.12 ผู้แทนสมาคมมวยสากลฯ จานวน 1 คน ทาหน้าที่ให้คาแนะนา ช่วยเหลือเจ้าภาพผู้จัดการแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสินและทาหน้าที่ supervisor
14.13 วิทยากร จากสมาคมฯ จานวน 1 คน ทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ควบคุมการแข่งขัน (Deputy Supervisor)
14.14 ผู้ประเมินผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน (Referee, Valuator and Judge’s Valuator) จานวน 1 คน
ทาหน้าที่ประเมินผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน กรรมการจับฉลากผู้ตัดสิน (Draw Commission)
14.15 ผู้ประสานงานผู้ตัดสิน (Co Ordinator) จานวน 1 คน ทาหน้าที่นารายชื่อผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดผู้
ตัดสินมอบให้ ประธานผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ประกาศ ผู้ประเมินผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินและจับฉลาก
ที่นั่งผู้ตัดสิน
14.16 ผู้จัดการอุปกรณ์ (Equipment Manager) จานวน 1 คน ทาหน้าที่ตรวจการแต่งกาย การพันมือ
ของนักมวยก่อนการสวมนวม
14.17 เจ้าหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ตัดสิน จานวน 1 คน ทาหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ตัดสิน
14.18 ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน จากจังหวัดต่างๆภายในภาค จานวน 12-14 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัด
เจ้าภาพ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย ที่ได้ขึ้น ทะเบียน
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กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน จะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ของผู้ตัดสินทั้งหมด
14.19 การคัดเลือกผู้ตัดสินในระดับภาค ผู้แทนสมาคมฯ และวิทยากร คัดเลือกผู้ตัดสินจากจังหวัดต่างๆ
ภายในภาคๆละ 2 คน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในภาคนั้นๆ ไปปฏิบัติหน้าในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและ
ผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อ
ได้ว่าไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน
15. บทลงโทษ
กรณีผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฝุาฝืนระเบียบและกติกา
การแข่งขันในชนิดกีฬานั้นๆ นอกจากจะต้องดาเนินการตามระเบี ยบและกติกาการแข่งขันฯ ดังกล่าวแล้ว
ให้มีผลบังคับใช้ ตามข้อบังคับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ง พ.ศ. 2550
ในบทลงโทษ ตั้งแต่ ข้อ 36 - 41 ตามแต่กรณี
16. แพทย์ตรวจร่างกายและแพทย์ประจาเวทีแข่งขัน
ให้แพทย์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่ งประเทศไทย เป็นประธานฝุายแพทย์ประจาเวที
การแข่งขันและจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันฯ จัดหาคณะแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่ให้มีจานวนที่เหมาะสมและ
เพียงพอในการแข่งขันในแต่ละวัน
17. รางวัลของการแข่งขัน
ให้จังหวัดเจ้าภาพจัดทารางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประกอบด้วยเหรียญรางวัลและ
ประกาศนียบัตร เพื่อมอบแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ดังรายละเอียด
17.1 รางวัลนักกีฬา
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พร้อมประกาศนียบัตร
- โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น–ชาย
พร้อมประกาศนียบัตร
- โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น–หญิง
พร้อมประกาศนียบัตร
17.2 รางวัลผู้ฝึกสอน
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- โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชายจานวน 1 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
- โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิงจานวน 1 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
17.3 รางวัลวิทยากร ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
- ประกาศนียบัตรสาหรับวิทยากร ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ทุกคน
18. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากที่สุด
ถ้าเหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
19. กาหนดจานวนรายการแข่งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน
จานวน.....18.........รายการ
- เหรียญชุบทอง
จานวน.....18.........เหรียญ ประกาศนียบัตร.....18.......ใบ
- เหรียญชุบเงิน
จานวน......18........เหรียญ ประกาศนียบัตร.....18.......ใบ
- เหรียญชุบทองแดง
จานวน......36........เหรียญ ประกาศนียบัตร.....36.......ใบ
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุด แข่งขัน หรือแต่งกาย
ด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
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21. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือ
เกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
22. กาหนดการแข่งขัน
แข่งขันระหว่างวันที่

มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน
**********************************

กาหนดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
*********************

วันที่ มี.ค. 2561
เวลา 10.00 น.
เวลา 14.00 น.

ประชุม/อบรม เจ้าหน้าที่ฝุายจัดการแข่งขัน
ประชุม/อบรมผู้ตัดสิน
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วันที่ มี.ค. 2561
เวลา 07.00 - 10.00 น.
เวลา 11.00 น.

นักกีฬาทุกคนตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
ผู้จัดการทีม ผู้แทนทีม เจ้าหน้าที่ประจาทีม ประชุมจับฉลาก, จัดคู่และ
จัดโปรแกรมการแข่งขัน

วันที่ มี.ค. 2561
เวลา 07.00 - 09.00 น.
เวลา 14.00 น.

นักกีฬาตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
การแข่งขันรอบแรก

วันที่ มี.ค. 2561
เวลา 07.00 - 09.00 น.
เวลา 14.00 น.

นักกีฬาตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
การแข่งขันรอบแรก

วันที่ มี.ค. 2561
เวลา 07.00 - 09.00 น.
เวลา 14.00 น.

นักกีฬาตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
การแข่งขันรอบแรก

วันที่ มี.ค. 2561
เวลา 07.00 - 09.00 น.
เวลา 14.00 น.

นักกีฬาตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ

วันที่ มี.ค. 2561
เวลา 07.00 - 09.00 น.
เวลา 14.00 น.

นักกีฬาตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ

วันที่ มี.ค. 2561
เวลา 07.00 - 09.00 น.
เวลา 14.00 น.

นักกีฬาตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ

วันที่

มี.ค. 2561
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เวลา 07.00 - 09.00 น.
เวลา 14.00 น.

นักกีฬาตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ

วันที่ มี.ค. 2561
เวลา 07.00 - 09.00 น.
เวลา 14.00 น.

นักกีฬาตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ

วันที่ มี.ค. 2561
เวลา 07.00 - 09.00 น.
เวลา 14.00 น.

นักกีฬาตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

วันที่

หยุดพักการแข่งขัน 1 วัน

มี.ค. 2561

วันที่ มี.ค. 2561
เวลา 07.00 - 09.00 น.
เวลา 13.00 น.

นักกีฬาตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
เริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

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