
            
 
 

ระเบียบจังหวัดอุตรดิตถ 

วาดวยการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรยีนสวนกลางและภูมภิาค จังหวัดอุตรดิตถ ประจําป 2555  

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

เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีโอกาสเขารวมการแขงขันกีฬาชนิดตางๆ อันเปน     

สวนหน่ึงของการสงเสริมสุขภาพ อานามัยของนักเรียน นักศึกษา โดยรัฐบาลจะสงเริมการกีฬาเพื่อสรางโอกาส         

ใหเยาวชนไดพัฒนาทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ นําช่ือเสียงมาสูจังหวัดอุตรดิตถ และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด จังหวัดจึงไดกําหนดจัดการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ 

ประจําป  2555 ข้ึน เพื่อใหการแขงขันดําเนินการไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม  และไดมาตรฐานจังหวัดอุตรดิตถ             

จึงกําหนดระเบียบ หลักเกณฑไวดังตอไปน้ี 
 

หมวดท่ี 1   วาดวยเรื่องท่ัวไป  

ขอ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ ระเบียบจังหวัดอุตรดิตถ ”  วาดวยการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง    

และภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ ประจําป 2555 

 ขอ 2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3.  ใหยกเลิกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบ น้ีแทน 

 ขอ 4.  คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 

 4.1 ตองเปนนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดรัฐบาล  เทศบาล  องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  และเอกชนต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามญัและ

สายอาชีวศึกษา  ภายในจังหวัดอุตรดิตถและอยูในเขตอําเภอน้ันๆ   

 4.2  จัดการแขงขันจํานวน 4 รุน ดังน้ี 

  4.2.1 รุนอายุไมเกิน 12 ป ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2543 

  4.2.2 รุนอายุไมเกิน 14 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541 

  4.2.3 รุนอายุไมเกิน 16 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2539 

  4.2.4 รุนอายุไมเกิน 18 ป ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537 

 ขอ 5.  การสมัครเขาแขงขันใหปฏิบัติ ดังน้ี 

5.1  กีฬาและกรีฑาใหใชใบสมัครตามแบบที่จงัหวัดจัดทําข้ึน 

 5.2  สงใบสมัครพรอมหลักฐานตามรายละเอียดในขอกําหนดการรบัสมัครเขารวมการแขงขัน 

กีฬานักเรียน นักศึกษาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ  ประจําป 2555 ในใบสมัครทีจ่ังหวัดจัดทํา

โดยใหนักกีฬาระบุเลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ประกอบหลักฐานในใบสมัคร  

 5.3  นักกีฬาที่สมัครเขารวมการแขงขันใหสงสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  ซึ่งรับรองสาํเนาถูกตองดวย   

 5.4  นักเรียนทุกคนตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองเรียบรอยแลว 

 5.5  การสมัครเขาแขงขัน ตองใชช่ือสถานศึกษา หรือกลุมเครือขายโรงเรียน  

5.6 ใหผูบรหิารสูงสุดของหนวยกีฬา  หรือผูไดรบัมอบหมายเปนผูลงนามในใบสมัครแขงขันกีฬา 

นักเรียน นักศึกษาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ ประจําป 2555 โดยผูฝกสอนตองเปนครหูรอื 

อาจารยในสถานศึกษา หรือ กลุมเครือขายโรงเรียน 
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 ขอ 6.  การสงทีมเขารวมการแขงขัน กําหนดการรับสมัคร และกําหนดจัดการแขงขัน 

   6.1  การแขงขันระดับจังหวัด เปนการแขงขันกีฬาในรุนอายุไมเกนิ 12 ป 14 ป 16 ป และ 18 ป 

เพื่อสงเสรมิใหนักเรียน นักศึกษา ไดเลนกีฬาและออกกําลังกายอยางทั่วถึง 

   6.2  การคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด จะดําเนินการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ      

รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป ไปเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๖ ประจําป 

๒๕๕5 ณ จังหวัดสุโขทัย 

  6.3  การสงทมีเขารวมแขงขัน ทกุสถานศึกษา ตามขอ 4 มสีิทธิสงนักเรียน นักศึกษา สมัครเขารวม

การแขงขันฯ โดยสงหลกัฐานการสมัครเขารวมการแขงขันฯ ไดทีส่ํานักงานการทองเที่ยวและกฬีาจงัหวัดอตุรดิตถ 

6.4  กําหนดรับสมัครต้ังแตวันที่  22 สิงหาคม – 4 กันยายน 2555  (วัน เวลาราชการ) 

  6.5  กําหนดประชุมผูฝกสอน/ผูจัดการทีม ทุกชนิดกีฬา วันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น.  

ณ หองประชุมสํานักงานบงัคับคดี จังหวัดอุตรดิตถ  

   6.6  กําหนดจัดการแขงขัน ระหวางวันที่ 8 - 14 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ  

และสนามเครอืขายภายในจังหวัดอุตรดิตถ 

ขอ 7.  ชนิดกีฬา รุนอายุ ประเภทการแขงขัน และสนามแขงขัน 
 

จํานวนนักกีฬา/ทีม    

ท่ี 
 

ชนิดกีฬา 
 

รุนอาย ุ
 

ประเภท 
ชาย หญิง 

 

หมายเหตุ 

1 ฟุตบอล อายุไมเกิน 12  ป 

อายุไมเกิน 14  ป 

อายุไมเกิน 16  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย  

ชาย  

ชาย 

ชาย , หญิง 

   

2 ฟุตซอล 

 

อายุไมเกิน 12  ป 

อายุไมเกิน 14  ป 

อายุไมเกิน 16  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย  

ชาย  

ชาย 

ชาย , หญิง 

    

3 วอลเลยบอล อายุไมเกิน 12  ป 

อายุไมเกิน 14  ป 

อายุไมเกิน 16  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

   

4 เซปกตะกรอ อายุไมเกิน 12  ป 

อายุไมเกิน 14  ป 

อายุไมเกิน 16  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย  

ชาย  

ชาย 

ชาย , หญิง 

 

 

 

 

  

5 เทเบิลเทนนิส อายุไมเกิน 12  ป 

อายุไมเกิน 14  ป 

อายุไมเกิน 16  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย  

ชาย  

ชาย 

ชาย , หญิง 
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จํานวนนักกีฬา/ทีม    

ท่ี 
 

ชนิดกีฬา 
 

รุนอาย ุ
 

ประเภท 
ชาย หญิง 

 

หมายเหตุ 

6 วอลเลยบอล

ชายหาด 

อายุไมเกิน 12  ป 

อายุไมเกิน 14  ป 

อายุไมเกิน 16  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

   

7 บาสเกตบอล อายุไมเกิน 14  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

   

8 เทนนิส อายุไมเกิน 14  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

   

9 เปตอง อายุไมเกิน 12  ป 

อายุไมเกนิ 14  ป 

อายุไมเกิน 16  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

   

10 กรีฑา อายุไมเกิน 12  ป 

อายุไมเกิน 14  ป 

อายุไมเกิน 16  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

ตามระเบียบฯ 

หมวดที่ 8  

วาดวยกติกากรีฑา 

(หนา 16 – 18) 

 

11 วายนํ้า อายุไมเกิน 14  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

   

12 กีฬาแบดมินตัน อายุไมเกิน 14  ป 

อายุไมเกิน 18  ป 

ชาย , หญิง 

ชาย , หญิง 

   

13 มวยไทย

สมัครเลน 

อายุไมเกิน 18  ป ชาย  -  

14 มวยสากล

สมัครเลน 
อายุไมเกิน 18  ป ชาย  -  

 

  

ขอ 8.  ระเบียบกติกาการแขงขัน 

  8.1  กติกาการแขงขัน ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยหรือสหพันธกีฬา

ตามชนิดกีฬาน้ันๆ ฉบับปจจุบัน 

  8.2  คูแขงขันมีสิทธ์ิตรวจสอบหลักฐานใบสมัครของคูแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

  8.3  ชนิดกีฬาที่มีทีมสมัครแขงขัน  ไมเกิน 4 ทีม ใหทําการแขงขันแบบพบกันหมดทีมที่ได

คะแนนจากผลการแขงขันสูงสุดเปนทีมชนะเลิศ  ทีมที่ไดคะแนนอันดับ 2  ไดที่ 2  โดยคะแนนที่ไดจากผลการ

แขงขันใหเปนไปตามแตละชนิดกีฬากําหนด   

  8.4  กีฬาประเภททีมหากมีทีมสมัครมากกวา 5 ทีม ในรอบแรกใหแบงเปนสายๆ ละเทาๆ กัน 

ต้ังแตรอบสองใหแขงขันในระบบแบบแพคัดออก 
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  8.5  การแขงขันกีฬาทุกชนิดกีฬาหากมีการเลนผิดกติกาหรือระเบียบการแขงขันอยางรุนแรงใหสิทธิผู

ตัดสินยุติการแขงขันช่ัวคราว และเรียกหัวหนาทีมและผูฝกสอนที่ระบุไวในใบสมัครมารบัฟงการพิจารณาของผู

ตัดสินหากยังไมสามารถยุติความรุนแรงไดใหผูตัดสินมีอํานาจใหทีมใดทีมหน่ึงที่เปนผูกระทํารุนแรงแพในครั้งน้ัน 

 8.6  เมื่อถึงกําหนดแขงขัน หากทีมใดมาชากวากําหนดเริ่มการแขงขัน 15 นาที  ตามเวลาของ

คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน  ใหปรับเปนแพ  เวนแตจะตรวจสอบไดวา เปนเหตุสุดวิสัย โดยใหแจงที่

คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาประเภทน้ันๆ 

 8.7  การไมมาทําการแขงขันตามกําหนดเวลาใหผูฝกสอนแจงคณะกรรมการจัดการแขงขันทราบ

อยางนอย  3  ช่ัวโมง  มิฉะน้ันคณะกรรมการจัดการแขงขัน จะตัดสิทธิตลอดการแขงขันและพิจารณาตัดสิทธิ สง

ทีมเขารวมการแขงขันในปตอไป 

  8.8  ขณะทําการแขงขัน หากทีมใดทีมหน่ึงไมยอมลงทําการแขงขันตอทั้งที่ยังเหลือเวลาหรือแตม  

การแขงขันหรือไมมาทําการแขงขัน  โดยไมมีเหตุผลสมควรใหปรับเปนแพ  และลงโทษนักกีฬาและผูฝกสอนไมให

เกี่ยวของกับการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ เปนเวลา  2  ป และ

รายงานใหผูบังคับบัญชาพิจารณาลงโทษตามสมควรและประกาศใหทุกหนวยกีฬาทราบโดยทั่วกัน   

8.9  ถาปรากฏหลักฐานวาทีมใดทีมหน่ึงปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน เพื่อใหนักกีฬามีสิทธิลงทําการแขงขัน 

ใหปรับเปนแพ นับต้ังแตทุกครั้งที่ไดทําการแขงขันมาแลวและตัดสิทธินักกีฬาและผูฝกสอนคนน้ันหามรวมการแขงขันตอไปอีก 

2 ป พรอมทัง้รายงานผูบงัคับบัญชาใหลงโทษทางวินัยและประกาศใหทุกหนวยงานกีฬาทราบโดยทั่วกัน 

ขอ 9.  การประทวง 

  9.1  หามประทวงฝายจัดการแขงขัน และกรรมการผูตัดสิน  

  9.2  ผูมีสิทธิประทวงตองเปนผูฝกสอนหรือผูจัดการทีมที่ลงนามในใบสมัครเทาน้ัน 

  9.3  ผูมีสิทธิประทวง ตองทําภายใน  24  ช่ัวโมง 

9.4  การประทวงใหทําเปนลายลักษณอักษร  พรอมหลักฐานการประทวงและคาประทวง 

ครั้งละ  3,000  บาท (สามพันบาทถวน) หากการประทวงประสบผลสําเร็จ คณะกรรมการจะคืนเงินใหหาก 

ไมเปนผลจะยึดเงินคาประทวง เพื่อสนับสนุนการแขงขันตอไป 

ขอ 10.  ระเบียบกติกาใดที่ไมไดระบุในระเบียบน้ี ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแตละชนิด

ออกระเบียบการแขงขันเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาชนิดน้ันๆ แต

การออกระเบียบเพิ่มเติมตองไมขัดแยงกับระเบียบน้ี และจะตองแจงใหหนวยกีฬาทราบในวันประชุมผูฝกสอน 

ผูจัดการทมีทุกทมี 

ขอ 11.  การรักษาระเบียบ   ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่จะสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันถือปฏิบัติ

ตามระเบียบ  “ระเบียบจังหวัดอุตรดิตถ  วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  ระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค 

จังหวัดอุตรดิตถ ประจําป 2555”  และระเบียบการแขงขันกีฬาแตละชนิดเปนหลัก  หากนักกีฬาหรือผูรับผิดชอบ

หรือทีมใดกระทําการอันเปนการฝาฝนระเบียบและประกาศดังกลาวใหลงโทษตามควรแกกรณีดังตอไปน้ี 

  11.1  วากลาวตักเตือน 

  11.2  ปรับเปนแพในการแขงขันครั้งน้ัน 

  11.3  คณะกรรมการพิจารณาการประทวง เปนผูพิจารณาลงโทษแกนักกีฬาผูฝกสอน ผูควบคุมทีม 

ที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ตามความเหมาะสมและจะรายงานใหตนสังกัดทราบตอไป แลวแตกรณี 

11.4 แจงความดําเนินคดีทางอาญา ในกรณีที่มีความผิดทางอาญาเกิดข้ึน 
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 ขอ 12.  รางวัล 

12.1 เกียรติบัตร 

                 - มอบเปนกรรมสิทธ์ิแกนักกีฬาที่ไดตําแหนงที่ 1 – 4 ของกีฬาทุกชนิด 

ซึ่งสงรายช่ือที่ถูกตองตามระเบียบการแขงขัน    

 ขอ 13.  การรักษาพยาบาล  ในระหวางที่มีการแขงขันกีฬาใหหนวยงานผูจัดการแขงขัน  จัดแพทยหรือ

พยาบาลไปประจํา ณ สนามแขงขัน หากมีนักกีฬาที่เขาแขงขันไดรับบาดเจ็บระหวางการแขงขันใหแพทยหรือ

พยาบาลที่ประจําสนามแขงขันทําการรักษาพยาบาล ในกรณีที่การรักษาพยาบาลตองใชเครื่องมือพิเศษหรือแพทย

ผูชํานาญการโดยเฉพาะ หรือจะตองเขารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่

ราชการอนุมัติใหเบิกได  

 

 

 

--------------------------- 
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หมวดท่ี 2  วาดวยกติกากีฬาฟุตบอล 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน 12 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2543 

 รุนอายุไมเกิน 14 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541 

 รุนอายุไมเกิน 16 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2539 

 รุนอายุไมเกิน 18 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537 

ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

  2.1  ประเภททมีชาย 

  2.2  ประเภททมีหญงิ 

ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

3.1 ทีมฟุตบอลทีเ่ขาแขงขันสงช่ือนักกีฬาไดไมเกิน 18  คน เจาหนาที ่3 คน เพื่อทําหนาที่  ดังน้ี 

1)   ผูจัดการทมี   

2) ผูฝกสอน    

3) ผูชวยผูฝกสอน   

นักกีฬาที่ลงทําการแขงขัน ตองติดหมายเลขเสื้อใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายช่ือ และแผงรูป

ของนักกีฬาที่ย่ืนใบสมัครไวแลว 

3.2 นักกีฬาที่มีช่ือในบญัชีที่ย่ืนใบสมัคร และมีคุณสมบัติพรอมทัง้ไดสงรูปถายและหลักฐาน 

การสมัครถูกตองครบถวน  จงึจะมสีิทธ์ิเขาแขงขันได 

ขอ 4.  การดําเนินการแขงขัน 

4.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)  สมาคมฟุตบอล 

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือ กรมพลศึกษาใชอยู 

4.2  ในวันแขงขัน ผูจัดการทมีหรือผูฝกสอนตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ควบคุม 

การแขงขัน  ณ สนามแขงขันกอนเวลาการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที เมื่อถึงกําหนดเวลาแขงขันแลวทีมใดม ี               

ผูเลนนอยกวา  7  คน  ใหปรับทมีน้ันเปนแพในการแขงขันครั้งน้ัน  ดวยผลการแขงขัน 2 : 0  ประตู  และจะตอง

มาทําการแขงขันในวันตอไปตามกําหนดการแขงขัน 

4.3  การแตงกาย หมายเลขเสื้อตองตรงกบัหมายเลขในทะเบยีนรายช่ือและแผงรปูนักกีฬาสเีสือ้

ตองเหมือนกนัทั้งทีม ยกเวนผูรักษาประตูสเีสื้อตองแตกตางกับผูเลนฝายตนและฝายตรงขาม และสเีสื้อของผูตัดสิน 

4.4  กําหนดเวลาการแขงขันในแตละรุนอายุดังน้ี  

  - รุนอายุไมเกิน  14  ป   ครึ่งเวลาละ 35 นาที  พักระหวางครึ่งไมเกิน 10 นาที 

- รุนอายุไมเกิน  18  ป   ครึ่งเวลาละ 45 นาที  พักระหวางครึ่งไมเกิน 10 นาที 

4.5  ลูกฟุตบอลแขงขัน ใชเบอร 5   และไดรับการรบัรองจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ 

4.6  ในรอบแรกหากผลคะแนนการแขงขันเทากัน ใหดูผลการแขงขันของคูกรณีที่ผานมา โดยใหทีม

ชนะเปนผูเขารอบ ถาเสมอกันใหใชวิธีจับสลากหาทีมชนะเพือ่เขาเลนในรอบรองชนะเลิศ  รอบรองชนะเลิศถาหาก

ผลการแขงขันเสมอในเวลาปกติใหเตะลกูโทษ ณ จุดเตะโทษ  รอบชิงชนะเลิศ หากหมดเวลาการแขงขันในเวลา

ปกติยังเสมอกันใหตอเวลาการแขงขันออกไปอีก 30 นาที โดยแบงเปน 2 ครึ่งๆ ละ 15 นาที  ไมมีการพักครึ่ง และ

หากหมดเวลาชวงตอเวลาแลวยังเสมอกันอกีใหหาทีมชนะดวยการยิงลกูโทษ ณ จุดเตะโทษ   



-7- 

4.7  การเปลี่ยนตัวผูเลนระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปลี่ยนตัวผูเลนได  5 คน รวมทั้ง   

ผูรักษาประตู 

4.8  ผลการแขงขันใหถือเกณฑคะแนน  ดังน้ี 

ทีมชนะ  ได 3   คะแนน 

ทีมเสมอ ได 1   คะแนน  

ทีมแพ  ไมไดคะแนน 

4.9  ระเบียบการแขงขันใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบน้ีใหเปนสิทธ์ิของคณะกรรมการจัดการ

แขงขันที่จะพจิารณาดําเนินการ  โดยทีมทีเ่ขารวมการแขงขันไมมีสิทธ์ิในการอุทธรณใด ๆ  ทั้งสิ้น 

4.10  การตรวจหลักฐานกอนลงทําการแขงขัน  ใหนักกีฬานําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง                 

มาแสดงตอคณะกรรมการเทาน้ัน 

หมวดท่ี 3  วาดวยกติกากีฬาบาสเกตบอล 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  2  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน  14  ป  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541)  

 รุนอายุไมเกิน  18  ป  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537)  

ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

  2.1  ประเภททมีชาย 

  2.2  ประเภททมีหญงิ 

ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

ทีมบาสเกตบอลที่เขาแขงขัน จะสงช่ือนักกีฬาไดไมเกิน  12  คน  และเจาหนาที่  3  คน  

เพื่อทําหนาที่ ดังตอไปน้ี 

- ผูจัดการทมี 

- ผูฝกสอน 

- ผูชวยผูฝกสอน 

ขอ 4.  การดําเนินการแขงขัน 

4.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมบาสเกตบอล 

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือ กรมพลศึกษาใชอยู 

4.2 หมายเลขประจําตัว นักกีฬาทีส่งเขาแขงขันใหกําหนดต้ังแตหมายเลข 4 – 15  และตองติด 

หมายเลขประจําตัวของนักกีฬาแตละคนใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายช่ือของนักกีฬาที่ย่ืนสมัครไวแลว 

4.3 การแตงกาย หมายเลขเสื้อประจําตัวนักกีฬาใหกําหนดหมายเลขตามขอ 4.2 และสีเสื้อจะตอง 

เปนสีเดียวกันหมดทั้งทีม และจะตองติดหมายเลขดานหนาและดานหลัง 

4.4 การแขงขันแบงออกเปน 4  ชวงเวลา แตละชวงเวลา แบงออกเปนรายละเอียด ดังน้ี 

4.4.1  ชวงที่  1 แขงขัน 10 นาที  พัก 2 นาที 

4.4.2  ชวงที่  2 แขงขัน 10 นาที  พัก 5 นาที 

4.4.3  ชวงที่  3 แขงขัน 10 นาที  พัก 2 นาที 

4.4.4  ชวงที่  4 แขงขัน 10 นาที 
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4.5 ในกรณีที่ผลการแขงขันเสมอกันอยูใหตอเวลาการแขงขันออกไปอีก  ครึ่งละ  5  นาที                       

พักระหวางครึง่  2  นาที  จนกวาจะมีผลแพชนะ 

4.6 คะแนนการแขงขัน  ใหถือเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 

ชนะ ได  2  คะแนน   แพ ได  1  คะแนน 

       ไมมาแขงขัน หรือไมพรอมที่จะทําการแขง  ไมไดคะแนน 

4.7 ลูกบาสเกตบอลที่ใชแขงขัน 

4.7.1  ประเภททมีชายใชลูกเบอร 7 

4.7.2  ประเภททมีหญิงใชลูกเบอร 6 

4.8  วิธีจัดการแขงขัน 

ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลพจิารณาตามความเหมาะสม 

โดยพิจารณาจากจํานวนทมีทีส่งเขารวมการแขงขัน 
 

หมวดท่ี 4  วาดวยกติกากีฬาวอลเลยบอล 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน 12 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2543 

 รุนอายุไมเกิน 14 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541 

 รุนอายุไมเกิน 16 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2539 

 รุนอายุไมเกิน 18 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537 

ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

  2.1  ประเภททมีชาย 

  2.2  ประเภททมีหญงิ 

ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

ทีมวอลเลยบอล – ในรม  ประกอบดวย 

3.1 นักกีฬา  12  คน 

3.2 เจาหนาที่  3  คน  (ผูฝกสอน  1 คน,  ผูชวยผูฝกสอน  2  คน) 

3.3 ผูจัดการทมี  1 คน  (ไมมีสิทธ์ิลงไปน่ังกบัทมีขณะแขงขัน) 

ขอ 4.  หลักเกณฑการแขงขัน 

4.1 กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ   ซึ่งสมาคมวอลเลยบอล 

แหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน  หรือทีส่ํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใชอยูในปจจบุัน 

4.2 หมายเลขประจําตัวของนักกีฬาทีส่งเขาแขงขันใหกําหนดหมายเลข 1 – 12 และตองติด 

หมายเลขประจําตัวของนักกีฬาแตละคนใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายช่ือที่ย่ืนสมัครไวแลว  สําหรับหัวหนาทมี

จะตองติดแถบหัวหนาทมีที่กลางหนาอกเสื้อใตหมายเลขดวย 

4.3 การแตงกายหมายเลขเสื้อประจําตัวนักกีฬาใหกําหนดหมายเลขตามขอ 4.2  และตองติด 

หมายเลขทั้งดานหนาและดานหลงัของเสือ้  สวนกางเกงใหใชตามแบบของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ  โดย

ประเภทชาย  ความยาวของขา วัดจากเปากางเกง  ยาวไมเกิน  10  เซ็นติเมตร  และประเภทหญิงตองยาวไมเกิน   

5  เซนติเมตร 
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4.4 การแขงขันใชระบบคะแนนเลื่อนไหล   (Rally  Point)   แพ – ชนะ  3  ใน 5 เซท 

4.5 ความสูงของตาขาย 

  ทีมชาย  ทีมหญิง 

- รุนอายุไมเกิน 12 ป  2.30  เมตร  2.15  เมตร 

- รุนอายุไมเกิน 14 ป  2.30  เมตร  2.15  เมตร 

- รุนอายุไมเกิน 16 ป  2.43  เมตร  2.24  เมตร 

- รุนอายุไมเกิน 18 ป  2.43  เมตร  2.24  เมตร 

4.6 คะแนนจากการแขงขัน  ใหถือปฏิบัติตามกติกาการแขงขัน  ดังน้ี 

ทีมชนะ    ได  2  คะแนน   

ทีมแพ    ได  1  คะแนน 

ทีมไมพรอมทําการแขงขัน / ไมมาทําการแขงขัน   ไมไดคะแนน 

4.7 การแขงขันแตละรอบ  ทีมที่มีคะแนนเทากันใหใชวิธีการตามกฎของสหพันธนานาชาติ 

เปนเกณฑตัดสิน 

4.8 ในวันประชุมใหญทางเทคนิค  ผูฝกสอน/ผูชวยผูฝกสอน จะตองเขารวมประชุม หากไมมา 

เขารวมประชุมจะหามลงทําหนาที ่

ขอ 5.  ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

  ในวันแขงขัน 

5.1 ทุกทีมจะตองไปแขงขันตามวัน  เวลา  และสถานที่แขงขันทีก่ําหนดไว 

5.2 ทีมใดไมพรอมแขงขันหลังจากเวลาที่กําหนด 15 นาที หรือผูเลนไมครบ 6 คน ใหปรับทีมน้ัน 

เปนแพ เมือ่ถูกปรับเปนแพดวยเหตุใดก็ตาม ทีมน้ันตองมาแขงขันในครั้งตอไปตามปกติ 

5.3 ทีมใดมีเจตนาไมยอมทําการแขงขันในขณะที่ยังดําเนินการอยู ใหปรับทีมน้ันเปนแพ และให 

คณะกรรมการดําเนินการแขงขันและคณะกรรมการเทคนิคกีฬาพิจารณาโทษ 

5.4 ทุกทีมจะตองแจงสีชุดแขงขันฯ และตองแตงกายตามสทีี่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด 

เพื่อประโยชนในการตัดสิน หากไมปฏิบัติจะปรับใหแพในการแขงขันนัดน้ัน 

5.5 ทุกทีมตองยอมรับการตัดสินของกรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิคซึง่ปฏิบัติหนาที ่

การตัดสินและควบคุมการแขงขันในครั้งน้ัน 

5.6 ใหการแขงขันเปนไปตามกําหนดที่คณะกรรมการไดกําหนดไว  จะขอเปลี่ยนแปลงไมได 

6.  ปญหาอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีไดระบุในระเบียบน้ี 

  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการแขงขันเปนผูพิจารณา  คําตัดสินของคณะกรรมการ 

ถือเปนเด็ดขาดและอุทธรณไมได 

หมวดท่ี 5  วาดวยกติกากีฬาเซปกตะกรอ 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน 12 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2543 

 รุนอายุไมเกิน 14 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541 

 รุนอายุไมเกิน 16 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2539 

 รุนอายุไมเกิน 18 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537 
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ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

  2.1  ประเภททมีชาย 

  2.2  ประเภททมีหญงิ 

ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

3.1 แขงขันประเภททีมเด่ียว ใหสงรายช่ือนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 5 คน ในการประชุม 

จับสลากประกบคูแขงขันของทีมเด่ียว  

 3.2  เจาหนาที่ 3 คน  เพื่อทําหนาที่ดังตอไปน้ี 

- ผูจัดการทมี 1 คน     ผูฝกสอน 1 คน      ผูชวยผูฝกสอน  1  คน 

3.3 นักกีฬาที่มีช่ือในบัญชีใบสมัคร และมีคุณสมบัติพรอมไดสงรูปถายและหลักฐานการสมัคร 

เขาแขงขันถูกตองครบถวน  จึงจะมสีิทธ์ิเขาแขงขันได 
 

ขอ 4.  การดําเนินการแขงขัน 

4.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ  ซึ่งสมาคมตะกรอ 

แหงประเทศไทยหรือกรมพลศึกษาใชอยูในปจจุบัน 

4.2 ในวันแขงขัน ผูจัดการทมีหรือผูฝกสอนจะตองสงรายช่ือนักกีฬาตามแบบฟอรมที่กําหนด 

ตอเจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน  ณ  สนามแขงขันกอนเวลาแขงขันไมนอยกวา 30  นาที เมื่อถึงกําหนดเวลาการ

แขงขันแลว ทีมใดมีผูเลนนอยกวา 3 คน (สําหรับทมีเด่ียว) จะถือวาทีมน้ันแพในการแขงขันครั้งน้ัน และระหวาง

การแขงขันในแตละทมี ทีมใดมผีูเลนนอยกวา 3 คน ใหปรับทีมน้ันเปนแพในการแขงขันครั้งน้ัน ตามกติกาการ

แขงขัน 

4.3 เมื่อถึงเวลาการแขงขันทีมใดมีนักกีฬาไมครบตามกติกาการแขงขัน  คณะกรรมการจัด 

การแขงขันจะรอเปนเวลา 10 นาที  และเมื่อเลยเวลาที่กําหนดไว  ทีมน้ันมีนักกีฬายังไมครบอกีใหปรับทีมน้ันเปน

แพในการแขงขันครั้งน้ันทันท ี

4.4 การเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเลน  เมื่อไดสงรายช่ือผูเลนประจําวันตอเจาหนาที่ควบคุมการ 

แขงขันแลว หามมิใหมกีารเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเลน  หรือเพิ่มเติมอกีไมวากรณีใด ๆ  

4.5 การแตงกายของนักกีฬาตองแตงกายใหเรียบรอยดวยชุดแขงขันที่เหมือนกันทั้งทมี และ 

ตองติดหมายเลขเสื้อตามกติกาการแขงขัน ใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายช่ือของนักกีฬา หากทีมใดแตงกายไม

เรยีบรอยหรือบกพรองตามทีไ่ดกําหนดไว เจาหนาที่ควบคุมการแขงขันมีสทิธ์ิพจิารณาหามนักกฬีาผูน้ันลงทาํการ

แขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอย และใหถือปฏิบัติตามระเบียบเรื่องของเวลาการแขงขันดวย 

4.6 นักกีฬาทุกคนที่ไดสงรายช่ือในการแขงขันแตละครัง้  จะตองรายงานตัวใหครบทกุคน  

เมื่อคณะกรรมการเรียกหรือประกาศรายช่ือ  หากไมครบตามที่ไดแจงไว  ทีมน้ันจะถูกปรบัใหเปนแพในการแขงขัน

ครั้งน้ันทันที  และยังคงมสีิทธ์ิเขาแขงขันในครัง้ตอไปตามปกติ 

4.7 คะแนนการแขงขันใหถือเกณฑการไดคะแนน   ดังน้ี 

ชนะ ได       2  คะแนน 

แพ ได       1  คะแนน     

ทีมที่ไมมาแขงขัน หรือ มาแขงขันไมทัน ไมไดคะแนน 
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4.8 สําหรับการแขงขันใหถือเกณฑแพ – ชนะ  ดังน้ี 

4.8.1  ประเภททมีเด่ียว  ใหถือเกณฑแพ – ชนะ  2  ใน  3  เกม 

4.9 ในการแขงขันแบบพบกันหมด  หากทมีใดมีคะแนนเขารอบเทากัน  จะใชวิธีจับสลาก 

หาทีมเขาแขงขันในรอบตอไป 

หมวดท่ี 6  วาดวยกติกากีฬาเปตอง 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน 12 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2543 

 รุนอายุไมเกิน 14 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541 

 รุนอายุไมเกิน 16 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2539 

 รุนอายุไมเกิน 18 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537 

ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

  2.1  ประเภททมีชาย  3  คน 

  2.2  ประเภททมีหญงิ  3  คน 

2.3  ประเภททมีชายคู  2  คน 

  2.4  ประเภททมีหญงิคู  2  คน 

2.5  ประเภททมีชายเด่ียว 1  คน 

  2.6  ประเภททมีหญงิเด่ียว 1  คน 

ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

3.1 ทีมหน่ึงสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  12  คน แยกเปนชาย  6  คน หญิง  6  คน 

3.2 เจาหนาที่ประกอบดวยผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน 2 คน 

3.3 นักกีฬาคนหน่ึงจะลงแขงขันไดประเภทเดียวเทาน้ัน 

ขอ 4.  วิธีจัดการแขงขัน 

4.1 รอบแรก ทุกประเภทการแขงขัน  (บุคคลชาย, บุคคลหญิง, คูชาย, คูหญิง, ทีมชาย 3 คน,  

ทีมหญิง 3 คน) จะใชวิธีจัดการแขงขันแบบพบกันหมดทุกทมี  จะคัดทีมที่มีคะแนน  อันดับที่ 1 – 4 เขาไปแขงขัน

ในรอบรองชนะเลิศ  (4 ทีมสุดทาย) 

หมายเหตุ     ถาทีมใดมีคะแนนการแขงขันเทากันจะใชวิธีนับแตมได-แตมเสียจากใบบันทึกคะแนนในแต

ละครัง้การแขงขัน (เฉพาะคูกรณีที่มีคะแนนเทากันเทาน้ัน) 

4.2 รอบรองชนะเลิศ    ทุกประเภทการแขงขัน (บุคคลชาย, บุคคลหญงิ, คูชาย, คูหญิง  

ทีมชาย 3 คน,ทีมหญิง 3 คน)  

4.2.1 คูที่ 1 ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1  แขงขันกับทีมทีม่ีคะแนน อันดับที่ 4  

4.2.2 คูที่ 2 ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 2  แขงขันกับทีมทีม่ีคะแนน อันดับที่ 3 

4.2.3 ทีมชนะในคูที่ 1  และคูที่ 2  เขาไปแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ 

4.2.4 ทีมแพในคูที่ 1  และคูที่ 2  ไดรับเหรียญทองแดงทั้ง 2 ทีม 

4.3 รอบชิงชนะเลิศ  ทุกประเภทการแขงขัน (บุคคลชาย, บุคคลหญงิ, คูชาย, คูหญิง,  

ทีมชาย 3 คน , ทีมหญงิ 3 คน) 
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ขอ 5.  คะแนนการแขงขัน 

   5.1 การแขงขันระบบ  11  แตม 

  5.2 รอบรองชนะเลิศ ถึง ชิงชนะเลิศ  ใช 13 คะแนน 
 

ขอ 6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

  ทีมใดไมสามารถลงทําการแขงขันไดภายใน 15 นาที  นับต้ังแตสัญญาณเวลาที่คณะกรรมการ

จัดการแขงขันไดใหสัญญาณเริม่การแขงขัน  ทีมหรือนักกีฬาน้ันจะเสียคะแนนใหคูแขงขัน 1 คะแนน  และทุกๆ 5 

นาที  อีก 1 คะแนน ถาครบ 1 ช่ัวโมง  ยังลงทําการแขงขันไมไดใหปรบัเปนแพในครัง้น้ัน  (ครั้งตอไปถาพรอมลง

ทําการแขงขันก็ใหลงทําการแขงขันได) 

ขอ 7 . การใชลูกบูลในการแขงขัน 

   7.1 ประเภทเด่ียว ใชลูกบูลคนละ 3 ลูก 

  7.2 ประเภทคู ใชลูกบูลคนละ 3 ลูก 

  7.3 ประเภททีม ใชลูกบลูคนละ 2 ลูก 

ขอ 8.  การดําเนินการแขงขัน 

8.1 กติกาการแขงขัน  ใชกติกาของสมาคมเปตองแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ และ  

ระเบียบการแขงขันตามทีส่ํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กําหนด 

 

8.2 ผูเขาแขงขันประเภทคู,  ประเภททีม  ตองแตงกายดวยชุดทีเ่หมอืนกัน  และติดช่ือทีม 

ดานหลังเสือ้แขงขันเปนภาษาไทย (หามใสกางเกงยีนส) 

ขอ 9.  ตารางการแขงขัน 

  ฝายจัดการแขงขันจะพิจารณาจัดตามหลักสากลทั่วไป  แตจะดําเนินการแขงขัน 2 วัน  คือ 

   วันแรก  เปนการแขงขันประเภทบุคคลชาย, บุคคลหญิง 

เปนการแขงขันประเภทคู  (ชาย – หญงิ) 

สิ้นสุดการแขงขันเปนพิธีมอบถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร 

   วันที่สองเปนการแขงขันประเภททีม  (ชาย – หญงิ) รอบกอนรองชนะเลิศ 

      เปนการแขงขันรอบรองชนะเลิศ จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

สิ้นสุดการแขงขันเปนพิธีมอบถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ  หากการแขงขันในแตละวันยืดเย้ือ  ใหยกการแขงขันในแตละวันไปชิงชนะเลิศ 

    ในวันตอไป  หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

หมวดท่ี 7    วาดวยกติกากีฬาเทเบิลเทนนิส 

ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  2  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน  14  ป  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541)  

 รุนอายุไมเกิน  18  ป  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537)  

ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

  2.1  ประเภททมีชาย 

  2.2  ประเภททมีหญงิ 
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ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

3.1 ประเภทบุคคล  (ชาย – หญิง)  สงนักกีฬาเขาแขงขันได  ดังน้ี 

3.3.1  ชายเด่ียว  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คน 

3.3.2  หญิงเด่ียว  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คน 

3.2 เจาหนาที่  3  คน  เพื่อทําหนาที่  ดังน้ี 

- ผูควบคุมทีม  -  ผูฝกสอนชาย  -  ผูฝกสอนหญิง 

  3.3  การคัดเลือกตัวแทน ใหคัดนักกีฬาไว จํานวนชาย  5  คน  หญิง  5  คน 
 

ขอ 4.  การดําเนินการแขงขัน 

4.1 กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธเทเบลิเทนนิสนานาชาติ(ITTF) ฉบับปรบัปรุง   

ซึ่งกรมพลศึกษา และสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย ใชอยูปจจุบัน 

4.2 ลูกเทเบิลเทนนิสที่ใชแขงขัน  ใชรายการซึ่งสหพันธเทเบลิเทนนิสนานาชาติรับรอง 

4.3 หนาไมแรกเก็ตทัง้สองดานดานหน่ึงตองเปนสีแดงสด(BRIGHT RED)และอีกดานหน่ึง 

ตองเปนสีดํา (BLACK)  เทาน้ัน ดานที่ใชตีลูกตองเปนแผนยางที่สหพันธเทเบลิเทนนิสนานาชาติ(ITTF)รับรอง 

4.4 เครื่องแตงกายของผูเลน  ไดแก  เสื้อแขนสั้น  ตองเปนคอปก  กางเกงขาสั้น  กระโปรง 

จะตองไมเปนสีแสด  สเีหลือง  สสีม  ยกเวนถุงเทา 

4.5 ผูเขาแขงขันประเภททีม และประเภทคู ตองแตงกายดวยเสือ้ที่เหมือนกัน และกางเกงส ี                

ที่เหมือนกันหรือคลายคลงึกัน 

4.6 นักกีฬาที่ลงแขงขันตองใสเสื้อทบัในกางเกงและสวมถุงเทา รองเทา ใหเรียบรอย  หากผิด 

ขอบังคับน้ีไมมีสทิธ์ิลงแขงขัน 

4.7 ชุดวอรมหรอืสวนหน่ึงสวนใดของชุดวอรม จะใชสวมใสขณะแขงขันไมได ยกเวนกรณีที่ไดรับ 

อนุญาตจากผูช้ีขาด 

4.8 ผูเลนจะตองทําการแขงขันตามทีก่ําหนด หากเลยเวลาแขงขันใหปรบัเปนแพโดยผูช้ีขาด ดังน้ี 

4.8.1 ประเภทบุคคล ใหเวลา 5 นาที  นับจากกําหนดเวลาแขงขัน หรือหากเลยกําหนดเวลา 

การแขงขันแลวนับจากเวลาที่เรียกลงทําการแขงขัน 

4.8.2 นักกีฬาคนใดหรือคูใด ไมมาแขงขันตามกําหนดเวลา โดยไมแจงใหคณะกรรมการฯ  

ทราบลวงหนากอนเวลาแขงขัน 5 นาที ไมมีสิทธ์ิลงแขงขันในครั้งตอไปตลอดกาแขงขัน 

ขอ 5.  วิธีการแขงขัน 

5.1 ประเภทบุคคล  จัดการแขงขันแบบกลุม ใหแขงขันแบบพบกันหมด จนถึงรอบชิง ฯ               

ผลการแขงขันใหถือเกณฑแพ – ชนะ  2 ใน 3  เกม  จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

หมวดท่ี 8  วาดวยกติกากรีฑา 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  1  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน 12 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2543 

 รุนอายุไมเกิน 14 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541 

 รุนอายุไมเกิน 16 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2539 

 รุนอายุไมเกนิ 18 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537 
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 ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

  2.1  ประเภททมีชาย   

2.2  ประเภททมีหญงิ 

ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

3.1 นักกีฬาคนหน่ึงจะแขงขันประเภทบุคคลไมเกิน 2 รายการ  ประเภททีมไมเกิน 2 รายการ 

3.2 ประเภทบุคคลใหสงช่ือเขาแขงขันไดไมเกินประเภทละ  2  คน 

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

เจาหนาที่ทีม  ประกอบดวย  ผูจัดการทีม  ผูฝกสอนนักกีฬา  และผูชวยผูฝกสอนนักกีฬา  

ขอ 4.  ระเบียบการแขงขันและการจัดการแขงขัน 

4.1   คณะกรรมการจัดการแขงขัน จะเปนผูจัดเขาชองว่ิงเฉพาะตัว  จัดเขาพวกตามประเภทการ 

แขงขันและจัดลําดับการประลองในการแขงขันประเภทลาน 

4.2 การแขงขันประเภทใดที่นักกีฬาเขาแขงขันไมถึง  4 ทีม  คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

จะไมจัดใหมีการแขงขัน 

4.3 กําหนดการแขงขันแตละประเภท แตละระยะในวันหน่ึง ๆ   เวลาการแขงขันอาจใกลเคียงกันนักกีฬา 

เขาแขงขันหลายประเภทหรือหลายระยะ จะตองรบัผดิชอบและสงนักกีฬาเขาแขงขันใหทันตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว 

  4.4  ในวันแขงขัน  เจาหนาที่ผูควบคุมนักกีฬาตองเปนผูนํานักกีฬาที่จะเขาแขงขันไปรายงานตัวตอ

เจาหนาที่ผูตัดสินแผนกทะเบียน โดยประเภทลู  กอนการแขงขัน 30 นาที ประเภทลาน  กอนการแขงขัน 20 นาที  

โดยเจาหนาที่ผูตัดสินทะเบียนจะประกาศเรียกกอนหมดเวลาประมาณ 10 นาท ี ของแตละประเภท และเมื่อรายงานตัวแลว

ตองเขาไปอยูในทีก่ําหนดไวเพื่อการตรวจสอบตอไป 

4.4 นักกฬีาคนใดไมมารายงานตัว หรือมาไมทันรายงานตัวตามเวลาที่กําหนดแขงขันจะถือวาสละสิทธ์ิ 

การแขงขันในประเภทน้ันและไมมสีิทธ์ิลงแขงขันในประเภทอื่นๆ อีก ยกเวนกรณีทีนั่กกีฬากําลังแขงขันประเภทอื่น ให

ผูจัดการทมี หรือผูฝกสอนรายงานตัวแทนได แตนักกีฬาตองรับผิดชอบตอการแขงขันน้ันๆ ใหทันกําหนดเวลา 

  4.6  นักกีฬาทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบแทนแลวแตกรณีตอฝายเรียกตัวนักกีฬา 

ทุกครั้งกอนทีจ่ะลงทําการแขงขัน 

4.7 เมื่อทมีใดไดสงบัญชีแยกประเภทการแขงขันแลว จะขอเพิม่เติมตัวผูเขาแขงขันอีกไมได 

4.8 ในการประลองประเภทความสูง  จะเลื่อนไมพาดความสงู   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. 

  4.9  การเขารอบสุดทายของประเภทลู 

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

เขารอบชิงชนะเลิศ  ถามี  3  พวก ใหคัดเอาอันดับที่ 1-2  ของแตละพวกและเวลาที่ดีทีสุ่ดอีก  2  คน  หรือทีม

เขารอบชิงชนะเลิศ ถามี  4  พวก ใหคัดเอาอันดับที่ 1 ของแตละพวก และเวลาที่ดีทีสุ่ดอีก 4 คน หรือเขารอบ           

รองชนะเลิศ โดยคัดที่ 1-4  ของแตละพวก เขารอบชิงชนะเลิศ 
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  4.10 การจัดเขาชองว่ิง 

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

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

ถาม ี4 พวก ใหคัดเอาที่ 1 แตละพวกจบัสลากอยูชอง  3,4,5,6   นอกน้ันที่เหลือให 

จับสลากอยูชอง  1,2,7,8 
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ขอ 5. ประเภทการแขงขัน 

10  ป 12  ป 14  ป 16  ป 18  ป ท่ัวไป  

รุนอายุไมเกิน 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.  ว่ิง  60 เมตร - - / / - - - - - - - - 

2.  ว่ิง  80 เมตร - - / / - - - - - - - - 

3.  ว่ิง  100 เมตร - - / / / / / / / / - - 

4.  ว่ิง  200 เมตร - - / / / / / / / / - - 

5.  ว่ิง  400 เมตร - - / / / / / / / / - - 

6.  ว่ิง  800 เมตร - - - - - - - - / / - - 

7.  ว่ิง  1,500 เมตร - - - - - - - - / / - - 

8.  ว่ิง  3,000 เมตร - - - - - - - - / / - - 

9.  ว่ิง  5,000 เมตร - - - - - - - - / / - - 

10. ว่ิงผลัด 8 X 50 เมตร / / / / / / - - - - - - 

11. ว่ิงผลัด 4 X 100 เมตร / / / / / / / / / / - - 

12. ว่ิงผลัด 4 X 200 เมตร / / / / / / / / / / - - 

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

14. กระโดดไกล - - - - - - / / / / - - 

15. กระโดดสงู - - - - - - / / / / - - 

16. ทุมนํ้าหนัก - - - - - - / / / / - - 

17. ขวางจักร - - - - - - / / / / - - 

18. พุงแหลน - - - - - - / / / / - - 

19. เขยงกาวกระโดด 9 ม. - - - - - - - / - / - - 

20. เขยงกาวกระโดด 10 ม. - - - - - - / - / - - - 

21.  เดิน  2,000 เมตร - - - - - - - - - - - - 

22.  เดิน  3,000 เมตร - - - - - - - / - / - - 

23.  เดิน  5,000 เมตร - - - - - - / - / - - - 
 

หมายเหตุ    /  = ประเภททีจ่ัดใหมกีารแขงขัน 
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หมวดท่ี 9  วาดวยกติกากีฬาวอลเลยบอลชายหาด 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน 12 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2543 

 รุนอายุไมเกิน 14 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541 

 รุนอายุไมเกิน 16 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2539 

 รุนอายุไมเกิน 18 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537 

ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

  2.1  ประเภททมีชาย 

  2.2  ประเภททมีหญงิ 

ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

  ทีมวอลเลยบอล – ชายหาด  ประกอบดวย   นักกีฬา  8  คน  (ชาย 2 ทีม, หญิง 2 ทีม)  

เจาหนาที่  2  คน   

ขอ 4.  หลักเกณฑการแขงขัน 

4.1  กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลยบอล 

แหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน  หรือที่  กรมพลศึกษาใชอยูในปจจบุัน   (ยกเวนเรือ่งความสงูของตาขาย) 

4.2 หมายเลขประจําตัวของนักกีฬาทีส่งเขาแขงขัน ใหกําหนดหมายเลข 1 – 2  และตอง                   

ติดหมายเลขประจําตัวของนักกีฬาแตละคนใหตรงกบัหมายเลขในบัญชีรายช่ือที่ย่ืนสมัครไวแลว 

4.3  การแตงกาย ใหใชตามแบบของสหพันธวอลเลยบอล – ชายหาดนานาชาติ 

4.4  การแขงขันใชระบบคะแนนเลื่อนไหล  (Rally  Point)  แพ – ชนะ  2  ใน  3  เซท 

4.5  ความสูงของตาขาย 

ทีมชาย   ทีมหญิง 

- รุนอายุไมเกิน 12 ป  2.30  เมตร  2.15  เมตร 

- รุนอายุไมเกิน 14 ป  2.30  เมตร  2.15  เมตร 

- รุนอายุไมเกิน 16 ป  2.43  เมตร  2.24  เมตร 

- รุนอายุไมเกิน 18 ป  2.43  เมตร  2.24  เมตร 

4.6  คะแนนจากการแขงขัน ใหถือปฏิบัติตามกติกาการแขงขัน  ดังน้ี 

ทีมชนะ  ได 2  คะแนน 

ทีมแพ  ได 1  คะแนน 

ทีมไมพรอมทําการแขงขัน / ไมมาทําการแขงขัน  ไมไดคะแนน 

4.7 การแขงขันแตละรอบ  ทีมที่มีคะแนนเทากันใหใชวิธีการตามกฎของสหพันธนานาชาติ   

เปนเกณฑตัดสิน 

4.8 ในวันประชุมใหญทางเทคนิค  ผูฝกสอน/ผูชวยผูฝกสอนจะตองเขารวมประชุมฯ  

ฟงคําช้ีแจงดวย 

 

 

 



 

-18- 

 

ขอ 5.  ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

  ในวันแขงขัน 

5.1  ทุกทีมจะตองไปแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่แขงขันที่กําหนดไว 

5.2  ทีมใดไมพรอมแขงขันหลังจากเวลาที่กําหนด 15 นาที  ใหปรับทีมน้ันเปนแพ  เมื่อถูกปรับ  

เปนแพดวยเหตุใดก็ตาม  ทีมน้ันตองมาแขงขันในครั้งตอไปตามปกติ 

5.3  ทีมใดมีเจตนาไมยอมทําการแขงขันในขณะที่ยังดําเนินการอยู ใหปรับทีมน้ันเปนแพ และ   

ใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันและคณะกรรมการเทคนิคกีฬาพิจารณาโทษ 

5.4  ทุกทีมจะตองแจงสีชุดแขงขันฯ และตองแตงกายตามสทีี่คณะกรรมการจัดการแขงขัน  

กําหนด เพื่อประโยชนในการตัดสิน หากไมปฏิบัติจะปรบัใหแพในการแขงขันนัดน้ัน 

5.5  ทุกทีมตองยอมรบัการตัดสินของกรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่เทคนิคซึ่งปฏิบัติหนาที ่

ในการตัดสินและควบคุมการแขงขันในครั้งน้ัน 

5.6  ใหการแขงขันเปนไปตามกําหนดที่คณะกรรมการไดกําหนดไว  จะขอเปลี่ยนแปลงไมได 

ขอ 6.  ปญหาอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีไดระบุไวในระเบียบน้ี 

  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการแขงขันเปนผูพิจารณา คําตัดสินของคณะกรรมการ 

ถือเปนเด็ดขาดและอุทธรณไมได 
 

หมวดท่ี 10    วาดวยกติกากีฬาฟุตซอล 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  4  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน 12 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2543 

 รุนอายุไมเกิน 14 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541 

 รุนอายุไมเกิน 16 ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2539 

 รุนอายุไมเกิน 18 ป  มเกิดกอนป  พ.ศ.2537  

ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

ประเภททีมชาย 

ประเภททีมหญงิ 

ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

3.1 ทีมฟุตซอลทีเ่ขาแขงขัน  จะสงช่ือผูเขาแขงขันไดไมเกนิ 14  คน  และเจาหนาที่  3  คน   

เพื่อทําหนาที่  ดังตอไปน้ี 

           -  ผูจัดการทีม  1  คน 

           -  ผูฝกสอน  1  คน 

-  ผูชวยผูฝกสอน  1 คน 

3.2 หมายเลขประจําตัวนักกีฬาที่สงเขาแขงขัน  ใหกําหนดหมายเลข  1 – 12  เทาน้ัน  และตอง 

ติดเสื้อหมายเลขเสื้อใหตรงกับหมายเลขในบญัชีรายช่ือของนักกีฬาที่ย่ืนสมัครไวแลว 

3.3 นักกีฬาที่มีช่ือในบญัชีที่ย่ืนใบสมัคร  และมีคุณสมบัติพรอมทั้งไดสงรูปถายและหลักฐาน 

การสมัครถูกตองครบถวน  จึงจะมสีิทธ์ิเขาแขงขันได 
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ขอ 4.  การดําเนินการแขงขัน 

4.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  ซึ่งสมาคมฟุตบอล 

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ หรือ กรมพลศึกษาใชอยู 

4.2 ในวันแขงขัน  ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน  ตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาที ่

ควบคุมการแขงขัน  ณ  สนามแขงขันกอนเวลาการแขงขันไมนอยกวา  30  นาที 

4.3 การแตงกาย หมายเลขเสื้อตองตรงกบัหมายเลขในทะเบียนผูเลน สีเสื้อตองเหมือนกัน 

ทั้งทีม  ยกเวนผูรักษาประตูสีเสื้อตองแตกตางกบัผูเลนฝายตนและฝายตรงขาม และสเีสื้อของผูตัดสิน 

4.4 กําหนดเวลาการแขงขัน   ครึ่งเวลาละ 20  นาที  พักระหวางครึ่ง ๆ ละ ไมเกิน  10 นาที 

4.5 ลูกฟุตบอลแขงขัน  ไดรับการรบัรองจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ 

4.6 ในรอบแรกหากผลคะแนนการแขงขันหรือคะแนนเทากัน ใหจบัสลากหาทมีชนะเพื่อเขาเลน 

ในรอบตอไป (รอบรอง) หากยังเสมอกันใหเตะลกูโทษ ณ จดุเตะโทษ และรอบชิงชนะเลิศ หากหมดเวลาการ

แขงขันในเวลาปกติยังเสมอกันใหตอเวลาการแขงขันออกไปอีก 10 นาที โดยแบงเปน 2 ครึ่ง ๆ ละ 5 นาที ไมมี

การพักครึ่ง และหากหมดเวลาชวงตอเวลาแลวยังเสมอกันอกีใหหาทมีชนะดวยการยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 

4.7 การเปลี่ยนตัวผูเลนระหวางการแขงขัน  อนุญาตใหเปลี่ยนตัวผูเลนไดตลอดเวลาการแขงขัน 

4.8 ผลการแขงขันใหถือเกณฑคะแนน  ดังน้ี 

ทีมชนะ  ได  3  คะแนน 

ทีมเสมอ ได  1  คะแนน 

ทีมแพ  ไมไดคะแนน 

4.9 ระเบียบการแขงขันใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบน้ีใหเปนสทิธ์ิของคณะกรรมการจัดการ 

แขงขันที่จะพจิารณาดําเนินการ โดยทีมที่เขารวมการแขงขันไมมีสิทธ์ิในการอุทธรณใดๆ ทัง้สิ้น 

4.10 การตรวจหลักฐานกอนลงทําการแขงขัน  ใหนักกีฬาทีม่ีอายุ 15 ปบริบรูณข้ึนไปนําบัตร

ประจําตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงตอคณะกรรมการเทาน้ัน 

หมวดท่ี 11    วาดวยกติกากีฬาวายนํ้า 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  2  รุนอายุ คือ 

รุนอายุไมเกิน 14 ป   ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541 

 รุนอายุไมเกิน  18  ป  ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537  

ขอ 2.  รายการแขงขัน   ไดกําหนดไวดังน้ี 

       ชาย (20 รายการ)          หญิง (20 รายการ) 

  1.  ฟรสีไตล 50  เมตร   1.  ฟรสีไตล  50 เมตร  

  2.  ฟรสีไตล 100 เมตร   2.  ฟรสีไตล  100  เมตร   

3.  ฟรสีไตล 200 เมตร   3.  ฟรสีไตล  200  เมตร 

  4.  ฟรสีไตล 400 เมตร   4.  ฟรสีไตล  400  เมตร 

5.  ฟรสีไตล 800 เมตร   5.  ฟรสีไตล  800  เมตร 

6.   ฟรีสไตล 1500 เมตร   6.  ฟรีสไตล 1500 เมตร 

  7.   กรรเชียง   50  เมตร   7.  กรรเชียง  50  เมตร 

  8.   กรรเชียง 100  เมตร   8.  กรรเชียง 100  เมตร 
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  9.   กรรเชียง 200  เมตร   9.  กรรเชียง 200  เมตร 

  10.  กบ  50  เมตร   10.  กบ  50  เมตร 

  11.  กบ  100  เมตร   11.  กบ  100  เมตร 

  12.  กบ  200  เมตร   12.  กบ  200  เมตร 

13.  ผีเสื้อ  50  เมตร   13.  ผีเสื้อ  50  เมตร 

  14.  ผีเสื้อ  100  เมตร   14.  ผีเสื้อ  100  เมตร 

  15.  ผีเสื้อ  200  เมตร   15.  ผีเสื้อ  200  เมตร 

  16.  เด่ียวผสม 200 เมตร   16.  เด่ียวผสม 200 เมตร 

  17.  เด่ียวผสม 400 เมตร   17.  เด่ียวผสม 400 เมตร 

  18.  ผลัดฟรสีไตล 4x100 เมตร  18.  ผลัดฟรสีไตล  4x100 เมตร 

19.  ผลัดฟรสีไตล 4x200  เมตร  19.  ผลัดฟรสีไตล  4x200  เมตร 

  20.  ผลัดผสม  4x100   เมตร  20.  ผลัดผสม  4x100   เมตร 

ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

 สงนักกีฬา ชาย – หญิง เขารวมการแขงขันไดทั้งสิ้นไมเกิน  24 คน  และเจาหนาที่ 3 คน 

ขอ 4.  การดําเนินการแขงขัน 

  4.1  กติกาการแขงขันใชกติกาการแขงขันของสหพันธกีฬาวายนํ้าสมัครเลนระหวางประเทศ ซึ่ง

กรมพลศึกษา และสมาคมวายนํ้าสมัครเลนแหงประเทศไทย ใชอยูในปจจุบัน 

      4.2  การจัดการแขงขันจัดใหมีรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยใชเวลาที่จับไดเปนเครื่องตัดสิน 

4.3  การแขงขันรายการใด  มีนักกีฬานอยกวา  3  สังกัด  จะไมจัดใหมีการแขงขัน 

                  4.4  การแขงขันแตละรายการใหนักกีฬาไปรายงานตัวตอนายทะเบียนอยางนอย 30 นาที พรอม

ทั้งแสดงบัตรประจาํตัวทกุครั้ง เวนแตจะมีเหตุอันควรซึ่งไดรบัความเห็นชอบจากผูควบคุมการแขงขันและผูช้ีขาด ถา

นักกีฬาไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธ์ิรายการแขงขันทีเ่หลอืทั้งหมด 

ขอ 5.  การประชุมผูจัดการทีม 

  ผูจัดการทมีหรือผูแทน  ตองเขาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดและตองแตงกาย

สุภาพเรียบรอย หากไมเขาประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานทีดั่งกลาว ตองยอมรับและปฏิบัติตามมติที่

ประชุมอยางไมมเีงื่อนไข และขอโตแยงใดๆ    

หมวดท่ี 13  วาดวยกติกากีฬาเทนนิส 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  2  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน  14  ป  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541)  

 รุนอายุไมเกิน  18  ป  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537)  

ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

2.1 ประเภทชายเด่ียว, หญิงเด่ียว 

 ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

  ใหแตละทีมมีนักกีฬารวมไมเกิน 4  คน นักกีฬาชาย 2 คน นักกีฬาหญิง 2 คน เจาหนาที่  

ไมเกิน 3 คน  
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 ขอ 4.  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

  4.1 ใหใชขอบังคับ กรมพลศึกษา. วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2555 

  4.2 ใหใชกติกาการแขงขันเทนนิส  ฉบับปจจุบันที่สมาคมลอนเทนนิสแหงประเทศไทยฯ  

ใหการรับรอง 

ขอ 5.  การดําเนินการแขงขัน 

  5.1 กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธเทนนิสนานาชาติ ฉบับแปลเปนภาษาไทย   

โดยลอนเทนนิสสมาคมฯ  

 5.2 ทุกประเภททําการแขงขันแบบแพคัดออกในระบบ  2 ใน 3 เซท  ผูแขงขันที่ชนะ  2 เซท

กอนเปนผูชนะ หากผูแขงขันทําได  6 เกม เทากันใหใชระบบไทเบรค 2 เซทแรก  หากผูแขงขันชนะ 1 เซทเทากัน

ใหแขงขันระบบไทเบรก แทนการแขงขันเซทที่  3 

  5.3 การแขงขันประเภทบุคคล   ทําการแขงขันภายหลังจบการแขงขันประเภททีม  หรืออาจจัด

ใหมีการแขงขันในขณะที่มีการแขงขันประเภททีมก็ได 

 6.  สนามและลูกเทนนิสท่ีใชในการแขงขัน 

 6.1 ใชสนามแบบพื้นแข็ง  ไมนอยกวา  2  สนาม 

 6.2 ใชลูกเทนนิส  โดยใชลูกเทนนิสครั้งละ  1  กระปอง  (3 ลูก) 

 7.  กําหนดการแขงขัน 

  7.1 หากมีเหตุสุดวิสัย  ไมสามารถทําการแขงขันตามรายการที่กําหนดไว  คณะกรรมการจัดการ

แขงขันมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการแขงขัน เปลี่ยนเวลาการแขงขันหรือเปลี่ยนสนามแขงขันไดตามความ

จําเปนและเหมาะสม 

  7.2 นักกีฬาที่มีกําหนดการแขงขันลําดับแรกของแตละวันจะตองพรอมที่จะลงทําการแขงขันได

กอนกําหนดเวลาการแขงขันไมนอยกวา  15 นาที  โดยจะตองไปรายงานตัวและลงช่ือในเอกสารที่จัดทําข้ึน      ไว

เปนหลักฐาน พรอมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานอื่นตามที่ระเบียบกําหนด 

  7.3 นักกีฬาที่จะตองแขงขันในลําดับตอๆ ไป จะตองพรอมที่สนามแขงขัน และถือปฏิบัติ

เชนเดียวกันลวงหนากอนการแขงขัน  และพรอมที่จะลงทําการแขงขันไดทันที ภายหลังการประกาศเรียกโดยไมมี

ขออางใดๆ ทั้งสิ้น ภายหลังการประกาศเรียกตามกําหนด หากไมลงทําการแขงขันภายในเวลา 15 นาที จะถูกปรับ

เปนแพในรายการแขงขันน้ัน ๆ 

  8. การประชุมผูจัดการทีม 

    ผูจัดการทีมหรือผูแทน  ตองเขาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจาภาพกําหนดและตอง

แตงกายสุภาพเรียบรอย    หากไมเขาประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  ตองยอมรับและปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุมอยางไมมีเงื่อนไข และขอโตแยงใดๆ 

หมวดท่ี 14  วาดวยกติกากีฬาแบดมินตัน 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  2  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน  14  ป  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2541)  

 รุนอายุไมเกิน  18  ป  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537)  
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 ขอ 2.  ประเภทการแขงขัน 

2.1 ประเภทชายเด่ียว, หญิงเด่ียว 

 ขอ 3.  จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

  แตละทีมใหสงนักกีฬาชายได  2 คน หญิง 2 คน และให นักกีฬาในทีมมีสิทธิเขาแขงขัน           

ในประเภทบุคคลได ประเภทเด่ียว อน่ึงผูเขาแขงขันคนเดียวจะสมัครเขาแขงขันประเภทเดียวกัน ซ้ํา 2 ครั้งไมได มี

เจาหนาที่ได 3 คน  คือผูจัดการทีม 1 คน และผูฝกสอน 2 คน 

 ขอ 4.  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

  4.1 ใหใชขอบังคับ กรมพลศึกษา. วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2555 

  4.2 ใหใชกติกาการแขงขันเทนนิส  ฉบับปจจุบันที่สมาคมลอนเทนนิสแหงประเทศไทยฯ  

ใหการรับรอง 

 ขอ 5.  การดําเนินการแขงขัน 

  5.1 แขงขันแบบแพคัดออกโดยใหมีการชิงตําแหนงที่ 1 ที่ 2 เทาน้ัน และสวนตําแหนงที่ 3 ใหผู

แพในรอบรองชนะเลิศ 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  ใหนับคะแนนตอ

จากคะแนนที่ไดไวในขณะน้ัน 

5.5 เมื่อฝายหน่ึงมีคะแนนถึง 11 คะแนนในแตละเกม ใหพักในระหวางเกมไดไมเกิน 60 วินาท ี

5.6 การพักระหวางเกมที่ 1  กับเกมที่ 2  และระหวางเกมที่ 2  กับเกมที่ 3  ใหพักไดไมเกิน 120 

วินาที  อนุญาตสําหรับทุกแมทชการแขงขัน 

 7.  กําหนดการแขงขัน 

  7.1 หากมีเหตุสุดวิสัย  ไมสามารถทําการแขงขันตามรายการที่กําหนดไว  คณะกรรมการจัดการ

แขงขันมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการแขงขัน เปลี่ยนเวลาการแขงขันหรือเปลี่ยนสนามแขงขันไดตามความ

จําเปนและเหมาะสม 
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  7.2 นักกีฬาที่มีกําหนดการแขงขันลําดับแรกของแตละวันจะตองพรอมที่จะลงทําการแขงขันได

กอนกําหนดเวลาการแขงขันไมนอยกวา  15 นาที  โดยจะตองไปรายงานตัวและลงช่ือในเอกสารที่จัดทําข้ึนไวเปน

หลักฐาน พรอมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานอื่นตามที่ระเบียบกําหนด 

  7.3 นักกีฬาที่จะตองแขงขันในลําดับตอๆ ไป จะตองพรอมที่สนามแขงขัน และถือปฏิบัติ

เชนเดียวกันลวงหนากอนการแขงขัน  และพรอมที่จะลงทําการแขงขันไดทันที ภายหลังการประกาศเรียกโดย 

ไมมีขออางใดๆ ทั้งสิ้น ภายหลังการประกาศเรียกตามกําหนด หากไมลงทําการแขงขันภายในเวลา 15 นาที  

จะถูกปรับเปนแพในรายการแขงขันน้ัน ๆ 

 8. การประชุมผูจัดการทีม 

  ผูจัดการทีมหรือผูแทน  ตองเขาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจาภาพกําหนดและตองแตง

กายสุภาพเรียบรอย    หากไมเขาประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  ตองยอมรับและปฏิบัติตามมติ

ที่ประชุมอยางไมมีเงื่อนไข และขอโตแยงใดๆ 

   หมวดท่ี 15  วาดวยกติกากีฬามวยไทยสมัครเลน และมวยสากลสมัครเลน 

 ขอ 1.  จัดการแขงขันรวม  1  รุนอายุ คือ 

 รุนอายุไมเกิน  18  ป  (ไมเกิดกอนป  พ.ศ.2537)  

 ขอ 2.  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

   2.1 ใชขอบังคับกีฬานักเรียน  นักศึกษาแหงชาติ  วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2555 

  2.2 ใชกติกาการแขงขันมวยไทยสมัครเลนของกรมพลศึกษา ที่ใชอยูในปจจุบันและใชเครื่อง

คอมพิวเตอรในการตัดสินการแขงขัน  

ขอ 3.  ประเภทการแขงขัน  

  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. 
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 ขอ 4.  คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 

 4.1  ใหเปนไปตามขอบังคับของกรมพลศึกษา 

   4.2 นักกีฬาตองไมเคยผานการแขงขันมวยไทยอาชีพจากเวทีมวยราชดําเนินและลุมพินีที่ผานมา

ในรอบหน่ึงป  

 4.3 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีอายุไมตํ่ากวา 15 ป 

 ขอ 5.  การดําเนินการและวิธีการจัดการแขงขัน 

     5.1 วิธีการจัดการแขงขัน  จัดการแขงขันแบบแพคัดออก  (Knock out) 

                   5.2   การตรวจรางกายและช่ังนํ้าหนัก     

วันประชุมผูจัดการทีม ผูควบคุมจะตองนํานักกีฬาทุกคน ทุกรุน ไปตรวจรางกายและช่ังนํ้าหนักเขารุน              

ณ  สถานที่กําหนดให  ต้ังแตเวลา  07.00 – 10.00  น. 

 วันแขงขัน  เฉพาะนักกีฬาที่เขาแขงขันในวันน้ัน  ๆ ตองไปตรวจรางกาย ช่ังนํ้าหนัก ต้ังแตเวลา 08.00 – 09.00 น. 

  หมายเหตุ นักกีฬาที่ไมไปตรวจรางกายและช่ังนํ้าหนักตามวันและเวลาที่กําหนด ไมอนุญาตใหเขารวม

การแขงขันอยางเด็ดขาด 

8.   การจับสลากและการแขงขัน 

        การจับสลาก    ผูแทนทีมทุกทีมตองเขารวมจับสลากประกบคูแขงขัน ณ สถานที่กําหนดภาย

หลังจากนักกีฬาช่ังนํ้าหนักเขารุนเรียบรอยแลวผลการจับสลากแบงสาย แตละรุนถือเปนเด็ดขาดจะเปลี่ยนแปลง

ไมได การแขงขันจะเริ่มเวลา 13.00 น. หลังจากการจับสลากและจัดคูแขงขันในวันแรกเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 

8.1   กติกาการแขงขัน   ใชกติกาการแขงขัน มวยไทยสมัครเลน ของกรมพลศึกษา  ซึ่งใชอยูในปจจุบัน 

8.2 การแขงขันมีกําหนด  3  ยก ๆ ละ 2 นาที  พักระหวางยก 1 นาที และรํามวยไมนอยกวา 2 นาที 

8.3 นักกีฬาตองสวมกางเกงขาสั้นที่ไมมีโฆษณาใด ๆ  สีแดง หรือสีนํ้าเงิน  ตามมุมที่ตนเองข้ึนทําการ 

แขงขัน  หามไวหนวดเครา  ทรงผมตองใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตองผูกผาประเจียดไวที่ตนแขนตลอดการ

แขงขัน        ตองสวมปลอกรัดขอเทา  เครื่องปองกันลําตัว  เครื่องปองกันศีรษะ  ที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน

จัดไวใหเทา 
  

ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาแตละชนิด  มีอํานาจหนาที่ที่จะดําเนินการแขงขัน       

ตามระเบียบน้ีหากมีปญหาหรือขอขัดแยงใด ๆ เกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบการแขงขันและไมสามารถตกลงกันได     

ใหประธานคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันแตละระดับการจัดการแขงขัน มีอํานาจหนาที่ตัดสินใจยุติปญหาน้ัน  

และใหถือเปนที่สิ้นสุด 
 

      

                                                            

       


