ระเบียบการแขงขันปนจักสีลตั ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยประทาน
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปง กรรัศมีโชติ ประจําป ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร
*******************
๑. สมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย
นายกสมาคมฯ
:
นายภาณุ อุทัยรัตน
เลขาธิการสมาคมฯ
:
ผศ.จงรัก เขี้ยวแกว
โทรศัพทมือถือ
:
๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓
สถานที่ติดตอ
:
สมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแหงประเทศไทย
ชั้น ๑๕ หอง ๖หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ๑๐๒๔๐
ผูประสานงานการจัดการแขงขัน :
นายนักรบ ทองแดง
โทรศัพทมือถือ
:
๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๒๘ / ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙
๒. กําหนดการแขงขัน/สถานที่แขงขัน
ทําการแขงขันในระหวางวันที่ ๒๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร
๓. กําหนดการสมัครเขารวมการแขงขัน
สมัครเขารวมแขงขัน ในระหวางวันที่ ๑๑ มิถุนายน – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยกรอกขอมูลตาม
แบบฟอรมเอกสารใบสมัครผานทางเว็บไซต
๔. สถานที่รับสมัคร
http://www.thannam.net/psat/
๕. ระเบียบขอบังคับ และกติกาการแขงขัน
๕.๑ ระเบี ย บข อบั งคั บ ฉบั บ นี้ เป น ของสมาคมกีฬ าปน จักสีลัตแหงประเทศไทยวาดว ยการแขงขัน
กีฬาปนจักสีลัตชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยชิงถวยประทาน พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปง
กรรัศมีโชติ ประจําป ๒๕๖๑
๕.๒ ให ใช ก ติ ก าการแข งขั น ของสหพั น ธ ป น จั ก สี ลั ต นานาชาติ โดยสมาคมกี ฬ าป น จั ก สี ลั ต แห ง ประเทศไทยประกาศใชในปจจุบัน (กติกาใหม) ยกเวนขอกําหนดตามระเบียบนี้และมติขอตกลง
ในการประชุมผูจัดการทีม
๖. หนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานจัดการแขงขัน
๖.๑ สมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย
๖.๒ เทศบาลเมืองหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

๗. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง
๗.๑ คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบดวย
ประธานฝายจัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
บุคคลที่สมาคมปนจักสีลัตแหงประเทศไทยแตงตั้ง
กรรมการ
ประธานฝายเทคนิคการแขงขัน
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒ คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคประกอบดวย
ประธานฝายเทคนิคการแขงขัน
ประธานกรรมการ
บุคคลที่นายกสมาคมปนจักสีลัตแหงประเทศไทยแตงตั้ง
กรรมการ
ผูจัดการทีมที่เปนคูกรณี
กรรมการ
คณะกรรมการผูตัดสิน
กรรมการ
ประธานผูตัดสิน
กรรมการและเลขานุการ
๘. คุณสมบัติของนักกีฬา
๘.๑ ตองเปนผูยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของการแขงขันดวยความมีน้ําใจนักกีฬา
๘.๒ ตองเปนนักกีฬาที่อยูในสังกัดของสโมสรสมาชิก/ชมรม ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาปนจักสีลัต
แหงประเทศไทย
๘.๓ นักกีฬาตองมีอายุไมนอยกวา๑๗ ป(เกิดปพ.ศ. ๒๕๔๔) และอายุไมเกิน ๓๕ ป(เกิดปพ.ศ. ๒๕๒๖)
(นับป พ.ศ.แขงขันลบปพ.ศ.เกิด)
๘.๔ อนุ ญาตใหนักกีฬาทั้งประเภทการตอสู และประเภทรายรําการตอสู ที่เปน และ/หรือเคยเป น
นักกีฬาทีมชาติไทยสมัครเขาแขงขันได
๘.๕ ตองสมัครเขาแขงขัน ตามระเบียบและประกาศของสมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย
๘.๖ นักกีฬาตองนําหลักฐานแสดงถึงอายุของตนเพื่อเขาแขงขัน
๙. ประเภทการแขงขัน
๙.๑ ประเภทการตอสู (Tanding)แบงเปนประเภทชาย ๑๑ รุน และประเภทหญิง ๗ รุน ดังนี้
ประเภทบุคคลชาย
รุน S น้ําหนักตั้งแต ๔๐ กิโลกรัม และไมเกิน ๔๕ กิโลกรัม
รุน A น้ําหนักตองเกิน ๔๕ กิโลกรัม และไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม
รุน B น้ําหนักตองเกิน ๕๐ กิโลกรัม และไมเกิน ๕๕ กิโลกรัม
รุน C น้ําหนักตองเกิน ๕๕ กิโลกรัม และไมเกิน ๖๐ กิโลกรัม
รุน D น้ําหนักตองเกิน ๖๐ กิโลกรัม และไมเกิน ๖๕ กิโลกรัม
รุน E น้ําหนักตองเกิน ๖๕ กิโลกรัม และไมเกิน ๗๐ กิโลกรัม
รุน F น้ําหนักตองเกิน ๗๐ กิโลกรัม และไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม
รุน G น้ําหนักตองเกิน ๗๕ กิโลกรัม และไมเกิน ๘๐ กิโลกรัม
รุน H น้ําหนักตองเกิน ๘๐ กิโลกรัม และไมเกิน ๘๕ กิโลกรัม
รุน I น้ําหนักตองเกิน ๘๕ กิโลกรัม และไมเกิน ๙๐ กิโลกรัม
รุน J น้ําหนักตองเกิน ๙๐ กิโลกรัม และไมเกิน ๙๕ กิโลกรัม

ประเภทบุคคลหญิง ๗ รุน
รุน S น้ําหนักตองเกิน ๔๐ กิโลกรัม และไมเกิน ๔๕ กิโลกรัม
รุน A น้ําหนักตองเกิน ๔๕ กิโลกรัม และไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม
รุน B น้ําหนักตองเกิน ๕๐ กิโลกรัม และไมเกิน ๕๕ กิโลกรัม
รุน C น้ําหนักตองเกิน ๕๕ กิโลกรัม และไมเกิน ๖๐ กิโลกรัม
รุน D น้ําหนักตองเกิน ๖๐ กิโลกรัม และไมเกิน ๖๕ กิโลกรัม
รุน E น้ําหนักตองเกิน ๖๕ กิโลกรัม และไมเกิน ๗๐ กิโลกรัม
รุน F น้ําหนักตองเกิน ๗๐ กิโลกรัม และไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม
๙.๒ นักกีฬาประเภทปนจักลีลา(Tunggal Regu Ganda) อนุญาตใหลงแขงขันในประเภทการตอสูได
๑๐. จํานวนนักกีฬา
๑๐.๑ ประเภทการตอสูแตละทีมสามารถสงรายชื่อนักกีฬาเขารวมแขงขันไดเพียงรุนละ ๑ คนเทานั้น
๑๐.๒ ประเภทป น จักลีล าแตล ะทีมสงนั กกีฬาไดดั งนี้ ประเภทเดี่ย วป น จักลีลา ๑ คน ประเภทคู
ปนจักลีลา ๒ คน และประเภททีมปนจักลีลา ๓ คน
๑๑. คุณลักษณะของกีฬาปนจักสีลัต
๑๑.๑ เปนการปองกันตัวเอง เพื่อใหมีทักษะในการปองกันตัวเองอยางมีประสิทธิภาพ
๑๑.๒ เปนศิลปะมีทักษะการเคลื่อนไหวสงางาม ควบคูกับวัฒนธรรมการแตงกาย
๑๑.๓ เปนการกีฬา มีทักษะในการออกกําลังกายเพื่อความสมบูรณของรางกายและมีความสามารถ
ทางดานกีฬา
๑๒. คําปฏิญาณของนักกีฬาปนจักสีลัต
๑๒.๑ นักกีฬาปนจักสีลัต คือบุคคลที่มีจิตใจสูงสง รักและหยิ่งในศักดิ์ศรี
๑๒.๒ นักกีฬาปนจักสีลัต คือผูที่ซื่อสัตยตอพี่นองรวมชาติ รักเพื่อน และรักสงบ
๑๒.๓ นักกีฬาปนจักสีลัต คือผูที่คิดและแสดงออกในทางที่ดีตลอดเวลา สรางสรรค และมีพลัง
๑๒.๔ นั กกี ฬาป น จั กสี ลั ต คื ออั ศวิน ผูยึดถือความถูกตอง ความซื่อสัตย ความยุติธรรม และกลา
เผชิญหนา กับประสบการณที่ยากลําบากและสิ่งลอใจ
๑๒.๕ นักกีฬาปนจักสีลัต คืออัศวิน ผูรับผิดชอบในคําพูดและการกระทํา
๑๓.วิธีจัดการแขงขัน
๑๓.๑ ประเภทการตอสู (Tanding) ทําการแขงขันแบบแพคัดออก
๑๓.๒ ประเภทปนจักลีลาทําการแขงขันแบบพิจารณาคะแนนสูงสุดตามลําดับ
๑๓.๓ การแขงขันจะดําเนินตามกฎกติกา กฎระเบียบและแนวปฏิบัติทางเทคนิคของสมาคมกีฬาปน
จักสีลัตแหงประเทศไทยทีประกาศใชในปจจุบัน (กติกาใหมของสหพันธปนจักสีลัตนานาชาติ)
๑๓.๔ อนุญาตใหประทวงผลการตัดสินระหวางเกมการแขงขัน โดยขอดูวีดีโอได (๓ ยก ใชบัตรได ๒
ใบ) ในกรณีที่การประทวงไมเปนผลจะถูกริบบัตร

๑๔. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
๑๔.๑ การตรวจรางกาย และชั่งน้ําหนัก
นักกี ฬาที่ เข ารวมการแขงขันตองไดรับการตรวจรางกายวามี สุขภาพสมบูรณ จาก
โรงพยาบาลของรัฐ เอกชนหรือคลินิก โดยนําใบตรวจรางกายแพทยมาแสดงตอฝายเทคนิคการ
แขงขันเพื่อยืนยันสุขภาพและมีความพรอมที่จะลงแขงขัน สงใหฝายจัดในวันประชุมผูจัดการ
ทีม และจะชั่งน้ําหนักทุกครั้งกอนการแขงขัน ๑๕ นาที โดยอนุญาตใหชั่งเพียงครั้งเดียวเทานั้น
ถาน้ําหนักไมอยูในพิกัดจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน
๑๔.๔ นักกีฬาที่ไมไดลงทําการแขงขัน
นักกีฬาที่ไมไดลงทําการแขงขันตลอดรายการจะไมไดรับรางวัล
๑๔.๕ การจับฉลากประกบคูแขงขัน
คณะกรรมการจั ด การแข งขั น จะทํ าการจั บ ฉลากประกบคู แ ข งขั น ในวั น ประชุ ม
ผูจัดการทีมโดยจะตองกระทําตอหนาเจาหนาที่ประจําทีม เพื่อเปนสักขีพยาน และเพื่อยืนยัน
ความถูกตองของนักกีฬาของตนเอง
๑๔.๖ หนาที่ของผูจัดการทีมและผูฝกสอน
ผูจัดการทีมและผูฝ กสอนจะตองเขารวมประชุมตามที่ฝายจัดการแขงขันกําหนด
และตองรับผิดชอบตอการประชุมหรือใหความรวมมือในสวนที่ตนเองเกี่ยวของตองพยายาม
ติดตามข อมูล ขาวสาร และความเคลื่ อนไหวตาง ๆ เพื่ อประโยชน ของนักกี ฬาของตนเองใน
ขณะที่นั กกีฬาแขงขัน อยูใหป ฏิบัติตนตามกติกาอยางเครงครัด ผูที่ไมมีรายชื่ อเปนผูฝกสอน
ประจําทีมไมอนุญาตใหลงปฏิบัติหนาที่ในสนามแขงขัน
๑๔.๗ อุปกรณการแขงขัน
ตองใช เกราะป องกัน ลําตัวและสายคาดเอวที่ฝายจัดการแขงขัน เตรีย มไวเทานั้ น
สนับแขน/ขาและกระจับใหใชของนักกีฬา
๑๔.๘ นักกีฬาสมัครเขาทําการแขงขันรุนใดจะตองลงแขงขันตามรุนที่สมัครเทานั้น/ ไมอนุญาตให
เลื่อนหรือเปลี่ยนรุนที่แขงขัน
๑๔.๙ นักกีฬาตองสวมใสสนับแขน และขาที่เปนแบบผาหรือยาง หรือวัสดุออนนุม หนาไมเกิน
๑ เซนติเมตร ลงทําการแขงขัน หากไมสวมใสจะถูกตัดสิทธิ์จากการแขงขัน
๑๔.๑๐ ชุดแขงขันตองมีความยาวของแขนเสื้อคลุมขอมือ(อนุญาตใหบวก ลบหนึ่งเซนติเมตร)
๑๔.๑๑ อนุญาตใหนักกีฬาใสยางกันฟนได
๑๔.๑๒ นั ก กี ฬ าต อ งแสดงการเคลื่ อ นไหวในลั ก ษณะของกี ฬ าป น จั ก สี ลั ต ๕-๑๐ ท า ในการลง
สนามแขงขัน
๑๔.๑๓ การจับฉลากจัดคูแขงขันจะตองกระทําตอหนาเจาหนาที่ประจําทีมเพื่อเปนสักขีพยานและ
เพื่อยืนยันความถูกตองของนักกีฬาของตนเอง
๑๔.๑๔ นักกีฬาตองสํารวจโปรแกรมการแขงขันและลงแขงขันอยางตอเนื่องตามที่กําหนด หากมีการ
เรียกชื่อนักกีฬาเพื่อลงสนามแลว ๓ ครั้ง แตนักกีฬายังไมปรากฏตัวเพื่อลงทําการแขงขัน
นักกีฬาผูนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน
๑๔.๑๕ นักกีฬาที่ไมมีผูฝกสอนตามระเบียบการแขงขันมาทําการลงปฏิบัติหนาที่จะถูกตัดสิทธิ์จากการ
แขงขัน

๑๔.๑๖ ผู จั ด การที ม ผู ฝ ก สอน เจ า หน า ที่ ป ระจํ า ที ม นั ก กี ฬ า หรื อ ผู เกี่ ย วข อ ง ที่ ใช กิ ริ ย า วาจา
พฤติกรรมไมเหมาะสม กอใหเกิดความเสียหาย เสียชื่อ สรางความเสื่อมเสียใหกับสมาคมปน
จักสีลัตแหงประเทศไทยและการกีฬาแหงประเทศไทย (ผลการสอบสวนวาผิดจริง) สมาคม
อาจตัดสิทธิ์ออกจากการเขารวมการแขงขันในครั้งนี้และครั้งตอไป
๑๕.การประทวง
๑๕.๑ ประท วงคุ ณ สมบั ตินั กกีฬ าใหป ระทวงอยางเป น ลายลักษณ อักษรตอประธานพิ จารณาการ
ประทวงกอนการแขงขัน ๓๐ นาที
๑๕.๒ ประทวงเทคนิคกีฬา
ใหผูจัดการทีมทําเปนลายลักษณ อักษรยื่นตอประธานคณะกรรมการพิจารณาการประทวง
เทคนิคกีฬาภายในเวลาไมเกิน ๓๐นาที หลังจากการแขงขันคูนั้นไดสิ้นสุดลง
๑๕.๓ ยื่นใบประทวงตามแบบฟอรมและระบุเรื่องของการประทวงพรอมวางเงินจํานวน ๕,๐๐๐ บาท
หากการประทวงเปนผลจะนําสงเงินคืน
๑๕.๔ ใหทําการประทวงโดยผูจัดการทีมเทานั้น
๑๖. คุณสมบัติของ ผูชี้ขาดและผูตัดสิน
ใชผูตัดสินที่ผานการอบรมหลักสูตรผูตัดสินของสมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทยการกีฬาแหง
ประเทศไทย โดยสมาคมฯ ใหการสนับสนุนและรับรองการปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสิน
๑๗. แพทยตรวจรางกายและแพทยประจําสนามแขงขัน
ใชแพทยที่สมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทยเปนผูจัดหา
๑๘. รางวัลการแขงขัน
ใหมีรางวัลการแขงขันดังนี้
รางวัลนักกีฬาประเภทการตอสู
รางวัลที่ ๑ รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
รางวัลนักกีฬาประเภทรายรําการตอสู
รางวัลที่ ๑ รางวัลเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ รางวัลเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ รางวัลเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
รางวัลนักกีฬาดีเดน
ถวยรางวัลนักกีฬาดีเดนชาย
ถวยรางวัลนักกีฬาดีเดนหญิง
ถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม
ถวยรางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย
ถวยรางวัลผูฝกสอนดีเดนหญิง

พรอมเกียรติบัตร ๑รางวัล(ถวยประทาน)
พรอมเกียรติบัตร ๑รางวัล (ถวยประทาน)
พรอมเกียรติบัตร ๑ รางวัล (ถวยประทาน)
พรอมประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
พรอมประกาศนียบัตร ๑ รางวัล

๑๙. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน
๑๙.๑ เปนนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแขงขันแตละรุน
๑๙.๒ เปนนักกีฬาที่มีทักษะ และเทคนิคการเลนชั้นสูง
๑๙.๓ เปนนักกีฬาที่มีมารยาท และมีน้ําใจนักกีฬา
๑๙.๔ เปนนักกีฬาที่มีรอบการแขงขันมากกวา
๑๙.๕ เปนนักกีฬาที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอยางเครงครัด
๒๐. หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน
๒๐.๑ เปนผูฝกสอนที่มีรายชื่อในการสมัครเขารวมการแขงขัน
๒๐.๒ เปนผูฝกสอนที่นักกีฬาไดรับรางวัลชนะเลิศมากที่สุด (ในกรณี ที่มีเหรียญทองเทากันใหนับ
จํานวนเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ)
๒๐.๓ เปนผูฝกสอนที่มีมารยาท และมีน้ําใจนักกีฬา
๒๐.๔ เปนผูฝกสอนที่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎกติกาอยางเครงครัด
๒๐.๕ เปนผูฝกสอนที่ลงปฏิบัติหนาที่ในสนามแขงขันจริง
๒๑. จํานวนเหรียญรางวัล
๒๑.๑ประเภทการตอสู (Tanding)
เหรียญทอง
๑๘ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๑๘ ใบ
เหรียญเงิน
๑๘ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๑๘ ใบ
เหรียญทองแดง
๓๖ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๓๖ ใบ
๒๑.๒ ประเภทปนจักลีลา
เหรียญทอง
๑๒ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๑๒ ใบ
เหรียญเงิน
๑๒ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๑๒ ใบ
เหรียญทองแดง
๒๔ เหรียญ
ใบประกาศนียบัตร
๒๔ ใบ
๒๑.๓ ใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการจัดการแขงขันและกรรมการผูตัดสิน ๕๐ ใบ
๒๒. กําหนดการจัดการแขงขัน
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐. น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๙.๐๐ น

- ประชุมผูจัดการทีม จับฉลากจัดคูแขงขัน
ณ สนามแขงขัน
- อบรมเจาหนาที่ฝายเทคนิค
- อบรมผูฝกสอน
– พิธีเปดการแขงขัน
- แขงขันประเภทการตอสูรอบแรกตามโปรแกรม
– พักรับประทานอาหาร
- แขงขันปนจักลีลารอบคัดเลือก และชิงชนะเลิศ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.

- แขงขันประเภทการตอสูร อบแรกตามโปรแกรม
- พัก
- แขงขันประเภทการตอสูร อบแรกตามโปรแกรม

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.

- แขงขันการตอสูรอบรองชนะเลิศ
- พัก
- แขงขันการตอสูรอบรองชนะเลิศ

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.

- แขงขันการตอสูรอบรองชนะเลิศ
- พัก
- แขงขันการตอสูรอบรองชนะเลิศ

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พักการแขงขันแขง ๑ วัน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

- แขงขันการตอสูรอบชิงชนะเลิศ
- พัก
- แขงขันการตอสูรอบชิงชนะเลิศ
- พิธีปดการแขงขัน

...........................................................................

กําหนดการพีเปดการแขงขันปนจักสีลตั ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยประทาน
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปง กรรัศมีโชติ ประจําป ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ น.

- คณะนักกีฬา ผูฝกสอนและเจาหนาที่ตลอดทั้งผูมีเกียรติพรอมกัน ณ บริเวณพิธีเปด

เวลา ๐๙.๐๐ น.

- ประธานในพิธีมาถึง
- ประธานอํานวยการจัดการแขงขันกลาวรายงาน
- ประธานในพิธีใหโอวาท และกลาวเปด (ลั่นฆอง ๓ ครั้ง)
- ผูแทนนักกีฬากลาวคําปฏิญาณ (นายซอบรี เจะนิ)
- ผูแทนกรรมการกลาวคําปฏิญาณ (นายธันวา ทองอําพน)
- พิธีมอบกริช (ดาบตํารวจนิอารง นิสะมะแอ)
- คณะกรรมการ นักกีฬา และเจาหนาที่เดินออกจากสนามแขงขัน
- การแสดงพิธีเปด

เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เริ่มการแขงขันคูแรกตามโปรแกรมการแขงขัน

---------------------------------------------------------------------------

กําหนดการพิธปี ด การแขงขันปนจักสีลตั ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยประทาน
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปง กรรัศมีโชติ ประจําป ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร
*******************
เวลา ๑๑.๓๐ น. - นักกีฬาคูสุดทายลงสนามแขงขัน
เวลา ๑๒.๐๐ น.

- คณะนักกีฬา ผูฝกสอนพรอมกัน ณ สนามแขงขัน
- มอบเหรียญรางวัลใหนักกีฬา
- ประธานอํานวยการจัดการแขงขันกลาวรายงาน
- พิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
- พิธีมอบรางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยม
- พิธีมอบรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม
- พิธีรับคืนกริช
- ประธานในพิธีใหโอวาท และกลาวปด

----------------------------------------------------

