
            
 

 

 
 

ระเบียบจังหวัดอตุรดติถ 

วาดวย การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน ประจําป 2556 

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

เพื่อใหการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน ประจําป 2556 เปนไปดวยความเรียบรอย 

มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน อันเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีโอกาสเขารวมการแขงขัน             

กีฬาชนิดตางๆ เพื่อทดสอบระดับความสามารถทางดานการกีฬา สงเสริมการออกกําลังกาย การพัฒนาทักษะ

พื้นฐานทางการกีฬา และการสรางระเบียบวินัยในตนเอง จังหวัดอุตรดิตถจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปน้ี 

หมวด 1 บทท่ัวไป 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบจังหวัดอุตรดิตถ” วาดวยการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน ประจําป 

2556” 

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดแยงกับระเบียบน้ี และใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4 คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 

 4.1 นักเรียน ตองเปนบุคคลที่กําลังศึกษาอยูในระดับข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในระบบ

การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ สังกัดอื่นๆ ที่ใชหลักสูตร 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไมเกินช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 และอยูในจังหวัดอุตรดิตถ 

  4.2 นักศึกษา ตองเปนบุคคลที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสายอาชีพ ของสํานักงาน 

การอาชีวศึกษา หรือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหลักสูตรไมเกินระดับ 

ปวช.  

 4.3 รุนอายุที่จัดการแขงขัน  ดังน้ี 

  1) รุนอายุไมเกิน 12 ป  ไมเกิดกอนป พ.ศ. 2544 

  2) รุนอายุไมเกิน 14 ป  ไมเกิดกอนป พ.ศ. 2542 

  3) รุนอายุไมเกิน 16 ป  ไมเกิดกอนป พ.ศ. 2540 

  4) รุนอายุไมเกิน 18 ป  ไมเกิดกอนป พ.ศ. 2538 

 หมายเหตุ การนับอายุของนักกีฬาที่สมัครเขาแขงขันใหนําป พ.ศ. ที่จัดการแขงขันต้ังลบดวย ป พ.ศ.เกดิ 

ของนักกีฬา หามนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุตรดิตถ ลงเลนทุกชนิดกีฬา  

 4.4 นักกีฬาคนหน่ึงเลนกีฬาไดเพียงรุนเดียวเทาน้ัน นักกีฬาที่อายุไมเกิน 18 ป ที่ตองการ

คัดเลือกเปนตัวแทนของจังหวัดไปแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 35 ใหสมัครแขงขันในรุนอายุ

ไมเกิน 18 ป  
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  4.5 นักกีฬาที่ชนะเลิศทุกชนิดกีฬา รุนอายุไมเกิน 18 ป จะไดสิทธ์ิเปนตัวแทนจังหวัด

อุตรดิตถไปเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 35 ตามกําหนดการ ตอไป 

 ขอ 5 การสมัครเขาแขงขันใหปฏิบัติ ดังน้ี 

 5.1 สถานศึกษาที่ประสงคจะเขารวมแขงขัน ชนิดกีฬา ประเภทกีฬาหรือรุนอายุใด ใหย่ืน

เอกสารหลักฐานการสมัครเขารวมแขงขัน ภายในระยะเวลาที่จังหวัดกําหนด เอกสารและหลักฐานการสมัคร

เขาแขงขัน มีดังน้ี 

  5.1.1 หลักฐานของโรงเรียน 

         - หนังสือนําสงใบสมัครเขารวมแขงขัน 

         - ใบสมัครของนักกีฬา/ใบรายช่ือนักกีฬา/ใบแยกประเภท/ทะเบียนแผงรูปนักกีฬา 

  5.1.2 หลักฐานของผูเขาแขงขัน 

            - ใบสมัครของนักกีฬา ใหนักกีฬาลงนามผูสมัคร โดยมีผูปกครองลงนามยินยอม

อนุญาตใหเขารวมแขงขัน และมีผูบริหารสถานศึกษาลงนามรับรองและประทับตราสถานศึกษา 

            - รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวน ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 

           - สําเนาบัตรประชาชน โดยมผีูฝกสอนกีฬาเปนผูลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

   5.2 การสงทีมเขารวมแขงขัน ทุกสถานศึกษา ตามขอ  4  มีสิทธ์ิสงนักเรียน นักศึกษา ตองใชช่ือ

สถานศึกษาในการแขงขัน หรือ กรณีรวมนักกีฬาจากหลายโรงเรียน ใหใชช่ือ กลุมเครือขายโรงเรียน (แตตองเปน

โรงเรียนที่อยูในกลุมเครือขายเดียวกันเทาน้ัน รวมทั้งผูฝกสอนตองเปนครูในกลุมเครือขายโรงเรียนน้ันดวย)  

 5.3 การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัด รุนอายุไมเกิน 18 ป นักกีฬาที่ตองการคัดเลือกเปน

ตัวแทนของจังหวัดไปแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 35 ใหสมัครแขงขันในรุนอายุไมเกิน 18 ป  

 ขอ 6 กําหนดจัดการแขงขันและสถานท่ีจัดการแขงขัน 

6.1 วันที่ 9 สิงหาคม  2556 เวลา 13.30 น. ประชุมปรึกษาหารือ การเตรียมการจัดการแขงขัน 

การรับสมัคร ณ หองประชุมตรอนตรีสินธุ ศาลากลางช้ัน 5 

6.2 วันที่ 9 - 23 สิงหาคม  2556 เวลาราชการ เปดรับสมัครนักกีฬาเขารวมแขงขัน  

6.3 วันที่ 23 สิงหาคม  2556 เวลา 13.00 น. ประชุมผูจัดการทีมและผูฝกสอนกีฬา ประชุม

ช้ีแจงระเบียบการแขงขันฯ ณ หองประชุมศิลาอาสน ศาลากลางช้ัน 5 

6.4 เดือนสิงหาคม – กันยายน 2556 จัดการแขงขันตามโปรแกรมการแขงขันฯ ณ สนามกีฬา

จังหวัดอุตรดิตถ และสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 7 ชนิดกีฬา รุนอายแุละประเภทการแขงขัน 

ท่ี ชนิดกีฬา รุนอายุและประเภทการแขงขัน 

1 ฟุตบอล 

 

อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ทีมชาย อายุไมเกิน 18 ป ทีม

หญิง 

2 ฟุตซอล 

 

อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ทีมชาย 

อายุไมเกิน 18 ป ทีมหญิง 
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ท่ี ชนิดกีฬา รุนอายุและประเภทการแขงขัน 

3 วอลเลยบอล อายุไมเกิน 16 ป 18 ป ทีมชาย 

อายุไมเกิน 16 ป 18 ป ทีมหญิง 

4 เซปกตะกรอ อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ทีมเด่ียวชาย 

อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ทีมเด่ียวหญิง 

5 วอลเลยบอลชายหาด อายุไมเกิน 14 ป 16 ป 18 ป ทีมชาย 

อายุไมเกิน 14 ป 16 ป 18 ป ทีมหญิง 

6 บาสเกตบอล อายุไมเกิน 18 ป ทีมชาย/อายุไมเกิน 18 ป ทีมหญิง 

7 เทเบิลเทนนิส อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ชายเด่ียว ชายคู 

อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป หญิงเด่ียว หญิงคู 

อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป คูผสม 

8 เปตอง อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ชายเด่ียว ชายคู ทีมชาย 

อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป หญิงเด่ียว หญิงคู ทีมหญิง 

อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป คูผสม 

9 กรีฑา 

 

อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ชาย 

อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป หญิง 

10 แบดมินตัน อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ชาย 

อายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป หญิง 

11 มวยไทยสมัครเลน อายุ 18 ป ชาย 

12 มวยสากลสมัครเลน อายุ 18 ป ชาย 

 ขอ 8 ระเบียบกติกาการแขงขัน 

  8.1 กติกาการแขงขัน ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยหรือสหพันธกีฬา

ตามชนิดกีฬาน้ันๆ ฉบับปจจุบัน 

  8.2 คูแขงขันมีสิทธ์ิตรวจสอบหลักฐานใบสมัครของคูแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

  8.3 ชนิดกีฬาที่มีทีมสมัครแขงขัน ไมเกิน 4 ทีม ใหทําการแขงขันแบบพบกันหมด ทีมที่มี

คะแนนจากผลการแขงขันสูงสุดเปนทีมชนะเลิศ ทีมที่ไดคะแนนอันดับ 2,3,4 ไดที่ 2,3,4 ตามลําดับคะแนน 

โดยคะแนนที่ไดจากผลการแขงขันใหเปนไปตามแตละชนิดกีฬากําหนด 

  8.4 กีฬาประเภททีมหากมีทีมสมัครมากกวา 5 ทีม ในรอบแรกใหแบงเปนสายๆ ละเทาๆ กัน 

ต้ังแตรอบสองใหแขงขันในระบบแบบแพคัดออก 

  8.5 การแขงขันกีฬาทุกชนิดกีฬาหากมีการเลนผิดกติกาหรือระเบียบการแขงขันอยางรุนแรง          

ใหสิทธ์ิผูตัดสินยุติการแขงขันช่ัวคราว และเรียกหัวหนาทีมและผูฝกสอนที่ระบุไวในใบสมัครมารับฟงการพจิารณา      

ของผูตัดสินหากยังไมสามารถยุติความรุนแรงไดใหผูตัดสินมีอํานาจใหทีมใดทีมหน่ึงที่เปนผูกระทํารุนแรงแพ      

ในครั้งน้ัน 



-4- 

 

 8.6 เมื่อถึงกําหนดแขงขัน หากทีมใดมาชากวากําหนดเริ่มการแขงขัน 15 นาที ตามเวลา ของ

คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน  ใหปรับเปนแพ  เวนแตจะตรวจสอบไดวา เปนเหตุสุดวิสัย โดยใหแจงที่

คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาประเภทน้ันๆ 

 8.7 การไมมาทําการแขงขันตามกําหนดเวลาใหผูฝกสอนแจงคณะกรรมการจัดการแขงขันทราบ 

อยางนอย 3 ช่ัวโมง มิฉะน้ันคณะกรรมการจัดการแขงขันจะตัดสิทธ์ิตลอดการแขงขันและพิจารณาตัดสิทธ์ิ    

การสงทีมเขารวมการแขงขันในปตอไป 

  8.8 ขณะทําการแขงขัน หากทีมใดทีมหน่ึงไมยอมลงทําการแขงขันตอทั้งที่ยังเหลือเวลา หรือ

แตมการแขงขัน หรือไมมาทําการแขงขัน โดยไมมีเหตุผลสมควรใหปรับเปนแพ และลงโทษนักกีฬาและผูฝกสอน

ไมใหเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ เปนเวลา 2 ป และรายงาน       

ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาลงโทษตามสมควรและประกาศใหทุกหนวยกีฬาทราบโดยทั่วกัน   

8.9 ถาปรากฏหลักฐานวาทีมใดทีมหน่ึงปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน เพื่อใหนักกีฬามีสิทธ์ิลงทํา        

การแขงขันใหปรับเปนแพ นับต้ังแตทุกครั้งที่ไดทําการแขงขันมาแลวและตัดสิทธินักกีฬาและผูฝกสอนคนน้ัน         

หามรวมการแขงขันตอไปอีก 2 ป พรอมทั้งรายงานผูบังคับบัญชาใหลงโทษทางวินัยและประกาศให             

ทุกหนวยงานกีฬาทราบโดยทั่วกัน 

 ขอ 9 รางวัลการแขงขัน 

9.1 เกียรติบัตร 

              - มอบเปนกรรมสิทธ์ิแกนักกีฬาที่ไดตําแหนงที่ 1-4 ทุกชนิดกีฬา 

                              - มอบเปนกรรมสิทธ์ิแกผูฝกสอนกีฬาประเภททีมที่นักกีฬาไดรับตําแหนงที่ 1-4  

ซึ่งสงรายช่ือที่ถูกตองตามระเบียบการแขงขัน 

   9.2 เหรียญรางวัล 

                               - มอบเปนกรรมสิทธ์ิแกนักกีฬาที่ไดตําแหนงที่ 1-3 ทุกชนิดกีฬา 

ขอ 10 การประทวง 

  10.1 หามประทวงกรรมการผูตัดสิน  

  10.2 ผูมีสิทธ์ิประทวงตองเปนผูฝกสอนหรือผูจัดการทีมที่ลงนามในใบสมัครเทาน้ัน 

  10.3 ผูมีสิทธ์ิประทวง ตองทําภายใน 24 ช่ัวโมง 

10.4 การประทวงใหทําเปนลายลักษณอักษร พรอมหลักฐานการประทวงและคาประทวง 

ครั้งละ 1,000  บาท (หน่ึงพันบาทถวน) หากการประทวงประสบผลสําเร็จ คณะกรรมการจะคืนเงินให            

หากไมเปนผลจะยึดเงินคาประทวง 
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ขอ 11 การรักษาระเบียบ  

ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่จะสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันถือปฏิบัติตามระเบียบ “ระเบียบ

จังหวัดอุตรดิตถ วาดวยการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ ประจําป 2556” และระเบียบการแขงขัน

กีฬาแตละชนิด เปนหลัก หากนักกีฬาหรือผูรับผิดชอบหรือทีมใดกระทําการอันเปนการฝาฝนระเบียบและ

ประกาศดังกลาวใหลงโทษตามควรแกกรณีดังตอไปน้ี 

  11.1 วากลาวตักเตือน 

  11.2 ปรับเปนแพในการแขงขันครั้งน้ัน 

  11.3 คณะกรรมการพิจารณาการประทวง เปนผูพิจารณาลงโทษแกนักกีฬาผูฝกสอน  

ผูควบคุมทีมที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบน้ี ตามความเหมาะสมและรายงานใหตนสังกัดทราบตอไป แลวแตกรณี 

11.4 แจงความดําเนินคดีทางอาญา ในกรณีที่มีความผิดทางอาญาเกิดข้ึน 

  หมวด 2 การจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 

 ขอ 1 จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 1.1 รุนอายุไมเกิน  12  ป ทีมชาย  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2544) 

 1.2 รุนอายุไมเกิน  14  ป ทีมชาย  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2542) 

 1.3 รุนอายุไมเกิน  16  ป ทีมชาย  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2540) 

 1.4 รุนอายุไมเกิน  18  ป ทีมชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2538) 

ขอ 2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ 

 2.1 สงรายช่ือนักกีฬาเขารวมไดทีมละไมเกิน 18 คน เจาหนาที่ 3 คน  

       หมายเลขประจําตัวนักกีฬาที่สงเขาแขงขันใหกําหนดหมายเลข 1-18 เทาน้ัน  

โดยในหมายเลข 1 และ 18 เปนผูรักษาประตู และตองติดหมายเลขเสื้อใหตรงกับหมายเลขในใบรายช่ือและ 

ทะเบียนแผงรูปของนักกีฬาที่ย่ืนใบสมัครไวแลว 

2.2 นักกีฬาที่มีช่ือในบัญชีที่ย่ืนใบสมัครและมีคุณสมบัติ พรอมทั้งไดสงรูปถายและหลักฐาน 

การสมัครถูกตองครบถวน จึงจะมีสิทธ์ิเขาแขงขันได 

ขอ 3 การดําเนินการแขงขัน 

3.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)  สมาคมฟุตบอล 

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือ กรมพลศึกษาใชอยู 

3.2 การตรวจหลักฐานกอนลงทําการแขงขัน ใหนักกีฬานําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง                 

มาแสดงตอคณะกรรมการเทาน้ัน 

3.3 ในวันแขงขัน ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนตองนํานักกฬีาไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ควบคุม 

การแขงขัน ณ สนามแขงขันกอนเวลาการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที เมื่อถึงกําหนดเวลาแขงขันแลวทีมใด             

มีผูเลนนอยกวา 7 คน ใหปรับทีมน้ันเปนแพในการแขงขันครั้งน้ัน ดวยผลการแขงขัน 2 : 0 ประตู และ 

จะตองมาทําการแขงขันในวันตอไปตามกําหนดการแขงขัน 
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3.4 การแตงกาย หมายเลขเสื้อตองตรงกับหมายเลขในทะเบียนรายช่ือและแผงรูปนักกีฬาสีเสื้อ 

ตองเหมือนกนัทั้งทีม ยกเวนผูรักษาประตูสีเสื้อตองแตกตางกับผูเลนฝายตนและฝายตรงขามและสีเสื้อของผูตัดสิน 

3.5 กําหนดเวลาการแขงขันในแตละรุนอายุดังน้ี  

  - รุนอายุไมเกิน 12 ป ชาย ครึ่งเวลาละ 30 นาที   พักระหวางครึ่งไมเกิน 10 นาที 

- รุนอายุไมเกิน 14 ป ชาย ครึ่งเวลาละ 35 นาที   พักระหวางครึ่งไมเกิน 10 นาที 

- รุนอายุไมเกิน 16 ป ชาย ครึ่งเวลาละ 40 นาที   พักระหวางครึ่งไมเกิน 10 นาที 

- รุนอายุไมเกิน 18 ป ชาย/หญิง ครึ่งเวลาละ 45 นาที พักระหวางครึ่งไมเกิน 10 นาที 

3.6 ลูกฟุตบอลแขงขัน รุน 12 ป ใชลูกฟุตบอลเบอร 4 / รุน 14 ป ข้ึนไปใชลูกฟุตบอลเบอร 

5 และไดรับการรับรองจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ 

3.7 ในรอบแรกหากผลคะแนนการแขงขันเทากัน ใหดูผลการแขงขันของคูกรณีที่ผานมา โดยให

ทีมชนะเปนผูเขารอบ ถาเสมอกันใหใชวิธีจับสลากหาทีมชนะเพื่อเขาเลนในรอบตอไป  รอบรองชนะเลิศถึงรอบ

ชิงชนะเลิศ ถาหากผลการแขงขันเสมอในเวลาปกติใหเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ  

3.8 การเปลี่ยนตัวผูเลนระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปลี่ยนตัวผูเลนได 5 คน รวมผูรักษาประตู 

3.9 ผลการแขงขันใหถือเกณฑคะแนน ดังน้ี 

ทีมชนะ ได  3  คะแนน  ทีมเสมอ ได  1  คะแนน ทีมแพ ไมไดคะแนน 

3.10 ระเบียบการแขงขันใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบน้ีใหเปนสิทธ์ิของคณะกรรมการ

จัดการแขงขันที่จะพิจารณาดําเนินการ โดยทีมที่เขารวมการแขงขันไมมีสิทธ์ิในการอุทธรณใดๆ ทั้งสิ้น 

หมวด 3 การจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล 

 ขอ 1 จัดการแขงขันรวม 4 รุนอายุ คือ 

 1.1 รุนอายุไมเกิน 12  ป ทีมชาย   (ไมเกิดกอนป พ.ศ.2544) 

 1.2 รุนอายุไมเกิน 14  ป ทีมชาย   (ไมเกิดกอนป พ.ศ.2542) 

 1.3 รุนอายุไมเกิน 16  ป ทีมชาย   (ไมเกิดกอนป พ.ศ.2540) 

 1.4 รุนอายุไมเกิน 18  ป ทีมชาย/ทีมหญิง  (ไมเกิดกอนป พ.ศ.2538) 

ขอ 2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ 

2.1 สงรายช่ือนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 12 คน และเจาหนาที่ 3 คน   

2.2 หมายเลขประจําตัวนักกีฬาที่สงเขาแขงขัน  ใหกําหนดหมายเลข 1 - 12 เทาน้ัน  

และตองติดเสื้อหมายเลขเสื้อใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายช่ือของนักกีฬาที่ย่ืนสมัครไวแลว 

2.3 นักกีฬาที่มีช่ือในบัญชีที่ย่ืนใบสมัครและมีคุณสมบัติพรอมทั้งไดสงรูปถายและหลักฐาน 

การสมัครถูกตองครบถวน จึงจะมีสิทธ์ิลงทําการเขาแขงขันได 

ขอ 3 การดําเนินการแขงขัน 

 3.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  ซึ่งสมาคมฟุตบอล 

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ หรือ กรมพลศึกษาใชอยู 
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 3.2 ในวันแขงขัน ผูจดัการทีมหรือผูฝกสอน ตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ 

ควบคุมการแขงขัน ณ สนามแขงขันกอนเวลาการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที 

 3.3 การแตงกาย หมายเลขเสื้อตองตรงกับหมายเลขในทะเบียนผูเลน สีเสื้อตองเหมือนกัน 

ทั้งทีม  ยกเวนผูรักษาประตูสีเสื้อตองแตกตางกับผูเลนฝายตนและฝายตรงขาม และสีเสื้อของผูตัดสิน 

3.4 กําหนดเวลาการแขงขัน ดังน้ี 

รุนอายุไมเกิน 12 ป ครึ่งเวลาละ 10 นาที พักระหวางครึ่งๆ ละ ไมเกิน 5 นาที 

รุนอายุไมเกิน 14 ป ครึ่งเวลาละ 15 นาที พักระหวางครึ่งๆ ละ ไมเกิน 10 นาที 

รุนอายุไมเกิน 16 ป ครึ่งเวลาละ 15 นาที พักระหวางครึ่งๆ ละ ไมเกิน 10 นาที 

รุนอายุไมเกิน 18 ป ครึ่งเวลาละ 20 นาที พักระหวางครึ่งๆ ละ ไมเกิน 10 นาที 

3.5 ลูกฟุตบอลแขงขัน ไดรับการรับรองจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ 

3.6 ในรอบแรกหากผลคะแนนการแขงขันเทากัน ใหดูผลการแขงขันของคูกรณีที่ผานมา โดยให

ทีมชนะเปนผูเขารอบ ถาเสมอกันใหใชวิธีจับสลากหาทีมชนะเพื่อเขาเลนในรอบตอไป  รอบรองชนะเลิศถึงรอบ

ชิงชนะเลิศ ถาหากผลการแขงขันเสมอในเวลาปกติใหเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ  

3.7 การเปลี่ยนตัวผูเลนระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปลี่ยนตัวผูเลนไดตลอดเวลาการ

แขงขัน 

3.8 ผลการแขงขันใหถือเกณฑคะแนน  ดังน้ี 

ทีมชนะ ได  3  คะแนน ทีมเสมอ  ได  1  คะแนน  ทีมแพ ไมไดคะแนน 

3.9 ระเบียบการแขงขันใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบน้ีใหเปนสิทธ์ิของคณะกรรมการจัดการ 

แขงขันที่จะพิจารณาดําเนินการ โดยทมีที่เขารวมการแขงขันไมมีสิทธ์ิในการอุทธรณใดๆ ทั้งสิ้น 

หมวด 4 การจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล 

 ขอ 1 จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 1.1 รุนอายุไมเกิน  12  ป  ทีมชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2544) 

 1.2 รุนอายุไมเกิน  14  ป  ทีมชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2542) 

 1.3 รุนอายุไมเกิน  16  ป  ทีมชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2540) 

 1.4 รุนอายุไมเกิน  18  ป  ทีมชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2538) 

ขอ 2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ 

สงรายช่ือนักกีฬาไดทีมละ 12 คน และเจาหนาที่ 3 คน  

ขอ 3 หลักเกณฑการแขงขัน 

3.1 กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลยบอล 

แหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน หรือที่กรมพลศึกษาใชอยูในปจจุบัน 

3.2 หมายเลขประจําตัวของนักกีฬาที่สงเขาแขงขันใหกําหนดหมายเลข 1 – 12 และตองติด 

หมายเลขประจําตัวของนักกีฬาแตละคนใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายช่ือที่ย่ืนสมัครไวแลว  สําหรับหัวหนาทีม

จะตองติดแถบหัวหนาทีมที่กลางหนาอกเสื้อใตหมายเลขดวย 
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3.3 การแตงกายหมายเลขเสื้อประจําตัวนักกีฬาใหกําหนดหมายเลขตาม ขอ 4.2 และตอง 

ติดหมายเลขทั้งดานหนาและดานหลังของเสื้อ สวนกางเกงใหใชตามแบบของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ  

โดยประเภทชาย ความยาวของขา วัดจากเปากางเกง ยาวไมเกิน 10 เซ็นติเมตร และประเภทหญิง 

ตองยาวไมเกิน 5 เซ็นติเมตร 

3.4 การแขงขันใชระบบคะแนนเลื่อนไหล (Rally  Point) แพ - ชนะ 2 ใน 3 เซท 

3.5 ความสูงของตาขาย                        ทีมชาย              ทีมหญิง 

- รุนอายุไมเกิน 12 ป   2.15 เมตร  2.00 เมตร 

- รุนอายุไมเกิน 14 ป  2.30 เมตร  2.15 เมตร 

- รุนอายุไมเกิน 16 ป  2.35 เมตร  2.20 เมตร 

- รุนอายุไมเกิน 18 ป  2.43 เมตร  2.24 เมตร 

3.6 คะแนนจากการแขงขัน  ใหถือปฏิบัติตามกติกาการแขงขัน  ดังน้ี 

ทีมชนะ  ได  2 คะแนน  ทีมแพ ได 1 คะแนน 

ทีมไมพรอมทําการแขงขัน/ไมมาทําการแขงขัน   ไมไดคะแนน 

3.7 การแขงขันแตละรอบทีมที่มีคะแนนเทากันใหใชวิธีการตามกฎของสหพันธนานาชาติเปนเกณฑตัดสิน 

ขอ 4 ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

4.1 ทุกทีมจะตองไปแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่แขงขันที่กําหนดไว 

4.2 ทีมใดไมพรอมแขงขันหลังจากเวลาที่กําหนด 15 นาที หรือผูเลนไมครบ 6 คน ใหปรับทีมน้ัน 

เปนแพ เมื่อถูกปรับเปนแพดวยเหตุใดก็ตาม ทีมน้ันตองมาแขงขันในครั้งตอไปตามปกติ 

4.3 ทีมใดมีเจตนาไมยอมทําการแขงขันในขณะที่ยังดําเนินการอยู ใหปรับทีมน้ันเปนแพ และให 

คณะกรรมการดําเนินการแขงขันและคณะกรรมการเทคนิคกีฬาพิจารณาโทษ 

4.4 ทุกทีมจะตองแจงสีชุดแขงขันฯ และตองแตงกายตามสีที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด 

เพื่อประโยชนในการตัดสิน หากไมปฏิบัติจะปรับใหแพในการแขงขันนัดน้ัน 

4.5 ทุกทีมตองยอมรับการตัดสินของกรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิคซึ่งปฏิบัติหนาที่ 

การตัดสินและควบคุมการแขงขันในครั้งน้ัน 

ขอ 5 ปญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ไดระบุในระเบียบน้ี 

  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการแขงขันเปนผูพิจารณา  คําตัดสินของคณะกรรมการ 

ถือเปนเด็ดขาดและอุทธรณไมได 

หมวด 5 การจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ 

 ขอ 1 จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 1.1 รุนอายุไมเกิน  12  ป  ประเภททีมเด่ียวชาย  (ไมเกิดกอนป พ.ศ.2544) 

 1.2 รุนอายุไมเกิน  14  ป  ประเภททีมเด่ียวชาย  (ไมเกิดกอนป พ.ศ.2542) 

 1.3 รุนอายุไมเกิน  16  ป  ประเภททีมเด่ียวชาย  (ไมเกิดกอนป พ.ศ.2540) 

 1.4 รุนอายุไมเกิน  18  ป  ประเภททีมเด่ียวชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป พ.ศ.2538) 
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ขอ 2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ 

2.1 สงรายช่ือนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 5 คน เจาหนาที่ 3 คน  

2.2 นักกีฬาที่มีช่ือในใบสมัครและมีคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเขาแขงขันถูกตอง 

ครบถวน จึงจะมีสิทธ์ิลงทําการแขงขันได 
 

ขอ 3 การดําเนินการแขงขัน 

3.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ  ซึ่งสมาคมเซปกตะกรอ 

แหงประเทศไทย หรือ กรมพลศึกษาใชอยูในปจจุบัน 

3.2 ในวันแขงขัน ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนจะตองสงรายช่ือนักกีฬาตามแบบฟอรมที่กําหนด 

ตอเจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน ณ สนามแขงขันกอนเวลาแขงขันไมนอยกวา 30 นาที เมื่อถึงกําหนดเวลาการ

แขงขันแลว ทีมใดมีผูเลนนอยกวา 3 คน จะถือวาทีมน้ันแพในการแขงขันครั้งน้ัน และระหวางการแขงขันในแต

ละทีมทีมใดมีผูเลนนอยกวา 3 คน ใหปรับทีมน้ันเปนแพในการแขงขันครั้งน้ัน ตามกติกาการแขงขัน 

3.3 เมื่อถึงเวลาการแขงขันทีมใดมีนักกีฬาไมครบตามกติกาการแขงขัน คณะกรรมการ                

จัดการแขงขัน จะรอเปนเวลา 10 นาที และเมื่อเลยเวลาที่กําหนดไว ทีมน้ันมีนักกีฬายังไมครบอกีใหปรบัทมีน้ัน

เปนแพในการแขงขันครั้งน้ันทันที 

3.4 การเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเลน เมื่อไดสงรายช่ือผูเลนประจําวันตอเจาหนาที่ควบคุมการ 

แขงขันแลว หามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเลน หรือเพิ่มเติมอีกไมวากรณีใด ๆ  

3.5 การแตงกายของนักกีฬาตองแตงกายใหเรียบรอยดวยชุดแขงขันที่เหมือนกันทั้งทีม  

และตองติดหมายเลขเสื้อตามกติกาการแขงขัน ใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายช่ือของนักกีฬา หากทีมใดแตง

กาย ไมเรียบรอยหรือบกพรองตามที่ไดกําหนดไว เจาหนาที่ควบคุมการแขงขันมีสิทธ์ิพิจารณาหามนักกีฬาผูน้ัน               

ลงทําการแขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอย และใหถือปฏิบัติตามระเบียบเรื่องของเวลาการแขงขันดวย 

3.6 นักกีฬาทุกคนที่ไดสงรายช่ือในการแขงขันแตละครั้ง จะตองรายงานตัวใหครบทุกคน  

เมื่อคณะกรรมการเรียกหรือประกาศรายช่ือ หากไมครบตามที่ไดแจงไว ทีมน้ันจะถูกปรับใหเปนแพในการ

แขงขันครั้งน้ันทันที  และยังคงมีสิทธ์ิเขาแขงขันในครั้งตอไปตามปกติ 

3.7 คะแนนการแขงขันใหถือเกณฑการไดคะแนน   ดังน้ี 

ชนะ ได       2 คะแนน 

แพ ได       1 คะแนน     

ทีมที่ไมมาแขงขัน หรือ มาแขงขันไมทัน ไมไดคะแนน 

3.8 สําหรับการแขงขันใหถือเกณฑแพ-ชนะ ดังน้ี 

ประเภททีมเด่ียว ใหถือเกณฑแพ - ชนะ 2 ใน 3 เกม 

3.9 ในการแขงขันแบบพบกันหมด หากทีมใดมีคะแนนเขารอบเทากัน จะใชวิธีจับสลาก 

หาทีมเขาแขงขันในรอบตอไป 
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ขอ 4 ปญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ไดระบุในระเบียบน้ี 

  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการแขงขันเปนผูพิจารณา  คําตัดสินของคณะกรรมการ 

ถือเปนเด็ดขาดและอทุธรณไมได 

หมวด 6 การจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด 

 ขอ 1 จัดการแขงขันรวม 2 รุนอายุ คือ 

 1.1 รุนอายุไมเกิน  16  ป ทีมชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2540) 

 1.2 รุนอายุไมเกิน  18  ป ทีมชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2538) 

ขอ 2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ 

  สงทีมเขารวมการแขงขันได ทีมชาย 2 ทีม ทีมหญิง 2 ทีม  เจาหนาที่ 2 คน   

ขอ 3 หลักเกณฑการแขงขัน 

3.1 กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลยบอล 

แหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน  หรือที่กรมพลศึกษาใชอยูในปจจุบัน (ยกเวนเรื่องความสูงของตาขาย) 

3.2 หมายเลขประจําตัวของนักกีฬาที่สงเขาแขงขัน ใหกําหนดหมายเลข 1 – 2 และตอง                   

ติดหมายเลขประจําตัวของนักกีฬาแตละคนใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายช่ือที่ย่ืนสมัครไวแลว 

3.3 การแตงกาย ใหใชตามแบบของสหพันธวอลเลยบอลชายหาดนานาชาติ 

3.4 การแขงขันใชระบบคะแนนเลื่อนไหล (Rally  Point) แพ - ชนะ 2 ใน 3 เซท 

3.5 ความสูงของตาขาย 

  ทีมชาย    ทีมหญิง 

- รุนอายุไมเกิน 16 ป  2.35  เมตร  2.24  เมตร 

- รุนอายุไมเกิน 18 ป  2.35  เมตร  2.24  เมตร 

3.6 คะแนนจากการแขงขัน ใหถือปฏิบติัตามกติกาการแขงขัน  ดังน้ี 

ทีมชนะ ได  2  คะแนน  ทีมแพ  ได  1  คะแนน 

ทีมไมพรอมทําการแขงขัน/ไมมาทําการแขงขัน  ไมไดคะแนน 

3.7 การแขงขันแตละรอบ  ทีมที่มีคะแนนเทากันใหใชวิธีการตามกฎของสหพันธนานาชาติเปนเกณฑตัดสิน 

3.8 ในวันประชุมใหญทางเทคนิค ผูฝกสอน/ผูชวยผูฝกสอนจะตองเขารวมประชุมฯ ฟงคําช้ีแจงดวย 

ขอ 4 ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

4.1 ทุกทีมจะตองไปแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่แขงขันที่กําหนดไว 

4.2 ทีมใดไมพรอมแขงขันหลังจากเวลาที่กําหนด 15 นาที ใหปรับทีมน้ันเปนแพ เมื่อถูกปรับ  

เปนแพดวยเหตุใดก็ตาม ทีมน้ันตองมาแขงขันในครั้งตอไปตามปกติ 

4.3 ทีมใดมีเจตนาไมยอมทําการแขงขันในขณะที่ยังดําเนินการอยู ใหปรับทีมน้ันเปนแพ และ   

ใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันและคณะกรรมการเทคนิคกีฬาพิจารณาโทษ 

4.4 ทุกทีมจะตองแจงสีชุดแขงขันฯ และตองแตงกายตามสีทีค่ณะกรรมการจัดการแขงขัน  

กําหนด เพื่อประโยชนในการตัดสิน หากไมปฏิบัติจะปรับใหแพในการแขงขันนัดน้ัน 
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4.5 ทุกทีมตองยอมรับการตัดสินของกรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่เทคนิคซึ่งปฏิบัติหนาที่ 

ในการตัดสินและควบคุมการแขงขันในครั้งน้ัน 

ขอ 5 ปญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ไดระบุไวในระเบียบน้ี 

  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการแขงขันเปนผูพิจารณา คําตัดสินของคณะกรรมการ 

ถือเปนเด็ดขาดและอุทธรณไมได 

หมวด 7 การจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

 ขอ 1 จัดการแขงขันรวม 2 รุนอายุ คือ 

 1.1  รุนอายุไมเกิน  18  ป ทีมชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2538) 

ขอ 2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ 

สงช่ือนักกีฬาไดทีมละไมเกิน 12 คน และเจาหนาที่ 3 คน  

ขอ 3 การดําเนินการแขงขัน 

3.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมบาสเกตบอล 

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือ กรมพลศึกษาใชอยู 

3.2 การตรวจหลักฐานกอนลงทําการแขงขัน ใหนักกีฬานําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง                 

มาแสดงตอคณะกรรมการเทาน้ัน 

3.3 หมายเลขประจําตัว นักกีฬาที่สงเขาแขงขันใหกําหนดต้ังแตหมายเลข 4 – 15 และตอง 

ติดหมายเลขประจําตัวของนักกีฬาแตละคนใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายช่ือของนักกีฬาที่ย่ืนสมัครไวแลว 

3.4 การแตงกาย หมายเลขเสื้อประจําตัวนักกีฬาใหกําหนดหมายเลขตามขอ 3.2 และสีเสื้อ 

จะตองเปนสีเดียวกันหมดทั้งทีม และจะตองติดหมายเลขดานหนาและดานหลัง 

3.5 การแขงขันแบงออกเปน 4 ชวงเวลา แตละชวงเวลา แบงออกเปนรายละเอียด ดังน้ี 

- ชวงที่ 1   แขงขัน 10 นาที พัก 2 นาที 

- ชวงที่ 2   แขงขัน 10 นาที พัก 5 นาที 

- ชวงที่ 3   แขงขัน 10 นาที พัก 2 นาที 

- ชวงที่ 4   แขงขัน 10 นาที 

3.6 ในกรณีที่ผลการแขงขันเสมอกันอยูใหตอเวลาการแขงขันออกไปอีก ครึ่งละ 5 นาที                       

พักระหวางครึ่ง 2 นาที จนกวาจะมีผลแพชนะ 

 3.7 คะแนนการแขงขัน  ใหถือเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 

ชนะ ได  2  คะแนน    

แพ ได  1  คะแนน 

       ไมมาแขงขัน หรือไมพรอมที่จะทําการแขง  ไมไดคะแนน 

3.8 ลูกบาสเกตบอลที่ใชแขงขัน 

4.7.1 ประเภททีมชายใชลูกเบอร 7 

4.7.2 ประเภททีมหญิงใชลูกเบอร 6 
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3.9 วิธีจัดการแขงขัน 

ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลพิจารณาตามความเหมาะสม 

โดยพิจารณาจากจํานวนทีมที่สงเขารวมการแขงขัน 

3.10 ระเบียบการแขงขันใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบน้ีใหเปนสิทธ์ิของคณะกรรมการ

จัดการแขงขันที่จะพิจารณาดําเนินการ โดยทีมที่เขารวมการแขงขันไมมีสิทธ์ิในการอุทธรณใดๆ ทั้งสิ้น 

หมวด 9 การจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 

ขอ 1 จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 1.1 รุนอายุไมเกิน  12  ป (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2544) 

 1.2 รุนอายุไมเกิน  14  ป (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2542) 

 1.3 รุนอายุไมเกิน  16  ป (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2540) 

 1.4 รุนอายุไมเกิน  18  ป (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2538) 

ขอ 2 ประเภทการแขงขัน 

2.1 ชายเด่ียว   

2.2 หญิงเด่ียว   

2.3 ชายคู   

2.4 หญิงคู   

2.5 คูผสม   

ขอ 3 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ 

3.1 สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 10 คน (ชาย 5 คน หญิง 5 คน) เจาหนาที่ 3 คน 

3.3.1 ชายเด่ียว  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คน 

3.3.2 หญิงเด่ียว  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คน 

3.3.3 ชายคู  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คู 

3.3.4 หญิงคู  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คู 

3.3.5 คูผสม  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คู 

  3.2 การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัด ใหคัดเลือกนักกีฬาไว ชาย 5 คน หญิง 5 คน 

ขอ 4 การดําเนินการแขงขัน 

4.1 กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) ซึ่งกรมพลศึกษา  

และสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย ใชอยูปจจุบัน 

4.2 ลูกเทเบิลเทนนิสที่ใชแขงขัน ใชรายการซึ่งสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติรับรอง 

4.3 หนาไมแรกเก็ตทั้งสองดานดานหน่ึงตองเปนสีแดงสด (BRIGHT RED) และอีกดานหน่ึง 

ตองเปนสีดํา (BLACK) เทาน้ัน ดานที่ใชตีลูกตองเปนแผนยางที่สหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) รับรอง 

4.4 เครื่องแตงกายของผูเลน ไดแก เสื้อแขนสั้น ตองเปนคอปก กางเกงขาสั้น กระโปรง 

จะตองไมเปนสีแสด สีเหลือง สีสม ยกเวนถุงเทา 
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4.5 ผูเขาแขงขันประเภททีม และประเภทคู ตองแตงกายดวยเสื้อที่เหมือนกัน และกางเกงสี                 

ที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน 

4.6 นักกีฬาที่ลงแขงขันตองใสเสื้อทับในกางเกงและสวมถุงเทา รองเทา ใหเรียบรอย   

หากผิดขอบังคับน้ีไมมีสิทธ์ิลงแขงขัน 

4.7 ชุดวอรมหรือสวนหน่ึงสวนใดของชุดวอรม จะใชสวมใสขณะแขงขันไมได ยกเวนกรณีที่ไดรับ 

อนุญาตจากผูช้ีขาด 

4.8 ผูเลนจะตองทําการแขงขันตามที่กําหนด หากเลยเวลาแขงขันใหปรับเปนแพโดยผูช้ีขาดดังน้ี 

4.8.1 ประเภทบุคคล ใหเวลา 5 นาที นับจากกําหนดเวลาแขงขัน หรือหากเลย 

กําหนดเวลาการแขงขันแลวนับจากเวลาที่เรียกลงทําการแขงขัน 

4.8.2 ประเภททีม ใหเวลา 15 นาที นับจากกําหนดเวลาแขงขันหรือหากเลย 

กําหนดเวลาการแขงขันแลวนับจากเวลาที่เรียกมาจับสลาก 

4.8.3 นักกีฬาคนใดหรือคูใด ไมมาแขงขันตามกําหนดเวลา โดยไมแจงให 

คณะกรรมการฯ ทราบลวงหนากอนเวลาแขงขัน 5 นาที ไมมีสิทธ์ิลงแขงขันในครั้งตอไปตลอดการแขงขัน 

ขอ 5 วิธีการแขงขัน 

5.1 ประเภทบุคคล จัดการแขงขันแบบกลุม ใหแขงขันแบบพบกันหมด จนถึงรอบชิง ฯ               

ผลการแขงขันใหถือเกณฑแพ – ชนะ  2 ใน 3  เกม  จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

5.2 ประเภททีม รอบแรก จัดการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย เอาทีมคะแนนเปนที่ 1   

และที่ 2 ของแตละสายมาแขงขันในรอบสอง รอบสองจัดการแขงขันแบบแพคัดออก 

5.2.1 ประเภททีม (ชาย–หญิง)  ใหแขงขันตามลําดับ 5 คู  ABC และ XYZ  ดังน้ี 

คูที่  1  A  แขงขันกับ  X 

   คูที่  2  B  แขงขันกับ  Y 

   คูที่  3  C  แขงขันกับ  Z 

   คูที่  4  A  แขงขันกับ  Y 

   คูที่  5  B  แขงขันกับ  X 

5.2.2 ผลการแขงขันประเภททีมใหถือเกณฑแพ – ชนะ 3 ใน 5 คู 
 

หมวด 10 การจัดการแขงขันกีฬาเปตอง 

 ขอ 1 จัดการแขงขันรวม 4 รุนอายุ คือ 

 1.1 รุนอายุไมเกิน  12  ป (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2544) 

 1.2 รุนอายุไมเกิน  14  ป (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2542) 

 1.3 รุนอายุไมเกิน  16  ป (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2540) 

 1.4 รุนอายุไมเกิน  18  ป (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2538) 

 



-14- 

 

 ขอ 2 ประเภทการแขงขัน 

  2.1 ประเภททีมชาย  2.2 ประเภททีมหญิง   

2.3 ประเภททีมชายคู  2.4 ประเภททีมหญิงคู   

  2.5 ประเภทคูผสม  2.6 ประเภททีมชายเด่ียว  

  2.7 ประเภททีมหญิงเด่ียว  

ขอ 3 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ 

3.1 ทีมหน่ึงสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 14 คน แยกเปนชาย 7 คน หญิง 7 คน 

3.2 เจาหนาที่ 3 คน 

3.3 นักกีฬาคนหน่ึงจะลงแขงขันไดประเภทเดียวเทาน้ัน 

ขอ 4 วิธีจัดการแขงขัน 

  ฝายจัดการแขงขันจะพิจารณาจัดตามหลักสากลทั่วไป แตจะดําเนินการแขงขัน 2 วัน คือ 

   วันแรก  เปนการแขงขันประเภทบุคคล ชาย/หญิง 

เปนการแขงขันประเภทคู ชาย/หญิง 

สิ้นสุดการแขงขันเปนพิธีมอบถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร 

   วันที่สอง เปนการแขงขันประเภททีม ชาย-หญิง  

     เปนการแขงขันประเภทคูผสม ชาย/หญิง 

สิ้นสุดการแขงขันเปนพิธีมอบถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ หากการแขงขันในแตละวันยืดเย้ือ ใหยกการแขงขันในแตละวันไปชิงชนะเลิศในวันตอไป  

หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ขอ 5 การใชลูกบูลในการแขงขัน 

   5.1 ประเภทเด่ียว   ใชลูกบูลคนละ 3 ลูก 5.2 ประเภทคู  ใชลูกบูลคนละ 3 ลูก 

  5.3 ประเภทคูผสม  ใชลูกบูลคนละ 3 ลูก 5.4 ประเภททีม  ใชลูกบูลคนละ 2 ลูก 

ขอ 6 การดําเนินการแขงขัน 

6.1 กติกาการแขงขันใชกติกาของสมาคมเปตองแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ  

หรือที่กรมพลศึกษาใชอยูปจจุบัน 

6.2 ผูเขาแขงขันประเภทคู,ประเภทคูผสม,ประเภททีม ตองแตงกายดวยชุดที่เหมือนกัน   

(หามใสกางเกงยีนส) 

ขอ 7 ปญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ไดระบุในระเบียบน้ี 

  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการแขงขันเปนผูพิจารณา คําตัดสินของคณะกรรมการ 

ถือเปนเด็ดขาดและอุทธรณไมได 
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หมวด 11 การจัดการแขงขันกรีฑา 

 ขอ 1 จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 1.1 รุนอายุไมเกิน  12  ป  ชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2544) 

 1.2 รุนอายุไมเกิน  14  ป  ชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2542) 

 1.3 รุนอายุไมเกิน  16  ป  ชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2540) 

 1.4 รุนอายุไมเกิน  18  ป  ชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2538) 

ขอ 2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ 

2.1 นักกีฬาคนหน่ึงจะแขงขันประเภทบุคคลไดไมเกิน 2 รายการ ประเภททีมไมเกิน 2 รายการ 

2.2 ประเภทบุคคลใหสงช่ือเขาแขงขันไดไมเกินประเภทละ 2 คน 

2.3 ประเภทว่ิงผลัด (4 x 100, 4 x 400 ม.) สงได 1 ทีม ๆ ละไมเกิน 6 คน  

2.4 เจาหนาที่ทีม 3 คน  

ขอ 3 ระเบียบการแขงขันและการจัดการแขงขัน 

3.1 คณะกรรมการจัดการแขงขัน จะเปนผูจัดเขาชองว่ิงเฉพาะตัว จัดเขาพวกตามประเภท 

การแขงขันและจัดลําดับการประลองในการแขงขันประเภทลาน 

3.2 การแขงขันประเภทใดที่นักกีฬาเขาแขงขันไมถึง 4 ทีม คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

จะไมจัดใหมีการแขงขัน 

3.3  กําหนดการแขงขันแตละประเภท แตละระยะในวันหน่ึงๆ  เวลาการแขงขันอาจใกลเคียงกัน 

นักกีฬาเขาแขงขันหลายประเภทหรือหลายระยะ จะตองรับผิดชอบและสงนักกีฬาเขาแขงขันใหทนัตามกาํหนดเวลา

ที่กําหนดไว 

  3.4 ในวันแขงขัน เจาหนาที่ผูควบคุมนักกีฬาตองเปนผูนํานักกีฬาที่จะเขาแขงขันไปรายงาน

ตัวตอเจาหนาที่ผูตัดสินแผนกทะเบียน โดยประเภทลู กอนการแขงขัน 30 นาที ประเภทลาน กอนการแขงขัน 

20 นาที  โดยเจาหนาที่ผูตัดสินทะเบียนจะประกาศเรียกกอนหมดเวลาประมาณ 10 นาที  ของแตละประเภท และ

เมื่อรายงานตัวแลวตองเขาไปอยูในที่กําหนดไวเพื่อการตรวจสอบตอไป 

3.5 นักกีฬาคนใดไมมารายงานตัว หรือมาไมทันรายงานตัวตามเวลาที่กําหนดแขงขันจะถือวา 

สละสิทธ์ิการแขงขันในประเภทน้ันและไมมีสิทธ์ิลงแขงขันในประเภทอื่นๆ อีก ยกเวนกรณีที่นักกีฬากําลัง

แขงขันประเภทอื่น ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอนรายงานตัวแทนได แตนักกีฬาตองรับผิดชอบตอการแขงขัน

น้ันๆ ใหทันกําหนดเวลา 

  3.6 นักกีฬาทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบแทนแลวแตกรณีตอฝายเรียกตัว

นักกีฬาทุกครั้งกอนที่จะลงทําการแขงขัน 

3.7 เมื่อทีมใดไดสงบัญชีแยกประเภทการแขงขันแลว จะขอเพิ่มเติมตัวผูเขาแขงขันอีกไมได 
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3.8 ในการประลองประเภทความสูง จะเลื่อนไมพาดความสูง ดังน้ี 

กระโดดสูง (ชาย) ข้ันอบอุนรางกาย 1.65 และ 1.80 เมตร ข้ันเริ่ม 1.75 เมตร 

และจะข้ึนข้ันละ 5 ซม. ไปจนถึงข้ันความสูง 1.90 เมตร จากน้ันจะข้ึนข้ันละ 3 ซม. 

กระโดดสูง (หญิง) ข้ันอบอุนรางกาย 1.35 และ 1.45 เมตร ข้ันเริ่ม 1.40 เมตร 

และจะข้ึนข้ันละ 5 ซม. ไปจนถึงข้ันความสูง 1.60 เมตร จากน้ันจะข้ึนข้ันละ 3 ซม. 

  3.9 การเขารอบสุดทายของประเภทลู 

   ถามี 2 พวก ใหคัดเอาอันดับที่ 1-2-3 แตละพวก และเวลาที่ดีที่สุดอีก 2 คน หรือทีม

เขารอบชิงชนะเลิศ ถามี 3 พวก ใหคัดเอาอันดับที่ 1-2 ของแตละพวกและเวลาที่ดีที่สุดอีก 2 คน หรือ 

ทีมเขารอบชิงชนะเลิศ ถามี 4 พวก ใหคัดเอาอันดับที่ 1 ของแตละพวก และเวลาที่ดีที่สุดอีก 4 คน หรือ  

ทีมเขารอบรองชนะเลิศ โดยคัดที่ 1-4 ของแตละพวก เขารอบชิงชนะเลิศ 

  3.10 การจัดเขาชองว่ิง 

   ถามี 2 พวก ใหคัดเอาที่ 1-2 ของแตละพวกจับสลากอยูชอง 3,4,5,6  

ถามี 3 พวก ใหคัดเอาที่ 1 แตละพวก และที่ 2 ที่เวลาที่ดีที่สุดจับสลากอยูชอง 3,4,5,6 

ถาม ี4 พวก ใหคัดเอาที่ 1 แตละพวกจับสลากอยูชอง 3,4,5,6  

                                 นอกน้ันที่เหลือใหจับสลากอยูชอง 1,2,7,8 

ขอ 4 ประเภทการแขงขัน 

12  ป 14  ป 16  ป 18  ป  

รุนอายุไมเกิน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.  ว่ิง  100 เมตร / / / / / / / / 

2.  ว่ิง  200 เมตร / / / / / / / / 

3.  ว่ิง  400 เมตร - - / / / / / / 

4.  ว่ิง  800 เมตร - - / / / / / / 

5.  ว่ิง  1,500 เมตร - - / / / / / / 

6.  ว่ิง  3,000 เมตร - - - - / / / / 

7.  ว่ิง  5,000 เมตร - - - - / - / / 

8. ว่ิงผลัด 4 X 100 เมตร / / / / / / / / 

9. ว่ิงผลัด 4 X 400 เมตร - - - - / / / / 

10. กระโดดไกล / / / / / / / / 

11. กระโดดสูง - - / / / / / / 

12.  ทุมนํ้าหนัก / / / / / / / / 

13.  ขวางจักร / / / / / / / / 

14.  พุงแหลน / / / / / / / / 

15.  เขยงกาวกระโดด 9 ม. - - - - - / - / 

16.  เขยงกาวกระโดด 10 ม. - - - - / - / - 

            หมายเหตุ  สัญลักษณ  /  คือประเภทที่จัดใหมีการแขงขัน  –  คือไมมีการแขงขัน 
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 หมวดท่ี 12 วาดวยกติกากีฬามวยไทยสมัครเลน และมวยสากลสมัครเลน 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  1  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน  18  ป  ชาย  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2538)  

 ขอ 2.  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

   2.1 ใชขอบังคับกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหงชาติ  วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2556 

  2.2 ใชกติกาการแขงขันมวยไทยสมัครเลนของกรมพลศึกษา ที่ใชอยูในปจจุบันและใชเครื่อง

คอมพิวเตอรในการตัดสินการแขงขัน  

ขอ 3.  ประเภทการแขงขัน  

 มวยไทยสมัครเลน 

  3.1 การแขงขันแบงออกเปน  11 รุน  ดังน้ี 

   3.1.1  รุนเปเปอรเวท  นํ้าหนักตองเกิน  39 กก. และไมเกิน  42 กก. 

   3.1.2  รุนพินเวท  นํ้าหนักตองเกิน  42 กก. และไมเกิน  45 กก. 

   3.1.3  รุนไลทฟลายเวท  นํ้าหนักตองเกิน  45 กก. และไมเกิน  48 กก. 

   3.1.4  รุนฟลายเวท  นํ้าหนักตองเกิน  48 กก. และไมเกิน  51 กก. 

   3.1.5  รุนแบนต้ัมเวท  นํ้าหนักตองเกิน  51 กก. และไมเกิน  54 กก. 

   3.1.6  รุนเฟเธอรเวท  นํ้าหนักตองเกิน  54 กก. และไมเกิน  57 กก. 

   3.1.7  รุนไลทเวท  นํ้าหนักตองเกิน  57 กก. และไมเกิน  60 กก. 

   3.1.8  รุนจูเนียรเวลเตอรเวท นํ้าหนักตองเกิน  60 กก. และไมเกิน 63.5 กก. 

   3.1.9  รุนเวลเตอรเวท  นํ้าหนักตองเกิน  63.5 กก.และไมเกิน  67 กก. 

   3.1.10  รุนจูเนียรมิดเดิลเวท นํ้าหนักตองเกิน  67 กก. และไมเกิน  71 กก. 

   3.1.11รุนมิดเดิลเวท  นํ้าหนักตองเกิน  71 กก. และไมเกิน  75 กก. 

มวยสากลสมัครเลน 

3.2 การแขงขันแบงออกเปน 10 รุน ดังน้ี 

3.2.1 รุนเปเปอรเวท   นํ้าหนักตองเกิน 39 กก. และไมเกิน 42 กก. 

3.2.2 รุนพินเวท   นํ้าหนักตองเกิน 42 กก. และไมเกิน 45 กก. 

3.2.3 รุนไลทฟลายเวท   นํ้าหนักตองเกิน 45 กก. และไมเกิน 48 กก. 

3.2.4 รุนฟลายเวท   นํ้าหนักตองเกิน 48 กก. และไมเกิน 51 กก. 

3.2.5 รุนแบนต้ัมเวท   นํ้าหนักตองเกิน 51 กก. และไมเกิน 54 กก. 

3.2.6 รุนเฟเธอรเวท   นํ้าหนักตองเกิน 54 กก. และไมเกิน 57 กก. 

3.2.7 รุนไลทเวท   นํ้าหนักตองเกิน 57 กก. และไมเกิน 60 กก. 

3.2.8 รุนไลทเวลเตอรเวท  นํ้าหนักตองเกิน 60 กก. และไมเกิน 64 กก. 

3.2.9 รุนเวลเตอรเวท   นํ้าหนักตองเกิน 64 กก. และไมเกิน 69 กก. 

3.2.10 รุนมิดเดิลเวท   นํ้าหนักตองเกิน 69 กก. และไมเกิน 75 กก. 
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 ขอ 4.  คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 

 4.1  ใหเปนไปตามขอบังคับของกรมพลศึกษา 

  4.2 นักกีฬาตองไมเคยผานการแขงขันมวยไทยอาชีพจากเวทีมวยราชดําเนินและลุมพินี       

ที่  ผานมาในรอบหน่ึงป  

 4.3 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีอายุไมตํ่ากวา 15 ป 

 ขอ 5.  การดําเนินการและวิธีการจัดการแขงขัน 

     5.1 วิธีการจัดการแขงขัน  จัดการแขงขันแบบแพคัดออก  (Knock out) 

                   5.2 การตรวจรางกายและช่ังนํ้าหนัก     

วันประชุมผูจัดการทีม ผูควบคุมจะตองนํานักกีฬาทุกคน ทุกรุน ไปตรวจรางกายและช่ัง

นํ้าหนักเขารุน ณ  สถานที่กําหนดให  ต้ังแตเวลา  07.00 – 10.00  น. 

  วันแขงขัน  เฉพาะนักกีฬาที่เขาแขงขันในวันน้ันๆ  ตองไปตรวจรางกาย ช่ังนํ้าหนัก ต้ังแตเวลา     

08.00 – 09.00 น. 

  หมายเหตุ นักกีฬาที่ไมไปตรวจรางกายและช่ังนํ้าหนักตามวันและเวลาที่กําหนด ไมอนุญาต   

ใหเขารวมการแขงขันอยางเด็ดขาด 

หมวดท่ี 13  วาดวยกติกากีฬาแบดมินตัน 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 1.1 รุนอายุไมเกิน  12  ป  ชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2544) 

 1.2 รุนอายุไมเกิน  14  ป  ชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2542) 

 1.3 รุนอายุไมเกิน  16  ป  ชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2540) 

 1.4 รุนอายุไมเกิน  18  ป  ชาย/หญิง (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2538) 

 ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

2.1 ประเภทชายเด่ียว, หญิงเด่ียว 

 ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ 

  แตละทีมใหสงนักกีฬาชายได 2 คน หญิง 2 คน และใหนักกีฬาในทีมมีสิทธิเขาแขงขัน           

ในประเภทบุคคลได ประเภทเด่ียว อน่ึงผูเขาแขงขันคนเดียวจะสมัครเขาแขงขันประเภทเดียวกัน ซ้ํา 2 ครั้ง

ไมได มีเจาหนาที่ได 3 คน  คือผูจดัการทีม 1 คน และผูฝกสอน 2 คน 

ขอ 4.  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

  4.1 ใหใชขอบังคับ กรมพลศึกษา. วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2556 

  4.2 ใหใชกติกาการแขงขันเทนนิส  ฉบับปจจุบันที่สมาคมลอนเทนนิสแหงประเทศไทยฯ  

ใหการรับรอง 
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 ขอ 5.  การดําเนินการแขงขัน 

  5.1 แขงขันแบบแพคัดออกโดยใหมีการชิงตําแหนงที่ 1 ที่ 2 เทาน้ัน และสวนตําแหนงที่ 3 ให

ผูแพในรอบรองชนะเลิศ ครองตําแหนงรวมกัน 

  5.2 การเลนแบบ  Rally  Point  (3x21) ระบบการนับคะแนน 

   5.2.3 แมทชหน่ึงตองชนะใหไดมากที่สุดใน 3 เกม เวนแตจะไดกําหนดเปนอยางอื่น 

   5.2.4 ฝายที่ได 21 คะแนน กอนจะเปนฝายชนะ 

   5.2.5 ฝายที่ชนะการตีโตจะได  1 คะแนน 

   5.2.6 ถามีคะแนน 20 เทากัน  ฝายชนะตองมีคะแนนนํา 2 คะแนน 

   5.2.7 ถามีคะแนน 30 เทากัน  ฝายที่ได 30 คะแนน กอน เปนฝายชนะ 

   5.2.8 ฝายชนะ  เปนฝายไดสงในเกมตอไป 

5.3 การเปลี่ยนขาง 

5.3.1 ผูเลนจะตองเปลี่ยนขาง 

5.3.2 หลังจากจบเกมที่ 1 

5.3.3 กอนเริ่มเกมที่ 3  (ถาม)ี  และ 

5.3.4 ในเกมที่ 3  หรือการเลนเกมเดียว  เมื่อฝายหน่ึงคะแนนนําถึง  11 คะแนน    

5.4 ถาผูเลนลืมเปลี่ยนขาง  ใหเปลี่ยนขางทันทีที่รูตัวและลูกไมอยูในการเลน  ใหนับคะแนน

ตอจากคะแนนที่ไดไวในขณะน้ัน 

5.5 เมื่อฝายหน่ึงมีคะแนนถึง 11 คะแนนในแตละเกม ใหพักในระหวางเกมไดไมเกิน 60 วินาท ี

5.6 การพักระหวางเกมที่ 1  กับเกมที่ 2  และระหวางเกมที่ 2  กับเกมที่ 3  ใหพักไดไมเกิน 

120 วินาที  อนุญาตสําหรับทุกแมทชการแขงขัน 
 

 ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาแตละชนิด มีอํานาจหนาที่ที่จะดําเนินการแขงขันตาม

ระเบียบน้ีหากมีปญหาหรือขอขัดแยงใดๆ เกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบการแขงขันและไมสามารถตกลงกันได 

ใหประธานคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันแตละระดับการจัดการแขงขัน มีอํานาจหนาที่ตัดสินใจยุติปญหาน้ัน

และใหถือเปนที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่      เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 


