กติกาข้อที่ ๖
“การตรวจร่างกาย การจ้าแนกรุ่นและการชั่งน้้าหนัก”
(MEDICAL EXAMINATION AND WEIGN-IN)

ก. การตรวจร่างกาย
ในเวลาของการชั่งน้้าหนักที่ก้าหนดไว้ ผู้แข่งขันจะต้องได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริหารของสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ก่อนที่จะท้า
การชั่งน้้าหนักและอาจก้าหนดให้ท้าการตรวจร่างกายก่อนเวลาชั่งน้้าหนักที่ก้าหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การชั่ง
น้้าหนักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้านักมวยคนใดไม่น้าบัตรประจ้าตัวและสมุดนักมวยมาแสดงในขณะตรวจ
ร่างกายและชั่งน้้าหนัก จะไม่อนุญาตให้ท้าการแข่งขัน
ข. การจ้าแนกรุ่น มี ๑๙ รุ่น ดังนี้
๑. รุ่นพินเวท น้้าหนักต้องเกิน 93 ปอนด์ (42.272 กิโลกรัม) และไม่เกิน 100 ปอนด์
(45.454 กิโลกรัม)
๒. รุ่นมินิฟลายเวท น้้าหนักต้องเกิน 100 ปอนด์ (45.454 กิโลกรัม) และไม่เกิน 105 ปอนด์
(47.727 กิโลกรัม)
๓. รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 105 ปอนด์ (47.727 กิโลกรัม) และไม่เกิน 108 ปอนด์
(48.988 กิโลกรัม)
๔. รุ่นฟลายเวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 108 ปอนด์(48.988 กิโลกรัม)และไม่เกิน 112 ปอนด์ (50.802
กิโลกรัม)
๕. รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 112 ปอนด์(50.802 กิโลกรัม)และไม่เกิน 115 ปอนด์
(52.163 กิโลกรัม)
๖. รุ่นแบนตั้มเวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 115ปอนด์(52.163 กิโลกรัม)และไม่เกิน 118 ปอนด์
(53.524 กิโลกรัม)
๗. รุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 118ปอนด์(53.524 กิโลกรัม)และไม่เกิน 122 ปอนด์
(55.338 กิโลกรัม)
๘. รุ่นเฟเธอร์เวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 122ปอนด์(55.338 กิโลกรัม)และไม่เกิน 126 ปอนด์ (57.153
กิโลกรัม)
๙. รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 126 ปอนด์(57.153 กิโลกรัม)และไม่เกิน 130 ปอนด์
(58.967 กิโลกรัม)

๑๐. รุ่นไลท์เวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 130 ปอนด์(58.967 กิโลกรัม)และไม่เกิน 135 ปอนด์ (61.235
กิโลกรัม)
๑๑. รุ่นซูเปอร์ไลท์เวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 135 ปอนด์(61.235 กิโลกรัม)และไม่เกิน 140 ปอนด์
(63.503 กิโลกรัม)
๑๒. รุ่นเวลเตอร์เวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 140 ปอนด์(63.503 กิโลกรัม)และไม่เกิน 147 ปอนด์
(66.678 กิโลกรัม)
๑๓. รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 147 ปอนด์(66.678 กิโลกรัม)และไม่เกิน 154 ปอนด์
(69.853 กิโลกรัม)
๑๔. รุ่นมิดเดิลเวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 154 ปอนด์(69.853 กิโลกรัม)และไม่เกิน 160 ปอนด์ (71.575
กิโลกรัม)
๑๕. รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 160 ปอนด์(71.575 กิโลกรัม)และไม่เกิน 168 ปอนด์
(76.374 กิโลกรัม)
๑๖. รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 168 ปอนด์(76.374 กิโลกรัม)และไม่เกิน 175 ปอนด์
(79.379 กิโลกรัม)
๑๗.รุ่นฟลายเวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 175 ปอนด์(779.379 กิโลกรัม)และไม่เกิน 190 ปอนด์
(86.183 กิโลกรัม)
๑๘. รุ่นเฮฟวี่เวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 190 ปอนด์(86.183 กิโลกรัม)และไม่เกิน 200 ปอนด์ (90.900
กิโลกรัม)
๑๙. รุ่นซูเปอร์เฮฟวี่เวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 200 ปอนด์ขึ้นไป(90.900 กิโลกรัมขึ้นไป)
หมายเหตุ ระดับเยาวชน เพิ่มรุ่น ดังนี้
๑. รุ่นคอตตอนเวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 84 ปอนด์ (38.183 กิโลกรัม) และไม่เกิน 88 ปอนด์ ( 40
กิโลกรัม)
๒. รุ่นเปเปอร์เวท น้้าหนักตัวต้องเกิน 88 ปอนด์ ( 40 กิโลกรัม) และไม่เกิน 93 ปอนด์ (42.272
กิโลกรัม)

ค. การชั่งน้้าหนัก

๑. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องพร้อมที่จะชั่งน้้าหนักในตอนเช้าวันแรกของการแข่งขันตั้งแต่เวลา 07.00 –
10.00 น. ส้าหรับวันแข่งขันต่อไปเฉพาะนักมวยที่จะแข่งขันตามรายการวันนั้นจะต้องมาท้าการชั่ง
น้้าหนักและตรวจร่างกายตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. (ควรให้นักมวยตรวจร่างกายจากแพทย์
สมาคมก่อนชั่งน้้าหนัก)
๒. คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ฯ มีอ้านาจ
ขยายเวลาออกไปได้ถ้ามีเหตุสุดวิสัยท้าให้ล่าช้า การแข่งขันจะต้องไม่เริ่มขึ้นก่อน 3 ชั่วโมงภายหลัง
จากเวลาชั่งน้้าหนักได้สิ้นสุดลง หรือหากการแข่งขันจะต้องเริ่มขึ้นก่อน 3 ชั่วโมง หลังจากสิ้นสุดเวลา
การชั่งน้้าหนัก คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแพทย์
เสียก่อนว่า การแข่งขันในครั้งนี้จะไม่ท้าให้เกิดอันตรายกับนักมวยที่แข่งขันในคู่ต้นๆ
๓. น้้าหนักที่ชั่งได้เป็นทางการในวันแรกถือเป็นน้้าหนักของนักมวยตลอดการแข่งขัน แต่จะต้องมาท้าการ
ชั่งน้้าหนักทุกวันที่เขามีการแข่งขัน ผู้แข่งขันในรุ่นที่เค้าได้ชั่งน้้าหนักเป็นทางการไว้เท่านั้น
๔. ในวันชั่งน้้าหนักแต่ละวัน อนุญาตให้ผู้แข่งขันชั่งน้้าหนักบนเครื่องชั่งที่เป็นทางการได้เพียงครั้งเดียว
น้้าหนักที่ชั่งนั้นถือเป็นเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้ผู้แทนของทีมผู้แข่งขันของเขาชั่งน้้าหนักเข้า
รุ่นไม่ได้ในครั้งแรก บรรจุเข้ารุ่นที่สูงขึ้นหรือต่้าลงตามน้้าหนักของเขาที่ชั่งได้ ถ้าในรุ่นนั้นไม่มีผู้แข่งขัน
จากทีมของตนและเวลาของการชั่งน้้าหนักยังไม่สิ้นสุด
๕. ก่อนการชั่งน้้าหนักทุกครั้งผู้แข่งขันต้องได้รับการรับรองการตรวจร่างกายจากนายแพทย์ปริญญาที่
ได้รับการแต่งตั้งว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์จึงจะเข้าแข่งขันได้
๖. น้้าหนักที่ปรากฏบนเครื่องชั่งด้วยตัวเปล่า น้้าหนักที่ชั่งต้องเป็นมาตราเมตริกหรือใช้เครื่องชั่งไฟฟ้าก็ได้
ส้าหรับมวยหญิง
 ต้องเตรียมข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อก้าหนดทางการแพทย์และลงนามความถูกต้องของข้อมูล
กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องนักมวยหญิงต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นภายหลัง รวมทั้งยืนยันเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อีกด้วย
 ต้องแยกห้องตรวจร่างกายและชั่งน้้าหนัก
 ต้องมีเจ้าหน้าที่หญิงหรือกรรมการหญิงปฏิบัติหน้าที่ชั่งน้้าหนัก

