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เอกสารแนบทายประกาศ 

ประกาศกรมพลศึกษา เร่ือง การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ประจําป 2566 

กีฬาบังคับ 

1. การแขงขันกรีฑา 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564  
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธกรีฑานานาชาติ และท่ีสมาคมกีฬากรีฑาแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน  

ลําดับ รายการ เพศ ขนาดน้ําหนัก ความสูง และแปนกระโดด 

1 วิ่ง 100 เมตร ชาย/หญิง  

2 วิ่ง 200 เมตร ชาย/หญิง  

3 วิ่ง 400 เมตร ชาย/หญิง  

4 วิ่ง 800 เมตร ชาย/หญิง  

5 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย/หญิง  

6 วิ่ง 3,000 เมตร หญิง  

7 วิ่ง 5,000 เมตร ชาย  

8 วิ่งวิบาก 2,000 เมตร ชาย/หญิง  

9 วิ่งขามรั้ว 100 เมตร หญิง 84 เซนติเมตร 

10 วิ่งขามรั้ว 110 เมตร ชาย 99 เซนติเมตร 

11 วิ่งขามรั้ว 400 เมตร ชาย/หญิง 91.1 เซนติเมตร/76.2 เซนติเมตร 

12 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย/หญิง  

13 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย/หญิง  

14 วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย 2 คน และหญิง 2 คน  

15 วิ่งผลัดผสม 4x400 เมตร ชาย 2 คน และหญิง 2 คน  

16 เดิน 5,000 เมตร หญิง  

17 เดิน 10,000 เมตร ชาย  

18 กระโดดไกล ชาย/หญิง  

19 กระโดดสูง ชาย/หญิง  

20 กระโดดคํ้า ชาย/หญิง  

21 เขยงกาวกระโดด ชาย/หญิง 11 เมตร/ 9 เมตร 

   
/ลําดับ... 
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ลําดับ รายการ เพศ ขนาดน้ําหนัก ความสูง และแปนกระโดด 

22 พุงแหลน ชาย/หญิง 700 กรัม/600 กรัม 

23 ขวางจักร ชาย/หญิง 1.5 กิโลกรัม/1 กิโลกรัม 

24 ทุมน้ําหนัก ชาย/หญิง 5 กิโลกรัม/ 4 กิโลกรัม 

25 ขวางคอน ชาย/หญิง 5 กิโลกรัม/ 4 กิโลกรัม 

26 ทศกรีฑา ชาย  

27 สัตตกรีฑา หญิง  

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 

  3.1 นักกีฬา 
 ใหสงนักกีฬา ชาย – หญิง เขารวมการแขงขันไดไมเกิน 50 คน ดังนี้ 

(1) ประเภทบุคคล  สงนักกีฬาไดไมเกินประเภทละ 2 คน 
(2) ประเภทวิ่งผลัด สงนักกีฬาไดจํานวน 1 ทีม ๆ ละไมเกิน 6 คน ตอ 1 รายการแขงขัน 
(3) ประเภททีม สงเขาแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม โดยใหมีนักกีฬาสํารองไดไมเกิน 2 คน  
(๔) นักกีฬารายการ 100 เมตร และ 200 เมตร จะตองมีรายช่ืออยูในจํานวน 6 คน

ของรายการวิ่งผลัด 4 × 100 เมตร 
(๕) นักกีฬารายการ 400 เมตร จะตองมีรายช่ืออยูในจํานวน 6 คน ของรายการวิ่งผลัด 

4 × 400 เมตร แตใหเปล่ียนตัวนักกีฬาได 4 คน ท้ังนี้ นักกีฬาท่ีเปล่ียนเขามาใหมจะตองเปนนักกีฬาท่ีมีรายช่ือ
อยูในทีม (Family List) ในการแขงขัน 

(๖) นักกีฬาจะแขงขันไดไมจํากัดประเภทและรายการแขงขัน 
3.2  เจาหนาท่ีทีม 

ใหสงเจาหนาท่ีทีม ตามอัตราสวนนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิง ดังนี้ 
(1) นักกีฬาจํานวนต้ังแต 1 คน แตไมเกิน 15 คน และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน 
(2) นักกีฬาจํานวนต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 25 คน และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 5 คน 
(3) นักกีฬาจํานวนต้ังแต 26 คน แตไมเกิน 35 คน และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 7 คน 
(4) นักกีฬาจํานวนต้ังแต 36 คน แตไมเกิน 45 คน และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 9 คน 
(5) นักกีฬาจํานวนต้ังแต 46 คน แตไมเกิน 50 คน และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 10 คน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย   
 - สมาคมกีฬากรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔.๑ หามนักกีฬาอายุตํ่ากวา 12 ป ท่ีเกิดต้ังแตป พ.ศ. 2553 เปนตนไปเขารวมการแขงขัน 

/5. วิธีการ… 
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5. วิธกีารจัดการแขงขัน 
การจัดการแขงขันระดับเขต และการแขงขันระดับชาติ ใหปฏิบัติ ดังนี ้
5.1 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะเปนผูจัดเขาชองวิ่งเฉพาะตัว จัดเขาพวกตามประเภท           

การแขงขันและจัดลําดับการประลองในการแขงขันประเภทลาน 
5.2 การแขงขันประเภทลู ในรอบคัดเลือกรายการใดท่ีมีนักกีฬาลงแขงขันไมเกิน 8 คนหรือทีม 

ใหยกการแขงขันครั้งนั้น ไปทําการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ  
๕.๓ การแขงขันระดับประเทศหากการแขงขันประเภทใดท่ีนักกีฬาเขาแขงขันไมถึง 4 คนหรือทีม 

คณะกรรมการจัดการแขงขันจะไมจัดใหมีการแขงขัน 
5.๔ สิทธิ์การแขงขันผานการคัดเลือก 

(1) ประเภทลู ใหเปนไปตามกติกา IAAF ขอ 141 อนุ 7 โดยอนุโลม 
(2) ประเภทลาน ความไกล หากมีนักกีฬาเขาแขงขันเกิน 12 คน ใหมีรอบคัดเลือก 
(3) ประเภทลาน ความสูง จัดแขงขันรอบชิงชนะเลิศ  

5.๕ ในการประลองประเภทความสูง การเล่ือนไมพาดความสูง คณะกรรมการจัดการแขงขัน        
เปนผูกําหนดและแจงใหท่ีประชุมทราบในวันประชุมผูจัดการทีม 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาและรายการแขงขันในวันประชุมผู จัดการทีม             

เพื่อยืนยันความถูกตอง 
6.2 การยืนยันรายช่ือนักกีฬา (Final Confirmation) ใหแจงยืนยันรายช่ือนักกีฬากอนเวลา 10.00 น. 

ของวันกอนการแขงขัน 1 วัน 
6.3 ในวันแขงขัน เจาหนาท่ีทีมตองเปนผูนํานักกีฬาท่ีจะเขาแขงขันไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ี                  

ผูตัดสินฝายเรียกตัวนักกีฬา ดังนี้ 
(1) ประเภทกระโดดคํ้า และขวางคอน ครั้งแรก 50 นาที กอนการแขงขัน ครั้งสุดทาย 40 นาที  
(2) ประเภทลานอื่น ๆ ครั้งแรก 40 นาที กอนการแขงขัน ครั้งสุดทาย 30 นาที 
(3) ประเภทลู ครั้งแรก 30 นาที กอนการแขงขัน ครั้งสุดทาย 20 นาที 
(4) ประเภทรวม ครั้งแรก 30 นาทีกอนการแขงขันในรายการแรกของแตละวันเทานั้น 

       โดยเจาหนาท่ีผูตัดสินฝายเรียกตัวนักกีฬา จะประกาศเรียกกอนหมดเวลาประมาณ 10 นาที          
ของแตละประเภท และเมื่อรายงานตัวแลวตองเขาไปอยูในท่ีท่ีกําหนดไวตอไป 

6.4 กําหนดการแขงขันแตละประเภท แตละระยะในวันหนึ่ง ๆ เวลาการแขงขันอาจใกลเคียงกัน 
นักกีฬาเขาแขงขันหลายประเภทหรือหลายรายการแขงขันตองดําเนินการสงนักกีฬาเขาแขงขันตามกําหนดเวลา           
ท่ีกําหนดไว เจาหนาท่ีทีมตองมารายงานตัวแทนนักกีฬาผูนั้น มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ นักกีฬาทุกคนตองแสดง
บัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการดทุกครั้งกอนท่ีจะลงทําการแขงขัน 

6.5 นักกีฬาท่ีสมัครเขารวมการแขงขันในรายการใดแลวไมลงทําการแขงขันตามวันเวลาท่ีกําหนด          
เมื่ อมีการแข ง ขันในป ถัดไป เขตการแข ง ขันนั้นจะไมมี สิทธิ์ ส งนักกีฬาในรายการแข ง ขันนั้น 1 ป                                
ยกเวนมีความจําเปนอื่นใด หรือเหตุสุดวิสัยใหแสดงเอกสารหลักฐานตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน               
เชนใบรับรองแพทย หนังสือรับรองการศึกษาตอตางประเทศ เปนตน 
 6.6 ใหการจัดการแขงขันทุกรายการตองมีนักกีฬากรีฑา 2 คน หรือทีมนักกีฬากรีฑา 2 ทีม ท่ีสมัคร
เขารวมการแขงขัน  

/หากรายการ… 
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หากรายการ ท่ีมีนั กกีฬาสมั คร เข าร วมการแข ง ขัน  1 คน หรือ ทีมนักกีฬา 1 ทีม  
ใหจัดการประลองทดสอบความสามารถ หากนักกีฬาคนใดติดภารกิจตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน
หรือฝกซอมในตางประเทศเทานั้น สามารถยื่นสถิติผลการแขงขันในชวงกอนการคัดเลือกตัวแทนเขตแขงขันได
ไมเกิน 3 เดือน เพื่อใชประกอบในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน 

๗. การแตงกาย 
๗.1 ใหนักกีฬาแตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามขอบัญญัติของสมาคมกีฬากรีฑาฯ 
๗.2 ชุดแขงขันทีมวิ่งผลัด นักกีฬาตองใชชุดและสีเดียวกันและแบบเดียวกัน 
๗.3 หมายเลขประจําตัวนักกีฬา ท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันจัดใหนักกีฬาตองติดเต็มแผน 

รวมท้ังสวนท่ีมีโฆษณา หามพับสวนใดสวนหนึ่งมิฉะนั้น ถือวาผิดกติกาการแขงขัน 

๘. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
8.2 นักกีฬาควรแสดงความเคารพคูแขงขัน และผูฝกสอนของอีกฝายหนึ่ง ท้ังกอนและหลัง                    

การแขงขัน 
8.3 ผูฝกสอนควรแสดงความเคารพกันและกัน ท้ังกอนและหลังการแขงขัน 
8.4 เจาหนาท่ีทีม ท่ีลงปฏิบัติหนาท่ีในสนามตองแตงกายสุภาพและสวมรองเทากีฬา 

๙. รางวัลการแขงขัน 
๙.1 รางวัลท่ี 1    ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
๙.2 รางวัลท่ี 2    ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
๙.3 รางวัลท่ี 3   ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 

  9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 
(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร   

๑๐. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
๑๐.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกฬีาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีผลงานการแขงขันท่ีดี 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

๑๐.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
 (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน             

และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
 (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 

เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
 (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
 (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

------------------------------------------------------------ 
/2. การแขงขัน... 
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 4. คุณสมบัติ 

2. การแขงขันกีฬาวายน้ํา 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธวายน้ํานานาชาติ และท่ีสมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย 

ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขันขัน  
2.1  ประเภทชาย และประเภทหญิง มีดังนี้ 

(1) ฟรีสไตล 50 เมตร 
(2) ฟรีสไตล 100 เมตร 
(3) ฟรีสไตล 200 เมตร 
(4) ฟรีสไตล 400 เมตร 
(5) กรรเชียง 50 เมตร  
(6) กรรเชียง 100 เมตร 
(7) กรรเชียง 200 เมตร 
(8) กบ 50 เมตร 
(9) กบ 100 เมตร 
(10) กบ 200 เมตร 
(11) ผีเส้ือ 50 เมตร 
(12) ผีเส้ือ 100 เมตร  
(13) ผีเส้ือ 200 เมตร  
(14) เด่ียวผสม 200 เมตร 
(15) เด่ียวผสม 400 เมตร 
(16) ผลัดฟรีสไตล 4 x 100 เมตร 
(17) ผลัดฟรีสไตล 4 x 200 เมตร 
(18) ผลัดผสม 4 x 100 เมตร 

2.2  ประเภทชาย  มีดังนี้ 
(1) ฟรีสไตล 1,500 เมตร 

2.3  ประเภทหญิง มีดังนี ้
  (1) ฟรีสไตล 800 เมตร 

3. นักกีฬาและเจาหนาท ี่ทีม 
ใหแตละจังหวัดและเขตสงนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิง เขารวมการแขงขันไดท้ังหมดไมเกิน 28 คน  

และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 6 คน โดยมีอัตราสวน ดังนี้ 
3.1 นักกีฬาจํานวนต้ังแต 1 คน แตไมเกิน 10 คน และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 2 คน 
3.2 นักกีฬาจํานวนต้ังแต 11 คน แตไมเกิน 20 คน และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 4 คน  
3.3 นักกีฬาจํานวนต้ังแต 21 คน แตไมเกิน 28 คน และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 6 คน 
3.4 ประเภทบุคคล แตละจังหวัดและเขตสงนักกีฬาเขาแขงขันไดรายการละไมเกิน 2 คน 
3.5 ประเภททีม สงรายช่ือไดรายการละ 1 ทีมเทานั้น  
3.6 นักกีฬาคนหนึ่งสามารถเขาแขงขันไดทุกรายการ  
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4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย   
 - สมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย   
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. วิธีการจัดการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต 

(1) รอบคัดเลือก จะทําการแขงขันในภาคเชา โดยจะจัดลําดับความเร็วจากเร็วท่ีสุดไปหา            
ชาท่ีสุดและรอบชิงชนะเลิศจะทําการแขงขันในภาคบาย ในกรณีท่ีรายการแขงขันมีนักกีฬาสงเขาแขงขัน             
ไมเกิน 8 คน หรือ 8 ทีม สามารถจัดรอบชิงชนะเลิศไดเลยโดยไมตองจัดรอบคัดเลือก 

รายการฟรีสไตล 1,500 เมตร ประเภทชาย และฟรีสไตล 800 เมตร ประเภทหญิง             
จัดแบบ Time Final โดยชุดชาจะทําการแขงในภาคเชา สวนชุดเร็วจะไปชิงชนะเลิศภาคบาย  

 (2) หากรายการท่ีมีนักกีฬาวายน้ําสมัครเขารวมการแขงขัน 1 คน หรือ 1 ทีม ใหจัด              
การประลองทดสอบความสามารถ หรือสามารถยื่นสถิติผลการแขงขันในชวงกอนการคัดเลือกตัวแทน             
เขตแขงขันไดไมเกิน 3 เดือนเพื่อใชประกอบในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน 

5.2 การแขงขันระดับชาติ 
(1) รอบคัดเลือก จะทําการแขงขันในภาคเชา โดยจะจัดลําดับความเร็วจากเร็วท่ีสุดไปหาชา

ท่ีสุดและรอบชิงชนะเลิศในภาคบาย 
ยกเวนในรายการฟรีสไตล 1,500 เมตร ประเภทชาย  และฟรีสไตล 800 เมตร                

ประเภทหญิง จัดแบบ Time Final โดยชุดชาจะทําการแขงในภาคเชา สวนชุดเร็วจะไปชิงชนะเลิศภาคบาย  
ยกเวนในรายการ มาราธอน ประเภทชาย และประเภทหญิง จะไมจัดใหมีรอบคัดเลือก            

แตจะใชเวลาท่ีจับไดเปนการตัดสิน (Time Final) โดยทําการชิงชนะเลิศในภาคเชา 
 (2) การแขงขันรายการใด นักกีฬานอยกวา 4 เขตการแขงขัน จะไมจัดใหมีการแขงขัน 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาในวันประชุมผูจัดการทีม เพื่อยืนยันความถูกตอง 

    6.2 การแขงขันแตละรายการใหนักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ีกอนเวลาการแขง ขัน              
อยางนอย 30 นาที เวนแตมีเหตุจําเปนจะตองไดรับอนุญาตจากผูควบคุมการแขงขันหรือผูช้ีขาด หากนักกีฬา
ผูใดไมมารายงานตัวตามท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์รายการแขงขันท่ีเหลือท้ังหมด 

6.3 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอผู ตัด สิน               
เพื่อตรวจสอบกอนลงทําการแขงขันทุกครั้งและเจาหนาท่ีทีมจะตองมีบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด      
ขณะปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันทุกครั้งเชนเดียวกัน 
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7. การแตงกาย 
ใหเปนไปตามระเบียบของสหพันธกีฬาวายน้ําระหวางประเทศ (FINA) 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 การประชุมผูจัดการทีม จะตองมีเจาหนาท่ีทีมของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน 

หากไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ 

8.2 เจาหนาท่ีทีมหรือนักกีฬาผูใดไมปฏิบัติตามประกาศกําหนด หรือประพฤติตนไมเหมาะสม ไมวา
กรณีใด ๆ ท้ังภายในหรือภายนอกสนามแขงขันใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน พิจารณาดําเนินการตัดสิทธิ์               
ผูนั้นออกจากการแขงขันครั้งนั้นหรือครั้งตอไปแลวแตกรณี 

9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3   ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

 (1) เปนนักกีฬาท่ีไดเหรียญรางวัลมากท่ีสุดโดยยึดจากเหรียญทองในการพิจารณา 
 (2) เปนนักกีฬาท่ีสรางสถิตใหมการแขงขันมากท่ีสุด 
 (3) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
 (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน            

และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
 (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับรางวัลเหรียญทองหรือนักกีฬาสรางสถิตใหม            

รวมมากท่ีสุด 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

------------------------------------------------------------ 
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กีฬาสากล 
 

1. การแขงขันกีฬากอลฟ 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.๑ ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกฎกติกากีฬากอลฟ ซึ่งรับรองโดย R&A Rules Limited ค.ศ. 2019 และกฎกติกาสนาม  

(ตามกฎกอลฟขอ 33-8) 
1.3 ใชระบบนับคะแนน 18 หลุม โดยใชระเบียบของ THE ROYAL&ANCIENT GOLF CLUB OF 

ST.ANDREWS ของกฎ U.S. (P.G.A) และ LOCAL RULE ของสนามและระเบียบการแขงขัน  

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภททีม 

(1) ทีมชาย 
(2) ทีมหญิง 

2.2 ประเภทบุคคล 
(1) บุคคลชาย 
(2) บุคคลหญิง 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬา สงไดไมเกิน 10 คน ประกอบดวย นักกีฬาชาย 5 คน นักกีฬาหญิง 5 คน 
3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย   
 - สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย  
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 ผูแขงขันตองมีสถานภาพเปนนักกอลฟสมัครเลนตามกฎขอบังคับวาดวยสถานภาพนักกอลฟ
สมัครเลน ฉบับท่ี 33 ป พ.ศ. 2559 

4.2 กรณีนักกอลฟอาชีพหรือผูเสียสถานภาพความเปนนักกอลฟสมัครเลน ตองไดรับการคืน
สถานภาพ นักกอลฟสมัครเลนจากสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย ฯ อยางเปนทางการ 
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5. วิธีการจัดการแขงขัน 
5.1 การจัดการแขงขันระดับเขต ใหดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเขารวมการแขงขัน

ระดับชาติ โดยจัดการแขงขัน ดังนี ้
(1) ประเภทบุคคลชาย 
(2) ประเภทบุคคลหญิง 
การแขงขัน นักกีฬาท่ีไดอันดับดีท่ีสุด ต้ังแตอันดับท่ี 1 – อันดับท่ี 5 ท้ังชายและหญิงจะไดสิทธิ์

เปนตัวแทนเขต เพื่อไปแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 42 ประจําป 2566 ในกรณีท่ีนักกีฬา             
ท่ีไดสิทธิ์ เปนตัวแทนเขตไมสามารถเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้ง ท่ี 42                    
ประจําป 2566 ไดใหสิทธิ์นักกีฬาท่ีมีอันดับท่ีดีลําดับตอไปไดสิทธิ์นั้นแทน 

5.2  การจัดการแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้
(1)  ประเภททีม 

- ทีมชาย 
- ทีมหญิง 

(2)  ประเภทบุคคล 
- บุคคลชาย 
- บุคคลหญิง 

การแขงขันนักกีฬาทุกคนจะตองลงทําการแขงขันใหครบตามจํานวนท่ีคณะกรรมการ                
จัดการแขงขันกําหนด แลวนําคะแนนท่ีไดแตละเขตมาคิดรวมกันเพื่อเปนคะแนนทีม เขตท่ีมีคะแนนดีท่ีสุด              
จะไดรับรางวัลอันดับท่ี 1 รางวัลท่ี 2 รางวัลท่ี 3 ตามลําดับ  

การคิดคะแนนประเภทบุคคล ใหนําคะแนนนักกีฬาทุกคนมาเรียงลําดับ นักกีฬาท่ีมีคะแนนดี
ท่ีสุดจะไดรับรางวัลอันดับท่ี 1 รางวัลท่ี 2 รางวัลท่ี 3 ตามลําดับ  

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 หามนักกีฬาใชรถกอลฟระหวางการแขงขัน 
6.2 นักกีฬาตองเลนโดยไมชักชา 

(1) นักกีฬาไมท้ิงระยะจากกลุมหนาเกินกวา 1 หลุม 
(2) กรณีท่ีฝาฝนครั้งแรกตักเตือน ครั้งท่ีสองปรับ 1 สโตรกท้ังกลุม ครั้งท่ีสามจะถูกตัดสิทธิ ์

การแขงขันเฉพาะผูท่ีผูตัดสินวาเลนชา 
6.3 ขอกําหนดของการใชแคดด้ีและการแบกถุงสามารถใชแคดด้ีไดตามปกติ 
6.4 ในระหวางการแขงขัน อนุญาตใหนักกีฬาใชกลองวัดระยะได 
6.5 กรณีแตมรวมเทากันในตําแหนงรองชนะเลิศของแตละระดับ จะเปรียบเทียบแตมท่ีได                 

ในแตละหลุมโดยนับยอนหลังจากหลุมท่ี 18 ของรอบสุดทายเปนตน จนกวาจะไดผูชนะ 
6.6 กรณีท่ีนักกีฬาถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน (DISQUALIFIED) ประเภทบุคคล นักกีฬาผูนั้นจะถูก           

ตัดสิทธิ์ในประเภททีมดวย 

7. การแตงกาย 
7.1 สวมเส้ือมีแขนและมีปกเส้ืออยางเรียบรอย และตองเอาชายเส้ือไวในกางเกง 
7.2 สวมกางเกงขายาว หรือหากเปนขาส้ันตองเลยเขา หรือ 5 สวน หามสวมกางเกงวอรม กางเกงหูรูด 

กางเกงยีนส กางเกงท่ีไมมีหูรอยเข็มขัด 

            /7.3 สวมรองเทา... 
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7.3 สวมรองเทาหุมสน หามสวมรองเทาแตะ รองเทามีตะปู หรือรองเทาเปดสน ท้ังในสนาม             
และในคลับเฮาส 

7.4 นักกีฬาผูใดแตงกายไมเปนไปตามขอ 7.1 - 7.3 ครั้งแรกใหวากลาวตักเตือน ครั้งท่ี 2              
ใหทําการปรับ 2 สโตรก 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 ตองแสดงกริยาหรือวาจาสุภาพ 
8.2 ยอมรับคําตัดสิน 
8.3 ละเวนการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล 
8.4 ละเวนส่ิงเสพติด และสารกระตุนทุกชนิด 
8.5 แขงขันโดยใชทักษะทางกีฬา 
8.6 ใหความรวมมือกับคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
กรณีทําผิดมรรยาทอยางรายแรง คณะกรรมการจัดการแขงขันอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ ผู เลน             

ตามแนวทางของกฎขอบังคับกีฬากอลฟขอ 1.2 
9. รางวัลการแขงขัน 

9.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3   ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 นักกีฬาท่ีตีโฮมอินวัน  ไดรับเกียรติบัตร 
9.5 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการคัดเลือกนักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน  
10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน  

(1) เปนนักกีฬาชนะเลิศในการแขงขันแตละรายการ 
(2) เปนนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเลนท่ีสูง 
(3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทและมนี้ําใจเปนนักกีฬาท้ังในและนอกเวลาทําการแขงขัน 
(4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบั ติตามมรรยาท กฎขอบังคับกีฬากอลฟ ระเบียบการแขงขัน                 

และคําตัดสินของผูตัดสินและคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
(5) อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน            

และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
(2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 

เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
(3) เปนผูปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน  
(4) อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

------------------------------------------------------------ 
/2. การแขงขัน... 
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2. การแขงขันกีฬาคาราเต – โด 

๑. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
๑.๑ ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖4 
1.๒ ใชกติกาการแขงขันคาราเต - โด ฉบับท่ีสมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทยประกาศใชอยูในปจจุบัน 

๒. ประเภทของการแขงขัน 
๒.๑  การแขงขันทารํา (KATA) มีดังนี้ 

 (๑) ประเภทบุคคลชาย 
 (๒) ประเภทบุคคลหญิง 
 (๓) ประเภททีมชาย ๓ คน 
 (๔) ประเภททีมหญิง ๓ คน 

๒.๒  การแขงขันตอสู (KUMITE) มีดังนี้ 
 (๑) ประเภทชาย มีดังนี้ 

(๑.๑) รุนน้ําหนัก ๔0 กิโลกรัม 
(๑.๒) รุนน้ําหนัก ๔๕ กิโลกรัม 
(๑.๓) รุนน้ําหนัก ๕o กิโลกรัม 
(๑.๔) รุนน้ําหนัก ๕๕ กิโลกรัม 
(๑.๕) รุนน้ําหนัก ๖o กิโลกรัม 
(๑.๖) รุนน้ําหนัก ๖๕ กิโลกรัม 
(๑.๗) รุนน้ําหนัก ๗o กิโลกรัม 
(๑.๘) รุนน้ําหนัก ๗๕ กิโลกรัม 
(๑.๙) รุนน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม 

 (๒) ประเภททีมชาย 
 (๓) ประเภทบุคคลหญิง มีดังนี้ 

(๓.๑) รุนน้ําหนัก ๓๙ กิโลกรัม 
(๓.๒) รุนน้ําหนัก ๔๓ กิโลกรัม 
(๓.๓) รุนน้ําหนัก ๔๘ กิโลกรัม 
(๓.๔) รุนน้ําหนัก ๕๓ กิโลกรัม 
(๓.๕) รุนน้ําหนัก ๖0 กิโลกรัม 
(๓.๖) รุนน้ําหนักเกิน ๖0 กิโลกรัม 

 (๔) ประเภททีมหญิง 

๓. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดและแตละเขตสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมได ดังนี้ 

3.1 นักกีฬา มีจํานวนไมเกิน ๒๖ คน ดังนี้ 
 (๑) ประเภทบุคคลสงไดรุนน้ําหนักละ ๑ คน 
 (๒) ประเภททีม สงได ๒ ทีม ประกอบดวย ทีมชาย ๑ ทีม และทีมหญิง ๑ ทีม 

(๒.๑) ทารําประเภททีม จะตองมีนักกีฬาท้ังหมด ๓ คน ถึงจะสามารถลงทําการแขงขันได 
(๒.๒) ตอสูประเภททีม สงไดทีมละ ๔ คน (รวมนักกีฬาสํารอง 1 คน) แตตองไมนอยกวา ๒ คน 

/(๓) นักกีฬา… 
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           /(5) นักกีฬา… 

 

 (๓) นักกีฬา 1 คน สามารถลงทําการแขงขันได ท้ังประเภททารําและประเภทตอ สู   
โดยไดท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม 

3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย   
 - สมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทย   
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. วิธกีารจัดการแขงขัน 
5.๑ รอบแขงขันระดับเขต และการแขงขันระดับชาติ 

(๑) การจัดการแขงขันตองมผูีตัดสินอยางนอย 9 คน ท่ีผานการอบรมการเปนผูตัดสิน 
(2) ผลการแขงขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขต จะตองไดรับการรับรองจากสมาคม              

กีฬาคาราเตแหงประเทศไทยเทานั้น โดยผูแทนกรมพลศึกษาหรือผูแทนสมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทย                   
เปนผูรับรอง นักกีฬาจึงจะสามารถเขารวมการแขงขันระดับชาติได 

5.๒  ประเภทตอสู จัดการแขงขันแบบสายตาม (Repeat Chart) ในรอบ ๘ คน และใชเวลา 
ในการแขงขันคูละ ๒ นาที ท้ังชายและหญิง 

5.3  ในกรณีท่ีการแขงขันแตละรุนมีนักกีฬาเขาแขงขันไมเกิน ๓ ทีม ใหจัดการแขงขันในรุนนั้น 
แบบพบกันหมด และใหจัดลําดับตามผลแพชนะ หากผลแพชนะเทากัน ใหพิจารณาจากผลคะแนนรวม               
ท่ีมากท่ีสุดตามลําดับ 

5.๔  ประเภททารํา (Kata) 
(๑) ใชกติกาในรูปแบบใหมตามกฎการแขงขันของสหพนัธคาราเตโลก (WKF) 
(๒) นักกีฬาไมเกิน ๓ คน จะทําการแขงขันโดยใหนักกีฬาแสดงทารําเพียงทาเดียว ซึ่งจะทราบ

ผลแพชนะจากการใหคะแนนของผูตัดสิน นักกีฬาคนท่ีไดคะแนนสูงสุดคือผูชนะลําดับท่ี ๑ และเรียงลําดับไป
ตามคะแนน แตหากนักกีฬาลําดับใดมีผลคะแนนเทากันจะตองทําการแขงขันรอบพิเศษโดยนักกีฬาจะตองทํา
การแขงขันอีกครั้งและหามทารําซ้ํากับรอบกอนหนา 

5.5 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน แจงรายละเอียดและวิธีจัดการแขงขันตอผูจัดการทีมเขารวม
การแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม กอนเริ่มทําการแขงขัน 

5.6 การช่ังน้ําหนัก 
(1) การช่ังน้ําหนักใหช่ังน้ําหนักนักกีฬาทุกรุนในวันประชุมผูจัดการทีม ท้ังนี้ เกณฑน้ําหนัก            

ในแตละรุนสามารถบวกลบไดไมเกิน ๒0๐ กรัม 
(2) ใหนักกีฬาสวมเส้ือยืด กางเกงขาส้ัน ในการช่ังน้ําหนัก หรือนักกีฬาท่ีประสงคจะช่ังน้ําหนัก 
(3) การช่ังน้ําหนักอยางเปนทางการจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวภายในเวลาท่ีกําหนดไว 

โดยคณะกรรมการจัดการแขงขันจะจัดเครื่องช่ังน้ําหนักทดลองสําหรับนักกีฬากอนช่ังจริง 
(4) การช่ังน้ําหนักนักกีฬาหญิงใหดําเนินการแยกเปนสัดสวนตางหากโดยมีเจาหนาท่ีหญิง                

เปนผูดําเนินการ 
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(5) นักกีฬาท่ีเปนตัวแทนเขตแลวมี เจตนาช่ังน้ําหนักไมผาน หรือไม เขา ช่ังน้ํ าหนัก               
ใหเปนไปตามระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานกัเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 

5.7 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะตองจัดใหมีการประชุมผูจัดการทีมเพื่อจับสลากแบงสาย         
การแขงขันโดยใหมีตัวแทนจากกรมพลศึกษา ตัวแทนจากสมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทย รวมถึงตัวแทน
จากเขตการแขงขันทุกเขตรวมเปนสักขีพยาน  

5.8 กอนเริ่มการแขงขัน จะตองมีแพทยประจําสนามทุกครั้ง เพื่อวินิจฉัยและใหความเห็นแกผูตัดสิน 
กรณีนักกีฬาบาดเจ็บ เวนแตการแขงขันประเภททารํา หัวหนาผูตัดสินอาจแจงใหทําการแขงขันโดยไมตอง      
มีแพทยประจําสนามได 

5.9 กําหนดใหมีการจัดการแขงขันชิงอันดับท่ี 3  

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 กรณีมีนักกีฬาต้ังแต 4 คนข้ึนไป จะมีการจับสลากแบงกลุม ออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีมีนักกีฬาต้ังแต 4 คน แตไมเกิน ๑0 คน นักกีฬาจะแสดงทารําเพียงสองรอบ
โดยรอบแรกจะเปนรอบคัดเลือก คนท่ีไดคะแนนสูงสุด ๓ ลําดับแรกของแตละกลุมจะไดเขาไปแขงขันตอในรอบ
ถัดไป คนท่ีไดคะแนนสูงสุดของแตละกลุมจะตองแขงขันชิงชนะเลิศ และการแขงขันชิงอันดับท่ี 3 จะเปนการ
แขงขันระหวางคนท่ีมีคะแนนเปนลําดับท่ี ๒ ของกลุมท่ี ๑ พบกับคนท่ีมีคะแนนเปนลําดับท่ี ๓ ของกลุมท่ี 2 
และคนท่ีมีคะแนนเปนลําดับท่ี ๓ ของกลุมท่ี ๑ พบกับคนท่ีมีคะแนนเปนลําดับท่ี 3 ของกลุมท่ี 2 

(๒) กรณีท่ีมีนักกีฬาต้ังแต 11 คนข้ึนไป นักกีฬาจะตองทําการแขงขัน ๓ รอบ โดยในรอบแรก
ท่ีเปนรอบคัดเลือกนักกีฬาท่ีไดคะแนนสูงสุด ๔ คนแรกของแตละกลุมจะไดเขาไปแขงขันในรอบถัดไป                
ซึ่งรอบถัดไปจะเปนการแขงขันเพื่อจัดลําดับนักกีฬาท่ีไดคะแนนสูงท่ีสุด ๓ คนแรกของแตละกลุมเพื่อทํา               
การแขงขันชิงชนะเลิศ และชิงเหรียญทองแดงตอไป 

6.2 นักกีฬาท่ีมีคะแนนเทากัน จะตองทําการแขงขันรอบพิเศษจนกวาจะไดนักกีฬาท่ีมีคะแนนมากกวา
และสําหรับทารําทีมในรอบชิงชนะเลิศ ท่ีตองมีการแสดงความหมายของทารํา หากนักกีฬาท้ังสองทีม                        
มีคะแนนท่ีเทากัน จะตองทําการแสดงทารําและความหมายของทารําอีกครั้งหรือจนกวาจะมีผูชนะโดยจะ             
ไมอนุญาตใหใชทารําซ้ํา 

6.3 การแขงขันทารําทีมในรอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับท่ี 3 จะตองมีการแสดงทารําปกติ                    
และความหมายของทา (Bunkai Kata) โดยเวลาท่ีใชในการแขงขันทารําปกติและ Bunkai Kata รวมแลว
จะตองไมเกิน ๕ นาที ซึ่งจะเริ่มนับเวลาโดยเจาหนาท่ี โดยเริ่มจับเวลาต้ังแตเริ่มการคํานับในตอนท่ีนักกีฬา               
เขามาในสนามแขงแลว และเวลาจะหยุดลงเมื่อมีการคํานับครั้งสุดทายหลังจากท่ีแสดง Bunkai เสร็จ 

7. การแตงกาย 
7.๑ นักกีฬาจะตองใสเ ส้ือคาราเต ไมมีแถบสีหรือลวดลาย อนุญาตใหติดสัญลักษณของทีม  

ขนาดไมเกิน ๘ x ๑๒ เชนติเมตร บนหนาอกดานซาย ปายสัญลักษณของบริษัทผูผลิตชุดตองติดอยูตําแหนง 
ท่ีกําหนด คือมุมขวาลางของเส้ือคาราเต หรือชวงเอวของกางเกง สวนหมายเลขประจําตัวของผูเขาแขงขัน 
ท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการจัดการแขงขันจะตองติดบนหลังเส้ือนักกีฬาท้ังสอง โดยตองผูกสายคาดเอว 
คนละสี ฝายหนึ่งผูกสีแดง และอีกฝายหนึ่งผูกสีน้ําเงิน สายคาด เอวตองมีความกวาง ประมาณ ๕ เชนติเมตร  
และเมื่อผูกปมแลวจะตองเหลือชายลงมาอีกประมาณ ๑๕ เชนติเมตร 

7.๒ หลังจากท่ีสวมเส้ือคาราเต และผูกสายคาดเอวแลวชายเส้ือจะตองยาวปดสะโพกพอดีและตอง    
ไมยาวเกินกวา ๓ ใน ๔ ของตนขาของผูสวม ใหนักกีฬาหญิงสวมเส้ือยืดสีขาวลวนขางในเส้ือคาราเต 

/7.๓ แขนเส้ือ… 
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7.๓ แขนเส้ือตองยาวไมเกินขอมือ ไมส้ันกวากลางแขนโดยอยูระหวางขอมือและขอศอก และหาม
พับแขนเส้ือ 

7.๔ กางเกงตองมีความยาวคลุม ๒ ใน ๓ ของหนาแขงผูสวมโดยอยูระหวางหัวเขาและขอเทา  
และหามพับขากางเกง 

7.๕ นักกีฬาตองรักษาความสะอาดของเสนผม และตัดผมใหอยูในระดับท่ีไมเปนอุปสรรคใน                  
การแขงขัน หามใชผาคาดศีรษะ  (HACHIMAKI)  ท่ีคาดผม กิ๊บ ผูช้ีขาดมีสิทธิ์ท่ีจะใหนักกีฬาท่ีผมยาวเกินไป 
และไมเรียบรอยออกจากการแขงขันไดโดยนักกีฬาทุกคนจะตองตัดเล็บส้ัน หามใสเครื่องประดับโลหะ หรือ
เครื่องประดับอื่น ๆ ท่ีอาจทําใหอีกฝายหนึ่งไดรับบาดเจ็บ การสวมท่ีจัดฟนท่ีเปนโลหะอนุญาตใหใสได           
แตคณะกรรมการจัดการแขงขันจะไมรับผิดชอบกรณีเกิดการบาดเจ็บข้ึน 

7.๖ หามสวมแวนตาขณะแขงขัน ใหใสคอนแทคเลนสแบบออนได แตหากเกิดการบาดเจ็บข้ึน 
กรมพลศึกษาจะไมรับผิดชอบ 

7.๗ การใชผาพันแผล แผนปดแผล เนื่องจากการบาดเจ็บจะตองผานการอนุญาตจากผูควบคุม    
การแขงขันหรือผูช้ีขาด โดยแพทยสนามเปนผูดําเนินการใหเทานั้น 

7.๘ เจาหนาท่ีทีมจะตองสวมชุดวอรมประจําทีม ไมสวมรองเทาแตะ และแสดงบัตรประจําตัวท่ีออก
ใหสําหรับการแขงขันตลอดเวลา 

7.๙ นักกีฬาหญิงท่ีตองสวมใสผาคลุมศีรษะตามหลักศาสนา ผาคลุมตองไดรับการรับรองจาก WKF
หรือ TKF 

7.10 อุปกรณการแขงขัน 
 (1) นักกีฬาตองสวม นวม , สนับแขง , สนับหลังเทา และเกราะปองกันลําตัว ท่ีไดรับ                

การรับรองจากสมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทย (TKF) หรือ (WKF) โดยจะตองสวมใสใหกระชับพอดี            
กับลําตัวของนักกีฬาและสวมขางในชุดคาราเตเทานั้น 

 (2) นักกีฬาตองใสฟนยางในการแขงขันประเภทตอสูดวยในทุกรุน 
 (3) ชุดแขงขันและสายคาดเอว ไมอนุญาตใหปกช่ือหรือตราใด ยกเวนตราผูผลิตของสินคา 
 (4) อุปกรณปองกันทุกชนิดตองไดมาตรฐานตามท่ีสมาคมกีฬาคาราเตแหงประเทศไทย (TKF) 

หรือ (WKF) กําหนดไว โดยนักกีฬาตองเปนผูจัดเตรียมมาเอง 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
8.2 นักกีฬาควรแสดงความเคารพตอคูแขงขัน และเจาหนาท่ีทีมของอีกฝายหนึ่ง ท้ังกอนและ           

หลังการแขงขัน 
8.3 เจาหนาท่ีทีมควรแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน ท้ังกอนและหลังการแขงขัน 

9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

/10. หลักเกณฑ... 
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10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
  (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน            

และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 

เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

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

/3. การแขงขัน… 
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3. การแขงขันกีฬาจักรยาน 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564  
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธจักรยานนานาชาติ (UCI) และท่ีสมาคมกีฬาจักรยาน                    

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภทถนน มีรายการแขงขันดังนี้ 

 (1) ไทมไทรอัล  
2.2 ประเภทเสือภูเขา มีรายการแขงขันดังนี้ 

 (1) ครอสคันทรี  
 (2) ดาวนฮิลล  

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้  
3.1 นักกีฬา สงไดไมเกิน 18 คน ประกอบดวย นักกีฬาชาย 9 คน และนักกีฬาหญิง 9 คน 

(1) ประเภทถนน 
- รายการแขงขันไทมไทรอัล สงนักกีฬาไดไมเกิน 6 คน แบงเปน ชาย 3 คน และหญิง 3 คน 

(2) ประเภทเสือภูเขา  
- รายการแขงขันครอสคันทรี สงนักกีฬาไดไมเกิน 6 คน แบงเปน ชาย 3 คน และหญิง 3 คน 
- รายการแขงขันดาวนฮิลล สงนักกีฬาไดไมเกิน 6 คน แบงเปน ชาย 3 คน และหญิง 3 คน  

3.2 เจาหนาท่ีทีม  
ใหสงเจาหนาท่ีทีม ตามอัตราสวนนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิง ดังนี้ 
(1) นักกีฬาจํานวนต้ังแต 1 คน แตไมเกิน 5 คน และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 1 คน 
(2) นักกีฬาจํานวนต้ังแต 6 คน แตไมเกิน 10 คน และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 2 คน 
(3) นักกีฬาจํานวนต้ังแต 10 คนข้ึนไป และเจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬา        

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษ                      
หามเขาแขงขันหรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย   
 - สมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ   
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 

 
/5. วิธีการ… 
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5. วิธกีารจัดการแขงขัน 
5.1 ประเภทถนน มีรายการแขงขันดังนี้ 

 (1)  ไทมไทรอัล  
(1.1) ประเภทชาย ระยะทางในการแขงขัน 30 กิโลเมตร 
(1.2) ประเภทหญิง ระยะทางในการแขงขัน 15 กิโลเมตร 

5.2 ประเภทเสือภูเขา มีรายการแขงขันดังนี้ 
 (1)  ครอสคันทรี  

(1.1) ประเภทชาย ใชเวลาการแขงขัน 1 ช่ัวโมง 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 45 นาที  
(1.2) ประเภทหญิง ใชเวลาการแขงขัน 1 ช่ัวโมง ถึง 1 ช่ัวโมง 20 นาที 

 (2)  ดาวนฮิลล  
 (2.1) ประเภทชาย ระยะทางในการแขงขันไมนอยกวา 1.5 กิโลเมตร ใชเวลา             
การแขงขันไมเกิน 3 - 5 นาที 

(2.2) ประเภทหญิง ระยะทางในการแขงขันไมนอยกวา 1.5 กิโลเมตร ใชเวลา                    
การแขงขันไมเกิน 3 - 5 นาที  

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาในวันประชุมผูจัดการทีม เพื่อยืนยันความถูกตอง 
6.2 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอผู ตัด สิน               

เพื่อตรวจสอบกอนทําการแขงขันทุกครั้งและเจาหนาท่ีทีมจะตองมีบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด      
ขณะปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันทุกครั้งเชนเดียวกัน 

6.3 ถา ทีมหนึ่ ง ถูกอีก ทีมหนึ่ ง ไล ทัน  ห ามทีม ท่ี ถูกไล ทัน เข าไป จ้ีข างหลังของทีม ท่ีไล ทัน                        
กรณีนี้รวมท้ังนักกีฬาท่ีหลุดจากทีมของตนดวย หามนักกีฬาท่ีหลุดจากทีมของตนเขาข่ีรวมกับทีมอื่น                             
และหามรับหรือใหความชวยเหลือตอทีมอื่นดวย 

6.4 ทีมท่ีไลอีกทีมหนึ่งทัน ตองแซงทางดานขางหาง 2 เมตร จากทีมท่ีถูกไลทันหลังจากระยะทาง  
ผานไปหนึ่งกิโลเมตร ทีมท่ีถูกไลทันตองข่ีหางจากทีมท่ีไลทัน 25 เมตร 

6.5 ในกรณีท่ีทีมหนึ่งไลทันอีกทีมหนึ่งในระหวางแขงขัน ผูตัดสินตองบังคับนักกีฬาใหหางกัน      
อยางนอย 2 เมตร ทางดานขาง และหางกันเปนระยะทางอยางนอย 25 เมตร หากทีมใดฝาฝนจะถูกลงโทษ 

6.6 หามนักกีฬา ผลัก หรือ ดัน ซึ่งกันและกัน ในระหวางการแขง ขัน แมจะเปนนักกีฬา                
ในทีมเดียวกัน 

6.7 การเปล่ียนอาหารเครื่องด่ืม อุปกรณตางๆ ลอ และรถจักรยาน การชวยซอม อนุญาตให               
เฉพาะนักกีฬาในทีมเดียวกันเทานั้น 

7. การแตงกาย 
เส้ือผานักกีฬาจะตองเปนไปตามกติกาการแขงขันในแตละประเภท ถาหากชุดแขงขันไมเหมือนกัน               

ผูตัดสินมีสิทธิ์ไมใหเขาแขงขันในประเภทนั้น ๆ  

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
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8.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน จะตองถูกลงโทษ และตองรายงานให               
กรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

 9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร  
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

 (1) ประเภทถนน มีรางวัลดังนี้ 
(1.1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(1.2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

(2) ประเภทภูเขามีรางวัล ดังนี้ 
(2.1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2.2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

 (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
 (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
 (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
 (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
 (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
 (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน               

และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
 (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 

เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
(3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
(4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

------------------------------------------------------------ 
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4. การแขงขันกีฬาตะกรอ 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทย ท่ีประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภททีมชาย 

(1) เซปกตะกรอทีมชุด 
(2) เซปกตะกรอทีมเด่ียว 
(3) เซปกตะกรอคู 
(4) ตะกรอลอดหวงสากล 

2.2 ประเภททีมหญิง 
(1) เซปกตะกรอทีมชุด 
(2) เซปกตะกรอทีมเด่ียว 
(3) เซปกตะกรอคู 
(4) ตะกรอลอดหวงสากล 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬา 

(1) เซปกตะกรอ สงไดประเภทละไมนอยกวา 9 คนแตไมเกินกวา 15 คน โดยนักกีฬา                
ตองไมมีช่ือลงทําการแขงขันกีฬาตะกรอลอดหวงสากล และในวันประชุมผูจัดการทีมใหสงรายช่ือนักกีฬา               
ไดไมเกิน 12 คน  

(2) ตะกรอลอดหวงสากล สงไดไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 8 คน โดยนักกีฬาตองไมมีช่ือ      
ลงทําการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ และในวันประชุมผูจัดการทีมใหสงรายช่ือนักกีฬาไดไมเกิน 6 คน  

3.2 เจาหนาท่ีทีม 
(1) เซปกตะกรอทีมชุด เจาหนาท่ีทีม 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และ             

ผูชวยผูฝกสอน 
(2) ตะกรอลอดหวงสากล เจาหนาท่ีทีม 2 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม และผูฝกสอน  

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหาม                   
เขาแขงขันหรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย   
- สมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทย  
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต  

  (1) ทีมตัวแทนนักกีฬาเซปกตะกรอจังหวัดละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
  (2) ทีมตัวแทนนักกีฬาตะกรอลอดหวงสากลจังหวัดละ 2 ทีม ประเภททีมชายและประเภททีมหญิง 

5.2 การแขงขันระดับชาติ 
  (1) ทีมตัวแทนนักกีฬาเซปกตะกรอเขตละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
  (2) ทีมตัวแทนนักกีฬาตะกรอลอดหวงสากลเขตละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
  (3) ทีมชนะเลิศในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส” 

ประจําป 2563 ประกอบดวย 
 - เซปกตะกรอ ไดแก ทีมชาย เขต 7 จังหวัดสุพรรณบุรี และทีมหญิง เขต 7 จังหวัดราชบุร ี
 - ตะกรอลอดหวงสากล ไดแก ตะกรอลอดหวงสากลชาย เขต 5 จังหวัดแมฮองสอน และ
ตะกรอลอดหวงสากลหญิง เขต 4 จังหวัดอุดรธาน ี
 - ทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔2 ประกอบดวย  

1) เซปกตะกรอประเภททีมชาย  
2) เซปกตะกรอประเภททีมหญิง  
3) ตะกรอลอดหวงสากลชาย  
4) ตะกรอลอดหวงสากลหญิง 

6. วิธกีารจัดการแขงขัน 
6.1 การแขงขันระดับเขต ใหดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกทีม เพื่อเขารวมการแขงขันระดับชาติ                

โดยจัดการแขงขัน ดังนี ้
(1)  ประเภททีมชาย 

(1.1) เซปกตะกรอทีมชุดชาย 
(1.2) เซปกตะกรอทีมชุดหญิง 

(2)  ประเภททีมหญิง 
(2.1) ตะกรอลอดหวงสากลชาย 
(2.2) ตะกรอลอดหวงสากลหญิง 
หมายเหตุ  เซปกตะกรอทีมเด่ียว และเซปกตะกรอคู ไมตองคัดเลือก 

     (3) เซปกตะกรอทีมชุดชาย และทีมชุดหญิง หากมีทีมสมัครเขารวมแขงขันในรอบคัดเลือก 
นอยกวาจํานวน 6 ทีม ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมดเพื่อจัดลําดับ ทีมท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดจะได
เปนตัวแทน หากมีทีมสมัครเขารวม จํานวน 6 ทีมข้ึนไป ใหจัดการแขงขันแบบแบงสาย คัดทีมท่ีมี
คะแนนอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 ของสายเขาแขงขันในรอบตอไป 

     (4) ตะกรอลอดหวงสากล  หากมีทีมจังหวัดสมัครเขารวมแขงขันในรอบคัดเลือกนอยกวา
จํานวน 6 ทีม ใหทําการจับสลากเพื่อเรียงลําดับการแขงขัน โดยทําการแขงขันสองครั้งและนําคะแนน
มารวมกันแลวเรียงคะแนนจากมากไปหานอย หากมีทีมจังหวัดสมัครเขารวม จํานวน 6 ทีมข้ึนไปให
จัดการแขงขัน 

กรณี มีทีมไดคะแนนเขารอบเทากันใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับ การแขงขันระดับชาติ 
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6.2 การแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้
(1)  ประเภททีมชาย 

(1.1) เซปกตะกรอทีมชุด 
(1.2) เซปกตะกรอทีมเด่ียว 
(1.3) เซปกตะกรอคู 
(1.4) ตะกรอลอดหวงสากล 

 (2)  ประเภททีมหญิง 
(2.1) เซปกตะกรอทีมชุด 
(2.2) เซปกตะกรอทีมเด่ียว 
(2.3) เซปกตะกรอคู 
(2.4) ตะกรอลอดหวงสากล 

         (3)  เซปกตะกรอประเภททีมชุด จับสลากแบงสายใหปฏิบัติดังนี้ 
      (3.1) ใหทีมชนะเลิศการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41 ลงสายเปนทีม
ท่ี 1 ของสาย A  
      (3.2) ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกลงสายในตําแหนงหมายเลขใดหรือสายใดก็ไดตลอดเวลา
จับสลาก 

   (3.3) ทีมท่ีมาจากเขตเดียวกัน ใหอยูตางสายกัน  
รอบแรก แขงขันแบบพบกันหมดในสาย คัดทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 

ของสายเขาแขงขันในรอบตอไป 
 การใหคะแนนในการแขงขัน 

ทีมชนะ   ได   2   คะแนน 
ทีมแพ     ได   0   คะแนน 
ทีมไมลงทําการแขงขัน  ได  0  คะแนน 
การพิจารณาทีมเขารอบ 
กรณีมีทีมท่ีไดคะแนนเทากัน จํานวน 2 ทีม ใหพิจารณาจากผลการแขงขัน

ของคูกรณี  
                                          กรณีทีมท่ีไดคะแนนเทากัน จํานวน 3 ทีม ใหใชวิธีการจับสลาก 

รอบสอง จัดการแขงขันแบบแพคัดออก โดยทําการจับสลากคูแขงขันดังนี้ ใหทีม             
ท่ีเปนอันดับท่ี 1 ของแตละสายจับสลากเปนทีมยืนกอนและใหทีมท่ีมีคะแนนเปนอันดับท่ี 2 ของแตละสาย           
จับสลากเขาเปนคูแขงขันตามลําดับ และคูแขงขันตองไมเปนทีมท่ีมาจากสายเดียวกันในรอบแรก ดังนี้ 

คู P ท่ี 1 ของสาย........แขงขันกับ ท่ี 2 ของสาย........ 
คู Q ท่ี 1 ของสาย........แขงขันกับ ท่ี 2 ของสาย........ 
คู R ท่ี 1 ของสาย........แขงขันกับ ท่ี 2 ของสาย........ 
คู S ท่ี 1 ของสาย........แขงขันกับ ท่ี 2 ของสาย........ 
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รอบรองชนะเลิศ   ทีมชนะคู P  แขงขันกับทีมชนะคู Q 
ทีมชนะคู R  แขงขันกับทีมชนะคู S 

รอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรอง
ชนะเลิศ ใหแขงขันชิงอันดับท่ี 3  
      (4)   เซปกตะกรอประเภททีมเด่ียวและประเภทคู จับสลากแบงสายใหปฏิบัติดังนี ้
    รอบแรก  ใหทําการจับสลากลงสายตามหมายเลข โดยแบงออกเปน 2 สาย คือ สาย 
A ต้ังแตหมายเลข 1-6 และสาย B ต้ังแตหมายเลข 7-12 ใชระบบการแขงขันแพคัดออก 
    รอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ี 1 สาย A ชิงชนะเลิศกับ ทีมท่ี 1 สาย B สวนทีมท่ีเปนท่ี 2 
สาย A กับทีมท่ีเปนท่ี 2 ของสาย B ใหแขงขันชิงอันดับท่ี 3  
               (5)   ตะกรอลอดหวงสากล จับสลากแบงสายใหปฏิบัติดังนี้ 
    รอบแรก ใหทําการจับสลากเพื่อเรียงลําดับการแขงขัน โดยทําการแขงขันสองครั้ง
และนําคะแนนมารวมกันแลวเรียงคะแนนจากมากไปหานอย คัดทีมท่ีไดคะแนนสูงสุดจํานวน ๖ ท่ีมเขาแขงขัน
รอบสอง 

รอบสอง นําทีมท่ีไดคะแนนอันดับท่ี 1 – ๖ มาแขงขัน โดยทําการแขงขันจากทีม     
ท่ีไดคะแนนนอยไปหาทีมท่ีไดคะแนนสูงสุด แลวเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย คัดทีมท่ีไดคะแนนสูงสุด 
จํานวน 4 ทีม เขาแขงขันรอบรองชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ นําทีมท่ีไดคะแนนสูงสุด ๔ ทีมมาแขงขันดังนี้ 
- ทีมท่ีมีคะแนนอันท่ี ๑ แขงขันกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี ๔ 
- ทีมท่ีมีคะแนนอันท่ี ๒ แขงขันกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี ๓ 

รอบชิงชนะเลิศ 
- ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิงชนะเลิศ 
- ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิงอันดับท่ี ๓  

7. ขอปฏบิัติในการแขงขัน 
7.1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาทีมชายและทีมหญิงในวันประชุมผู จัดการทีม                   

เพื่อยืนยันความถูกตอง 
7.2 เจาหนาท่ีทีมจะตองสงรายช่ือนักกีฬากอนเวลาตามกําหนดการแขงขัน 30 นาที เมื่อคณะกรรมการ

จัดการแขงขันเรียกหรือประกาศรายช่ือผูท่ีลงทําการแขงขัน หากนักกีฬาคนใดไมแสดงตัว นักกีฬาคนนั้นไมมี
สิทธิ์ลงแขงขันในครั้งนั้น และใหปรับทีมนั้นเปนแพตามกติกาการแขงขัน ถานักกีฬาท่ีมีรายช่ือเปนนักกีฬา
สํารองใหตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้นและยังมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

7.3 ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันหรือมาแขงขันไมทันตามเวลาท่ีกําหนดใหคณะกรรมการ
จัดการแขงขันขยายเวลาออกไปไดอีก 10 นาที หากเลยเวลานั้น ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ในการแขงขันครั้งนั้น
ทันที แตมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

7.4 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนกักีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอเจาหนาท่ีผูตัดสินเพื่อ
ตรวจสอบกอนลงสนามทุกครั้งและเจาหนาท่ีทีมจะตองมีบัตรประจําตัวนัก (AD Card) เอดีการด ขณะปฏิบัติ
หนาท่ีในสนามทุกครั้งเชนเดียวกัน 
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8. การแตงกาย 
8.1 นักกีฬาท่ีตองแตงกายใหสุภาพและเหมือนกันทุกคน 
8.2 ตองมีหมายเลขกํากับท่ีเส้ือ ท้ังดานหนาและดานหลังอยางเห็นเดนชัดตลอดการแขงขัน              

โดยท่ีดานหลังของเส้ือเหนือหมายเลขใหพิมพช่ือ “นักกีฬา” หรือ “จังหวัด” มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน  
5 เซนติเมตร  

8.3 หากมีเครื่องหมายการคาโฆษณาหรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาท่ีมิใชสิทธิประโยชนของ
เกมสการแขงขันหรือช่ือจังหวัดปรากฏบนเครื่องแตงกาย ใหมีขนาดไมเกิน 2 x 3 นิ้ว  

8.4 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแขงขัน หามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล และยาเสพติด ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใส
เฉพาะชวงเวลาอบอุนรางกายกอนการแขงขันไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  
กรมพลศึกษาจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

8.5 ชุดแขงขัน แตละทีมจะตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุดและเปนสีท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน 
8.6 กรณีท้ังสองทีมท่ีเปนคูแขงขันใสเส้ือสีเดียวกัน ทีมเจาบานจะตองเปนทีมท่ีเปล่ียนสีเส้ือ ในกรณี     

ท่ีแขงขันสนามกลาง ทีมท่ีมีช่ือแรกในโปรแกรมการแขงขันจะตองเปนทีมท่ีจะตองเปล่ียนสีเส้ือ 
8.7 การแจงสีเส้ือ ในวันประชุมผูจัดการทีมใหทุกทีมแจงสีเส้ือท่ีจะใชในการแขงขันตอคณะกรรมการ

จัดการแขงขัน 
8.8 ปลอกแขน ท่ีแสดงความเปนหัวหนาทีม ใหแตละทีมจัดหามาเอง ปลอกแขนตองมีสีตัดกับ             

สีเส้ือมองเห็นไดอยางชัดเจน 
8.9 เจาหนาท่ีทีมท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสนามแขงขัน ตองแตงกายใหสุภาพ เรียบรอย หามสวมกางเกง    

ขาส้ันและรองเทาแตะลงสนามโดยเด็ดขาด เจาหนาท่ีทีมคนใดปฏิบัติไมถูกตอง จะไมอนุญาตใหลงปฏิบัติหนาท่ี 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
9.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
9.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขันถือเปนความผิด จะตองถูกลงโทษ และ

ตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

 10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร  
10.4 จํานวนรายการแขงขัน มีรางวัลดังนี ้

 (1) เซปกตะกรอประเภททีมชุด ชาย-หญิง จํานวนนักกีฬาทีมละ 12 คน ไดรับเหรียญรางวัล  
เกียรติบัตร และของท่ีระลึก และผูฝกสอนทีมละ 2 คน ไดรับเกียรติบัตร 

 (2) เซปกตะกรอประเภททีมเด่ียว ชาย-หญิง จํานวนนักกีฬาทีมละ 5 คน ไดรับเหรียญรางวัล 
เกียรติบัตร และของท่ีระลึก และผูฝกสอนทีมละ 1 คน ไดรับเกียรติบัตร 

 (3) เซปกตะกรอประเภททีมคู ชาย-หญิง จํานวนนักกีฬาทีมละ 3 คน ไดรับเหรียญรางวัล 
เกียรติบัตรและของท่ีระลึก และผูฝกสอนทีมละ 1 คน ไดรับเกียรติบัตร 
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 (4) ตะกรอลอดหวงสากลชาย – หญิง จํานวนนักกีฬาทีมละ 6 คน ไดรับเหรียญรางวัล เกียรติ
บัตรและของท่ีระลึก และผูฝกสอนทีมละ 1 คน ไดรับเกียรติบัตร 

10.5 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 
 (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนเซปกตะกรอชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
 (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนเซปกตะกรอชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 
 (3) รางวัลนักกีฬาดีเดนตะกรอลอดหวงสากลชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและ 

เกียรติบัตร 
 (4) รางวัลผูฝกสอนดีเดนตะกรอลอดหวงสากลชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและ

เกียรติบัตร 
11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 

11.1  หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 
 (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
 (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
 (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
 (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
 (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

11.2  หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 

 (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน               
และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 

 (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 

(3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
(4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

------------------------------------------------------------ 
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5. การแขงขันกีฬาเทควันโด 

๑. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
๑.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖4 
๑.๒ ใชกติกาการแขงขันเทควันโดสากล (The World Taekwondo Federation ; WTF) ฉบับปจจุบัน 

ท่ีสมาคมกีฬาเทควันโดแหงประเทศไทย ใหการรับรอง 

๒. ประเภทการแขงขัน 
๒.๑  ประเภทบุคคลชาย มีรายการแขงขันดังนี้ 

(๑) ฟนเวท  น้ําหนักไมเกินกวา ๔๕ กิโลกรัม 
(๒) ฟลายเวท  น้ําหนักเกินกวา ๔๕ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๔๘ กิโลกรัม 
(๓) แบนต้ัมเวท  น้ําหนักเกินกวา ๔๘ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๕๑ กิโลกรัม 
(๔) เฟเธอเวท  น้ําหนักเกินกวา ๕๑ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๕๕ กิโลกรัม 
(๕) ไลทเวท  น้ําหนักเกินกวา ๕๕ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๕9 กิโลกรัม 
(๖) เวลเตอรเวท  น้ําหนักเกินกวา ๕9 กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๖๓ กิโลกรัม 
(๗) ไลทมิดเด้ิลเวท น้ําหนักเกินกวา ๖๓ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๖๘ กิโลกรัม 
(๘) มิดเด้ิลเวท  น้ําหนักเกินกวา ๖๘ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๗๓ กิโลกรัม 

๒.๒  ประเภทบุคคลหญิง มีรายการแขงขันดังนี้ 
(๑) ฟนเวท  น้ําหนักไมเกินกวา 4๒ กิโลกรัม 
(๒) ฟลายเวท  น้ําหนักเกินกวา ๔๒ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๔๔ กิโลกรัม 
(๓) แบนต้ัมเวท  น้ําหนักเกินกวา ๔๔ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๔๖ กิโลกรัม 
(๔) เฟเธอเวท  น้ําหนักเกินกวา ๔๖ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๔๙ กิโลกรัม 
(๕) ไลทเวท  น้ําหนักเกินกวา ๔๙ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๕๒ กิโลกรัม 
(๖) เวลเตอรเวท  น้ําหนักเกินกวา ๕๒ กิโลกรมั แตไมเกินกวา ๕๕ กิโลกรัม 
(๗) ไลทมิดเด้ิลเวท  น้ําหนักเกินกวา ๕๕ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๕๙ กิโลกรัม 
(๘) มิดเด้ิลเวท  น้ําหนักเกินกวา ๕๙ กิโลกรัม แตไมเกินกวา ๖๓ กิโลกรัม 

๓. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬา จํานวน ๑๖ คน ประกอบดวย นักกีฬาชาย ๘ คน และนักกีฬาหญิง ๘ คน 
3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน ๓ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
  นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้
  - กรมพลศึกษา 
  - การกีฬาแหงประเทศไทย 
  - สมาคมกีฬาเทควันโดแหงประเทศไทย 
  - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4.1 นักกีฬาตองมีคุณวุฒิเปนนักกีฬาสายดําแดง หรือ สายดํา 
 4.2 นักกีฬาท่ีเขารวมแขงขันตองมีอายุไมตํ่ากวา ๑๔ ป แตไมเกิน 1๘ ป โดยเกิดต้ังแต พ.ศ. 2๕47 

ถึงป พ.ศ. ๒๕51 

5. วิธีการจัดการแขงขัน 
การจัดการแขงขันระดับเขต และการแขงขันระดับชาติ ใหปฏิบัติดังนี ้
5.1 ใชวิธีการจัดการแขงขันแบบแพคัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
5.2 ในการแขงขัน กําหนดใหมีการแขงขันคูละ ๓ ยก ๆ ละ ๒ นาที พักระหวางยก ๑ นาที 
5.3 การจับสลากแบงสาย และประกบคูการแขงขัน 

(๑) การจับสลากแบงสายการแขงขัน ใหกระทํากอนเริ่มการแขงขันวันแรก ตอหนาผูแทน
นักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขัน โดยจะเริ่มจับสลากต้ังแตรุนฟนเวทข้ึนไป เริ่มจากบุคคลชายหรือบุคคลหญิงกอน   
ก็ได 

(๒) คณะกรรมการจัดการแขงขันจะเปนผูจับสลากแบงสายการแขงขันแทนเขตท่ีไมสงผูแทน
มารวมในการจับสลาก 

5.4 กําหนดใหมีการจัดการแขงขันชิงอันดับท่ี 3 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 นักกีฬาท่ีเปนตัวแทนแลวมีเจตนาไมเขารวมการแขงขัน หรือมีเหตุไมสมควรในการถอนตัวออก

จากการแขงขัน ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
6.2 เจาหนาท่ีทีมจะตองติดตอประสานงานกับคณะกรรมการจัดการแขงขันตามกําหนดการดังนี้             

นํานักกีฬาไปตรวจรางกาย และช่ังน้ําหนัก อยูรวมเปนสักขีพยานในการจับสลากพรอมรับทราบ กําหนดการ
แขงขันและนํานักกีฬามาแขงขันตามวัน เวลาท่ีกําหนด 

6.3 การช่ังน้ําหนักนักกีฬา 
(1) การช่ังน้ําหนักนักกีฬา ใหดําเนินการใหเสร็จส้ินในวันกอนการแขงขัน ๑ วัน 
(2) นักกีฬาตองแสดงบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด ตอเจาหนาท่ีผูตัดสิน             

ฝายเรียกตัวนักกีฬา จึงจะไดรับอนุญาตใหข้ึนทําการช่ังน้ําหนัก 
(3) การแตงกายของนักกีฬาในการช่ังน้ําหนัก ใหนักกีฬาชายสวมกางเกงใน สวนนักกีฬาหญิง  

ใหสวมชุดช้ันใน หากนักกีฬามีความประสงคจะไมสวมใสอะไรเลยในขณะชังน้ําหนักก็สามารถกระทําได 
(4) การช่ังน้ําหนักอยางเปนทางการจะกระทําเพียงครั้งเดียว 
(5) การช่ังน้ําหนักสําหรับนักกีฬาหญิง จะตองทําการช่ังน้ําหนักในสถานท่ีท่ีจัดไวเปนสัดสวน

โดยไมใหช่ังน้ําหนักในสถานท่ีเดียวกันกับนักกีฬาชาย และมีเจาหนาท่ีหญิงเปนผูปฏิบัติดําเนินการ 
(6) เครื่องช่ังน้ําหนัก สําหรับทดลองช่ังกอนการช่ังอยางเปนทางการ มีรูปแบบและมาตรฐาน

เดียวกับเครื่องช่ังจริง โดยคณะกรรมการจัดการแขงขันจัดเตรียมไวให 
6.4 นักกีฬาตองเตรียมพรอมท่ีจะเขาแขงขันตามตารางการแขงขันตลอดเวลาเมื่อเรียกนักกีฬา      

ลงสนามผานไป ๑ นาที ผูท่ีไมพรอมแขงขัน จะถูกตัดสินใหแพในการแขงขัน 

7. การแตงกาย 
7.๑ ใหใชชุดกีฬาเทควันโด (DOBOK) และอุปกรณเครื่องปองกันท่ีไดรับรองโดยคณะกรรมการ           

เปนผูพิจารณาแลว 
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7.๒ ผูเขาแขงขันจะตองสวมเกราะปองกันลําตัว (Trunk protector) ท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขัน
จัดไวใหเทานั้น สวนอุปกรณเครื่องปองกันอื่น ๆ ใหนักกีฬาเปนผูจัดหามาเอง เชน หมวกกันน็อค (Head guard)
สนับแขน สนับขา (Forearm & Shin guard) กระจับ สนับหุมหลังเทา และถุงมือ ใหเรียบรอยกอนเขาบริเวณ
สนามแขงขัน โดยกระจับ สนับหุมหลังเทา สนับแขน และสนับขา ตองใสไวขางในชุดกีฬา 

7.๓ นักกีฬา ตองใสฟนยางในขณะลงแขงขัน 
7.๔ ทําการตัดสินดวยคะแนนจากเกราะไฟฟา นักกีฬาจะตองใช SOCK SENCOR ของตนเอง 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
8.2 นักกีฬาควรแสดงความเคารพคูแขงขัน และผูฝกสอนของอีกฝายหนึ่ง ท้ังกอนและหลังการแขงขัน 
8.3 ผูฝกสอนควรแสดงความเคารพกันและกัน ท้ังกอนและหลังการแขงขัน 
8.4 เจาหนาท่ีทีม ท่ีลงปฏิบัติหนาท่ีในสนามตองมีคุณวุฒิเทควันโดสายดํา แตงกายสุภาพ สวมรองเทากีฬา 

 9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย - หญิง  จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย - หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1  หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

 (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
 (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
 (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
 (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
 (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2  หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 

 (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน               
และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 

 (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 

(3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
(4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

------------------------------------------------------------ 
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6. การแขงขันกีฬาเทนนิส 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขัน ท่ีสมาคมกีฬาลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1  ประเภททีม 

          (1) ประเภททีมชาย  
                   (2) ประเภททีมหญิง 

2.2  ประเภทบุคคล  
             (1) ชายเด่ียว   
    (2) หญิงเด่ียว  
    (3) ชายคู 
  (4) หญิงคู 
   (5) คูผสม 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหจัดสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬา จํานวน 1๒ คน  ประกอบดวย นักกีฬาชาย ๖ คน  และนักกีฬาหญิง ๖ คน 
3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอนชาย และผูฝกสอนหญิง  
3.3 ประเภทบุคคล นักกีฬา 1 คน สามารถสมัครเขาแขงขันในประเภทบุคคลไดไมเกินคนละ 2 ประเภท 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย   
- สมาคมกีฬาลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

5. วิธกีารจัดการแขงขัน 
5.1 การจัดการแขงขันระดับเขต ใหดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเขารวมการแขงขัน

ระดับชาติ โดยจัดการแขงขัน ประเภทบุคคล ประกอบดวย 
   - ชายเด่ียว 
   - หญิงเด่ียว 

วิธีการดําเนินการจัดการแขงขัน การวางอันดับมือ การจัดสายการแขงขันในระดับเขต ใหใช
ระเบียบเดียวกันกับการแขงขันในระดับชาติในประเภทบุคคล 
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นักกีฬาท่ีไดสิทธิ์เปนตัวแทนระดับเขต (ท้ังในประเภทชายเด่ียวและหญิงเด่ียว) 
นักกีฬาทีไดอันดับท่ี ๑ จํานวน ๑ คน  
นักกีฬาทีไดอันดับท่ี ๒ จํานวน ๑ คน  
นักกีฬาทีไดอันดับท่ี ๓ จํานวน ๒ คน  
นักกีฬาท่ีชนะในการจับสลากแขงขันระหวางผูแพในรอบกอนรองชนะเลิศ จํานวน ๒ คน  

5.2 การแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้
ประเภททีม ประกอบดวย 

(1) ทีมชาย 
(2) ทีมหญิง 

ประเภทบุคคล ประกอบดวย 
(1) ชายเด่ียว 
(2) หญิงเด่ียว 
(3) ชายคู 
(4) หญิงคู 
(5) คูผสม 

การจัดการแขงขัน 
(1) ใชสนามแบบพื้นแข็ง 
(2) ใชลูกเทนนิสครั้งละ 1 กระปอง (3 ลูก) 
(3) ทุกประเภททําการแขงขันแบบแพคัดออกในระบบ 2 ใน 3 เซท ผูแขงขันท่ีชนะ        

2 เซท กอนเปนผูชนะ หากผูแขงขันทาได 6 เกมเทากันใหใชระบบไทเบรก 2 เซทแรก หากผูแขงขันชนะ 1 
เซทเทากนัใหแขงขันระบบ ไทเบรก (10 แตม) แทนการแขงขันเซทท่ี 3 

(4) ใหทําการแขงขันประเภททีมกอน ประกอบดวย เด่ียว 2 มือ และคู 1 คู โดยเริ่ม      
การแขงขันจาก เด่ียวมือ 2 เด่ียวมือ 1 และคู 1 คู ตามลําดับ 

(5) ในการแขงขันประเภททีม ใหเจาหนาท่ีทีมสงรายช่ือนักกีฬาเด่ียว 2 มือ กอนเวลา            
การแขงขันไมนอยกวา 15 นาที เมื่อเด่ียว 2 มือ ลงทาการแขงขันแลว ใหสงรายช่ือผูเลนคู 

(6) ในการแขงขันประเภททีมแตละรอบ ทุกทีมมีสิทธิ์เลือกผูเลนคนหนึ่งคนใดในทีมลง
แขงขันก็ได 

(7) ในการแขงขันประเภททีม อนุญาตใหเจาหนาท่ีทีม ตามท่ีไดสงรายช่ือไวกับ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน จํานวน 1 คน ลงไปนั่งบริเวณท่ีพักนักกีฬาระหวางการแขงขันได 

(8) การแขงขันประเภทบุคคลทําการแขงขันภายหลังจบการแขงขันประเภททีม หรืออาจ
จัดใหมีการแขงขันในขณะท่ีมีการแขงขันประเภททีมก็ได 

(๙) ในการแขงขันประเภททีมระดับชาติ ใหมีการแขงขันเด่ียวมือ 2 เด่ียวมือ 1 และ
ประเภทคูจะรูผลแพ - ชนะ หลังแขงขัน 2 แมตซแรกแลวในประเภทคูใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน ผูควบคุมการแขงขัน หัวหนาผูตัดสิน 

(10) หากนักกีฬาซึ่งทําการแขงขันแลวจะตองลงแขงขันอีกในวันเดียวกัน ใหนักกีฬาผูนั้น
มีสิทธิพักไดภายหลังจบการแขงขันแตละครั้งตามกําหนดเวลาดังนี้ 
 

/(10.๑) หากแขงขัน… 
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  (10.๑) หากแขงขันนอยกวา 1 ช่ัวโมง ใหพักได 30 นาที 
(10.2) หากแขงขันมากกวา 1 ช่ัวโมง แตไมเกิน 1 ช่ัวโมง 30 นาที ใหพักได 1 ช่ัวโมง 
(10.3) หากแขงขันมากกวา 1 ช่ัวโมง 30 นาที ใหพักได 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

(๑๑)  ในการแขงขันประเภทบุคคลระดับเขต ใหนักกีฬาท่ีแพในรอบกอนรองชนะเลิศ
ท้ังหมด จับสลากจับคูแขงขันเพื่อทําการแขงขันหาผูชนะเพื่อเปนตัวแทนเขตอีก ๒ คน  

(12)  การวางอันดับมือ เปนไปตามระเบียบการแขงขันท่ีระบุไวในวธิีการจัดการแขงขัน
ประเภทเยาวชนของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) 

(13)  การจัดสายการแขงขัน 
  (13.1) ประเภททีม จับสลากในวันประชุมผูแทนเขต 
  (13.2) ประเภทบุคคล จับสลากในวันประชุมผูแทนเขต 
  (13.3) กอนการจัดสายการแขงขัน ใหผูแทนเขตแจงรายช่ือและประเภทของการ
แขงขันของนักกีฬาตามรายช่ือท่ีมีอยูในบัญชีรายช่ือนักกีฬา ใหกับคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
  (13.4) การแขงขันประเภทบุคคล นักกีฬาคนหนึ่งๆ จะลงแขงขันไดไมเกินสองรายการ 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 หากมีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเปนอื่นใดไมสามารถทําการแขงขันตามรายการท่ีกําหนดไว

คณะกรรมการจัดการแขงขันมีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบการแขงขัน เปล่ียนเวลาการแขงขันหรือเปล่ียน
สนามแขงขันไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

6.2 นักกีฬาท่ีมีกําหนดการแขงขันลําดับแรกของแตละวันจะตองพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันไดกอน
กําหนดเวลาการแขงขันไมนอยกวา 15 นาที โดยจะตองไปรายงานตัวตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
และตองแสดงบัตรประจําตัวนักกีฬา(AD Card) เอดีการด  

6.3 นักกีฬาท่ีจะตองแขงขันในลําดับตอ ๆไป จะตองลงไปท่ีสนามแขงขันเพื่อทาการแขงขันภายหลัง
การประกาศเรียก หากไมลงทาการแขงขันภายในเวลา 15 นาที จะถูกปรับเปนแพในรายการแขงขันนั้น ๆ 

7. การแตงกาย 
7.1 นักกีฬาตองเตรียมไมเทนนิส ผาเช็ดเหงื่อ น้ําด่ืม และอุปกรณอื่นใด ท่ีจําเปนตองใชสําหรับ         

การแขงขัน และสามารถนําวางขางสนามกอนทําการแขงขันได 
7.2 นักกีฬาท่ีลงแขงขัน ตองแตงกายดวยชุดกีฬาเทนนิสท่ีสุภาพ หากนักกีฬาไมปฏิบัติตามจะไมได

รับอนุญาตใหลงทําการแขงขัน 
7.3 นักกีฬาจะเช็ดเหงื่อ ด่ืมน้ํา หรือเปล่ียนอุปกรณใด ๆ ตองขออนุญาตจากกรรมการตัดสิน 

กอนทุกครั้ง  
7.4 ชุดแขงขัน หามมีสัญลักษณหรือโฆษณาใด ๆ บนเส้ือและกางแขงขัน ยกเวนสัญลักษณหรือช่ือท่ี

แสดงจังหวัดนั้น ๆ 
7.5 ชุดแขงขันใหเปนไปท่ีสมาคมกีฬาลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประกาศใชในปจจุบัน 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
 8.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม
ท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
 

/8.2 กรณีท่ีฝาฝน… 
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 8.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน จะตองถูกลงโทษ และตองรายงาน               
ใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

9. รางวัลการแขงขัน มีดังนี้ 
9.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2    ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3    ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย - หญิง  จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย - หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1  หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

 (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
 (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
 (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
 (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
 (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2  หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 

 (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน               
และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 

 (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 

(3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
(4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

 

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

/7. การแขงขัน... 
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7. การแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทยท่ีประกาศใชฉบับปจจุบัน  

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภททีม 

(1) ทีมชาย  
(2) ทีมหญิง 

2.2  ประเภทบุคคล  
(1) ชายเด่ียว   
(2) หญิงเด่ียว  
(3) ชายคู 
(4) หญิงคู 
(5) คูผสม 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหจัดสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬา จํานวน 10 คน ประกอบดวย นักกีฬาชาย 5 คน และนักกีฬาหญิง 5 คน  
3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอนทีมชาย และผูฝกสอนทีมหญิง 

หมายเหตุ การพิจารณาเจาหนาท่ีทีมระดับชาติ ใหพิจารณาจากผลการแขงขันของนักกีฬา
จังหวัดท่ีเปนตัวแทนและมีจํานวนมากกวา  

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย  
- สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย   
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. วิธีการจัดการแขงขัน 
5.1  การจัดการแขงขันระดับเขต ใหดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเขารวม         

การแขงขันระดับชาติ โดยจัดการแขงขัน ดังนี ้
-  ชายเด่ียว  
-  หญิงเด่ียว 

(1) รอบแรก จัดการแขงขันแบบแบงสาย แขงขันแบบพบกันหมดในสาย นักกีฬาท่ีมีคะแนน
อันดับท่ี 1 และ อันดับท่ี 2 ของแตละสาย เขาแขงขันตอในรอบสอง โดยถือผลแขงขันในรอบแรก  

/(2) รอบสอง...  
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(2) รอบสอง แขงขันแบบพบกันหมด แลวจัดอันดับ 1 - 5 เพื่อเปนนักกีฬาตัวแทนเขต      
เขารวมการแขงขันระดับชาติ ตอไป 

(3) เกณฑการพิจารณา 
- ใหถือเกณฑ แพ – ชนะ 3 ใน 5 เกม  

(4) การคิดคะแนน  ดังนี ้
- ชนะได 2 คะแนน  
- แพได 1  คะแนน  
- บุคคลท่ีไมมาแขงขันหรือแขงขันไมเสร็จส้ินได 0 คะแนน  

(5) การจัดทําโปรแกรมการแขงขันใหเปนหนาท่ีของผูช้ีขาดกีฬา ซึ่งแตงต้ังโดยกรมพลศึกษา
เทานั้น ท้ังนี้วิธีการแขงขันอาจปรับใหเหมาะสมตามจํานวนนักกีฬาในเขตนั้น ๆ การจัดสายวางมือหรืออันดับ
คะแนนสะสมของนักกีฬา จะใชหลักเกณฑ โดยดูอันดับคะแนนสะสมของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส               
แหงประเทศไทย ลาสุดกอนการแขงขันเปนเกณฑ 

5.2 การจัดการแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้
(1)  ประเภททีม  

  (1.1) ทีมชาย  
  (1.2) ทีมหญิง  

 (2) ประเภทบุคคล  
 (2.1) ชายเด่ียว   
 (2.2) หญิงเด่ียว   
 (2.3) ชายคู   
 (2.4) หญิงคู   
 (2.5) คูผสม    

(3) ทีมชาย สงนักกีฬาลงทําการแขงขันไดไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน 
(4) ทีมหญิง สงนักกีฬาลงทําการแขงขันไดไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน 
(5) ประเภทบุคคล นักกีฬาเขาแขงขันไดเพียง 2 รายการเทานั้น 
     (5.1) ชายเด่ียว สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คน 
     (5.2) หญิงเด่ียว สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คน 
     (5.3) ชายคู สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คู 
     (5.4) หญิงคู สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คู 
     (5.5) คูผสม สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  2  คู 

  (6) นักกีฬาคนหนึ่งจะลงแขงขันไดท้ังประเภททีม และประเภทบุคคล (ไมเกิน 2 ประเภท) 
  (7) ประเภทบุคคล จัดการแขงขันแบบแพคัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับท่ี 3 
  (8) ประเภททีม แขงขันระบบ “Swaythling-cup” ผลการแขงขันใหใชเกณฑ แพ-ชนะ        

3 ใน 5 คู ดังนี้ 
 
 

 

/คูท่ี 1. A... 
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    คูท่ี 1. A แขงขันกับ X 
    คูท่ี 2. B  แขงขันกับ Y 
    คูท่ี 3. C แขงขันกับ Z 
    คูท่ี 4. A แขงขันกับ Y 
    คูท่ี 5. B  แขงขันกับ X 

(8.1) รอบแรก จัดการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย เอาทีมคะแนนเปนท่ี 1 และท่ี 2 
ของแตละสายมาแขงขัน ในรอบรองชนะเลิศ  

(8.2) รอบรองชนะเลิศ - ทีมชนะท่ี 1 สายท่ี 1 พบกับทีมชนะท่ี 2 สายท่ี 2  
 - ทีมชนะท่ี 1 สายท่ี  2 พบกับทีมชนะท่ี  2 สายท่ี 1  

(8.3) รอบชิงชนะเลิศ  - ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศมาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ  
 - ทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี 3   

(8.3) เกณฑการพิจารณา 
- ใหถือเกณฑ แพ – ชนะ 3 ใน 5 เกม  

(8.4) การคิดคะแนน  ดังนี ้
- ชนะได 2 คะแนน  
- แพได 1  คะแนน  
- บุคคลท่ีไมมาแขงขันหรือแขงขันไมเสร็จส้ินได 0 คะแนน  

ในกรณีคะแนนเทากัน 2 ทีม หรือต้ังแต 2 ทีมข้ึนไป ใหคิดคะแนนจากทีมท่ีคะแนน
เทากันเทานั้น โดยคิดคะแนนเกม คะแนนยอยตามลําดับ ทีมท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากกวาเปนทีมชนะ 

    (9) ประเภททีมและประเภทบุคคล การจัดสายมือวางหรืออันดับคะแนนสะสมของนักกีฬา                
จะใชหลักเกณฑโดยดูอันดับคะแนนสะสมของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย ในเดือนลาสุด                     
กอนการแขงขันเปนเกณฑ 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) ฉบับปรับปรุง ซึ่งกรมพลศึกษา

และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย ท่ีประกาศใชฉบับปจจุบัน 
6.2 ลูกเทเบิลเทนนิสท่ีใชแขงขัน ใชลูกเทเบิลเทนนิสสีขาว 40+ (พลาสติก) ท่ีสหพันธเทเบิลเทนนิส

นานาชาติรับรองและใชอยูปจจุบัน 
6.3 หนาไมท้ังสองดาน ตองเปนแผนยางท่ีสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) ใหการรับรองโดย

ดานหนึ่งตองเปนสีใดสีหนึ่งดังนี้ สีแดง สีชมพู สีมวง สีเขียว หรือสีฟา และอีกดานหนึ่งตองเปนแผนยางสีดํา 
เทานั้น  

6.4 เจาหนาท่ีทีมท่ีจะลงทําหนาท่ีตองเปนเจาหนาท่ีทีมท่ีมีรายช่ือของจังหวัดแตงต้ัง กรณีการแขงขัน
ระดับชาติ หากไมมีรายช่ือของจังหวัดแตงต้ัง ไมอนุญาตใหลงทําหนาท่ีทุกรายการแขงขัน และตองแตงกายให
สุภาพเรียบรอย หามสวมรองเทาแตะลงปฏิบัติหนาท่ีในขณะท่ีมีการแขงขัน 

6.5 ผูเลนจะตองทําการแขงขันตามท่ีกําหนด หากเลยเวลาการแขงขันใหปรับเปนแพ หรือสามารถ
ขยายเวลาในการแขงขันไดโดยผูช้ีขาดกีฬา    

(1) ประเภทบุคคล ใหเวลา 5 นาที นับจากกําหนดเวลาแขงขันหรือนับจากเวลาท่ีเรียกลง       
ทําการแขงขัน 

 
/(2) ประเภททีม... 
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(2) ประเภททีม ใหเวลา 15 นาที นับจากกําหนดเวลาแขงขันหรือนับจากเวลาท่ีเรียกลงทําการแขงขัน 
(3) นักกีฬาคนใดหรือคูใด ไมมาแขงขันตามกําหนดเวลา โดยไมแจงใหคณะกรรมการทราบ

ลวงหนากอนเวลาแขงขัน 5 นาที ไมมีสิทธิ์ลงแขงขันในครั้งตอไปตลอดการแขงขัน  
6.6 สําหรับปญหาใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับกําหนดเวลาการแขงขัน หรือการขยายเวลาตาง ๆ  ใหอยูในดุลพินิจ

ของผูช้ีขาดกีฬา 

7. การแตงกาย 
7.1 เครื่องแตงกายของผูเลน ไดแก เส้ือแขนส้ัน ตองเปนคอปกหรือคอกลมตองไมเปนสีเดียวกันกับ

ลูกเทเบิลเทนนิสของการแขงขัน และดานหลังของเส้ือท่ีสวมใสในการแขงขันจะตองพิมพช่ือเขตการแขงขัน 
(กรณีการแขงขันระดับชาติ) ใหมีขนาดความกวาง และสีใหมองเห็นไดอยางชัดเจน กางเกงขาส้ัน กระโปรง 
หรือกางเกงกระโปรง จะตองไมมีโฆษณาดานหลัง 

7.2 นักกีฬาท่ีลงแขงขันตองใสเส้ือทับในกางเกง และสวมถุงเทา รองเทา ใหเรียบรอย หากผิด
ระเบียบนี้ไมมีสิทธิ์ลงแขงขัน หามใสเส้ือท่ีมีสัญลักษณของสโมสร 

7.3 ชุดวอรมหรือสวนหนึ่งสวนใดของชุดวอรม จะใชสวมใสขณะแขงขันไมได ยกเวนกรณีท่ีไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาผูตัดสิน 

7.4 สําหรับปญหาใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของชุดแขงขันหรือขอยกเวนตาง ๆ ใหอยูในดุลยพินิจ
ของหัวหนาผูตัดสิน 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
8.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขันจะตองถูกลงโทษ และตองรายงาน       

ใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

9. รางวัลการแขงขัน มีดังนี้ 
9.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2    ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3    ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย - หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1  หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

 (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
 (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
 (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
 (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
 (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 
 

/10.2 หลักเกณฑ... 
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10.2  หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 

 (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน               
และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 

 (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 

(3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
(4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

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

/8. การแขงขัน… 
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8. การแขงขันกีฬาเนตบอล 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564  
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธเนตบอลนานาชาติ และท่ีสมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเลน      

แหงประเทศไทย            

2. ประเภทการแขงขัน 
ประเภททีมหญิง  

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬา จํานวน 12 คน 
3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน   

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย 
- สมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย    
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต  
 (1) ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดละ 1 ทีม  
5.2 การแขงขันระดับชาติ 
 (1)  ตัวแทนนักกีฬาเขตละ 1 ทีม  
 (2) ทีมท่ีไดสิทธิ์เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 42 ประจําป ๒๕๖6 

ประกอบดวย  
(2.1) ทีมชนะเลิศ การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส” 

ประจําป 2563 คือ เขต 10 กรุงเทพมหานคร (หากกรุงเทพมหานคร ชนะเลิศการแขงขันครั้งท่ีผานมา                 
ใหสิทธิ์การเขารวมการแขงขันในฐานะทีมแชมปเกา เปนของทีมรองชนะเลิศการแขงขันครั้งท่ีผานมา               

คือ เขต 6 จังหวัดนครสวรรค) 
(2.2) ทีมจังหวัดเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 42  

ประจําป 2566 

6. วิธกีารจัดการแขงขัน 
6.1 การแขงขันระดับเขต ใหดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกทีม เพื่อเขารวมการแขงขันระดับชาติ                

โดยจัดการแขงขัน ดังนี ้
 

/(1) หากมีทีม… 
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(1) หากมีทีมจังหวัดสมัครเขารวมแขงขันในรอบคัดเลือก นอยกวาจํานวน 6 ทีม ใหจัดการ
แขงขันแบบพบกันหมดเพื่อจัดลําดับ ทีมท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดจะไดเปนตัวแทน  

 (2) ถามีจํานวนทีมต้ังแต 6 ทีม แตไมถึง 12 ทีม จะจัดการแขงขันแบบแบงออกเปน 2 สาย 
โดยแตละสายแขงขันกันแบบพบกันหมด ในรอบรองชนะเลิศนําทีมท่ีไดอันดับท่ี 1 ในสายท่ี 1 ไปแขงขันกับ 
ทีมท่ีไดคะแนนอันดับท่ี 2 ในสายท่ี 2 และทีมท่ีไดคะแนนอันดับท่ี 2 ในสายท่ี 1 ไปแขงขันกับทีมท่ีไดคะแนน
อันดับท่ี 1 ในสายท่ี 2 ผูชนะในรอบรองชนะเลิศใหเขาไปชิงชนะเลิศ 

(3) ถามีจํานวนทีมต้ังแต 12 ทีม จะจัดการแขงขันแบบแบงออกเปน 4 สาย 
6.2 การแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้

  จับสลากแบงสายใหปฏิบัติดังนี ้
- ใหทีมชนะเลิศการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41 ลงสายเปนทีมท่ี 1 

ของสาย A  
- ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกลงสายในตําแหนงหมายเลขใดหรือสายใดก็ไดตลอดเวลาจับสลาก 
- ทีมท่ีมาจากเขตเดียวกัน ใหอยูตางสายกัน  

รอบแรก 
แขงขันพบกันหมดในสาย โดยนําทีมท่ีมีคะแนนเปน อันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 ของแต               

ละสาย เขาทําการแขงขันในรอบกอนรองชนะเลิศ ในกรณีท่ีมีคะแนนเทากัน หลังจากเสร็จส้ินการแขงขัน      
ในรอบแรก ใหหาทีมท่ีมีลําดับท่ีสูงกวาเพื่อเขาแขงขันในรอบกอนรองชนะเลิศโดยการนับคะแนนและวิธีจับสลาก 

การใหคะแนนในการแขงขัน 
 ทีมชนะ   ได   2   คะแนน 
 ทีมแพ     ได   0   คะแนน 
 ทีมไมลงทําการแขงขัน  ได  0  คะแนน 

 การพิจารณาทีมเขารอบ 
 กรณีมีทีมท่ีไดคะแนนเทากัน จํานวน 2 ทีม ใหพิจารณาจากผลการแขงขันของคูกรณี  
 กรณีทีมท่ีไดคะแนนเทากัน จํานวน 3 ทีม ใหใชวิธีการจับสลาก 

รอบกอนรองชนะเลิศ 
แขงขันแบบแพคัดออกโดยการจับสลากใหทีมท่ีไดคะแนนอันดับท่ี 1 วาง และจับทีมท่ี

ไดอันดับท่ี 2 ประกบคูแขงขัน ทีมท่ีแขงขันกันในรอบแรกจะไมแขงขันกันอีกในรอบนี้เพื่อหาผูชนะเขาสูรอบ
รองชนะเลิศ  

รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ 
 - ผูชนะคูท่ี 1 พบ ผูชนะคูท่ี 3 
 - ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 4 

  แลวนําทีมท่ีชนะไปแขงขันในรอบชิงชนะเลิศตอไป สวนทีมท่ีแพแขงขันชิงอันดับท่ี ๓ 

7. ขอปฏบิัติในการแขงขัน 
7.1 เจาหนาท่ีทีมหรือผูแทนตองเขารวมประชุมผูจัดการทีม ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีเจาภาพ

กําหนดและตองแตงกายสุภาพเรียบรอย หากไมเขาประชุมตามกําหนดวันเวลาและสถานท่ีดังกลาว  
ตองยอมรับและปฏิบัติตามมติท่ีประชุมอยางไมมีเงื่อนไขและขอโตแยงใด ๆ 

7.2 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาทีมชายและทีมหญิงในวันประชุมผู จัดการทีม          
เพื่อยืนยันความถูกตอง 

/7.3 เจาหนาท่ีทีม… 
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7.3 เจาหนาท่ีทีมจะตองสงรายช่ือนักกีฬากอนเวลาตามกําหนดการแขงขัน 30 นาที เมื่อคณะกรรมการ
จัดการแขงขันเรียกหรือประกาศรายช่ือผูท่ีลงทําการแขงขัน หากนักกีฬาคนใดไมแสดงตัว นักกีฬาคนนั้นไมมี
สิทธิ์ลงแขงขันในครั้งนั้น และใหปรับทีมนั้นเปนแพตามกติกาการแขงขัน ถานักกีฬาท่ีมีรายช่ือเปนนักกีฬา
สํารองใหตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้นและยังมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

7.4 ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันหรือมาแขงขันไมทันตามเวลาท่ีกําหนดและคณะกรรมการ
จัดการแขงขันใหขยายเวลาออกไปไดอีก 10 นาที หากเลยเวลานั้น ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ในการแขงขัน       
ครั้งนั้นทันที แตมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

7.5 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอเจาหนาท่ีผูตัดสิน   
เพื่อตรวจสอบกอนลงสนามทุกครั้งและเจาหนาท่ีทีมจะตองมีบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด ขณะปฏิบัติ
หนาท่ีในสนามทุกครั้งเชนเดียวกัน 

8. การแตงกาย 
8.1 นักกีฬาท่ีเขาทําการแขงขันตองแตงกายใหถูกตอง โดยใหใสกระโปรง ตามกติกาของสหพันธ

เนตบอลนานาชาติ  
8.2 ทุกทีมตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด คือ สีออน 1 ชุด และสีเขม 1 ชุด โดยกําหนดใหทีม              

ช่ือแรกในโปรแกรมการแขงขันสวมชุดสีออน ทีมช่ือหลังสวมชุดสีเขม 
8.3 ใหนักกีฬาสวมชุดท่ีมีตําแหนงการเลนบนเส้ือแขงขันดานหนาและดานหลัง ตามขนาดของกติกา       

การแขงขันของสหพันธเนตบอลนานาชาติท่ีไดกําหนดไว โดยสีของตําแหนงการเลนจะตองตัดกับสีของเส้ือ
อยางชัดเจน 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
9.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
9.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดอยางรายแรง จะตองถูก

ลงโทษ และตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร  
10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดน   จํานวน 1 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดน จํานวน 1 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเลนท่ีสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบกติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการ
กีฬาแหงประเทศไทย 

/(5) อื่น ๆ… 
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  (5) อื่น ๆ ตามมติท่ีประชุมของผูจัดการทีม 
11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 

  (1) ตองมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและปฏิบัติหนาท่ี 
ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ เทานั้น 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล  
  (3) เปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบกติกาการแขงขัน  
  (4) อื่น ๆ ตามมติท่ีประชุมของผูจัดการทีม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/9. การแขงขัน... 
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9. การแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

9.1 กีฬาบาสเกตบอล 
 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน  
  1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561  
  1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) และท่ีสมาคมกีฬาบาสเกตบอล         
แหงประเทศไทย ประกาศใชในปจจุบัน  

2. ประเภทการแขงขัน 
  2.1 ประเภททีมชาย 
  2.2 ประเภททีมหญิง   

3. นักกีฬา และเจาหนาท่ี 
 ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
 3.1 นักกีฬา สงรายช่ือไดประเภทละไมเกินทีมละ 15 คน โดยใหยืนยันรายช่ือนักกีฬาในวันประชุม
ผูจัดการทีมไดไมเกิน 12 คน ถาไมสามารถยืนยันรายช่ือนักกีฬาในวันนั้น จะตัดรายช่ือนักกีฬาลําดับท่ี  
13 - 15 ออกเพื่อใหเหลือนักกีฬา 12 คน ตามขอกําหนด 
  3.2 เจาหนาท่ีทีม ไมเกินทีมละ 3 คน ประกอบดวยผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน 1 คน และผูชวย        
ผูฝกสอน 1 คน  
 

4. คุณสมบัติของนักกีฬา 
 นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย 
 - สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 4.1 ไมอนุญาตใหนักกีฬาบาสเกตบอลลงแขงขันในกีฬาบาสเกตบอล 3x3 

 4.2 นักกีฬาในนามของนักกีฬาทีมชาติไทยหรือเยาวชนทีมชาติไทยสามารถลงแขงขันได 
 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 

5.1 การแขงขันระดับเขต  
 ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 

5.2  การแขงขันระดับชาติ 
  (1) ตัวแทนนักกีฬาเขตละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
  (2) ทีมชนะเลิศในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41“อุดรธานีเกมส” 
ประจําป  2563 ประกอบดวย ทีมชาย ไดแก  เขต 1 จังหวัดนนทบุรี  และทีมหญิง ไดแก  เขต 7              
จังหวัดนครปฐม 

/(3) ทีมจังหวัด... 
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   (3) ทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔2 ประจําป 2566 
ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง   
 

6. วิธีการจัดการแขงขัน 
6.1 การแขงขันระดับเขต 
 (1) ทีมจังหวัดสมัครเขารวมแขงขันในรอบคัดเลือก นอยกวาจํานวน 6 ทีม ใหจัดการแขงขัน

แบบพบกันหมดเพื่อจัดลําดับ ทีมท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดจะไดเปนทีมตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับชาติ 
(2) ทีมจังหวัดสมัครเขารวม จํานวน 6 ทีมข้ึนไป ใหจัดการแขงขันแบบแบงสาย คัดทีมท่ีมี

คะแนนอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 ของสายเขาแขงขันในรอบตอไป  
(3) การจับสลากแบงสายการแขงขันระดับเขต ใหทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันมีสิทธิ์            

ท่ีจะเลือกอยูสายใด สายหนึ่ง เมื่อใดก็ได 
 กรณี การนับคะแนนและการพิจารณาทีมเขารอบ ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับ การแขงขัน

ระดับชาติ 
6.2 การแขงขันระดับชาติ 
 (1) ในการจับสลากแบงสายการแขงขัน ใหสิทธิ์ทีมชนะเลิศการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

แหงชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส” ประจําป ๒๕๖๓ อยูสาย A ลําดับ A1 และทีมรองชนะเลิศ (ถาผาน          
การคัดเลือกระดับเขตมาได) อยูสาย B ลําดับ B1 ท้ังประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
   (2) ทีมจังหวัดเจาภาพกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ มีสิทธิ์ท่ีจะเลือกเขาอยูในสายหนึ่งสาย
เมื่อใดก็ได 
   (3) จํานวนทีมเขารวมการแขงขัน 12 ทีม 

 รอบแรก 
  แบงการแขงขันออกเปน ๔ สาย ๆละ ๓ ทีม แขงขันแบบพบกันหมดในสาย

ของประเภทนั้น ๆ คัดเลือกทีมท่ีไดคะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแตละสาย เขาไปแขงขันในรอบสอง 
 รอบสอง  

    สาย L ท่ี 1 สาย A  พบ ท่ี 2 สาย C 
    สาย M  ท่ี 1 สาย C  พบ ท่ี 2 สาย A 
    สาย N  ท่ี 1 สาย B  พบ ท่ี 2 สาย D 
    สาย O  ท่ี 1 สาย D  พบ ท่ี 2 สาย B 
    รอบรองชนะเลิศ 
    สาย X  ทีมชนะสาย L  พบ  ทีมชนะสาย M 
    สาย Y  ทีมชนะสาย N  พบ  ทีมชนะสาย O 
    รอบชิงชนะเลิศ 
    ชิงอันดับท่ี 3 ทีมแพสาย X  พบ  ทีมแพสาย Y 
    ชิงชนะเลิศ ทีมชนะสาย X  พบ  ทีมชนะสาย Y 
   (4) จํานวนทีมเขารวมการแขงขัน 9 ทีม, 10 ทีม และ ๑๑ ทีม 

   รอบแรก  
    แบ งการแข ง ขันออกเปน  ๓ สาย แข ง ขันแบบพบกันหมดในสาย             

ของประเภทนั้นๆ คัดเลือกทีมท่ีไดคะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแตละสาย เขาไปแขงขันในรอบสอง 

/-จํานวน... 
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- จํานวน   9 ทีม แบงสายละ 3 ทีม 
- จํานวน 10 ทีม แบงสาย A และ B สายละ 3 ทีม สาย C สายละ 4 ทีม 
- จํานวน 11 ทีม แบงสาย A สายละ 3 ทีม สาย B และ C สายละ 4 ทีม 

            รอบสอง 
     แบงสายการแขงขันออกเปน 2 สาย ๆละ 3 ทีม แขงขันแบบพบกันหมด    
ในสายของประเภทนั้นๆ คัดเลือกทีมท่ีไดคะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแตละสาย เขาไปแขงขันในรอบรอง
ชนะเลิศ 
    สาย N  ประกอบดวย ท่ี 1 สาย A , B ท่ี 2 สาย C 
    สาย O  ประกอบดวย ท่ี 1 สาย C ท่ี 2 สาย A , B 
            รอบรองชนะเลิศ 
    สาย X  ท่ี 1 สาย N  พบ  ท่ี 2 สาย O 
    สาย Y  ท่ี 1 สาย O  พบ  ท่ี 2 สาย N 
       รอบชิงชนะเลิศ 
    ชิงอันดับท่ี 3 ทีมแพสาย X  พบ  ทีมแพสาย Y 
    ชิงชนะเลิศ ทีมชนะสาย X  พบ  ทีมชนะสาย Y 
   (5) การนับคะแนนมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
   - ทีมชนะได   2  คะแนน 
   - ทีมแพได   1  คะแนน 
   - ทีมท่ีไมมาแขงขันหรือมาแขงขันไมทันหรือปฏิเสธการแขงขันตอในเวลาท่ีเหลือ
ภายหลังผูตัดสินส่ัง ใหลงทําการแขงขันได 0 คะแนน      
   (5.1) ทีมมีคะแนนเทากัน 2 ทีม ใหถือผลการแขงขันระหวาง 2 ทีม ในรอบนั้น     
โดยใชกฎทีมชนะคือผูชนะ (HEAD TO HEAD)      

(5.2) ทีมมีคะแนนเทากัน 3 ทีม ใหใชวิธีการจับสลากเขารอบและจัดลําดับ 
   (5.3) การจับสลากเพื่อหาทีมเขารอบ จะดําเนินการจับสลากเมื่อการแขงขัน           
คูสุดทายของสายนั้นๆ ไดเสร็จส้ินลง สําหรับทีมท่ีจับสลาก หากไมมีเจาหนาท่ีทีมท่ีไดรับมอบหมายมาทําการ
จับสลากใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูดําเนินการมีสิทธิ์ท่ีจะเชิญบุคคลใดมาทําการจับสลากแทนก็ได 
และทีมนั้น ๆ จะตองยอมรับผลการจับสลากโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ 
 

7. ขอปฏิบัติในการแขงขัน  
 7.1 ผูจัดการทีม และผูฝกสอนของทีมท่ีเขาแขงขันทุกทีม ตองเขาประชุมตามวัน เวลาและสถานท่ี      
ท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด และตองแตงกายสุภาพเรียบรอย หากไมเขาประชุมตามกําหนดวัน เวลา 
และสถานท่ีดังกลาว จะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติท่ีประชุมอยางไมมีเงื่อนไขและขอโตแยงใด ๆ ท้ังส้ิน    
และทุกทีมตองนําเส้ือแขงขันมาแสดงสีเส้ือในท่ีประชุมดวย 
 7.2 ทีมท่ีแขงขันแตละทีมจะตองยอมรับ คําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของผูตัดสิน
และเจาหนาท่ีบันทึกคะแนน ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในการตัดสิน และควบคุมการแขงขันในครั้งนั้น 
 7.3 กอนเริ่มเกมการแขงขันตามกําหนดเวลาในโปรแกรมการแขงขันอยางนอย 20 นาที ผูฝกสอน
หรือผูแทนแตละทีมจะตองสงรายช่ือและหมายเลขสมาชิกของทีมใหกับทีมผูบันทึกคะแนน และหมายเลข     
ของนักกีฬาซึ่งจะลงเลนในเกมการแขงขัน พรอมท้ังระบุช่ือหัวหนาทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอนของทีมดวย 

-/7.4 กอนเริ่ม... 
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/10. รางวัล... 

 7.4 กอนเริ่มเกมการแขงขันอยางนอย 10 นาที ผูฝกสอนแตละทีมจะตองยืนยันรับรองรายช่ือ       
และหมายเลขของผูเลนของทีมและลงลายมือช่ือในใบบันทึกคะแนน ขณะเดียวกันจะตองแจงผูเลน 5 คนแรก   
ท่ีจะเริ่มเกมการแขงขัน ผูฝกสอนทีมช่ือแรกในโปรแกรมการแขงขันเปนฝายยืนยันกอน 
 7.5 ผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอนอาจจะไปท่ีโตะบันทึกคะแนนระหวางเกมการแขงขันเพื่อขอทราบ
เกี่ยวกับขอมูลทางสถิติเทานั้น เมื่อการเลนหยุดลงและนาฬิกาการแขงขันหยุดเดิน (ลูกบอลตาย) 
 7.6 เฉพาะผูฝกสอนเทานั้น อนุญาตใหยืนระหวางเกมการแขงขัน และสามารถแนะนํานักกีฬา 
ระหวางเกมการแขงขันได แตตองอยูในบริเวณท่ีนั่งของทีม  
 7.7 เมื่อหัวหนาทีมออกจากสนามแขงขัน ผูฝกสอนจะตองแจงกรรมการผูตัดสินใหทราบหมายเลข
ของผูเลน ซึ่งทําหนาท่ีเปนหัวหนาทีมแทนในสนาม 
 7.8 หัวหนาทีม สามารถติดตอประสานงานกับกรรมการผูตัดสินระหวางเกม การแขงขันเกี่ยวของเท็จจริง 
ก็ตอเม่ือการเลนหยุดลงและนาฬิกาการแขงขันหยุดเดิน (ลูกบอลตาย) เทานั้น 
 7.9 นักกีฬาทุกทีมท่ีมีช่ือในใบบันทึกคะแนน สามารถลงเลนได ถานักกีฬามาถึงสนามแขงขันภายหลัง
จากเริ่มเกมการแขงขันไปแลว 
 7.10 หัวหนาทีมจะตองแจงใหผูตัดสินทราบทันทีภายหลังส้ินสุดเกมการแขงขัน ถาทีมของตนตองการ
ประทวงผลการแขงขันและลงลายมือช่ือในใบบันทึกคะแนนชองวางคําวา “ลายมือช่ือของหัวหนาทีมในกรณี
ประทวง” 

8. การแตงกาย 
 8.1 ผูฝกสอนและเจาหนาท่ีตองแตงกายแบบสุภาพเรียบรอยในขณะลงปฏิบัติหนาท่ีการแขงขัน 

  8.2 ใหนักกีฬาท่ีเขารวมแขงขันแตงกายใหถูกตองตามกติกาของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ 
(FIBA) ฉบับปจจุบัน 
  8.3 ทุกทีมตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด คือสีออน 1 ชุดและสีเขม 1 ชุด โดยกําหนดใหทีมช่ือแรก
ในโปรแกรมการแขงขันสวมชุดสีออน ทีมช่ือหลังสวมชุดสีเขม  
  8.4 ชุดการแขงขัน หมายเลขบนเส้ือแขงขันดานหนาขนาดสูง 10 ซม. ดานหลังขนาดสูง 20 ซม.  
ต้ังแต หมายเลข 1 – 99 รวมท้ังหมายเลข 0 และ 00 โดยสีของตัวเลขตัดกับสีของเส้ืออยางชัดเจน  
  8.5 อนุญาตใหเครื่องแตงกายมีเครื่องหมายการคา คําโฆษณาหรือสัญลักษณ อันเปนการโฆษณาท่ีมิใช
ช่ือของจังหวัด และตองมีขนาดไมเกินกวา 2×3 นิ้ว 
  8.6 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแขงขัน หามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล และยาเสพติด ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใส
เฉพาะชวงเวลาอบอุนรางกายกอนการแขงขันไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  
กรมพลศึกษาจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
  8.7 ในกรณีชุดแขงขันมีสีคลายคลึงกันใหทีมท่ีมี ช่ืออยูหลัง คูแขง ขันเปล่ียนชุดแขงขัน ท้ังนี้ 
โดยการพิจารณาของผูตัดสินท่ีทําหนาท่ีในคูนั้น ๆ 
 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
  ตลอดเวลาการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี และปฏิบัติ   
ตามกติกาการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) และประกาศการแขงขัน
กีฬาบาสเกตบอลนี้ หากมีนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมใดฝาฝนกติกาการแขงขันฯ หรือระเบียบกรมพลศึกษา      
วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 และประกาศนี้ ใหมีการพิจารณามารยาท วินัย 
และบทลงโทษ เสนอตอกรมพลศึกษา  
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10. รางวัลการแขงขัน  
  10.1 รางวัลท่ี 1 ไดรับเหรียญทอง และเกียรติบัตร 
  10.2 รางวัลท่ี 2 ไดรับเหรียญเงิน และเกียรติบัตร 
  10.3 รางวัลท่ี 3 ไดรับเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร 
  10.4 รางวัลนักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน ดังนี้ 
   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 
 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 
 (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
 (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
 (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
 (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
 (5) ใหกรรมการผูตัดสิน เปนผูพิจารณานักกีฬาดีเดน และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 
 (6) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
 (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน     

และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
 (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี 
 (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
 (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

หมายเหตุ หากมีปญหาอื่นใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวในประกาศนี้ ใหอยู ในดุลยพินิจ               
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูพิจารณา คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ถือเปนส้ินสุด      
จะยื่นอุทธรณหรือเรียกรองใด ๆ มิได 
 

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

 
/9.2 กีฬาบาสเกตบอล... 
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9.2 กีฬาบาสเกตบอล 3 x 3 
 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน  
  1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561  
  1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) และท่ีสมาคมกีฬาบาสเกตบอล         
แหงประเทศไทย ประกาศใชในปจจุบัน  
 

2. ประเภทการแขงขัน 
  2.1 ประเภททีมชาย 
  2.2 ประเภททีมหญิง   
 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ี 
  ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
  3.1 นักกีฬา สงรายช่ือไดประเภทละไมเกินทีมละ 5 คน 
  3.2 ผูควบคุมทีม ไมเกินทีมละ 1 คน 
  3.3 ในวันประชุมผูจัดการทีมใหแตละเขต ยืนยันรายช่ือนักกีฬา 4 คน ถาไมสามารถยืนยันรายช่ือ
นักกีฬาในวันนั้น จะตัดรายช่ือนักกีฬาลําดับท่ี 5 ออกเพื่อใหเหลือนักกีฬา 4 คน ตามขอกําหนด 
 

4. คุณสมบัติของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย 
 - สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.1 ไมอนุญาตใหนักกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ลงแขงขันในกีฬาบาสเกตบอล 
4.2 นักกีฬาในนามของนักกีฬาทีมชาติไทยหรือเยาวชนทีมชาติไทยสามารถลงแขงขันได 

 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต  
 ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 

5.2  การแขงขันระดับชาติ 
  (1) ตัวแทนนักกีฬาเขตละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
   (2) ทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔2 ประจําป 2566 
ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง   
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6. การจัดการแขงขัน 
6.1 การแขงขันระดับเขต 

(1) ทีมจังหวัดสมัครเขารวมแขงขันในรอบคัดเลือกจํานวน 2 – 5 ทีม ใหใชวิธีการแขงขันแบบ
พบกันหมด ทีมจังหวัดท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดมีสิทธิ์เขารวมแขงขันระดับชาติ 

(2) ทีมจังหวัดสมัครเขารวมแขงขันในรอบคัดเลือกจํานวน 6 – 8 ทีม ใหใชวิธีการแขงขันแบบ
พบกันหมด และนําทีมท่ีมีคะแนนท่ี 1 และ 2 มาชิงชนะเลิศ 

(3) ทีมจังหวัดสมัครเขารวม จํานวน 9 ทีม ข้ึนไป ใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย 
          (4) การจับสลากแบงสายการแขงขันระดับเขต ใหทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันมีสิทธิ์            

ท่ีจะเลือกอยูสายใด สายหนึ่ง เมื่อใดก็ได 
กรณี การนับคะแนนและการพิจารณาทีมเขารอบ ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับ การแขงขันระดับชาติ 
6.2 การแขงขันระดับชาติ 

(1) ทีมจังหวัดเจาภาพกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ มีสิทธิ์ท่ีจะเลือกเขาอยูในสายหนึ่งสายใด 
เมื่อใด   ก็ได 

(2) จํานวนทีมเขารวมการแขงขัน 11 ทีม ใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย 
 รอบแรก 

แบงการแขงขันออกเปน 2 สาย แขงขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมท่ีมี
คะแนน เปนท่ี 1 - 2 ของแตละสาย 

ประเภททีมชาย จํานวน 11 ทีม จัดแบงออกเปน 2 สาย ดังนี้ 
สาย A : A1  A2  A3  A4  A5   
สาย B : B1  B2  B3  B4  B5  B6 

ประเภททีมหญิง จํานวน 11 ทีม จัดแบงออกเปน 2 สาย ดังนี้ 
สาย ก : ก1  ก2  ก3  ก4  ก5  
สาย ข : ข1  ข2  ข3  ข4  ข5  ข6 

  รอบรองชนะเลิศ 
   ประเภททีมชาย  
    สาย X  ท่ี 1 สาย A  พบ  ท่ี 2 สาย B 
    สาย Y  ท่ี 1 สาย B  พบ  ท่ี 2 สาย A 
   ประเภททีมหญิง 
    สาย ค  ท่ี 1 สาย ก  พบ  ท่ี 2 สาย ข 
    สาย ง  ท่ี 1 สาย ข  พบ  ท่ี 2 สาย ก 

            รอบชิงชนะเลิศ 
   ประเภททีมชาย 

    ชิงอันดับท่ี 3 ทีมแพสาย X  พบ  ทีมแพสาย Y 
    ชิงชนะเลิศ ทีมชนะสาย X  พบ  ทีมชนะสาย Y 
   ประเภททีมหญิง 
    ชิงอันดับท่ี 3 ทีมแพสาย ค  พบ  ทีมแพสาย ง 
    ชิงชนะเลิศ ทีมชนะสาย ค  พบ  ทีมชนะสาย ง 
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   (3) การนับคะแนนมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
   - ทีมชนะได   2  คะแนน 
   - ทีมแพได   1  คะแนน 
   - ทีมท่ีไมมาแขงขันหรือมาแขงขันไมทันหรือปฏิเสธการแขงขันตอในเวลาท่ีเหลือ
ภายหลังผูตัดสินส่ัง ใหลงทําการแขงขันได 0 คะแนน     
   (3.1) ทีมมีคะแนนเทากัน 2 ทีม ใหถือผลการแขงขันระหวาง 2 ทีม ในรอบนั้น     
โดยใชกฎทีมชนะคือผูชนะ (HEAD TO HEAD)    

 (3.2) ทีมมีคะแนนเทากัน 3 ทีม ใหใชวิธีการจับสลากเขารอบและจัดลําดับ 
   (3.3) การจับสลากเพื่อหาทีมเขารอบ จะดําเนินการจับสลากเมื่อการแขงขัน           
คูสุดทายของสายนั้นๆ ไดเสร็จส้ินลง สําหรับทีมท่ีจับสลาก หากไมมีเจาหนาท่ีทีมท่ีไดรับมอบหมายมาทําการ 
จับสลาก ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูดําเนินการมีสิทธิ์ท่ีจะเชิญบุคคลใดมาทําการจับสลากแทนก็ได 
และทีมนั้น ๆ จะตองยอมรับผลการจับสลากโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ 
 

7. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
 7.1 ไมอนุญาตใหมีผูฝกสอนระหวางการแขงขัน 

7.2 ผูจัดการทีม และผูควบคุมทีมท่ีเขาแขงขันทุกทีม ตองเขาประชุมตามวัน เวลาและสถานท่ี          
ท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด และตองแตงกายสุภาพเรียบรอย หากไมเขาประชุม ตามกําหนดวัน เวลา 
และสถานท่ีดังกลาว จะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติท่ีประชุมอยางไมมีเงื่อนไข และขอโตแยงใด ๆ ท้ังส้ิน  
และทุกทีมตองนําเส้ือแขงขันมาแสดงสีเส้ือในท่ีประชุมดวย 
 7.3 ทีมท่ีแขงขันแตละทีมจะตองยอมรับ คําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของผู ตัดสิน       
และเจาหนาท่ีบันทึกคะแนน ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในการตัดสิน และควบคุมการแขงขันในครั้งนั้น 
 7.4 กอนเริ่มเกมการแขงขันตามกําหนดเวลาในโปรแกรมการแขงขันอยางนอย 20 นาที ผูควบคุมทีม
หรือผูแทนแตละทีมจะตองสงรายช่ือและหมายเลขสมาชิกของทีมใหกับทีมผูบันทึกคะแนน และหมายเลข    
ของนักกีฬาซึ่งจะลงเลนในเกมการแขงขัน พรอมท้ังระบุช่ือเจาหนาท่ีทีมดวย 
 7.5 กอนเริ่มเกมการแขงขันอยางนอย 10 นาที ผูควบคุมทีมแตละทีมจะตองยืนยันรับรองรายช่ือและ
หมายเลขของผูเลนของทีม 
 7.6 ผูควบคุมทีมจะตองแจงใหผูตัดสินทราบทันทีภายหลังส้ินสุดเกมการแขงขัน ถาทีมของตนตองการ
ประทวงผลการแขงขันและลงลายมือช่ือในใบบันทึกคะแนนชองวางคําวา “ลายมือช่ือของหัวหนาทีมในกรณี
ประทวง” 

8. การแตงกาย 
  8.1 ใหนักกีฬาท่ีเขารวมแขงขันแตงกายใหถูกตองตามกติกาของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ 
(FIBA) ฉบับปจจุบัน 
  8.2  เส้ือแขงขันตองมีช่ือจังหวัดอยูดานหนาหรือดานหลังใหเห็นอยางชัดเจน 
  8.3  ทุกทีมตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด คือสีออน 1 ชุดและสีเขม 1 ชุด โดยกําหนดใหทีมช่ือ
แรกในโปรแกรมการแขงขันสวมชุดสีออน ทีมช่ือหลังสวมชุดสีเขม  
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  8.4  ชุดการแขงขัน หมายเลขบนเส้ือแขงขันดานหนาขนาดสูงไมนอยกวา 10 ซม. ดานหลังขนาดสูง    
ไมนอยกวา 20 ซม. ต้ังแต หมายเลข 1 – 99 รวมท้ังหมายเลข 0 และ 00 โดยสีของตัวเลขตัดกับสีของเส้ือ
อยางชัดเจน  
  8.5  อนุญาตใหเครื่องแตงกายมีเครื่องหมายการคา คําโฆษณาหรือสัญลักษณ อันเปนการโฆษณา      
ท่ีมิใชช่ือของจังหวัด และตองมีขนาดไมเกินกวา 2×3 นิ้ว 
  8.6 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแขงขัน หามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล และยาเสพติด ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใส
เฉพาะชวงเวลาอบอุนรางกายกอนการแขงขันไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  
กรมพลศึกษาจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
  ตลอดเวลาการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี และปฏิบัติตาม
กติกาการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) และประกาศการแขงขันกีฬา
บาสเกตบอลนี้ หากมีนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมใดฝาฝนกติกาการแขงขันฯ หรือระเบียบกรมพลศึกษา             
วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 และประกาศนี้ ใหมีการพิจารณามารยาท วินัย 
และบทลงโทษ เสนอตอกรมพลศึกษา  
10. รางวัลการแขงขัน  
  10.1 รางวัลท่ี 1 ไดรับเหรียญทอง และเกียรติบัตร 
  10.2 รางวัลท่ี 2 ไดรับเหรียญเงิน และเกียรติบัตร 
  10.3 รางวัลท่ี 3 ไดรับเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร 
  10.4 รางวัลนักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน ดังนี้ 
   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 
 (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
 (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
 (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
 (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
 (5) ใหกรรมการผูตัดสิน เปนผูพิจารณานักกีฬาดีเดน และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 
 (6) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
 (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน     

และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
 (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี 
 (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
 (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
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หมายเหตุ หากมีปญหาอื่นใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว ในประกาศนี้  ใหอยู ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูพิจารณา คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ถือเปนส้ินสุดจะยื่น
อุทธรณหรือเรียกรองใด ๆ มิได 
         

------------------------------------------------------------ 
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10. การแขงขันกีฬาแบดมินตัน 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564  
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธแบดมินตันโลก และท่ีสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย           

ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภททีมชาย 
2.2 ประเภททีมหญิง 
2.3 ประเภทชายเด่ียว 
2.4 ประเภทหญิงเด่ียว 
2.5 ประเภทชายคู 
2.6 ประเภทหญิงคู 
2.7 ประเภทคูผสม 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
(๑) นักกีฬา  

(๑.๑) นักกีฬาประเภททีม สงนักกีฬาไมนอยกวา 4 คน แตไมเกิน 8 คน  
(๑.๒) นักกีฬาหนึ่งคนสามารถลงแขงขันไดท้ังประเภททีม และประเภทบุคคล 
(๑.๓) นักกีฬาประเภททีม สงนักกีฬาไดไมเกิน 16 คน แบงเปนชาย 8 คน หญิง 8 คน              

ตามรายละเอียดดังนี ้ 
- ประเภทชายเด่ียว  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 2 คน 
- ประเภทหญิงเด่ียว  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 2 คน 
- ประเภทชายคู  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 2 คู 
- ประเภทหญิงคู  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 2 คู 
- ประเภทคูผสม  สงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 2 คู 

(๑.๔) นักกีฬาคนเดียวกันไมสามารถสมัครเขาแขงขันประเภทเดียวกันซ้ํา 2 ครั้งได 
(๑.๕) นักกีฬาคนหนึ่งลงแขงขันไดไมเกิน 2 ประเภท 

  (๒)  เจาหนาท่ีทีม 
  เจาหนาท่ีทีม จํานวน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย   
- สมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ   
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

/5. วิธีการ… 
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5. วิธีการจัดการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต ใหดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกประเภทบุคคล เพื่อเขารวม           

การแขงขันระดับชาติ โดยจัดการแขงขัน ดังนี ้
 - ชายเด่ียว 2 คน 
 - หญิงเด่ียว 2 คน 
 - ชายคู 2 คู 
 - หญิงคู 2 คู 
 - คูผสม 2 คู 
หมายเหตุ แบดมินตันประเภททีม ไมตองทําการคัดเลือก 

ใหใชวิธีการวางมือ และจัดสายการแขงขันใหเปนไปตามวิธีการจัดสายแขงขัน และใหจัดการ
แขงขันในรูปแบบแพคัดออก นักกีฬาท่ีชนะเลิศการแขงขันในแตละประเภทจะไดสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ระดับชาติ 
 5.2 การแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้
  (1) ประเภททีม 

 (1.1) แตละเขตการแขงขันตองสงใบวางลําดับมือ กอนการแขงขัน 1 ช่ัวโมง  
 โดยมีลําดับการแขงขัน ดังนี ้

 - เด่ียวมือ 1 
 - เด่ียวมือ 2 
 - คูมือ 1 
 - คูมือ 2 
 - เด่ียวมือ 3 

(1.2) ใหนักกีฬาแตละเขตการแขงขัน รายงานตัวตอฝายจัดการแขงขันกอนการแขงขัน 
30 นาที โดยจะตองมีผูเลนท่ีจะลงทําการแขงขันในรอบนั้นๆ อยางนอย 4 คน หากไมครบจะปรับเปนแพ 

(1.3) การแขงขันประเภททีมตองแขงขันชนะกัน 3 ใน 5 คู 
  (2)  ประเภทบุคคล 

ใชวิธีการวางมือ และจัดสายการแขงขันใหเปนไปตามวิธีการจัดสายแขงขัน และใหจัดการ
แขงขัน ในรูปแบบแพคัดออก 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6 .1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาทีมชายและทีมหญิงในวันประชุมผู จัดการทีม           

เพื่อยืนยันความถูกตอง 
6.2 เจาหนาท่ีทีมจะตองสงรายช่ือนักกีฬากอนเวลาตามกําหนดการแขงขัน 30 นาที เมื่อคณะกรรมการ

เรียกหรือประกาศรายช่ือผูท่ีลงทําการแขงขัน หากนักกีฬาคนใดไมแสดงตัว นักกีฬาคนนั้นไมมีสิทธิ์ลงแขงขัน    
ในครั้งนั้น และใหปรับทีมนั้นเปนแพตามกติกาการแขงขัน ถานักกีฬาท่ีมีรายช่ือเปนนักกีฬาสํารองใหตัดสิทธิ์
นักกีฬาคนนั้น แตยังมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

6.3 ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันหรือมาแขงขันไมทันตามเวลาท่ีกําหนด ใหคณะกรรมการ
จัดการแขงขันขยายเวลาออกไปไดอีก 10 นาที หากเลยเวลานั้น ใหปรับทีมนั้นเปนแพ  ในการแขงขันครั้งนั้น
ทันที แตมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

 
/ 6.4 นักกีฬา... 
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6.4 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอเจาหนาท่ีผูตัดสิน   
เพื่อตรวจสอบกอนลงสนามทุกครั้ง และเจาหนาท่ีทีมจะตองมีบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด ขณะปฏิบัติ
หนาท่ีในสนามทุกครั้งเชนเดียวกัน 

7. การแตงกาย 
7.1 นักกีฬาจะแตงกายดวยชุดสีเดียวหรือหลายสีรวมกันลงสนามก็ได หากใชลวดลายศิลป 

(Abstract)     ตองไมมีการโฆษณาเนื้อหาเชิงธุรกิจพาณิชยหรือการสงเสริมการขาย 
7.2 ในประเภทคู นักกีฬาฝายเดียวกันท่ีลงทําการแขงขันตองแตงกายดวยชุดสีเดียวกัน หรือ โทนสี

เดียวกัน ต้ังแตรอบกอนรองชนะเลิศเปนตนไป 
7.3 ในประเภทคู ถานักกีฬาท้ัง 2 ฝายแตงกายสีเดียวกัน ใหนักกีฬาท่ีมีอันดับมือท่ีนอยกวา           

เปนผูเปล่ียนชุดในโทนสีท่ีแตกตางจากนักกีฬาอีกฝายหนึ่ง 
7.4 ตัวอักษรหรือสัญลักษณโฆษณาบนเครื่องแตงกาย ตองไมเกินขนาดท่ีไดกําหนดไว ดังนี้ 

  (1) ตัวอักษรท่ีปรากฏดานหลังเส้ือ จะเปนอักษรไทย หรือ อักษรโรมัน ตัวพิมพใหญ 
  (2) ตัวอักษรช่ือของนักกีฬาตองมีความสูงอยางนอย 6 เซนติเมตร และสูงไมเกิน  10 เซนติเมตร 
  (3) ช่ือสังกัดตองมีความสูง 5 เซนติเมตร 
  (4) สัญลักษณโฆษณาท่ีเปนแถบยาวดานหนาตองสูงไมเกิน 10 เซนติเมตร จะวางในแนวใด    
ก็ไดสําหรับดานหลังเปนแถวยาวมีความสูงไมเกิน 5 เซนติเมตร 
  (5) สัญลักษณโฆษณาแตละชนิดมีขนาดไมเกิน 20 ตารางเซนติเมตร รวมกันไมเกิน 5 ช้ิน  
โดย 1 ช้ินตอ 1 แหง ยกเวน บริเวณหนาอกจะมีไดไมเกิน 3 แหง โดยสัญลักษณธงชาตินับเปนสัญลักษณ 
โฆษณา 1 แหงดวย 

7.5 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแขงขัน หามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล และยาเสพติด ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใส
เฉพาะชวงเวลาอบอุนรางกายกอนการแขงขันไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  
กรมพลศึกษาจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
8.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ       

และตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

 9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3   ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร   

 9.4 จํานวนรายการแขงขัน มีรางวัลดังนี ้
 (1) แบดมินตันประเภททีมชาย จํานวนนักกีฬาทีมละไมเกิน 8 คน ไดรับเหรียญรางวัล       

เกียรติบัตร และของท่ีระลึก ผูฝกสอนทีมละ 2 คน ไดรับเกียรติบัตร 
 (2) แบดมินตันประเภททีมหญิง จํานวนนักกีฬาทีมละไมเกิน 8 คน ไดรับเหรียญรางวัล    

เกียรติบัตร และของท่ีระลึก ผูฝกสอนทีมละ 2 คน ไดรับเกียรติบัตร 
/(3) แบดมินตัน... 
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 (3) แบดมินตันประเภทบุคคล ชาย-หญิง จํานวนนักกีฬาทีมละไม เกินละ 16 คน            
ไดรับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของท่ีระลึก  ผูฝกสอนทีมละ 4 คน ไดรับเกียรติบัตร 
 9.5 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

 (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนแบดมินตัน ชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
 (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนแบดมินตัน ชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
 (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน               

และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
 (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 

เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
(3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
(4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

 

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

/11. การแขงขัน... 
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/4. คุณสมบัติ... 

11. การแขงขันกีฬาปนจักสีลัต 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชประกาศกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธปนจักสีลัตนานาชาติ ท่ีสมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย

ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทของการแขงขัน 
2.1  ประเภทการตอสู (Tanding) แบงเปนประเภทชาย 8 รุน และประเภทหญิง  6 รุน โดยแบง 

รุนตามน้ําหนักตัว   
     (1) ประเภทบุคคลชาย 8 รุน   ดังนี ้ 
  รุน  A  น้ําหนักต้ังแต  39  กิโลกรัม  และไมเกิน    43  กิโลกรัม 
  รุน  B  น้ําหนักตองเกิน   43  กิโลกรัม  และไมเกิน    47  กิโลกรัม 
  รุน  C  น้ําหนักตองเกิน   47  กิโลกรัม  และไมเกิน    51  กิโลกรัม 
  รุน  D  น้ําหนักตองเกิน  51  กิโลกรัม  และไมเกิน    55  กิโลกรัม 
  รุน  E  น้ําหนักตองเกิน  55  กิโลกรัม  และไมเกิน    59  กิโลกรัม 
  รุน  F  น้ําหนักตองเกิน   59  กิโลกรัม  และไมเกิน    63  กิโลกรัม 
  รุน  G  น้ําหนักตองเกิน   63  กิโลกรัม  และไมเกิน    67  กิโลกรัม 
  รุน  H  น้ําหนักตองเกิน   67  กิโลกรัม  และไมเกิน    71  กิโลกรัม 
    (2) ประเภทบุคคลหญิง 6 รุน   ดังนี ้
  รุน  A  น้ําหนักตองเกิน   39  กิโลกรัม  และไมเกิน    43  กิโลกรัม 
  รุน  B  น้ําหนักตองเกิน   43  กิโลกรัม  และไมเกิน    47  กิโลกรัม 
  รุน  C  น้ําหนักตองเกิน   47  กิโลกรัม  และไมเกิน    51  กิโลกรัม 
  รุน  D  น้ําหนักตองเกิน   51  กิโลกรัม  และไมเกิน    55  กิโลกรัม 
  รุน  E  น้ําหนักตองเกิน   55  กิโลกรัม  และไมเกิน    59  กิโลกรัม 
  รุน  F  น้ําหนักตองเกิน   59  กิโลกรัม  และไมเกิน    63  กิโลกรัม 

2.2 นักกีฬาประเภทเด่ียวปนจักลีลา (Tunggal or Single) 
    (1) ประเภทเด่ียวปนจักลีลาชาย 
    (2) ประเภทเด่ียวปนจักลีลาหญิง 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดและแตละเขตสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมได ดังนี้ 
การแขงขันกีฬาระดับชาติ 

         3.1 เจาหนาท่ีประจําทีมนักกีฬาชาย  
                       เจาหนาท่ีทีม 1 คน ตอนักกีฬา 1 - 3 คน 
                       เจาหนาท่ีทีม 2 คน ตอนักกีฬา 4 - 6 คน 
                     เจาหนาท่ีทีม 3 คน ตอนักกีฬา 7 - 10 คน 
            3.2 เจาหนาท่ีประจําทีมนักกีฬาหญิง  
                   เจาหนาท่ีทีม 1 คน ตอนักกีฬา 1 - 3 คน 
                  เจาหนาท่ีทีม 2 คน ตอนักกีฬา 4 - 6 คน 
                  เจาหนาท่ีทีม 3 คน ตอนักกีฬา 7 - 8 คน 
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4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย   

  - สมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย 
  - สหพันธปนจักสีลัตแหงเอเชีย 

          - สหพันธปนจักสีลัตนานาชาติ  
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4.1 นักกีฬาประเภทตอสู และประเภทเด่ียวปนจักลีลาท่ีเปนหรือเคยเปนนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถ
สมัครเขารวมการแขงขันได 
 4.2 หามนักกีฬาท่ีลงแขงขันประเภทตอสู เขาแขงขันมากกวา 1 รุนน้ําหนัก 
 4.3 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมท่ีสมัครเขารวมการแขงขันจะตองไมอยูระหวางถูกลงโทษหามแขงขัน      
หรือพักการแขงขันจากหนวยงานดังตอไปนี้ 

 4.4 นักกีฬาประเภทตอสู (Tanding) ตองมีอายุไมนอยกวา 15 ปและไมเกิน 18 ป (เกิด พ.ศ. 2547 – 
พ.ศ. 2550) 

4.5 นักกีฬาประเภทเด่ียวปนจักลีลา (Tunggal or Single) ตองมีอายุไมนอยกวา 13 ป แตไมเกิน 18 ป 
โดยเกิดระหวางป 2547 - 2552 

5. นกักีฬาท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
 5.1 การแขงขันระดับเขต 

(1) ตัวแทนนักกีฬาปนจักสีลัตประเภทตอสู (Tanding) จังหวัดละ 1 คนตอ 1 รุน 
(2) ตัวแทนนักกีฬาปนจักสีลัตประเภทเด่ียวปนจักลีลา (Tunggal or Single) จังหวัดละ 1 คน/1 รุน 
(3) การคัดเลือกระดับเขต ถานักกีฬาประเภทตอสูในแตละรุนมี 2 คนข้ึนไป นักกีฬาตองลง

แขงขันตามโปรแกรมท่ีจัดไว หากนักกีฬามี 1 คนใหนักกีฬามารายงานตัวและช่ังน้ําหนักเพื่อยืนยันในรุน         
ท่ีสมัครเขารวมแขงขันในระดับชาติ 
 5.2 การแขงขันระดับชาติ 

(1) ประเภทตอสู (Tanding) โดยในระดับชาติแตละเขตสามารถสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน            
ในระดับชาติ เขตละ 1 คน / รุน 

(2) ประเภทเด่ียวปนจักลีลา (Tunggal or Single) โดยในระดับชาติแตละเขตสามารถสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันในระดับชาติ เขตละ 1 คน / รุน 

6. วิธกีารจัดการแขงขัน 
6.1 ประเภทตอสู (Tanding) จัดการแขงขันแบบแพคัดออก  
6.2 ประเภทเด่ียวปนจักลีลา (Tunggal or Single) จัดการแขงขันแบบพิจารณาคะแนนสูงสุดตามลําดับ 
6.3 ในการจัดการแขงขันในระดับชาติ จะมีการชิงอันดับ 3 
 
 

/7. ขอปฏิบัติ… 
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7. ขอปฏบิัติในการแขงขัน 
7.1 นักกีฬาทุกคนจะตองมารายงานตัวตอคณะกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม 

ตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด หากไมมารายงานตามวันและเวลาท่ีกําหนดจะถูกตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 
7.2 นักกีฬาจะตองมีใบรับรองแพทยยืนยันวามีสุขภาพสมบูรณ โดยนํามาแสดงตอคณะกรรมการ

จัดการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม ตามเวลาและสถานท่ีกําหนด หากไมมีใบรับรองแพทยยืนยันกอนทํา
การแขงขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการแขงขัน  

7.3 การจับสลากจัดคูการแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขันจะทําการจับสลากจัดคูการแขงขัน 
ในวันประชุมผูจัดการทีม โดยจะตองดําเนินการกระทําตอหนาเจาหนาท่ีทีม 

7.4 ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนจะตองรับผิดชอบตอการประชุมหรือใหความรวมมือในสวนท่ีตนเอง
เกี่ยวของตองพยายามติดตามขอมูลขาวสารและความเคล่ือนไหวตางๆเพื่อประโยชนของนักกีฬาตนเอง   
ในขณะท่ีนักกีฬาลงทําการแขงขันใหปฏิบัติตามกฎกติกาอยางเครงครัด 

7.5 นักกีฬาท่ีมีช่ือเขารวมการแขงขันตามโปรแกรมการแขงขันประจําวัน ตองมารายงานตัว        
เพื่อเขารวมการแขงขันกอนเวลาการแขงขัน 15 นาที ตามสถานท่ีท่ีกําหนด 

7.6 การตรวจรางกายและการช่ังน้ําหนัก นักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันตองไดรับการตรวจรางกาย  
วามีสุขภาพสมบูรณและทําการช่ังน้ําหนัก เพื่อแสดงตนวามีน้ําหนักในพิกัดรุนท่ีสมัครไว 

7.7 นักกีฬาท่ีช่ังน้ําหนักครั้งแรกไมผาน สามารถช่ังน้ําหนักครั้งท่ี 2 ได ภายในเวลาไมเกิด 1 ช่ัวโมง 
หลังจากช่ังครั้งแรก 

7.8 นักกีฬาไมสามารถเปล่ียนแปลงรุน/ประเภทการแขงขันได 
7.9 นักกีฬาตองแสดงการเคล่ือนไหวในลักษณะของกีฬาปนจักสีลัต 6-10 ทา ตอนลงสนามแขงขัน 

8. การแตงกาย 
8.1 ชุดแขงขันและอุปกรณประเภทตอสู (Tanding) 
  (1) เส้ือและกางเกงตองไมมีลวดลายและเปนสีเดียวกัน มีขนาดความยาวของเส้ือไมเกิน             

1 เซนติเมตร และส้ันไมเกิน 1 เซนติเมตร จากขอมือ ขนาดความยาวของกางเกงไมเกิน 1 เซนติเมตร และส้ัน      
ไมเกิน 1 เซนติเมตร จากขอเทา 

  (2) โดยอุปกรณเครื่องปองกันมารับจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน หลังจากรายงานตัวเพื่อเขา
รวมการแขงขันกอนเวลาการแขงขัน 

8.2 ชุดแขงขันและอุปกรณประเภท เด่ียวปนจักลีลา (Tunggal or Single) 
  (1) เส้ือและกางเกงตองไมมีลวดลายและเปนสีเดียวกัน มีขนาดความยาวของไม เกิน            

1 เซนติเมตร และส้ันไมเกิน 1 เซนติเมตร จากขอมือ ขนาดความยาวของกางเกงไมเกิน 1 เซนติเมตร และส้ัน
ไมเกิน 1 เซนติเมตร จากขอเทา 

 (2) ผาซัมเปง และ ผาคาดหัว เปนผาสีพื้นหรือแบบมีลวดลาย ไมกําหนดสี 
8.3 อาวุธท่ีใชในการแขงขัน  
 (1) มีด ( Golok) ทําจากไมหรือโลหะ ไมมีความคมและแหลม มีความยาววัดเฉพาะสวน        

ท่ีเปนคมมีดมีความยาวระหวาง 30 - 40 เซนติเมตร และมีความกวาง ระหวาง 1.5 - 2.5 เซนติเมตร 
 (2) พลอง (Toya or Longstick) ทําจากไมหวาย มีความยาวระหวาง 150 - 180 เซนติเมตร

และมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 – 3.5 เซนติเมตร 
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9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
9.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาทําการแขงขัน 

 
9.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ และ

ตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 
10. รางวัลการแขงขัน 

10.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทอง และเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงิน และเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดง และเกียรติบัตรอันดับท่ี 3 ครองเหรียญรวม 
10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละประเภท 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุม 

11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
  (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ
ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) เปนผูฝกสอนท่ีลงทําหนาท่ีระหวางการแขงขัน 
  (3) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (4) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุม 

------------------------------------------------------------ 
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12. การแขงขันกีฬาเปตอง 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 

1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 

1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธเปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P) และท่ีสมาคมกีฬาเปตองแหงประเทศ
ไทยประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 

2.1 ประเภททีม    

(1) ทีมชาย  

(2) ทีมหญิง 

2.2 ประเภทบุคคล   
(1) ชายเด่ียว 

(2) หญิงเด่ียว 

(3) ชายคู 
(4) หญิงคู 
(5) คูผสม 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 

ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ไดดังนี้ 
3.1 นักกีฬา จํานวน 18 คน ประกอบดวย ชาย 9 คน หญิง 9 คน โดยนักกีฬาหนึ่งคนสามารถ     

ลงทําการแขงไดประเภทเดียวเทานั้น 

3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 5 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย   
 - สมาคมกีฬาเปตองแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. วิธกีารจัดการแขงขัน 

5.1 การจัดการแขงขันระดับเขต และการจัดการแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี้  
(1) ประเภททีมชาย (นักกีฬา 3 คน สํารอง 1 คน รวมเปน 4 คน) (ใชลูกเปตองคนละ 2 ลูก) 
(2) ประเภททีมหญิง (นักกีฬา 3 คน สํารอง 1 คน รวมเปน 4 คน) (ใชลูกเปตองคนละ 2 ลูก) 
(3) ประเภทชายเด่ียว (ใชลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
(4) ประเภทหญิงเด่ียว (ใชลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 

(5) ประเภทชายคู (นักกีฬา 2 คน สํารอง 1 คน รวมเปน 3 คน)  (ใชลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 

(6) ประเภทหญิงคู (นักกีฬา 2 คน สํารอง 1 คน รวมเปน 3 คน)  (ใชลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
/(7) ประเภท... 
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(7) ประเภทคูผสม  (นักกีฬาชาย 1 คน นักกีฬาหญิง 1 คน รวมเปน 2 คน ใชลูกเปตองคนละ 3 ลูก)   
 หมายเหตุ นักกีฬาประเภทชายคู หญิงคู ทีมชาย ทีมหญิง และคูผสม จะตองเปนนักกีฬาท่ีมาจากจังหวัด
เดียวกันเทานั้น (ยกตัวอยางเชน ประเภทหญิงคู นักกีฬาคนท่ีหนึ่งมาจากจังหวัดเชียงใหม นักกีฬาคนท่ีสอง   
ตองมาจากจังหวัดเชียงใหมเชนเดียวกัน) 

5.2 รอบแรก  
ใชวิธีจัดการแขงขันแบบแบงกลุม ออกเปน 2 กลุม คือ กลุม A และกลุม B มีนักกีฬากลุมละ     

5 ทีม จัดการแขงขันแบบพบกันหมดในกลุม นําทีมท่ีมีคะแนนท่ีดีท่ีสุด กลุมละ 4 ทีม เขารอบตอไป 
(๑) ใชวิธีแขงขันแบบจํากัดเวลา (Time Limit) 1 เกมส ใชเวลา 1 ช่ัวโมง 15 นาที คะแนน

แขงขัน ใช 13 คะแนน 
(๒) หลักเกณฑการจัดอันดับการแขงขันเปตองแบบพบกันหมดทุกทีม ของสหพันธเปตอง

นานาชาติ (F.I.P.J.P) 
การแขงขันเปตองในรูปแบบพบกันหมด ทีมใดชนะในแตละครั้ง จะไดคะแนนรวม (Points)  

1 คะแนน สวนทีมท่ีแพในครั้งนั้นจะไมไดคะแนน เมื่อเสร็จการแขงขันครบทุกครั้ง ทีมใดมีคะแนนรวมมากกวา
จะไดอันดับท่ีดีกวาและทีมท่ีมีคะแนนนอยกวาจะลดหล่ันลงไปตามลําดับคะแนน แตถากรณีคะแนนเทากัน     
ใหดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

(๒.1) ใหดูผลการแขงขันของคูกรณีท่ีมีคะแนนเทากัน (Internal Points) โดยทีมใดท่ีชนะ

ทีมคูกรณีในแตละครั้งได 1 คะแนน ทีมใดแพทีมคูกรณีในแตละครั้งจะไมไดคะแนน ทีมใดมีคะแนนมากกวา  

จะไดอันดับท่ีดีกวา ลดหล่ันลงไปตามลําดับคะแนน ถายังเทากัน 

(2.๒) ใหดูผลคะแนนการแขงขันท่ีพบกันของคูกรณี (Internal Score) โดยนําคะแนนการแขงขัน        

ท่ีพบกันของคูกรณี คะแนนไดท้ังหมดต้ัง ลบดวยคะแนนเสีย ทีมใดมีคะแนนมากกวาจะไดอันดีท่ีดีกวา ลดหล่ัน   

ลงไปตามลําดับคะแนน ถายังเทากัน 

(๒.3) ใหดูคะแนนการแขงขันท่ีพบกันทุกทีม โดยนําคะแนนไดท้ังหมดต้ัง ลบดวยคะแนน
เสียท้ังหมด ทีมใดมีคะแนนมากกวาจะไดอันดีท่ีดีกวา ลดหล่ันลงไปตามลําดับคะแนน ถายังเทากัน 

(๒.4) ใหดูเฉพาะคะแนนบวกท้ังหมดท่ีไดจากการแขงขัน (Positive Score) โดยนําผล
คะแนนเฉพาะเกมสท่ีชนะทีมตาง ๆ (เกมสท่ีแพไมตองนํามาคิด) นําคะแนนไดท้ังหมดต้ัง ลบดวยคะแนนเสีย
ท้ังหมด ทีมใดมีคะแนนมากกวาจะไดอันดีท่ีดีกวา ลดหล่ันลงไปตามลําดับคะแนน ถายังเทากัน 

(๒.5) ใหแขงกัน 1 เท่ียว (One End Decider) ทีมใดไดคะแนนมากกวาจะไดอันดับท่ีดีกวา 

5.๓ รอบสอง 

(1)  ใชวิธีจัดการแขงขันไมจํากัดเวลา คะแนนแขงขันใช 13 คะแนน 

(2)  โดยวิธีประกบคูแขงขันแบบแพคัดออก (นอคเอาท) กําหนดคูแขงขัน ดังนี้ 
- (คูท่ี 1) ทีมคะแนนอันดับท่ี 1 กลุม A  แขงขันกับทีมคะแนนอันดับท่ี 4 กลุม B  
- (คูท่ี 2) ทีมคะแนนอันดับท่ี 2 กลุม B  แขงขันกับทีมคะแนนอันดับท่ี 3 กลุม A  
- (คูท่ี 3) ทีมคะแนนอันดับท่ี 1 กลุม B  แขงขันกับทีมคะแนนอันดับท่ี 4 กลุม A  
- (คูท่ี 4) ทีมคะแนนอันดับท่ี 2 กลุม A  แขงขันกับทีมคะแนนอันดับท่ี 3 กลุม B  

(3) ทีมชนะจะเขาไปแขงขันในรอบรองชนะเลิศ 

(4) ทีมแพ ตกรอบ 
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5.4 รอบรองชนะเลิศ 
(1) ใชวิธีจัดการแขงขันแบบไมจํากัดเวลา คะแนนแขงขันใช 13 คะแนน 

- (คูท่ี 5) ทีมชนะคูท่ี 1 แขงกับ ทีมชนะคูท่ี 2 

- (คูท่ี 6) ทีมชนะคูท่ี 3 แขงกับ ทีมชนะคูท่ี 4 

   (2) ทีมชนะจะเขาไปแขงขันรอบชิงชนะเลิศ (Final) 
   (3) ทีมแพชิงอันดับท่ี 3  

5.5 รอบชิงชนะเลิศ 

(1) ใชวิธีจัดการแขงขันแบบไมจํากัดเวลา คะแนนแขงขันใช 13 คะแนน 

(2) ชิงอันดับท่ี 3 ทีมแพคูท่ี 5 แขงกับ ทีมแพคูท่ี 6 (ทีมชนะ จะไดรับเหรียญทองแดง) 
(3) ชิงชนะเลิศ ทีมชนะคูท่ี 5 แขงกับ ทีมชนะคูท่ี 6 (ทีมชนะ จะไดรับเหรียญทอง ทีมแพจะ

ไดรับเหรียญเงิน) 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 ทีมใดหรือนักกีฬาคนใดไมสามารถทําการแขงขันไดภายใน 15 นาที นับต้ังแตสัญญาณเวลา 

คณะกรรมการจัดการแขงขันไดใหสัญญาณเริ่มทําการแขงขัน ทีมนั้นหรือนักกีฬาทีมนั้นจะเสียคะแนนใหทีมคู   
แขงขัน 1 คะแนน และทุก ๆ 5 นาที อีก 1 คะแนน ถาครบ 1 ช่ัวโมง ยังลงสนามแขงขันไมได ใหปรับเปนแพ
ในเกมสนั้น (เกมสตอไปถาพรอมลงทําการแขงขัน สามารถใหทําการแขงขันได) การแขงขันในแตละวัน       
หากยืดเยื้อใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

6.2 ผูเขาแขงขันตองเตรียมลูกเปตอง ลูกเปา เทปวัดระยะมาเอง ลูกเปตอง ตองเปนลูกท่ีผลิต            
จากโรงงานท่ีไดรับรองแลวเทานั้น และหามเปล่ียนแปลงสภาพเดิมท่ีมีเจตนาสอไปในทางทุจริต แตอยางไร       
ก็ตามช่ือผูเลน สัญลักษณ หรือคุณสมบัติผูผลิต สามารถสลักลงบนลูกเปตองได 

7. การแตงกายนักกีฬา 
7.1 นักกีฬาตองแตงกายสุภาพเรียบรอยเปนทีมเดียวกัน โดยสวมกางเกงขายาวหรือกางเกงสามสวน 

หามสวมกางเกงยีนส และหรือทรงยีนสลงทําการแขงขัน 
7.2 สวมถุงเทาและรองเทากีฬาท่ีถูกระเบียบ สวมเส้ือแขนส้ันหรือแขนยาวทับในกางเกง หามสวม

รองเทาแตะหรือรองเทารัดสนลงทําการแขงขัน 
7.3 เส้ือนักกีฬาท่ีลงแขงขันจะตองพิมพช่ือจังหวัดดานหลังเส้ือเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการแขงขัน โดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
8.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ      

และตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1    ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2    ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3    ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร  
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9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 
(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย – หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

   (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
   (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 

  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
  (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ

ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 

เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

------------------------------------------------------------ 
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13. การแขงขันกีฬาฟุตซอล 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน  
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖4  
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และท่ีสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย         

ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชในปจจุบัน  

2. ประเภทการแขงขัน  
2.1 ประเภททีมชาย  
2.2 ประเภททีมหญิง  

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 ใหแตละจังหวัดสงรายช่ือนักกีฬา ไดไมนอยกวา ๑0 คน แตไมเกิน 14 คน  
3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน  3  คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 
3.3 อนุญาตใหแตละทีมมีนักกายภาพบําบัดได จํานวน ๑ คน แตไมมี สิทธิ์ เบิกคาใชจ าย              

จากกรมพลศึกษาได และจะตองปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลการบาดเจ็บของนักกีฬาเทานั้น   

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย   
- สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ   
- สหพันธฟุตบอลแหงอาเซี่ยน, สมาพันธฟุตบอลแหงเอเซีย   
- สหพันธฟุตบอลนานาชาติ  
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต 

ตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลจังหวัดละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
5.2 การแขงขันระดับชาติ 

(1) ตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลเขตละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
 (2) ทีมชนะเลิศในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส” 

ประจําป 2563 ประกอบดวย ทีมชาย เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ รองชนะเลิศ และทีมหญิง เขต 7  
จังหวัดสุพรรณบุรี ชนะเลิศ 

 (3) ทีมจังหวัดเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔2 
ประจําป 2566 ประกอบดวย ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
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6. วิธกีารจัดการแขงขัน  
6.1 การแขงขันระดับเขต  

(1) ทีมจังหวัดสมัครเขารวมแขงขันในรอบคัดเลือก นอยกวาจํานวน 6 ทีม ใหจัดการแขงขัน
แบบพบกันหมดเพื่อจัดลําดับ ทีมท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดจะไดเปนทีมตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับชาติ 

(2) ทีมจังหวัดสมัครเขารวม จํานวน 6 ทีมข้ึนไป ใหจัดการแขงขันแบบแบงสาย คัดทีมท่ีมี
คะแนนอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 ของสายเขาแขงขันในรอบตอไป  

(3) การจับสลากแบงสายการแขงขันระดับเขต ใหทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันมีสิทธิ์            
ท่ีจะเลือกอยูสายใด สายหนึ่ง เมื่อใดก็ได  

กรณี การนับคะแนนและการพิจารณาทีมเขารอบ ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับ การแขงขัน
ระดับชาติ 

6.2 การแขงขันระดับชาติ  
 (1)  จํานวนทีมเขารวมการแขงขัน 12 ทีม  

รอบแรก จัดการแบบแบงสายการแขงขันออกเปน ๔ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แขงขันแบบพบกัน
หมดภายในสาย ทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 เขารอบแขงขันตอไป  

รอบสอง  
สาย L ท่ี 1 สาย A  พบ ท่ี 2 สาย C 
สาย M  ท่ี 1 สาย C  พบ ท่ี 2 สาย A 
สาย N  ท่ี 1 สาย B  พบ ท่ี 2 สาย D 
สาย O  ท่ี 1 สาย D  พบ ท่ี 2 สาย B 

        รอบรองชนะเลิศ 
    สาย X  ทีมชนะสาย L  พบ  ทีมชนะสาย M 
    สาย Y  ทีมชนะสาย N  พบ  ทีมชนะสาย O 

รอบชิงชนะเลิศ 
    ชิงชนะเลิศ  ทีมชนะสาย X  พบ  ทีมชนะสาย Y 
  (2) จํานวนทีมเขารวมการแขงขัน 9 ทีม, 10 ทีม และ ๑๑ ทีม 
   รอบแรก แบงการแขงขันออกเปน ๓ สาย  

- จํานวน   9 ทีม แบงสายละ 3 ทีม 
- จํานวน 10 ทีม แบงสาย A และ B สายละ 3 ทีม สาย C สายละ 4 ทีม 
- จํานวน 11 ทีม แบงสาย A สายละ 3 ทีม สาย B และ C สายละ 4 ทีม 

 ทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี ๑ และอันดับท่ี ๒ ของแตละสาย เขารอบการแขงขันตอไป           
(การแขงขันจํานวนทีมแตละสายไมเทากัน ใหพิจารณายกเลิกใบเหลืองในรอบแรก แตใหคงไวสําหรับใบแดง    
ใหมีผลในรอบตอไป)  
  รอบสอง 
    - แบงสายการแขงขันออกเปน 2 สาย ๆ ละ 3 ทีม แขงขันแบบพบกันหมด ทีมท่ีมี
คะแนนอันดับท่ี ๑ และอันดับท่ี ๒ ของแตละสาย เขารอบแขงขันรอบรองชนะเลิศ 
    สาย N  ประกอบดวย ท่ี 1 สาย A , B ท่ี 2 สาย C 
    สาย O  ประกอบดวย ท่ี 1 สาย C ท่ี 2 สาย A , B 
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รอบรองชนะเลิศ 
    สาย X  ท่ี 1 สาย N  พบ  ท่ี 2 สาย O 
    สาย Y  ท่ี 1 สาย O  พบ  ท่ี 2 สาย N 

      รอบชิงชนะเลิศ 
    ชิงชนะเลิศ  ทีมชนะสาย X  พบ  ทีมชนะสาย Y 
 (3)  การจับสลากแบงสายการแขงขัน  

- ใหทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันระดับชาติ มีสิทธิ์ท่ีจะเลือกอยูสายใดสายหนึ่ง เมื่อใดก็ได 
- ใหทีมชนะเลิศในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส” 

ประจําป 2563 เปนทีมวางในตําแหนง ท่ี 1 สาย A 
(4)  การจัดการแขงขันต้ังแตรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแขงขันในแตละคู 

ถามีผลการแขงขันเสมอกัน ใหหาทีมชนะ โดยการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ 
การนับคะแนนและการพิจารณาทีมเขารอบ 
- การนับคะแนน มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

    ทีมท่ีชนะได ๓ คะแนน 
    ทีมท่ีแพได   ๐ คะแนน 
  - การพิจารณาทีมเขารอบเมื่อคะแนนเทากัน 
    (1)  คะแนนเทากัน ๒ ทีม 
  - พิจารณาผลการแขงขันของคูแขงขันคูนั้น 

    2)  คะแนนเทากัน ๓ ทีมข้ึนไป  
- ใหใชกฎ Fairplay 

  - ถายังเสมอกัน ใหจับสลาก 
 - การจับสลากเพื่อหาทีมเขารอบ จะดําเนินการจับสลากเมื่อการแขงขันคู

สุดทายของสายนั้น ๆ ไดเสร็จส้ินลง สําหรับทีมท่ีจับสลาก หากไมมีเจาหนาท่ีทีมหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย
มาทําการจับสลากใหคณะกรรมการจัดการแขงขันหรือ คณะกรรมการดําเนินการแขงขันเขตหรือเจาหนาท่ีเปน
ผูดําเนินการมีสิทธิ์ท่ีจะเชิญบุคคลใดมาทําการจับสลากแทนก็ได และทีมนั้น ๆ จะตองยอมรับผลการจับสลาก 
  - หลักการพิจารณากฎ Fairplay 
     (1)  ใบเหลืองเทากับ ลบหนึ่ง ( - 1 ) 
     (2)  ใบเหลือง + ใบเหลือง = ใบแดง  เทากับ ลบสาม ( - ๓ ) 
     (3)  ใบเหลือง + ใบแดง  เทากับ ลบหา ( - ๕ ) 
     (4)  ใบแดง เทากับ ลบส่ี ( - ๔ ) 

7. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
7.1 การสงรายช่ือนักกีฬาทําการลงแขงขันในแตละวัน เวลา และสนามท่ีไดกําหนดไวเกมสนั้น 

จะตองมีนักกีฬาไมเกิน 14 คน แตไมนอยกวา 12 คน (ตองเปนผูรักษาประตูไมนอยกวา 2 คน)  
7.2 การแขงขันแบงเปน ๒ ครึ่ง ๆ ละ 20 นาที พักระหวางครึ่งไมเกิน ๑๕ นาที 
7.3 การเปล่ียนตัวนักกีฬาใหเปล่ียนไดตลอดเวลา ยกเวนระหวางการขอเวลานอก ๑ นาที 
7.4 กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือดวยเหตุอื่นใด ท่ีจําเปนตองหยุดการแขงขันหรือเล่ือนการแขงขันใหอยู 

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันจะพิจารณา  
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7.5 กรณีหยุดการแขงขันหรือเล่ือนการแขงขัน ท่ีมีผลตางหรือเสมอกันใหทําการแขงขันตามเวลา 
ท่ีเหลือโดยจะแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ ถึงกําหนดวันเวลาสถานท่ีและจะคงไวซึ่งผลของการทําประตู  
การคาดใบเหลืองและใบแดงของท้ังสองทีม สําหรับจํานวนนักกีฬาท่ีผูตัดสินไดยุติการแขงขัน (นักกีฬาคนเดิม) 
และเริ่มการแขงขันใหมตามกรณีท่ีผูตัดสินไดยุติการแขงขัน นักกีฬาไมสามารถใชสิทธิ์ในการพักการแขงขันได 

7.6 กําหนดการแขงขันใหเปนไปตามกําหนดท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันไดกําหนดไว จะขอ
เปล่ียนแปลงไมได 

7.7 อนุญาตเจาหนาท่ีทีมอยู เขตเทคนิคไดจะตองสวมบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด              
ไวตลอดเวลาท่ีมีการแขงขันหากไมประสงคท่ีจะอยูในเขตเทคนิคในชวงระยะเวลาการแขงขันจะตองแจง    
ใหกับฝายผูตัดสินทราบ  

7.8 ทีมใดท่ีลงแขงขันแลวเหลือนักกีฬานอยกวา 3 คนในสนาม ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ดวยผล       
การแขงขัน ๒ ตอ ๐ หากทีมใดถึงสนามแขงขันแลว ไมลงสนามทําการแขงขันตามเวลาท่ีกําหนด ใหปรับ ทีมเปนแพ 
ดวยผลการแขงขัน ๒ ตอ ๐ หรือทีมหนึ่งทีมใดไมลงทําการแขงขันตามเวลาท่ีกําหนด ใหปรับเปนแพและใหทีม
คูแขงขันเปนผูชนะผาน หากไมพรอมจะลงสนามท้ัง ๒ ทีม ใหปรับเปนแพท้ังคู และจะตองยกเลิกผลการแขงขัน
ท่ีผานมาและตัดสิทธิ์ทีมเขารวมการแขงขันในครั้งตอไปดวย 

7.9 ในวันแขงขันทีมใดเจตนาไมลงทําการแขงขันหรือแสดงเจตนาท่ีจะไมรวมการแขงขันตอไป        
จนหมดเวลาการแขงขัน หรือไมเขาแขงขันตามรายการท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด ถือวาทีมนั้น    
ผิดมรรยาทอยางรายแรง ใหเปนไปตามระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2564 

7.10 ในวันท่ีมีการแขงขัน ใหทีมท่ีจะลงแขงขันสงบัญชีรายช่ือนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม โดยเจาหนาท่ี
ทีมจะตองมีรายช่ือตามใบสมัครเขารวมการแขงและมีบัตรท่ีออกใหเทานั้นท่ีมีสิทธิ์อยูในเขตเทคนิค โดยลําดับ
หมายเลขใหตรงกับหมายเลขท่ีสมัครไว ตามแบบฟอรมใบสงช่ือนักกีฬาลงแขงขัน โดยมีนักกีฬาไมเกิน 5 คน 
และนักกีฬาสํารองไมเกิน ๙ คน การสงรายช่ือนี้ตองสงถึงคณะกรรมการจัดการแขงขัน กอนเวลาการแขงขัน     
๑ ช่ัวโมง ของทุกวันท่ีมีการแขงขัน ณ สนามแขงขันของคูนั้น ๆ   

7.11 ทีมใดถึงสนามแขงขันแลว จะตองลงสนามทําการแขงขัน ตามเวลาท่ีกําหนดหากทีมหนึ่งทีมใด       
ไมลงทําการแขงขันตามเวลาท่ีกําหนดหรือผละออกจากการแขงขัน ใหเปนไปตามระเบียบกรมพลศึกษา        
วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2565  

7.12 คูแขงขันมีสิทธิ์ ท่ีจะขอตรวจบัญชีรายช่ือนักกีฬาหรือทะเบียนรูปถายของคูแขง ขัน                   
จากคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือคณะกรรมการดําเนินการแขงขันหรือเจาหนาท่ีได  

7.13 หากนักกีฬาหรือเจาหนาท่ีทีมทําราย คณะกรรมการจัดการแขงขันใหยุติการแขงขัน             
โดยปรับทีมเปนแพทุกเกมสท่ีผานมาและใหตัดสิทธิ์ทีมเขารวมการแขงขันท่ีเหลืออยู  
 กรณีนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมฝาฝนกติกาทําใหผลการแขงขันเปล่ียนแปลงใหยุติการแขงขัน 
โดยปรับทีมเปนแพทุกเกมสท่ีผานมาและตัดสิทธิ์ทีมเขารวมการแขงขันในครั้งตอไปดวย 
   7.14 การไดรับใบแดงและใบเหลือง 
  (1) นักกีฬาท่ีไดรับใบเหลือง 2 ครั้งจะติดตอกันหรือไมก็ตาม ใหพักการแขงขันในครั้งตอไป
ทันที 1 ครั้ง ในกรณีท่ีไดรับใบเหลือง 1 ครั้ง แลวไดใบแดงในเกมสเดียวกันใหพักการแขงขันในครั้งตอไปทันที 
1 ครั้ง แตใบเหลืองยังคงคางอยู ถาโดนใบแดงโดยตรงจากการเลนผิดกติการายแรง (Serious Foul Play)  
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ใหพักการแขงขันในครั้งตอไปทันที 1 ครั้งหรือมากกวานั้น  แลวสงเรื่องใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
พิจารณาลงโทษ และถาไดใบแดงครบ 2 ครั้งในการแขงขันใหตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันนั้นทันที  
และทําหนังสือรายงานตนสังกัดตอไป 
  (2) หากนักกีฬาคนใดท่ีมีเจตนาทํารายคูตอสู (Violent Conduct) กับนักกีฬาฝายตรงขาม
ฝายเดียวกัน ผูตัดสิน เจาหนาท่ีทีมตรงขาม หรือคณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหเปนไปตามระเบียบกรมพลศึกษา
วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
  (3) กรณีท่ีผูตัดสินลงโทษเจาหนาท่ีทีมและนักกีฬาสํารอง ดวยใบเหลืองหรือใบแดงจากการ   
ไมยอมรับคําตัดสินหรือมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม หรืออื่น ๆ จะนําใบเหลืองหรือใบแดงนี้    
ไปนับคะแนนรวมกับคะแนนแฟรเพลย (Fair Play)  

เกมสท่ี 1 เกมสท่ี 2 เกมสท่ี 3 เกมสท่ี 4 เกมสท่ี 5 เกมสท่ี 6 เกมสท่ี 7 
ใบเหลือง ใบเหลือง พัก ใบเหลือง ใบเหลือง พัก แขงขันได 
ใบเหลือง+ใบเหลือง 
=ใบแดง 

พัก ใบเหลือง+ใบเหลือง 
=ใบแดง 

พักตลอดการ
แขงขัน 

   

ใบเหลือง+ใบแดง
(ใบเหลือง) 

พัก ใบเหลือง พักตลอดการ
แขงขัน 

   

ใบเหลือง ใบแดง พัก ใบเหลือง พักตลอดการ
แขงขัน 

  

ใบแดง พัก ใบเหลือง ใบเหลือง พักตลอดการ
แขงขัน 

  

ใบแดง พัก ใบเหลือง+ใบเหลือง 
=ใบแดง 

พักตลอดการ
แขงขัน 

   

ใบแดง พัก ใบแดง พักตลอดการ
แขงขัน 

   

8. การแตงกาย 
8.1 ทีมท่ีเขารวมการแขงขันจะตองแจงชุดแขงขันโดยท่ีสีเส้ือกางเกงถุงเทาตองเหมือนกัน          

และแบบเดียวกัน ยกเวนผูรักษาประตูชุดแขงขันโดยท่ีสีเส้ือกางเกงถุงเทา ตองแตกตางกับชุดแขงขัน           
ของนักกีฬาทีมตนเอง ตามท่ีไดแจงไวในใบสมัคร หรือแจงในการประชุมผูจัดการทีมกอนการแขงขัน และ     
ตองติดหมายเลขประจําตัวตามท่ีไดระบุหมายเลขของผูเลนแตละคนไวในใบสมัคร ดังนี้ 
      (1) ติดหมายเลขประจําตัวท่ีดานหลังเส้ือ และหมายเลขประจําตัวตองมีสวนสูงไมนอยกวา  
๒๕ เซนติเมตร 
      (2) ติดหมายเลขเลขประจําตัวท่ีขากางเกง และหมายเลขประจําตัวตองมีสวนสูงไมนอยกวา  
๑๐ เซนติเมตร 

8.2 นักกีฬาคนใดไมติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไมตรงกับในทะเบียนใบสมัคร ใหปรับทีมนั้น              
เปนแพ ในแมทซนั้น และจัดการแกไขใหถูกตองในการแขงขันครั้งตอไป ยกเวนจะไดแจงคณะกรรมการจัดการ
แขงขันทราบกอนลงทําการแขงขันและกรรมการตัดสินไดบันทึกลงในรายงานไวแลว 

8.3 นักกีฬาทุกคนตองใสสนับแขงขนาดมาตรฐาน มีขนาดกวางไมนอยกวา ๕ นิ้ว ยาวไมนอยกวา ๗ นิ้ว 

 
 

 

/8.4 กรณีเครื่อง... 
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/14. การแขงขัน... 

8.4 กรณีเครื ่องแตงกายมีเครื ่องหมายการคา คําโฆษณาหรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณา           
ท่ีไมใชช่ือจังหวัด หามเกินขนาดกวา ๓ x ๕ นิ้ว ไมเกินจํานวน ๔ แหง 

8.5 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแขงขัน หามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล และยาเสพติด ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใสเฉพาะ
ชวงเวลาอบอุนรางกายกอนการแขงขันไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์                       
กรมพลศึกษาจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

8.6 ในกรณีชุดแขงขันมีสีคลายคลึงกันใหทีมท่ีมี ช่ืออยูหลังคูแขงขันเปล่ียนชุดแขงขันท้ังนี้ 
โดยการพิจารณาของผูตัดสินท่ีทําหนาท่ีในคูนั้น ๆ  

8.7  ผูท่ีเปนหัวหนาทีม ตองติดเครื่องหมายปลอกแขนหัวหนาทีมท่ีแขนเส้ือดานซายใหชัดเจน         
และจะตองจัดเตรียมปลอกแขนมาเอง ไมอนุญาตใหใชผาเทปพัน  

8.8  เส้ือรัดกลามเนื้อและกางเกงรัดกลามเนื้อจะตองเปนไปตามกติกาการแขงขันฟุตบอลนานาชาติ            
ขอท่ี 4 (2020 - 2021) 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ตลอดเวลาการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี และปฏิบัติ

ตามกติกาการแขงขันกีฬาฟุตซอล ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ และประกาศการแขงขันกีฬาฟุตซอลนี้ หากมี
นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมใดฝาฝนกติกาการแขงขันฯ หรือระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 และประกาศนี้ ใหมีการพิจารณามารยาท วินัยและบทลงโทษ เสนอตอกรมพลศึกษา  

10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1 ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2 ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
 11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 
  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
  (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ
ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับรางวัลเหรียญทอง  
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

------------------------------------------------------------ 
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14. การแขงขันกีฬาฟุตบอล 

๑. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
๑.๑ ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑.๒ ใชกติกาการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และท่ีสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชในปจจุบัน 

๒. ประเภทการแขงขัน  
2.1 ประเภททีมชาย 
2.2 ประเภททีมหญิง 

๓. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 ใหแตละจังหวัดสงรายช่ือนักกีฬา ไดไมนอยกวา ๑5 คน แตไมเกิน 24 คน จากรายช่ือท่ีไดสง

รายช่ือในฐานะตัวแทนจังหวัดตามท่ีกรมพลศึกษากําหนด (ตามใบสงรายช่ือ ENTRY FORM BY NAME)        
โดยการสงรายช่ือนั้นไมสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือจากท่ีไดลงไวในระบบท่ีกรมพลศึกษา  

(1) ในวันประชุมผูจัดการทีมใหแตละจังหวัด สงรายช่ือนักกีฬาได จังหวัดละ ๑๘ คน  
(2) นักกีฬาตัวแทนจังหวัดมีสิทธิ์เบิกคาใชจายจากกรมพลศึกษาได จํานวน ๑๘ คน 

3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน มีสิทธิ์เบิก
คาใชจายจากกรมพลศึกษาได  

3.3 ในกรณีท่ีทีมมีความจําเปนตองขอเพิ่มเจาหนาท่ีใหสามารถรองขอมีบัตรเพิ่มจากฝายดําเนินการ
แขงขันไดไมเกิน ๓ คนและไมมีสิทธิ์เบิกคาใชจาย  

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 256๔ นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขา
แขงขันหรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

 - กรมพลศึกษา   
 - การกีฬาแหงประเทศไทย   
 - สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
 - สหพันธฟุตบอลแหงอาเซี่ยน, สมาพันธฟุตบอลแหงเอเซีย   
 - สหพันธฟตุบอลนานาชาติ 
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต 

ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
5.2 การแขงขันระดับชาติ 

(1) ตัวแทนนักกีฬาเขตละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
(2) ทีมชนะเลิศ การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส” 

ประจําป 2563 ประกอบดวย  ทีมชาย เขต 2 จังหวัดระยอง  และทีมหญิง เขต 4 จังหวัดขอนแกน   
/(3) ทีมจังหวัด... 
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(3) ทีมจังหวัดเจาภาพของการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔2
ประจําป ๒๕๖6 ประกอบดวย ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
6. วิธกีารจัดการแขงขัน  

6.1 วิธีการจับสลากแบงสายการแขงขัน ใหปฏิบัติดังนี้   
(1) จํานวนทีมเขารวมการแขงขัน 12 ทีม ทีมชนะเลิศ การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

แหงชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส” ประจําป 2563 ประกอบดวย  ทีมชาย เขต 2 จังหวัดระยอง  และทีม
หญิง เขต 4 จังหวัดขอนแกน ใหจับสลากเปนทีมยืนอยูในสาย A  สวนทีมท่ีเปนตัวแทนเขตตาง ๆ ใหจับสลาก
ตามข้ันตอนตอไป 

รอบแรก จัดการแบบแบงสายการแขงขันออกเปน ๔ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แขงขันแบบพบกัน
หมดภายในสาย ทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 ของแตละสายเขารอบแขงขันตอไป 

สาย A   สาย B           สาย C              สาย D 
1   4   7   10 
2   5   8   11 
3   6   9   12 

รอบสอง  
 คูท่ี 13    สาย A  ท่ี 1 สาย A  พบ ท่ี 2 สาย B 
 คูท่ี 14 สาย B  ท่ี 1 สาย B  พบ ท่ี 2 สาย A 
 คูท่ี 15 สาย C  ท่ี 1 สาย C  พบ ท่ี 2 สาย D 
 คูท่ี 16 สาย D  ท่ี 1 สาย D  พบ ท่ี 2 สาย C 

        รอบรองชนะเลิศ 
     คูท่ี 17 ทีมชนะคูท่ี   13 พบ  ทีมชนะคูท่ี  15  
     คูท่ี 18 ทีมชนะคูท่ี   14 พบ  ทีมชนะคูท่ี  16 
        รอบชิงชนะเลิศ 
     คูท่ี 19 ชิงอันดับท่ี 3  ผูแพคูท่ี     17    พบ  ผูแพคูท่ี 18 
     คูท่ี 20 ชิงชนะเลิศ     ทีมชนะคูท่ี 17    พบ  ทีมชนะคูท่ี 18   

(2) จํานวนทีมเขารวมการแขงขัน 9 ทีม, 10 ทีม และ ๑๑ ทีม 
       รอบแรก  

 (1) แบงการแขงขันออกเปน ๓ สาย  
- จํานวน   9 ทีม แบงสายละ 3 ทีม 
- จํานวน 10 ทีม แบงสาย A และ B สายละ 3 ทีม สาย C สายละ 4 ทีม 
- จํานวน 11 ทีม แบงสาย A สายละ 3 ทีม สาย B และ C สายละ 4 ทีม 

ทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี ๑ และอันดับท่ี ๒ ของแตละสาย เขารอบการแขงขันตอไป           
(การแขงขันจํานวนทีมแตละสายไมเทากัน ใหพิจารณายกเลิกใบเหลืองในรอบแรก แตใหคงไวสําหรับใบแดง    
ใหมีผลในรอบตอไป)  
        รอบสอง 
  - แบงสายการแขงขันออกเปน 2 สาย ๆ ละ 3 ทีม แขงขันแบบพบกันหมด ทีมท่ีมีคะแนน
อันดับท่ี ๑ และอันดับท่ี ๒ ของแตละสาย เขารอบแขงขันรอบรองชนะเลิศ 

/สาย N... 
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    สาย N  ประกอบดวย  สาย O  ประกอบดวย 
                           ท่ี 1 สาย A    ท่ี 2 สาย A 
                           ท่ี 2 สาย B    ท่ี 1 สาย B 
   ท่ี 1 สาย C   ท่ี 2 สาย C 
   รอบรองชนะเลิศ 
     สาย X ท่ี 1 สาย N  พบ  ท่ี 2 สาย O 
     สาย Y ท่ี 1 สาย O  พบ  ท่ี 2 สาย N 

      รอบชิงชนะเลิศ 
    ชิงอันดับที 3   ทีมท่ีแพสาย X  พบ  ทีมท่ีแพสาย Y 
    ชิงชนะเลิศ   ทีมชนะสาย X  พบ  ทีมชนะสาย Y 

 (3) การจัดการแขงขันต้ังแตรอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาแขงขันในแตละคู 
ถามีผลการแขงขันเสมอกัน ใหหาทีมชนะ โดยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ  

 (4)  การนับคะแนน มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
ทีมชนะ ได 3 คะแนน 
ทีมเสมอ ได 1 คะแนน 
ทีมแพ ได 0 คะแนน 

    (4.๑) กรณีการนับคะแนนเพื่อหาทีมเขารอบตอไป และกรณีหาทีมท่ีตกช้ัน เม่ือทีม      
มีคะแนนเทากัน ใหปฏิบัติดังนี้ 

-  ใหดูผลตางของคูกรณี (Head to Head) 
-  ใหดูผลตางประตูได-เสีย (ผลรวม) 
-  ใหดูประตูได 
-  ใหดูจํานวนครั้งท่ีชนะมากกวาเขารอบ ( ทีม ก เสมอ 3 ครั้งได 3 คะแนน, ทีม ข ชนะ 

1 แพ 2 ได 3 คะแนน ทีม ข เขารอบ ) 
-  ใชกฎแฟร เพลย  (ใบเหลือง = 1 คะแนน,ใบเหลือง + ใบเหลือง (ใบแดง )  

= 2 คะแนน, ใบแดง = 3 คะแนน,ใบเหลือง + ใบแดง = 4 คะแนน) 
-  ใชวิธีการจับสลาก  

         (5) การจับสลากเพื่อหาทีมเขารอบ จะดําเนินการจับสลากเมื่อการแขงขันคูสุดทายของสายนั้นๆ 
ได เสร็จ ส้ินลง สําหรับทีมท่ีจับสลาก หากไมมี เจาหนาท่ี ทีม ท่ีไดรับมอบหมายมาทําการ จับสลาก                                 
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูดําเนินการมีสิทธิ์ท่ีจะเชิญบุคคลใดมาทําการจับสลากแทนก็ได และทีมนั้น ๆ 
จะตองยอมรับผลการจับสลากโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ 

7. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
7.1 การแขงขันแบงเปน ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๔๕ นาที พักระหวางครึ่งไมเกิน ๑๕ นาที 
7.2 การเปล่ียนตัวนักกีฬาระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปล่ียนนักกีฬาไดไมเกิน 5 คนรวมผูรักษา

ประตู เปล่ียนได 3 ครั้ง ยกเวนการเปล่ียนตัวระหวางพักครึ่งไมนับรวมจํานวนครั้ง จากนักกีฬาสํารอง ๗ คน   
ท่ีสงรายช่ือไวเทานั้น 

7.3 กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือดวยเหตุอื่นใด ท่ีจําเปนตองหยุดการแขงขันหรือเล่ือนการแขงขันใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณาและจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

 
/7.4 กรณี... 
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7.4 กรณีหยุดการแขงขันหรือเล่ือนการแขงขันท่ีมีผลตางหรือเสมอกัน ใหทําการแขงขันตามเวลา    
ท่ีเหลือโดยจะแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ ถึงกําหนดวันเวลาสถานท่ี และจะคงไวซึ่งผลของการทําประตู    
การคาดใบเหลืองและใบแดงของท้ังสองทีม สําหรับจํานวนนักกีฬาท่ีผูตัดสินไดยุติการแขงขัน (นักกีฬาคนเดิม) 
และเริ่มการแขงขันใหมตามกรณีท่ีผูตัดสินไดยุติการแขงขัน นักกีฬาไมสามารถใชสิทธิ์ในการพักการแขงขันได 

7.5 กําหนดการแขงขันใหเปนไปตามกําหนดท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันไดกําหนดไว               
จะขอเปล่ียนแปลงไมได 

7.6 อนุญาตใหเจาหนาท่ีทีมอยูเขตเทคนิคได แตจะตองสวมบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด             
ไวตลอดเวลาท่ีมีการแขงขันหากไมประสงคท่ีจะอยูในเขตเทคนิคในชวงระยะเวลาการแขงขันจะตองแจงใหกับ
ฝายผูตัดสินทราบ  

7.7 ทีมใดท่ีลงแขงขันแลวเหลือนักกีฬานอยกวา ๗ คนในสนาม ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ดวยผลการ
แขงขัน ๒ ตอ ๐ หากทีมใดถึงสนามแขงขันแลว ไมลงสนามทําการแขงขันตามเวลาท่ีกําหนดภายในระยะเวลา    
15 นาที ใหปรับ ทีมเปนแพ ดวยผลการแขงขัน ๒ ตอ ๐ และใหคูแขงขันเปนผูชนะผาน หากไมพรอมจะลง
สนามท้ัง ๒ ทีม ใหปรับเปนแพท้ังคู และจะตองแขงขันในโปรแกรมท่ีเหลือตอไป 

7.8 ในวันแขงขันทีมใดเจตนาไมลงทําการแขงขันหรือแสดงเจตนาท่ีจะไมรวมการแขงขันตอไป        
หรือผละออกจากการแขงขันจนหมดเวลาการแขงขัน หรือไมเขาแขงขันตามรายการท่ีคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกําหนด ถือวาทีมนั้นผิดมรรยาทอยางรายแรง ใหเปนไปตามระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 

7.9 ในวันท่ีมีการแขงขัน ใหทีมท่ีจะลงแขงขันสงบัญชีรายช่ือนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม โดยเจาหนาท่ีทีม
จะตองมีรายช่ือตามใบสมัครเขารวมการแขงและมีบัตรท่ีออกใหเทานั้นท่ีมีสิทธิ์อยูในเขตเทคนิค โดยลําดับ
หมายเลขใหตรงกับหมายเลขท่ีสมัครไว ตามแบบฟอรมใบสงช่ือนักกีฬาลงแขงขัน โดยมีผูเลนไมเกิน ๑๑ คน
และผูเลนสํารองไมเกิน ๗ คน การสงรายช่ือนี้ตองสงถึงคณะกรรมการจัดการแขงขันใหดําเนินการแขงขัน   
กอนเวลาการแขงขัน ๑ ช่ัวโมง ของทุกวันท่ีมีการแขงขัน ณ สนามแขงขันของคูนั้น ๆ 

7.10 คูแขงขันมี สิทธิ์ ท่ีจะขอตรวจบัญชีรายช่ือนักกีฬาหรือทะเบียนรูปถ ายของคูแข ง ขัน                     
จากคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

7.11 หากนักกีฬาหรือเจาหนาท่ีทีมทําราย คณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหยุติการแขงขัน โดยปรับ
ทีมเปนแพทุกเกมสท่ีผานมาและใหตัดทีมนั้นออกจากการแขงขันในรายการท่ีเหลืออยู  

 - กรณีนักกีฬาสํารองและเจาหนาท่ีทีมฝาฝนกติกา ทําใหผลการแขงขันเปล่ียนแปลงทําใหการ
แขงขันยุติ ใหปรับทีมเปนแพทุกเกมสท่ีผานมาและใหตัดทีมนั้นออกจากการแขงขันในรายการท่ีเหลืออยู 

7.12 การไดรับใบแดงและใบเหลือง 
  (๑) นักกีฬาท่ีไดรับใบเหลือง 2 ครั้งจะติดตอกันหรือไมก็ตาม ใหพักการแขงขันในครั้งตอไป

ทันที 1 ครั้ง ในกรณีท่ีไดรับใบเหลือง 1 ครั้ง แลวไดใบแดงในเกมสเดียวกันใหพักการแขงขันในครั้งตอไปทันที 
1 ครั้ง แตใบเหลืองยังคงคางอยู ถาโดนใบแดงโดยตรงจากการเลนผิดกติการายแรง (Serious Foul Play)     
ใหพักการแขงขันในครั้งตอไปทันที 1 ครั้งหรือมากกวานั้น  แลวสงเรื่องใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
พิจารณาลงโทษ และถาไดใบแดงครบ 2 ครั้งในการแขงขันใหตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันนั้นทันทีและ          
ทําหนังสือรายงานตนสังกัดตอไป 

        (2) หากนักกีฬาคนใดท่ีมีเจตนาทํารายคูตอสู (Violent Conduct) กับนักกีฬาฝายตรงขาม    
ฝายเดียวกัน ผูตัดสิน เจาหนาท่ีทีมตรงขาม หรือคณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหเปนไปตามระเบียบกรมพลศึกษา
วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 

/(3) กรณีท่ี… 
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(3) กรณีท่ีผูตัดสินลงโทษเจาหนาท่ีทีมและนักกีฬาสํารอง ดวยใบเหลืองหรือใบแดงจากการ     
ไมยอมรับคําตัดสินหรือมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมหรืออื่น ๆ จะนําใบเหลืองหรือใบแดงนี้    
ไปนับคะแนนรวมกับคะแนนแฟรเพลย (Fair Play)  

เกมสท่ี 1 เกมสท่ี 2 เกมสท่ี 3 เกมสท่ี 4 เกมสท่ี 5 เกมสท่ี 
6 

เกมสท่ี 
7 

ใบเหลือง ใบเหลือง พัก ใบเหลือง ใบเหลือง พัก แขงขัน
ได 

ใบเหลือง+ใบเหลือง 
=ใบแดง 

พัก ใบเหลือง+ใบเหลือง 
=ใบแดง 

พักตลอด
การแขงขัน 

   

ใบเหลือง+ใบแดง
(ใบเหลือง) 

พัก ใบเหลือง พักตลอด
การแขงขัน 

   

ใบเหลือง ใบแดง พัก ใบเหลือง พักตลอด
การ
แขงขัน 

  

ใบแดง พัก ใบเหลือง ใบเหลือง พักตลอด
การ
แขงขัน 

  

ใบแดง พัก ใบเหลือง+ใบเหลือง 
=ใบแดง 

พักตลอด
การแขงขัน 

   

ใบแดง พัก ใบแดง พักตลอด
การแขงขัน 

   

8. การแตงกาย 
8.1 ทีมท่ีเขารวมการแขงขันจะตองติดหมายเลขเส้ือ 1-18 เทานั้น และแจงชุดแขงขันโดยท่ีสีเส้ือ

กางเกงถุงเทา ตองเหมือนกันและแบบเดียวกัน ยกเวนผูรักษาประตูชุดแขงขันโดยท่ีสีเส้ือกางเกงถุงเทา         
ตองแตกตางกับชุดแขงขันของนักกีฬาทีมตนเอง ตามท่ีไดแจงไวในใบสมัคร หรือแจงในการประชุมผูจัดการทีม    
กอนการแขงขัน และตองติดหมายเลขประจําตัวตามท่ีไดระบุหมายเลขของนักกีฬาแตละคนไวในใบสมัคร ดังนี้ 

(1) ติดหมายเลขประจําตัวท่ีดานหลังเส้ือ และหมายเลขประจําตัวตองมีสวนสูงไมนอยกวา  
๒๕ เซนติเมตร 

(2) ติดหมายเลขเลขประจําตัวท่ีขากางเกง และหมายเลขประจําตัวตองมีสวนสูงไมนอยกวา  
๑๐ เซนติเมตร 

8.2 นักกีฬาคนใดไมติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไมตรงกับในทะเบียนใบสมัคร ใหปรับทีมนั้น              
เปนแพในแมทซนั้น และจัดการแกไขใหถูกตองในครั้งตอไป ยกเวนจะไดแจงคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ทราบกอนลงทําการแขงขันและกรรมการตัดสินไดบันทึกลงในรายงานไวแลว 

8.3 นักกีฬาชายทุกคนตองใสสนับแขงขนาดมาตรฐาน  มีขนาดกวางไมนอยกวา ๕ นิ้ว                
ยาวไมนอยกวา 6 นิ้ว 

8.4 นักกีฬาหญิงทุกคนตองใสสนับแขงขนาดมาตรฐาน มีขนาดกวางไมนอยกวา 4 นิ้ว               
ยาวไมนอยกวา 5 นิ้ว 

/8.5 กรณี... 
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8.5 กรณีเครื่องแตงกายมีเครื่องหมายการคา คําโฆษณาหรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาทีไ่มใช       
ช่ือจังหวัด หามเกินขนาดกวา ๓ X ๕ นิ้ว ไมเกินจํานวน ๔ แหง 

8.6 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแขงขัน หามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล และยาเสพติด ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใส
เฉพาะชวงเวลาอบอุนรางกายกอนการแขงขันไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  
กรมพลศึกษาจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

8.7 ดานหลังเส้ือชุดท่ีใสลงทําการแขงขันใหมีช่ือ เขต ช่ือโรงเรียน หรือช่ือนักเรียนเทานั้น 
นอกเหนือจากนี้ไมอนุญาตใหใสลงทําการแขงขัน 

8.8 ในกรณีชุดแขงขันมีสีคลายคลึงกันใหทีมท่ีมีช่ืออยูหลังคูแขงขันเปล่ียนชุดแขงขันท้ังนี้โดย       
การพิจารณาของผูตัดสินท่ีทําหนาท่ีในคูนั้น ๆ  

8.9  ผูท่ีเปนหัวหนาทีมตองติดเครื่องหมายปลอกแขนหัวหนาทีมท่ีแขนเส้ือดานซายใหชัดเจน           
และจะตองจัดเตรียมปลอกแขนมาเอง ไมอนุญาตใหใชผาเทปพัน  

8.10  เส้ือรัดกลามเนื้อและกางเกงรัดกลามเนื้อจะตองเปนไปตามกติกาการแขงขันฟุตบอลนานาชาติ
ขอท่ี 4 (2020 - 2021) 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ตลอดเวลาการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี และปฏิบัติ

ตามกติกาการแขงขันกีฬาฟุตซอล ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ และประกาศการแขงขันกีฬาฟุตซอลนี้ หากมี
นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมใดฝาฝนกติกาการแขงขันฯ หรือระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 และประกาศนี้ ใหมีการพิจารณามารยาท วินัยและบทลงโทษ เสนอตอกรมพลศึกษา  

10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3   ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร  
10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 
 (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
 (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
 (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
 (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
 (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
 (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน     

และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
 (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี 

/(3) เปนผูท่ีแตงกาย... 
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 (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
 (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

หมายเหตุ หากมีปญหาอื่นใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวในประกาศนี้ ใหอยู ในดุลยพินิจ               
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูพิจารณา คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ถือเปนส้ินสุด      
จะยื่นอุทธรณหรือเรียกรองใด ๆ มิได 

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

/15. การแขงขัน... 
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15. การแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลน 

1. การแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันมวยไทยสมัครเลนของสหพันธมวยไทยสมัครเลนนานาชาติ ฉบับป                 

ค.ศ. 2017 ท่ีประกาศใชในปจจุบัน  

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภทเยาวชน 

         ประเภทเยาวชนชาย 
2.2 รุนการแขงขัน 

  (1) รุนเปเปอรเวท   น้ําหนักตองเกิน 39 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 42 กิโลกรัม 
  (2) รุนพินเวท    น้ําหนักตองเกิน 42 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 45 กิโลกรัม 
  (3) รุนไลทฟลายเวท   น้ําหนักตองเกิน 45 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 48 กิโลกรัม 
  (4) รุนฟลายเวท    น้ําหนักตองเกิน 48 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 51 กิโลกรัม 
  (5) รุนแบนต้ัมเวท   น้ําหนักตองเกิน 51 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 54 กิโลกรัม 
  (6) รุนเฟเธอรเวท   น้ําหนักตองเกิน 54 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 57 กิโลกรัม 
  (7) รุนไลทเวท    น้ําหนักตองเกิน 57 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 60 กิโลกรัม 
  (8) รุนมิดเดิลเวท  น้ําหนักตองเกิน 71 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 75 กิโลกรัม 
  (9) รุนจูเนียรมิดเดิลเวท  น้ําหนักตองเกิน 67 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 71 กิโลกรัม 
  (10) รุนจูเนียรเวลเตอรเวท       น้ําหนักตองเกิน 60 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 63.5 กิโลกรัม 
  (11) รุนเวลเตอรเวท           น้ําหนักตองเกิน 63.5 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 67 กิโลกรัม 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
 ใหแตละจังหวัดและแตละเขตสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ไดดังนี ้
 3.1 นักกีฬา สงไดไมเกิน 11 คน 
 3.2 เจาหนาท่ีทีม สงไดจํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 256๔ นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขา
แขงขันหรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- กรมพลศึกษา   
 - การกีฬาแหงประเทศไทย   
 - สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเลนแหงประเทศไทยฯ  
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4.1 นักกีฬามวยไทยท่ีเปนแชมปเปยนมวยไทยและอยูในอันดับ 1-10 มวยไทยของเวทีราชดําเนิน 
ลุมพินี, ชองเจ็ดสี, รังสิต, เวทีกรุงเทพ, อัศวินดําและเวทีมวยสยามออมนอย ในรอบ 1 ป ท่ีผานมาจนถึงวัน
ประชุมผูจัดการทีมของการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ไมสามารถรวมการแขงขันในรอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตได 

 
/4.2 นักกีฬา... 
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4.2 นักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันตองมีอายุไมตํ่ากวา 15 ป และไมเกิน 18 ป โดยเกิดต้ังแต                
พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต  

ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดละ 1 ทีม ประเภททีมชาย  
5.2 การแขงขันระดับชาติ 

  ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดละ 1 ทีม ประเภททีมชาย 

6. วิธีการจัดการแขงขัน 
6.1 การแขงขันระดับเขต ใหดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกทีม เพื่อเขารวมการแขงขันระดับชาติ                

โดยจัดการแขงขัน ดังนี ้
(1) ใหจัดการแขงขันแบบแพครั้งเดียวคัดออก (Knock out) 

                     (2) นักกีฬาทุกคนตองมีสมุดประจําตัวนักมวย (Boxer’s book) ตามแบบของสมาคมกีฬา
มวยไทยสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ หรือสหพันธมวยไทยสมัครเลนนานาชาติ กําหนด 
 (3) วันประชุมผูจัดการทีม เจาหนาท่ีทีมตองนํานักกีฬาทุกคน ทุกรุน ไปตรวจรางกายและ     
ช่ังน้ําหนักเขารุน ณ สถานท่ีท่ีจังหวัดเจาภาพกําหนด ต้ังแตเวลา 07.00 น. – 10.00 น. และจับสลากแบง
สายการแขงขัน 
 (4) เจาหนาท่ีทีมของแตละเขตการแขงขันตองเขารวมจับสลากประกบคูแขงขันภายหลัง     
จากนักกีฬาช่ังน้ําหนักเขารุนเสร็จแลว ณ สถานท่ีท่ีจังหวัดเจาภาพกําหนด โดยผลการจับสลากแบงสายของ    
แตละรุนถือเปนเด็ดขาดจะเปล่ียนแปลงไมได หากมีนักกีฬาจํานวนไมเปนไปตามท่ีกําหนด ใหเปนหนาท่ี      
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวางตําแหนงนั้น ๆ กอนทําการจับสลาก 
 (5) วันแขงขัน นักกีฬาท่ีตองแขงขันตามโปรแกรมท่ีกําหนดไวใหแตละวัน จะตองไปไดรับ    
การตรวจรางกายและช่ังน้ําหนักอีกครั้งในวันท่ีทําการแขงขัน ต้ังแตเวลา 07.00 น. – 09.00 น.                 
ณ สถานท่ีท่ีจังหวัดเจาภาพกําหนด 
 (6) นักกีฬาท่ีไมไปตรวจรางกายและช่ังน้ําหนักตามวันและเวลาท่ีกําหนด ไมอนุญาตให       
เขารวมการแขงขันอยางเด็ดขาด 
 (7) การแขงขันวันแรก เริ่มแขงขันต้ังแตเวลา 16.00 น.  
 (8) การแขงขันมีกําหนด 3 ยกๆ ละ 2 นาที พักระหวางยก 1 นาที 
 (9) นักกีฬาท่ีแขงขันเสร็จ ตองรีบติดตอขอรับสมุดประจําตัวนักมวย (Boxer’s book) คืนจาก
เจาหนาท่ีทันที และตองนําอุปกรณท่ีใชทําการแขงขันมาคืนใหแกคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยเร็วดวยกิริยา
สุภาพ 
 (10) นักกีฬาท่ีไมไดทําการข้ึนชกเลยตลอดการแขงขัน จะไมไดรับเหรียญรางวัลและคะแนน
สะสมของนักกีฬาคนนั้น 
 (11) การรายรํามวยไมนอยกวา 2 นาที ดวยเพลงปมวย 

6.2 การแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้ 
(1) ใหจัดการแขงขันแบบแพครั้งเดียวคัดออก (Knock out) 

 (2) นักกีฬาทุกคนตองมีสมุดประจําตัวนักมวย (Boxer’s book) ตามแบบของสมาคมกีฬา
มวยไทยสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ หรือสหพันธมวยไทยสมัครเลนนานาชาติกําหนด  

/(3) วันประชุม... 
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 (3) วันประชุมผูจัดการทีม เจาหนาท่ีทีมตองนํานักกีฬาทุกคน ทุกรุน ไปตรวจรางกายและ    
ช่ังน้ําหนักเขารุน ณ สถานท่ีท่ีจังหวัดเจาภาพกําหนด ต้ังแตเวลา 07.00 น. – 10.00 น. และจับสลากแบงสาย
การแขงขัน 
 (4) เจาหนาท่ีทีมของแตละเขตการแขงขันตองเขารวมจับสลากประกบคูแขงขันภายหลัง    
จากนักกีฬาช่ังน้ําหนักเขารุนเสร็จแลว ณ สถานท่ีท่ีจังหวัดเจาภาพกําหนด โดยผลการจับสลากแบงสาย       
ของ    แตละรุนถือเปนเด็ดขาดจะเปล่ียนแปลงไมได หากมีนักกีฬามีจํานวนไมเปนไปตามกําหนด ใหเปนหนาท่ี       
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวางตําแหนงนั้น ๆ กอนทําการจับสลาก 
 (5) วันแขงขัน นักกีฬาท่ีตองแขงขันตามโปรแกรมท่ีกําหนดไวใหแตละวัน จะตองไปไดรับ   
การตรวจรางกายและช่ังน้ําหนักอีกครั้งในวันท่ีทําการแขงขัน ต้ังแตเวลา 07.00 น. – 09.00 น. ณ สถานท่ี   
ท่ีจังหวัดเจาภาพกําหนด 
 (6) นักกีฬาท่ีไมไปตรวจรางกายและช่ังน้ําหนักตามวันและเวลาท่ีกําหนด ไมอนุญาตใหเขา
รวมการแขงขันอยางเด็ดขาด 
 (7) การแขงขันวันแรก เริ่มแขงขันต้ังแตเวลา 16.00 น.  
 (8) การแขงขันมีกําหนด 3 ยกๆ ละ 2 นาที พักระหวางยก 1 นาที 
 (9) นักกีฬาท่ีแขงขันเสร็จ ตองรีบติดตอขอรับสมุดประจําตัวนักมวย (Boxer’s book) คืนจาก
เจาหนาท่ีทันที และตองนําอุปกรณท่ีใชทําการแขงขันมาคืนใหแกคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยเร็วดวยกิริยา
สุภาพ 
 (10) นักกีฬาท่ีไมไดทําการข้ึนชกเลยตลอดการแขงขัน จะไมไดรับเหรียญรางวัลและคะแนน
สะสมของนักกีฬาคนนั้น 
 (11) การรายรํามวยไมนอยกวา 2 นาที ดวยเพลงปมวย 

7. ขอปฏบิัติในการแขงขัน 
7.1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาทีมชายและทีมหญิงในวันประชุมผู จัดการทีม          

เพื่อยืนยันความถูกตอง 
7.2 เจาหนาท่ีทีมจะตองสงรายช่ือนักกีฬากอนเวลาตามกําหนดการแขงขัน 30 นาที เมื่อคณะกรรมการ

เรียกหรือประกาศรายช่ือผูท่ีลงทําการแขงขัน หากนักกีฬาคนใดไมแสดงตัว นักกีฬาคนนั้นไมมีสิทธิ์ลงแขงขัน   
ในครั้งนั้น และใหปรับทีมนั้นเปนแพตามกติกาการแขงขัน ถานักกีฬาท่ีมีรายช่ือเปนนักกีฬาสํารองใหตัดสิทธิ์
นักกีฬาคนนั้นและยังมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

7.3 ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันหรือมาแขงขันไมทันตามเวลาท่ีกําหนดและคณะกรรมการ
จัดการแขงขันใหขยายเวลาออกไปไดอีก 10 นาที หากเลยเวลานั้น ใหปรับทีมนั้นเปนแพ  ในการแขงขัน      
ครั้งนั้นทันที แตมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

7.4 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอเจาหนาท่ีผูตัดสิน   
เพื่อตรวจสอบกอนลงสนามทุกครั้งและเจาหนาท่ีทีมจะตองมีบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด ขณะปฏิบัติ
หนาท่ีในสนามทุกครั้งเชนเดียวกัน 

8. การแตงกาย 
8.1 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะจัดเตรียมนวม กระจับ เครื่องปองกันศีรษะ ท่ีถูกตองตามกติกา

การแขงขันมวยกีฬามวยไทยสมัครเลนของสหพันธมวยสากลนานาชาติไวสําหรับนักกีฬาทุกคน 
8.2 นักกีฬาจะตองเตรียมผาพันมือ และผาเทปมาเอง คณะกรรมการจัดการแขงขันไมไดจัดเตรียมไวให 

/8.3 นักกีฬา... 
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8.3 นักกีฬาสามารถใชกระจับ สนับฟน (Gum shield) ของตนเองได และตองเปนไปตามกติกา    
การแขงขันมวยกีฬามวยไทยสมัครเลนของสหพันธมวยสากลนานาชาติ โดยหามใชสนับฟนสีแดงหรือสีชมพู       
เขาแขงขัน 

8.4 นักกีฬาตองสวมกางเกงขาส้ันสีแดงหรือสีน้ําเงินตามมุมท่ีตนเองข้ึนทําการแขงขัน โดยกางเกง
ตองไมมีโฆษณาใด ๆ ยกเวนจังหวัดเจาภาพอนุญาต หากมีการฟองรองกรมพลศึกษาจะไมรับผิดชอบใด ๆ 
ท้ังส้ิน 

8.5 หามนักกีฬาไวหนวด เครา ตองมีทรงผมท่ีเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน 
8.6 ตลอดการแขงขัน นักกีฬาตองผูกผาประเจียดไวท่ีตนแขน สวมปลอกรัดขอเทา เครื่องปองกัน

ลําตัวและเครื่องปองกันศีรษะ โดยตองสวมปลอกรัดขอเทา เครื่องปองกันลําตัวและเครื่องปองกันศีรษะ           
ท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูจัดไวใหเทานั้น 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
9.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
9.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ       

และตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1 ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2 ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
10.4 รางวัลการไหวครูและรายรํามวยไทย  ไดรับโลและเกียรติบัตร 
10.5 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดน จํานวน 1 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดน จํานวน 1 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคมวยไทยท่ีหลากหลาย 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬาไมเอาเปรียบคูตอสู 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุม 

11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
  (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ
ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

/11.3 หลักเกณฑ… 
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 11.3 หลักเกณฑการพิจารณาการไหวครูและรายรํามวยไทย 
  (1) นักกีฬาตองไหวครูและรายรํามวยไทยดวยทาทางท่ีถูกตองและสงางาม 
  (2) นักกีฬามีการไหวครูและรายรําอยางตอเนื่องไมขาดตอนผิดจังหวะ 
  (3) นักกีฬามีการเลือกใชทารายรําท่ีสวยงามและทําไดดี 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

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

/16. การแขงขัน... 
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๑6. การแขงขันกีฬามวยปล้ํา 

๑. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธกีฬามวยปลํ้าโลก (UWW) ซึ่งสมาคมกีฬามวยปลํ้าแหงประเทศไทย 

ใชอยูในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
๒.๑ ประเภทเกรกโก – โรมัน ชาย มีดังนี้ 

(๑) น้ําหนัก ๔๑ - ๔๕ กิโลกรัม 
(๒) น้ําหนักไมเกิน ๔๘ กิโลกรัม 
(๓) น้ําหนักไมเกิน ๕๑ กิโลกรัม 
(๔) น้ําหนักไมเกิน ๕๕ กิโลกรัม 
(๕) น้ําหนักไมเกิน ๖๐ กิโลกรัม 
(๖) น้ําหนักไมเกิน ๖๕ กิโลกรัม 
(๗) น้ําหนักไมเกิน ๗1 กิโลกรัม 
(๘) น้ําหนักไมเกิน 80 กิโลกรัม 

๒.๒ ประเภทฟรสีไตล ชาย 6 มีดังนี้ 
(๑) น้ําหนัก ๔๑ - ๔๕ กิโลกรัม 
(๒) น้ําหนักไมเกิน ๔๘ กิโลกรัม 
(๓) น้ําหนักไมเกิน ๕1 กิโลกรัม 
(๔) น้ําหนักไมเกิน ๕๕ กิโลกรัม 
(๕) น้ําหนักไมเกิน ๖๐ กิโลกรัม 
(๖) น้ําหนักไมเกิน ๖๕ กิโลกรัม 
(๗) น้ําหนักไมเกิน ๗๑ กิโลกรัม 
(๘) น้ําหนักไมเกิน ๘๐ กิโลกรัม 

๒.๓ ประเภทฟรีสไตล หญิง มีดังนี้ 
   (๑) น้ําหนัก ๓๖ - ๔o กิโลกรัม 

(๒) น้ําหนักไมเกิน ๔๓ กิโลกรัม 
(๓) น้ําหนักไมเกิน ๔๖ กิโลกรัม 
(4) น้ําหนักไมเกิน ๔๙ กิโลกรัม 
(๕) น้ําหนักไมเกิน ๕๓ กิโลกรัม 
(๖) น้ําหนักไมเกิน ๕๗ กิโลกรัม 
(๗) น้ําหนักไมเกิน ๖๑ กิโลกรัม 
(๘) น้ําหนักไมเกิน ๖๕ กิโลกรัม 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
 ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
  (๑) สงช่ือนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ไดรุนละ ๑ คนเทานั้น 

(2) นักกีฬา ๑ คน จะสามารถลงแขงขันไดเพียง ๑ ประเภท และ 1 รุนน้ําหนัก เทานั้น  
/(3) เจาหนาท่ีทีม... 
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  (3) เจาหนาท่ีทีม ๓ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

๔. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย   
- สมาคมกีฬามวยปลํ้าแหงประเทศไทย  
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(4.๑) นักกีฬาท่ีเคยเขารวมการแขงขัน ซีเกมส เอเชียนเกมส โอลิมปคเกมส ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
(4.2) นักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันตองมีอายุ ต้ังแต 15 ป ไมเกิน 18 ป โดยเกิดต้ังแตป                  

พ.ศ. ๒๕50 ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๗ ท้ังนี้จะอนุญาตใหนักกีฬาท่ีมีอายุ 14 ป เขารวมการแขงขันไดตามระเบียบของ
สหพันธมวยปลํ้านานาชาติ (FILA) แตตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง และใบรับรองแพทยอนุญาตใหเขาทําการ
แขงขันจึงจะลงแขงขันได 

๕. วิธีการจัดการแขงขัน 
๕.๑ ใชระบบการแขงขันแบบแพคัดออก - เรเปอซารจ (Direct Elimination-Reaper charge)   

กรณีท่ีมีนักกีฬาไมเกิน ๕ คน ใหใชระบบการแขงขันแบบพบกันหมด (Nordic Round) 
๕.๒ การตรวจรางกายและการช่ังน้ําหนัก 
      (1) นักกีฬาตองเขารับการตรวจรางกายจากแพทยประจําสนามแขงขัน ตามวันเวลาและสถานท่ี                 

ท่ีกําหนด กอนการช่ังน้ําหนัก 1 ช่ัวโมง 
      (๒) นักกีฬาท่ีผานการตรวจรางกายเทานั้น จึงจะไดรับอนุญาตให ทําการช่ังน้ําหนัก  

ซึ่งจะดําเนินการกอนการแขงขัน 18 – 20 ช่ัวโมง โดยใชเวลา 30 นาทีตอรุน  
      (๓) นักกีฬาตองตัดเล็บส้ัน โกนหนวดเคราใหเรียบรอย สวมชุดมวยปลํ้า ไมสวมรองเทา        

แสดงบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด ตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน เพื่อทําการช่ังน้ําหนักและ
ไมตองหักลบน้ําหนักของชุดแขงขัน  

๕.๓ การจับสลากเขารุนนักกีฬาท่ีผานการช่ังน้ําหนักแลว เมื่อลงจากเครื่องช่ังก็จะจับสลาก         
ดวยตัวเองและโชวหมายเลขท่ีจับไดใหเห็นโดยท่ัวกัน หรือใชการจับสลากดวยโปรแกรมจัดการแขงขันมวยปลํ้า     
ฮิราเคิล ของสหพันธมวยปลํ้านานาชาติ และตองกระทําโดยเปดเผย 

๕.4 ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
(1) ไมไวหนวดและเครา ไมทาน้ํามันทุกชนิดกอนลงแขงขัน 
(2) ตองมีผาเช็ดหนาพกติดไวกับตัวในขณะแขงขัน 
(3) เมื่ออยูบนเบาะตองสวมชุดมวยปลํ้าใหเรียบรอย ไมถอดสวนบนออก จนกวาจะลงจากเบาะ 
(4) สัมผัสมือกับผูตัดสิน คูแขงขัน กอนและหลังเสร็จส้ินการแขงขัน 
(5) ผูฝกสอนมีหนาท่ีนํานักกีฬามาตรวจรางกาย ช่ังน้ําหนัก และจับสลาก ตามวันเวลาท่ีกําหนด 
(6) ระหวางการแขงขันนักกีฬาและผูฝกสอน สามารถใชสิทธิประทวงไดเพียง ๑ ครั้ง ในการ

แขงขันคูนั้น ๆ ท้ังนี้ใหเปนไปตามกติกาการแขงขันของสหพันธมวยปลํ้านานาชาติ (FILA) 
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๕.5 เวลาในการแขงขัน 
(๑) เวลาในการแขงขนแบงออกเปน ๒ ยก ยกละ ๒ นาที พักระหวางยก ๓๐ วินาที 
(๒) การแขงขัน ๑ ยก หากนักกีฬามีคะแนนหางกัน 8 คะแนน ในประเภทเกรกโก - โรมัน       

และคะแนนหางกัน ๑0 คะแนน ในประเภทฟรีสไตล ถือวาผูมีคะแนนนําเปนผูชนะ 
(3) ตัดสินผลการแขงขันใหกับผูชนะท่ีมีคะแนนรวมกัน ๒ ยก 

๖. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
๖ .1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาทีมชายและทีมหญิงในวันประชุมผู จัดการทีม                   

เพื่อยืนยันความถูกตอง 
๖.2 เจาหนาท่ีทีมจะตองสงรายช่ือนักกีฬากอนเวลาตามกําหนดการแขงขัน 30 นาที เมื่อคณะกรรมการ

จัดการแขงขันเรียกหรือประกาศรายช่ือผูท่ีลงทําการแขงขัน หากนักกีฬาคนใดไมแสดงตัว นักกีฬาคนนั้นไมมี
สิทธิ์ลงแขงขันในครั้งนั้น และใหปรับทีมนั้นเปนแพตามกติกาการแขงขัน ถานักกีฬาท่ีมีรายช่ือเปนนักกีฬา
สํารองใหตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้นและยังมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

๖.3 ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันหรือมาแขงขันไมทันตามเวลาท่ีกําหนดและคณะกรรมการ
จัดการแขงขันใหขยายเวลาออกไปไดอีก 10 นาที หากเลยเวลานั้น ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ในการแขงขัน     
ครั้งนั้นทันที แตมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

๖.4 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอเจาหนาท่ีผูตัดสิน  
เพื่อตรวจสอบกอนลงสนามทุกครั้งและเจาหนาท่ีทีมจะตองมีบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด ขณะปฏิบัติ
หนาท่ีในสนามทุกครั้งเชนเดียวกัน 

๖.5 ผูจัดการทีมเปนผูยื่นประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวง กรณีนักกีฬาขาด
คุณสมบัติ 

๖.6 ขณะนักกีฬาทําการแขงขัน ผูฝกสอนเห็นวานักกีฬาของตนไมไดรับความเปนธรรมจากการ
ตัดสินโดยผูฝกสอนเปนผูประทวง (ใหเปนไปตามระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564) 

๖.7 ประธานผูตัดสิน มีอํานาจในการใหใบเหลืองและใบแดงกับเจาหนาท่ีทีม นักกีฬา ท่ีไมปฏิบัติ
ตามระเบียบของการแขงขันกีฬามวยปลํ้า กติกาการแขงขันมวยปลํ้า การแสดงกิริยามรรยาทท่ีไมเหมาะสม      
ผูท่ีไดรับโทษใบแดงจะตองออกจากสนามแขงขัน ถูกตัดสิทธิ์ในการลงปฏิบัติหนาท่ีตลอดการแขงขันในครั้งนั้น ๆ  
และจะถูกลงโทษทางวินัยจากสมาคมกีฬามวยปลํ้าแหงประเทศไทยและการกีฬาแหงประเทศไทย 

๗. การแตงกาย   
๗.1 นักกีฬาตองสวมชุดมวยปลํ้า และสวมรองเทามวยปลํ้าข้ึนทําการแขง ขันตรงตามมุม                 

ท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด (สีแดงหรือสีน้ําเงิน) 
๗.2 ผูฝกสอนจะตองแตงกายสุภาพ และมีผาเช็ดตัวสําหรับซับเหงื่อนักกีฬาในเวลาพักระหวางยก 
๗.๓ ไมไวหนวด- เครา และทาน้ํามันทุกชนิดกอนลงแขงขัน 
๗.๔ มีผาเช็ดหนาพกติดไวกับตัวในขณะแขงขัน 
7.5 เมื่อข้ึนเบาะ นักกีฬาตองแตงกายใหเรียบรอย ไมถอดเส้ือสวนบนออก จนกวาจะลงจากเบาะแขงขัน 
7.6 ผูฝกสอนจะตองแตงกายใหสุภาพ หามสวมรองเทาแตะ เส้ือแขนกุดโดยเด็ดขาด ถาไมปฏิบัติตาม

จะถูกตัดสิทธิ์ไมใหปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
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๘. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
๘.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
๘.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ และ

ตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 
8.3 ไมแสดงกิริยาอาการท่ีไมสุภาพ ท้ังในและนอกสนามแขงขัน 

๙. รางวัลการแขงขัน 
๙.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
๙.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
๙.3 รางวัลท่ี 3   ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร (รางวัลท่ี 3 ครองรวม) 
๙.๔ รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอน ในแตละประเภท ดังนี้ 

(๑) รางวัลนักกีฬาดีเดน ชาย - หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดน ชาย - หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

1๐. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
๑๐.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

(๑) ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
(๒) ชนะดวยคะแนน Classification Points 
(๓) ชนะดวยการฟอล (FALL) มากท่ีสุด หรือมีคะแนนสะสมมากท่ีสุด 
(๔) ชนะดวยคะแนน Victories by superiority 
(๕) มีน้ําใจนักกีฬาในขณะแขงขัน 

๑๐.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
(๑) ผูเปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ

ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น  
(๒) ผูฝกสอนจากทีม ท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดแตจะตองไมไดรับโทษใบเหลืองหรือใบแดง       

จากรายการแขงขันนั้น ๆ 
(๓) ผูฝกสอน สอนนักกีฬาใหมีความรูในกฎ ระเบียบ กติกา ในการแขงขัน 
(๔) ผูฝกสอนนักกีฬาใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา มีมรรยาทท่ีดีงามในการแขงขัน 
(๕) ผูฝกสอนนักกีฬาใหมีความรู ความสามารถในการแขงขันไดเปนอยางดี 

 
------------------------------------------------------------ 
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17. การแขงขันกีฬามวยสากลสมัครเลน  

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันมวยสากลสมัครเลนนานาชาติ (AIBA Technical & Competition Rules, 

Effective as of February 9. 2019)  

2. ประเภทการแขงขัน 
การแขงขันแบงออกเปน ดังนี ้
2.1 รุนเปเปอรเวท  น้ําหนักตองเกิน 39 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 42 กิโลกรัม 
2.2 รุนพินเวท   น้ําหนักตองเกิน 42 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 45 กิโลกรัม 
2.3 รุนไลทฟลายเวท  น้ําหนักตองเกิน 45 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 48 กิโลกรัม 
2.4 รุนฟลายเวท  น้ําหนักตองเกิน 48 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 51 กิโลกรัม 
2.5 รุนแบนต้ัมเวท  น้ําหนักตองเกิน 51 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 54 กิโลกรัม 
2.6 รุนเฟเธอรเวท  น้ําหนักตองเกิน 54 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 57 กิโลกรัม 
2.7 รุนไลทเวท  น้ําหนักตองเกิน 57 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 60 กิโลกรัม 
2.8 รุนไลทเวลเตอรเวท น้ําหนักตองเกิน 60 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 64 กิโลกรัม 
2.9 รุนเวลเตอรเวท  น้ําหนักตองเกิน 64 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 69 กิโลกรัม 
2.10 รุนมิดเดิลเวท  น้ําหนักตองเกิน 69 กิโลกรัม แตไมเกินกวา 75 กิโลกรัม 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัด แตละเขตสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ไดดังนี้ 
3.1 นักกีฬา สงไดไมเกิน 10 คน 
3.2 เจาหนาท่ีทีม สงไดจํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย   
- สมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทย  
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 นักกีฬามวยสากลท่ีเปนแชมปเปยนมวยสากลและอยูในอันดับ 1-10 มวยสากลของเวที       
ราชดําเนิน ลุมพินี และองคกรมวยสากลอาชีพนานาชาติทุกองคกร ในรอบ 1 ปท่ีผานมาจนถึงวันประชุม
ผูจัดการทีมของการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ไมสามารถเขารวมทําการแขงขันในรอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตได 

4.2 นักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันตองมีอายุต้ังแต 15 ป แตไมเกิน 18 ป โดยเกิดต้ังแตป พ.ศ. 2547 
ถึงป พ.ศ. 2550 
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5. วิธีการจัดการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต และการแขงขันระดับชาติ ใหจัดการแขงขันแบบแพครั้งเดียวคัดออก            

(Knock out) จนถึงรอบชิงชนะเลิศ  
5.2 การแขงขันวันแรก เริ่มแขงขันต้ังแตเวลา 11.00 น.  
5.3 การแขงขันมีกําหนด 3 ยก ยกละ 3 นาที พักระหวางยก 1 นาที 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 นักกีฬาทุกคนตองมีสมุดประจําตัวนักมวย (Boxer’s book) ตามแบบของสมาคมกีฬามวยสากล

แหงประเทศไทยหรือสหพันธมวยสากลนานาชาติ (AIBA)  
6.2 วันประชุมผูจัดการทีม เจาหนาท่ีทีมตองนํานักกีฬาทุกคน ทุกรุน ไปตรวจรางกายและช่ังน้ําหนัก

เขารุน ณ สถานท่ีท่ีจังหวัดเจาภาพกําหนด ต้ังแตเวลา 07.00 น. – 10.00 น. และจับสลากแบงสาย          
การแขงขัน 

6.3 เจาหนาท่ีทีมของแตละเขตการแขงขันตองเขารวมจับสลากประกบคูแขงขันภายหลังจากนักกีฬา
ช่ังน้ําหนักเขารุนเสร็จแลว ณ สถานท่ีท่ีจังหวัดเจาภาพกําหนด โดยผลการจับสลากแบงสายของแตละรุนถือ  
เปนเด็ดขาดจะเปล่ียนแปลงไมได หากนักกีฬามีจํานวนท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนด ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ
จัดการแขงขันเปนผูกําหนดวางตําแหนงนั้น ๆ กอนทําการจับสลาก 

6.4 วันแขงขัน นักกีฬาท่ีตองแขงขันตามโปรแกรมท่ีกําหนดไวใหแตละวัน จะตองไปไดรับการตรวจ
รางกายและช่ังน้ําหนักอีกครั้งในวันท่ีทําการแขงขัน ต้ังแตเวลา 07.00 น. – 09.00 น. ณ สถานท่ีท่ีจังหวัด
เจาภาพกําหนด 

6.5 นักกีฬาท่ีไมไปตรวจรางกายและช่ังน้ําหนักตามวันและเวลาสถานท่ีท่ีกําหนด ไมอนุญาตให     
เขารวมการแขงขันอยางเด็ดขาด 

6.6 นักกีฬาท่ีแขงขันเสร็จ ตองรีบติดตอขอรับสมุดประจําตัวนักมวย (Boxer’s book) คืนจาก
เจาหนาท่ีทันที และตองนําอุปกรณท่ีใชทําการแขงขันมาคืนใหแกเจาหนาท่ีอุปกรณโดยเร็วดวยกิริยาสุภาพ 

6.7 นักกีฬาท่ีไมไดทําการข้ึนชกเลยตลอดการแขงขัน จะไมไดรับเหรียญรางวัลและคะแนนสะสม  
ของนักกีฬาคนนั้น 

7. การแตงกาย 
 7.1 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะจัดเตรียมนวม กระจับ เครื่องปองกันศีรษะ และสายรัดเอว                 
ท่ีถูกตองตามกติกาการแขงขันกีฬามวยสากลสมัครเลนของสหพันธมวยสากลนานาชาติไวสําหรับนักกีฬาทุกคน 
 7.2 นักกีฬาจะตองเตรียมผาพันมือ และผาเทปมาเอง ทางฝายจัดการแขงขันจะไมจัดเตรียมไวให 
 7.3 นักกีฬาสามารถใชกระจับ สนับฟน (Gum shield) ของตนเองได และตองเปนไปตามกติกาการ
แขงขันมวยสากลสมัครเลนของสหพันธมวยสากลนานาชาติ โดยหามใชสนับฟนสีแดงหรือสีชมพูเขาแขงขัน 
 7.4 นักกีฬาตองสวมกางเกงขาส้ันสีแดงหรือสีน้ําเงินตามมุมท่ีตนเองข้ึนทําการแขงขัน สวมเส้ือไมมี
แขนและตองคาดสายรัดเอวสีขาว ท่ีฝายจัดเตรียมไว (กรณีทีกางเกงขอบเอวสีเดียวกันกับเส้ือ) โดยกางเกง   
ตองไมมีโฆษณาใด ๆ ยกเวนจังหวัดเจาภาพอนุญาต หากมีการฟองรอง กรมพลศึกษาจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 7.5 นักกีฬาตองสวมถุงเทา รองเทาหนังหรือรองเทาผาใบหุมขอชนิดไมมีสน  
 7.6 หามนักกีฬาไวหนวด เครา ตองมีทรงผมท่ีเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน 
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8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
8.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ และ

ตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดน จํานวน 1 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดน จํานวน 1 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคมวยไทยท่ีหลากหลาย 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬาไมเอาเปรียบคูตอสู 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
  (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน              
และปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/18.การแขงขัน... 



- 88 - 
 

 

18. การแขงขันกีฬายกน้ําหนัก 

1. การแขงขันกีฬายกน้ําหนัก 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธยกน้ําหนักนานาชาติ (IWF) และท่ีสมาคมกีฬายกน้ําหนัก

สมัครเลนแหงประเทศไทย ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภทชาย  มีการแขงขัน 8 รุน  ดังนี ้

(1) รุน  49  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวไมเกิน  49.00  กิโลกรัม 
(2) รุน  55  กโิลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต   49.01  กิโลกรัม แตตองไมเกิน  55.00  กิโลกรัม 
(3) รุน  61  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต   55.01  กิโลกรัม แตตองไมเกิน  61.00  กิโลกรัม  
(4) รุน  67  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต   61.01  กิโลกรัม แตตองไมเกิน  67.00  กิโลกรัม 
(5) รุน  73  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต   67.01  กิโลกรัม แตตองไมเกิน  73.00  กิโลกรัม 
(6) รุน  81  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต   73.01  กิโลกรัม แตตองไมเกิน  81.00  กิโลกรัม 
(7) รุน  89  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต   81.01  กิโลกรัม แตตองไมเกิน  89.00  กิโลกรัม 
(8) รุนเกิน 89 กิโลกรัม น้ําหนักตัวต้ังแต  89.01  กิโลกรัม ข้ึนไป 

2.2 ประเภทหญิง  มีการแขงขัน 8 รุน  ดังนี ้
 (1) รุน  40  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวไมเกิน 40.00  กิโลกรัม 
 (2) รุน  45  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต  40.01  กิโลกรัม  แตตองไมเกิน  45.00  กิโลกรัม 
 (3) รุน  49  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต  45.01  กิโลกรัม  แตตองไมเกิน  49.00  กิโลกรัม 
 (4) รุน  55  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต  49.01  กิโลกรัม  แตตองไมเกิน  55.00  กิโลกรัม  
 (5) รุน  59  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต  55.01  กิโลกรัม  แตตองไมเกิน  59.00  กิโลกรัม 
 (6) รุน  64  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต  59.01  กิโลกรัม  แตตองไมเกิน  64.00  กิโลกรัม 
 (7) รุน  71  กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต  64.01  กิโลกรัม  แตตองไมเกิน  71.00  กิโลกรัม 
 (8) รุนเกิน 71 กิโลกรัม  น้ําหนักตัวต้ังแต  71.01  กิโลกรัม  ข้ึนไป 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัด แตละเขตสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ไดดังนี้ 
3.1 นักกีฬา 

(1) นักกีฬาชาย สงรายช่ือนักกีฬาไดไมเกิน 10 คน โดยในวันประชุมผูจัดการทีมจะตองสง
รายช่ือนักกีฬาตัวจริงไดไมเกิน 8 คน นักกีฬาตัวแทนท่ีเขารวมการแขงขันไมสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือและ
รุนการแขงขันได และกําหนดใหสงนักกีฬาแตละรุนไดไมเกิน 2 คน 

(2) นักกีฬาหญิง สงรายช่ือนักกีฬาไดไมเกิน 10 คน โดยในวันประชุมผูจัดการทีมจะตองสง
รายช่ือนักกีฬาตัวจริงไดไมเกิน 8 คน นักกีฬาตัวแทนท่ีเขารวมการแขงขันไมสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือและ
รุนการแขงขันได และกําหนดใหสงนักกีฬาแตละรุนไดไมเกิน 2 คน 
 3.2 เจาหนาท่ีทีม  

(1) นักกีฬา มีจํานวนไมเกิน 3 คน เจาหนาท่ีทีม จํานวน  1  คน 
(2) นักกีฬา มีจํานวน 4 – 6 คน เจาหนาท่ีทีม จํานวน  2  คน 
(3) นักกีฬา มีจํานวน 7 – 9 คน เจาหนาท่ีทีม จํานวน  3  คน 
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(4) นักกีฬา มีจํานวน 10 - 12 คน เจาหนาท่ีทีม จํานวน  4  คน 
(5) นักกีฬา มีจํานวนต้ังแต 13 คน ข้ึนไป เจาหนาท่ีทีม จํานวน  5  คน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

  - กรมพลศึกษา 
  - การกีฬาแหงประเทศไทย   
  - สมาคมกีฬายกน้ําหนักสมัครเลนแหงประเทศไทย  
  - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 นักกีฬาจะตองมีอายุต้ังแต 13 – 18 ป โดยเกิดต้ังแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2552 
4.2 อนุญาตใหนักกีฬาท่ีเปนหรือเคยเปนนักกีฬาทีมชาติไทยสมัครเขาแขงขันไดโดยไมจํากัดจํานวน 

5. วิธกีารจัดการแขงขัน 
การแขงขันระดับเขต และการแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการแขงขันตามกติกากีฬายกน้ําหนัก ดังนี้  
5.1 การจับสลากหมายเลขประจําตัวนักกีฬาและการช่ังน้ําหนักตัว จะตองเปนไปตามกติกาของ

สหพันธยกน้ําหนักนานาชาติ  (IWF) 
5.2 การรายงานตัวเพื่อเขารวมการแขงขัน จะทําการแนะนําตัวนักกีฬาตามกําหนดการแขงขันใน       

แตละรอบ ถือเปนสวนหนึ่งของกติกาการแขงขัน หากนักกีฬาคนใดไมมารายงานตัวเพื่อข้ึนแนะนําตัวบนเวที
ภายในเวลาท่ีกําหนด นักกีฬาผูนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน 

5.3 การยืนยันรายช่ือนักกีฬาและการประชุมผูจัดการทีม 
(1) ใหจังหวัดหรือตนสังกัดของนักกีฬา สงรายช่ือนักกีฬาท่ีมีสิทธิ์เขาแขงขัน เพื่อยืนยัน               

การเขารวมการแขงขันใหเปนไปตามระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2564 

(2) ใหนักกีฬาเขาแขงขันในพิกัดรุนตามใบสมัครเขาแขง ขัน (Entry Form by Name)  
จะเล่ือนรุนข้ึนหรือลงมิได 

(3) เจาหนาท่ีทีมจะตองแจงยืนยันรายช่ือนักกีฬาตัวจริง และนักกีฬาสํารอง ในการประชุม
ผูจัดการทีม โดยหลังการแจงยืนยันรายช่ือแลวจะขอเปล่ียนแปลงมิได  

(4) เจาหนาท่ีทีมเขาประชุมผูจัดการทีมเพื่อยืนยันนักกีฬาท่ีสามารถทําการแขงขันไดกรณีท่ี
นักกีฬาไมสามารถทําการแขงขันได ใหผูจัดการทีมทําหนังสือถึงประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

(5) การแขงขันยกน้ําหนักใชบารเบล ซึ่งสหพันธยกน้ําหนักนานาชาติ (IWF) ใหการรับรองอยาง
เปนทางการ 

(6) การใชคานยกน้ําหนัก 
             (6.1) การแขงขันประเภททีมชาย  ใหใชคานน้ําหนัก  20  กิโลกรัม 
             (6.2) การแขงขันประเภททีมหญิง  ใหใชคานน้ําหนัก  15  กิโลกรัม 
 
 
 

/(7) สถิติ... 
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 (7) สถิติมาตรฐานข้ันตํ่า 
   (7.1) ประเภทชายทุกรุน นักกีฬาจะตองยกบารเบลครั้งแรกของแตละทาตองไมนอยกวา 

40 กิโลกรัม 
             (7.2) ประเภทหญิงทุกรุน นักกีฬาจะตองยกบารเบลครั้งแรกของแตละทาตองไมนอยกวา 

35 กิโลกรัม 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
 ตลอดการแขงขันใหนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬา            
คือ มีน้ําใจนักกีฬา และตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด หากมีผูใดฝาฝน เปนเหตุ ใหเกิดความ
เสียหาย หรือเสียหายอยางรุนแรงตอ กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ขอบังคับและกติกาการแขงขันกีฬายกน้ําหนัก 
คณะกรรมการจัดการแขงขันจะสงเรื่องใหกรมพลศึกษาทราบ และลงโทษตอไป 

7. การแตงกาย 
7.1 นักกีฬาท่ีเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหถูกตองตามกติกายกน้ําหนักของสหพันธยกน้ําหนัก

นานาชาติ (IWF)  หามใหมีเครื่องหมายการคา คําโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาท่ีมิใชช่ือจังหวัด
และตองมีขนาดไมเกินกวาขนาด 2 x 3  นิ้ว 

7.2 หามใหนักกีฬาท่ีไมเคยเปนตัวแทนทีมชาติไทย ประดับธงชาติไทยท่ีชุดแขงขัน และหามมิให
นักกีฬาทุกคนประดับธงชาติตางประเทศท่ีชุดแขงขัน 

7.3 นักกีฬาท่ีใชเครื่องแตงกายหรืออุปกรณหรือการกระทําใด ๆ ท่ีตองหาม ตามกติกาการแขงขัน       
จะไมไดรับอนุญาตให ข้ึนเวทีเพื่อทําการแขงขัน จนกวาจะไดแก ไขให ถูกตอง ท้ังนี้ ไมวากรณีใด ๆ  
จะไมมีการหยุดเวลาใหเพื่อการแกไขดังกลาว และใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีทีมของนักกีฬานั้น ๆ ทําการแกไข
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
8.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ และ

ตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1  หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศและทําลายสถิติการแขงขัน 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

/(3) เปนนักกีฬา... 
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  (3) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม  

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
  (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ
ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

------------------------------------------------------------ 
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19. การแขงขันกีฬายิงปน 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธกีฬายิงปนนานาชาติ ( ISSF) และท่ีสมาคมกีฬายิงปน                      

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภททีม 

(1) ประเภททีมชาย 
(2) ประเภททีมหญิง 

2.2 ประเภทบุคคล 
(1) ประเภทบุคคลชาย 
(2) ประเภทบุคคลหญิง 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬา จํานวน 18 คน ประกอบดวย ชาย 9  คน  หญิง 9 คน 

(1) รายการแขงขันปนส้ันอัดลม สงนักกีฬาไดไมเกิน 3 คน  
(2) รายการแขงขันปนยาวอัดลม สงนักกีฬาไดไมเกิน 3 คน 
(3) รายการแขงขันปนยาว 3 ทา สงนักกีฬาไดไมเกิน 3 คน 

3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหาม                   
เขาแขงขันหรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย   
- สมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. วิธกีารจัดการแขงขัน 
5.1 นักกีฬาจะทําการแขงขันยิงปนท้ัง 3 ประเภท ท่ีระยะ 10 เมตร และมีรายการแขงขัน ดังนี ้

(1) ปนส้ันอัดลม 
(2) ปนยาวอัดลม 
(3) ปนยาวอัดลม 3 ทา 

5.2 แขงขันประเภททีมลงแขงขันท้ัง 3 คน คิดคะแนนรวมสูงสุด 
5.3 ประเภทบุคคลคัดจากผูท่ีทําคะแนนสูงสุดในการแขงขันประเภททีมชายและทีมหญิง ทีมละ 1 คน 
 
 

/6.ขอปฏิบัติ... 
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6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 นักกีฬาสามารถเปล่ียนแปลงรายการแขงขันไดกอนทําการแขงขัน 2 วัน  
6.2 กรณีท่ีนักกีฬาไดรับบาดเจ็บหรือปวยกะทันหันโดยการวินิจฉัยของแพทย ตองยื่นใบรับรอง

แพทยตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน และมีสิทธิ์อนุญาตใหเปล่ียนรายช่ือนักกีฬาไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

6.3 นักกีฬาท่ีเริ่มทําการแขงขันแลวจะเปล่ียนตัวนักกีฬาไมได  

7. การแตงกาย 
ใหนักกีฬาแตงกายสุภาพ  ตามกฎของสหพันธกีฬายิงปนนานาชาติ  (ISSF)  

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
 8.1 ใหเปนไปตามระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
 8.2 นักกีฬาควรแสดงความเคารพตอคูแขงขัน และเจาหนาท่ีทีมของอีกฝายหนึ่ง ท้ังกอนและ     
หลังการแขงขัน 
 8.3 เจาหนาท่ีทีมควรแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน ท้ังกอนและหลังการแขงขัน 

9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

  (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง  จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
  (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1  หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศและทําลายสถิติการแขงขัน 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
  (3) เปนนักกฬีาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม  

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
  (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ
ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

 
------------------------------------------------------------ 
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20. การแขงขันกีฬายิมนาสติกลีลา 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
  1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 

1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) ฉบับป ค.ศ. 2022 – 2024  
และท่ีสมาคมกีฬายิมนาสติกแหงประเทศไทย ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
  แบงออกเปน 2 ประเภท ประกอบดวย 
2.1 การแขงขันประเภทเด่ียว (RGI = Rhythmic Gymnastics Individual Exercise) จัดการแขงขัน 

 (1)  ทีม (COM I ) ชิง 1 เหรียญทอง 
      คิดคะแนนจากการแขงขันของนักกีฬา 3 - 4 คนในแตละทีม โดยคิดคะแนนรวมสูงสุด 

10 ทาชุดการแขงขัน จาก 12 ทาชุด ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุด เปนผูชนะเลิศในประเภททีม 
(2)  บุคคลรวมอุปกรณ (Com II) ชิง 1 เหรียญทอง 
      คิดคะแนนจากการแขงขันของนักกีฬาแตละคน โดยคิดคะแนนรวม 4 ทาชุดการแขงขัน

นักกีฬาท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด 4 อุปกรณ จะเปนผูชนะเลิศในประเภทบุคคลรวมอุปกรณ 
(3)  บุคคลแตละอุปกรณ (Com III) ชิง 4 เหรียญทอง 
      โดยการคัดนักกีฬาท่ีมีคะแนนอันดับ 1 – 8 ในแตละอุปกรณ จังหวัดละไมเกิน 2 คน    

จากรอบคัดเลือก (COM I) จะทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ เฉพาะอุปกรณ (COM III) หวง, บอล, คฑา และ
ริบบ้ิน นักกีฬาท่ีมีคะแนนสูงสุดในแตละอุปกรณจะเปนผูชนะเลิศ ในการแขงขันประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ 

2.2 การแขงขันประเภทกรุป (RGG = Rhythmic Gymnastics Group Exercise) จัดการแขงขัน 

(1)  กรุปรวมอุปกรณ (COM I) ชิง 1 เหรียญทอง 
     การคิดคะแนน จะคิดคะแนนจากการแขงขันของทาชุดท่ี 1 ในอุปกรณ 5 หวง และ    

คะแนนทาชุดในอุปกรณ 5 บอล ทีมใดท่ีมีคะแนนรวม 2 ทาชุดสูงสุด จะเปนผูชนะเลิศในรายการกรุปรวม
อุปกรณ 

(2)  กรุปเฉพาะอุปกรณ (COM II) ชิง 2 เหรียญทอง 
            การคิดคะแนน จะคิดคะแนนจากทาชุดแขงขันเฉพาะอุปกรณ ในรอบชิงชนะเลิศทีม       

ท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด ในทาชุดเฉพาะอุปกรณ 5 หวง และเฉพาะอุปกรณ 5 บอล จะเปนผูท่ีชนะเลิศในรายการกรุป
เฉพาะอุปกรณ  

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัด แตละเขตสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ไดดังนี้ 
3.1 นักกีฬา จํานวน 8 คน 

(1) ประเภททีม สงนักกีฬาไดจํานวน 3 - 4 คน โดยลงทําการแขงขันรวม 4 อุปกรณตามกติกา
การแขงขันยิมนาสติกของสหพันธยิมนาสติกนานาชาติ ฉบับป ค.ศ. 2022 - 2024  

(2) ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ คิดคะแนนจากขอ 6.2 ทีมละไมเกิน 2 คน  
(3) ประเภทบุคคลแตละอุปกรณ คัดจากนักกีฬาลําดับท่ีคะแนนมากสุด 1 – 8 ในแตละอุปกรณ  

โดยนักกีฬาเขารอบไดทีมละไมเกิน 2 คน แขงขัน 4 อุปกรณ และเปนนักกีฬาท่ีผานการแขงขันในประเภททีม
มาแลว 
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 (4) ประเภทกรุป (GROUP)  สงนักกีฬาได 5 - 6 คน โดยนักกีฬาประเภทบุคคลสามารถ        
ลงแขงขันในประเภทกรุปได 

3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย  
 - สมาคมกีฬายิมนาสติกแหงประเทศไทย  
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
จํานวนนักกีฬาท้ังประเภททีมและประเภทบุคคล ในแตละเขตท่ีสงแขงขันเพื่อคัดเลือกใหเหลือ

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 
(1) ประเภททีม  จํานวน 10 ทีม  
(2) ประเภทบุคคล จํานวน 30 คน 
(3) ประเภทกรุป จํานวน 10 ทีม 
หมายเหตุ กรณีนักกีฬาประเภททีมมีจํานวนไมครบตามขอกําหนดใหถือวานักกีฬาเหลานั้น          

เปนนักกีฬาประเภทบุคคลโดยไมตองคัดเลือกใหม 

6. วิธีการจัดการแขงขัน 
6.1 การแขงขันระดับเขต 
ใชกติกาการแขงขันของสหพันธยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) ฉบับป ค.ศ. 2022 – 2024 และท่ีสมาคม

กีฬายิมนาสติกแหงประเทศไทย ประกาศใชในปจจุบัน 
6.2 การแขงขันระดับชาติ 
คณะกรรมการจัดการแขงขันจะพิจารณาจัดการแขงขันตามความเหมาะสม ถาหากทุกประเภทการ

แขงขันมีทีมหรือบุคคลสมัครเขารวมแขงขันไมถึง 5 เขต จะไมจัดใหมีการแขงขัน 
6.3 COMPETITION I 

ชิงชนะเลิศประเภททีม คิดคะแนนจากคะแนนรวมสูงสุดของชุดการแสดง 8 ทาชุดในนักกีฬา
บุคคลและคะแนน 2 ทาชุดจากประเภทกรุปและเปนรอบคัดเลือกของประเภทบุคคลรวมอุปกรณและบุคคล
เฉพาะอุปกรณ ตามกติกาของสหพันธยิมนาสติกนานาชาติ ฉบับป ค.ศ. 2022 – 2024 

6.4 COMPETITION II 
ชิงชนะเลิศประเภทบุคคลรวมอุปกรณ ทําการแขงขัน 4 อุปกรณ คิดจากผูเขาแขงขันท่ีได

คะแนน 4 อุปกรณรวมสูงสุด และรองลงมาจากการแขงขันในรอบท่ี 1 นักกีฬาคนใดไดคะแนนรวม             
จาก 4 อุปกรณมากท่ีสุด เปนผูชนะเลิศ ใน 1 ทีมนักกีฬามีสิทธิ์เขารอบไดไมเกิน 2 คน 
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6.5 COMPETITION III 
(1) การแขงขันชิงชนะเลิศประเภทบุคคลแตละอุปกรณ ทําการแขงขันรวม 4 อุปกรณ คือ หวง, 

บอล, คฑา และริบบ้ิน คิดคะแนนจากผูเขาแขงขันท้ังหมดท่ีมีคะแนนในรอบท่ี 1 สูงสุดแตละอุปกรณเรียง
อันดับคะแนนต้ังแต 1 – 8 มาแขงขันแตละอุปกรณใหม นักกีฬาคนใดไดคะแนนมากท่ีสุด เปนชนะเลิศ  
หากอันดับท่ี 8 มีคะแนนเทากันมากกวา 1 คน ใหถือวามีสิทธิ์เขาแขงขันใน COMPETITION III ดวย 

(2) การแขงขันชิงชนะเลิศประเภทกรุปเฉพาะอุปกรณ ทําการแขงขัน 2 ทาชุดคิดคะแนน     
จากการแขงขันของทาชุดท่ี 1 ในอุปกรณ 5 หวง และคะแนนทาชุดในอุปกรณ 5 บอล ทีมใดท่ีมีคะแนนสูงสุด      
จะเปนผูชนะเลิศ 

6.6 เจาหนาท่ีทีมจะตองสงรายช่ือของผูเขาแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม 
6.7 ประเภทบุคคล ทีม มีการแขงขัน 4 อุปกรณ ไดแก หวง บอล คฑา และริบบ้ิน 
6.8 ประเภทกรุป มีการแขงขัน 2 อุปกรณ ไดแก 5 หวง และ 5 บอล 

7. ขอปฏบิัติในการแขงขัน 
ใหเปนไปตามกติกาการแขงขันของสหพันธยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) และสมาคมกีฬายิมนาสติก  

แหงประเทศไทย 

8. การแตงกาย 
ใหเปนไปตามกติกาการแขงขันของสหพันธยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) และสมาคมกีฬายิมนาสติก  

แหงประเทศไทย 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมตองรักษามรรยาท และปฏิบัติตามกติกาการแขงขันยิมนาสติกของสหพันธ

ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) ฉบับป 2022 – 2024 

10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1 ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2 ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
10.4 จํานวนรายการแขงขัน มีรางวัลดังนี ้

 (1) ประเภททีมและประเภทกรุป 
    (1.1) ไดรับเฉพาะนักกีฬาท่ีลงแขงขัน 
    (1.2) ผูฝกสอนไดรับเกียรติบัตร 
   (2) ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ ไดรับเกียรติบัตร อันดับท่ี 4 – 8  
   (3) ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ ไดรับเกียรติบัตร อันดับท่ี 4 – 6 

10.5  รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 
  (1) รางวัลนักกีฬาดีเดน จํานวน 1 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
  (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดน จํานวน 1 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร 
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11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
  (3) เปนนักกฬีาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม  

11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
  (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ
ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

 
------------------------------------------------------------ 
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21. การแขงขันกีฬายูโด 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธยูโดนานาชาติ (IJF) ซึ่งสมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย                      

ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภททาทุมมาตรฐาน 

(1) บุคคลชาย NAGE-NO-KATA จํานวน 5 ชุด 15 ทา 
(2) บุคคลหญิง JU-NO-KATA จํานวน 3 ชุด 15 ทา 

2.2 ประเภทตอสู 
(1) บุคคลชาย 
(2) บุคคลหญิง 
(3) ทีมชาย 5 คน 
(4) ทีมหญิง 5 คน 

2.3 การแบงรุนน้ําหนัก 
   (1)  ประเภทบุคคลชาย มีดังนี้ 

(1.1) รุนน้ําหนักไมเกิน 50 กิโลกรัม 
(1.2) รุนน้ําหนักมากกวา 50 กิโลกรัม แตไมเกิน 55 กิโลกรัม 
(1.3) รุนน้ําหนักมากกวา 55 กิโลกรัม แตไมเกิน 60 กิโลกรัม 
(1.4) รุนน้ําหนักมากกวา 60 กิโลกรัม แตไมเกิน 66 กิโลกรัม 
(1.5) รุนน้ําหนักมากกวา 66 กิโลกรัม แตไมเกิน 73 กิโลกรัม 
(1.6) รุนน้ําหนักมากกวา 73 กิโลกรัม แตไมเกิน 81 กิโลกรัม 
(1.7) รุนน้ําหนักมากกวา 81 กิโลกรัม แตไมเกิน 90 กิโลกรัม 
(1.8) รุนน้ําหนักมากกวา 90 กิโลกรัม ข้ึนไป 

   (2)  ประเภทบุคคลหญิง มีดังนี้ 
(2.1) รุนน้ําหนักไมเกิน 42 กิโลกรัม 
(2.2) รุนน้ําหนักมากกวา 42 กิโลกรัม แตไมเกิน 45 กิโลกรัม 
(2.3) รุนน้ําหนักมากกวา 45 กิโลกรัม แตไมเกิน 48 กิโลกรัม 
(2.4) รุนน้ําหนักมากกวา 48 กิโลกรัม แตไมเกิน 52 กิโลกรัม 
(2.5) รุนน้ําหนักมากกวา 52 กิโลกรัม แตไมเกิน 57 กิโลกรัม 
(2.6) รุนน้ําหนักมากกวา 57 กิโลกรัม แตไมเกิน 63 กิโลกรัม 
(2.7) รุนน้ําหนักมากกวา 63 กิโลกรัม แตไมเกิน 70 กิโลกรัม 
(2.8) รุนน้ําหนักมากกวา 70 กิโลกรัม ข้ึนไป 

   (3)  ประเภทตอสู ทีมชาย 5 คน ประกอบดวย 
(3.1) รุนน้ําหนักไมเกิน 55 กิโลกรัม 
(3.2) รุนน้ําหนักมากกวา 55 กิโลกรัม แตไมเกิน 60 กิโลกรัม 
(3.3) รุนน้ําหนักมากกวา 60 กิโลกรัม แตไมเกิน 66 กิโลกรัม 

/(3.4) รุนน้ําหนัก… 
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(3.4) รุนน้ําหนักมากกวา 66 กิโลกรัม แตไมเกิน 73 กิโลกรัม 
(3.5) รุนน้ําหนักมากกวา 73 กิโลกรัม แตไมเกิน 81 กิโลกรัม 

   (4)  ประเภทตอสู ทีมหญิง 5 คน ประกอบดวย 
(4.1) รุนน้ําหนักไมเกิน 45 กิโลกรัม 
(4.2) รุนน้ําหนักมากกวา 45 กิโลกรัม แตไมเกิน 48 กิโลกรัม 
(4.3) รุนน้ําหนักมากกวา 48 กิโลกรัม แตไมเกิน 52 กิโลกรัม 
(4.4) รุนน้ําหนักมากกวา 52 กิโลกรัม แตไมเกิน 57 กิโลกรัม 
(4.5) รุนน้ําหนักมากกวา 57 กิโลกรัม แตไมเกิน 63 กิโลกรัม 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬา  

  (1) นักกีฬาท่ีแขงขันทาทุมมาตรฐาน สามารถแขงขันในประเภทตอสูได 1 รุนน้ําหนัก 
  (2) นักกีฬาตอสู 1 คน เขาแขงขันไดเพียงรุนน้ําหนักเดียวเทานั้น 
  (3) นักกีฬาตอสูประเภททีม ใหใชนักกีฬาตอสูประเภทบุคคลหรือทาทุมมาตรฐานมาแขงขัน 
  (4) หนึ่งทีมจะสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดรุนน้ําหนักละ 4 คน เทานั้น 

3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 
3.3 นักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันตองมีอายุไมนอยกวา 13 ป และอายุไมเกิน 18 ป โดยเกิดต้ังแต  

ป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2552 เขารวมการแขงขันไดตามระเบียบของสหพันธยูโดนานาชาติ (IJF) จะตองมี
หนังสืออนุญาตจากผูปกครองและใบรับรองแพทยอนุญาตใหเขาทําการแขงขัน จึงจะลงแขงขันได 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย  
 - สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. วิธกีารจัดการแขงขัน 
รอบแขงขันระดับเขต และการแขงขันระดับชาติ 

 5.1 การแขงขันทาทุมมาตรฐานแบงการแขงขันออกเปนสองสาย 
(1) ใหทีมท่ีไดคะแนนลําดับท่ีหนึ่งของแตสายมาแขงขันเพื่อหาทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศ 
(2) ใหทีมท่ีไดคะแนนลําดับท่ีสองของแตสาย ไดอันดับท่ี 3 

 5.2 การแขงขันประเภทตอสูบุคคลชาย หรือบุคคลหญิง 
(1) ใชการแขงขันระบบซิงเกิ้ล ริพิชารจ (Direct Elemination - Single Repechage) 
 
 
 

/(2) บุคคลชาย... 
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(2) บุคคลชาย และบุคคลหญิง ในแตละรอบและแตละยก ใชเวลาในการแขงขัน 5 นาที               
หากหมดเวลาการแขงขัน ท้ังสองฝายไมมีคะแนนหรือมีคะแนนเทากัน ใหตอเวลาการแขงขันแบบ Golden 
Score แขงขันตอไปจนกวาจะมีผู ทําคะแนนได และผูนั้นเปนผูชนะ หรือหากมีผูใดถูกตัดคะแนนโทษ              
ผูนั้นจะเปนผูแพทันที 

5.๓ การแขงขันประเภทตอสู ทีมชาย และ ทีมหญิง 
(๑) ใชการแขงขันระบบแพคัดออก รางวัลอันดับท่ี ๓ มี ๒ รางวัล 

 (๒) ทีมชาย และ ทีมหญิง ในแตละรอบและแตละยก ใชเวลาในการแขงขัน ๓ นาที 
5.๔ ในวันแขงขันเจาหนาท่ีทีมจะตองนํานักกีฬาท่ีจะแขงขันมาถึงสนามแขงขันกอนเวลาแขงขัน               

อยางนอย ๑ ช่ัวโมง นักกีฬาคนใดมาถึงสนามไมทันตามกําหนดการแขงขัน ถือวานักกีฬาผูนั้นสละสิทธิ์ 
5.5 ในวันประชุมผูจัดการทีม เจาหนาท่ีทีมตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย และภายหลังการประชุม   

เสร็จส้ินจะเปนการจับสลากแบงสาย 
 (๑) การตรวจรางกายนักกีฬากอนวันแขงขัน ใหเจาหนาท่ีทีมนํานักกีฬาไปรับการตรวจรางกาย                    

ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีฝายจัดการแขงขันกําหนด นักกีฬาคนใดไมไดตรวจรางกายหรือไมผานการตรวจ
รางกายไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 

(๒) การช่ังน้ําหนักนักกีฬากอนวันแขงขัน จะเริ่มช่ังน้ําหนักจากรุนเบาจนถึงรุนหนัก นักกีฬา            
คนใดท่ีไมสามารถทําน้ําหนักตัวใหอยูในรุนท่ีตนมีรายช่ือเขารวมการแขงขันได หรือไมมาช่ังน้ําหนักตามเวลา     
ท่ีกําหนด จะไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 

(๓) นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมตองแสดงบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด ตอผูตัดสิน       
หรือคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาในวันประชุมผูจัดการทีม เพื่อยืนยันความถูกตอง 

    6.2 การแขงขันแตละรายการใหนักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ีกอนเวลาการแขง ขัน              
อยางนอย 30 นาที เวนแตมีเหตุจําเปนจะตองไดรับอนุญาตจากผูควบคุมการแขงขันหรือผูช้ีขาด หากนักกีฬา
ผูใดไมมารายงานตัวตามท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์รายการแขงขันท่ีเหลือท้ังหมด 

6.3 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอผู ตัด สิน               
เพื่อตรวจสอบกอนลงทําการแขงขันทุกครั้งและเจาหนาท่ีทีมจะตองมีบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด      
ขณะปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันทุกครั้งเชนเดียวกัน 

7. การแตงกาย 
7 .1 นักกีฬาจะตองสวมชุดยู โดท่ีถูกตองตามกติกาการแขง ขันของสหพันธยูโดนานาชาติ  

(ชุดสีขาวและชุดสีน้ําเงิน) ตามผลการจับสลากแบงสาย และคาดสายวิทยฐานะตามท่ีตนท่ีไดรับจาก 
สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

7.๒ กอนการแขงขันนักกีฬาทุกคนตองรายงานตัวและรับการตรวจวัดชุดแขงขันจากกรรมการ      
ตรวจวัดชุดกอนถึงชวงท่ีตนแขงขันกอนคู หากไมผานการตรวจวัดชุดแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน
จะไมมีสิทธิ์ลงทําการแขงขัน 

7.๓ นักกีฬาหญิงท่ีผมยาวตองรัดผมใหแนนพอท่ีจะไมหลุดระหวางการแขงขัน หากท่ีรัดผมหลุด 
ในระหวางการแขงขันเกินกวา ๓ ครั้ง นักกีฬาผูนั้นจะถูกปรับใหแพการแขงขันทันที 

7.๔ นักกีฬาชายหามไวหนวดและเครา ทรงผมตองเหมาะสมเรียบรอย 

/7.๕ นักกีฬา... 
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7.๕ นักกีฬาตองไมสวมสายสรอย สายรัดขอมือ สายสิญจน หรือมีวัตถุท่ีเปนโลหะติดตัวในขณะทํา
การแขงขัน 

7.๖ ชุดแขงขันท่ีถูกตองตามกติกาการแขงขัน 
(๑)  เส้ือและกางเกงตองเปนสีเดียวกัน สะอาดและไมเปยก 
(๒)  เส้ือยูโด มีลักษณะดังนี้ 

(๒.๑) ตองยาวคลุมสะโพกและคาดทับดวยสายวิทยฐานะ 
(๒.๒) แขนเส้ือตองหลวม ความกวางท่ีเหลือวัดท่ีปลายแขนเส้ือและตนแขนตองไมนอยกวา 

๑๐ เซนติเมตร 
(๒.๓) ความยาวของแขนเส้ือ วัดจากขอมือถึงปลายแขนเส้ืออยูระหวาง 0 – 5 เซนติเมตร 
(๒.๔) สาบเส้ือท่ีทับกัน วัดบริเวณเหนือสายวิทยฐานะตองเหลือความกวางไมนอยกวา  

๒๐ เซนติเมตร 
(๒.๕) ความหนาของปกเส้ือตองไมกวางกวา ๑ เซนติเมตร ความกวางของสาบเส้ือตองอยู

ระหวาง ๔ - ๕ เซนติเมตร 
(๓) กางเกงยูโด มีลักษณะดังนี้ 

(๓.๑) ขากางเกงตองหลวม ความกวางท่ีเหลือวัดท่ีหัวเขาและปลายขากางเกงตองอยู 
ระหวาง ๑๐ - ๑๕ เชนติเมตร 

(๓.๒) ความยาวของกางเกง วัดจากปลายขากางเกงถึงตาตุมอยูระหวาง 0 – ๕ เซนติเมตร 
(๔)  สายวิทยฐานะ 

(๔.๑) ความหนาของสายวิทยฐานะตองอยูระหวาง ๔ - ๕ มิลลิเมตร 
(๔.๒) ความกวางของสายวิทยฐานะตองไมเกิน ๕ เชนติเมตร 
(๔.๓) เมื่อพันสายสองรอบและผูกเปนปมถูกตองตามระเบียบและดึงแนน ความยาวของสาย

ท่ีเหลือตองมีความยาวระหวาง ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร 
(๕)  นักกีฬาหญิงตองสวมเส้ือยืดคอกลมสีขาว มีความยาวคลุมสะโพกและสอดไวภายในกางเกง 

เส้ือยืดสามารถมีตราสินคาไดแตมีขนาดพื้นท่ีไมเกิน ๒0 ตารางเซนติเมตร 
(๖)  ปายหลังเส้ือ ตองมีขนาดไมใหญกวา ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร ติดกลางหลังตํ่าลงมาจากปกเส้ือ

ดานหลัง ไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร 
(๗)  อนุญาตใหมีเครื่องหมายการคาไดบริเวณดังตอไปนี้ 

(๗.๑) เสื้อ ใหติดไวบริเวณอกเสื้อหรือแขนเสื้อบริเวณตนแขนแหงใดแหงหนึ่ง และ
เครื่องหมายการคาท่ีตองขนาดไมเกิน ๒0 ตารางเซนติเมตร 

(๗.๒) กางเกง ใหติดไวบริเวณสะโพก ตํ่ากวาขอบเอวหรือเหนือปลายขากางเกง ไมเกิน  
๒0 เซนติเมตร แหงใดแหงหนึ่ง เครื่องหมายการคาตองขนาดพื้นท่ีไมเกิน ๒0 ตารางเซนติเมตร 
  หามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบุหรี่ และแอลกอฮอล   
ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใสเฉพาะชวงเวลาอบอุนรางกายกอนการแขงขัน
ไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  ทีมนั้นจะตองรับผิดชอบเอง กรมพลศึกษา     
จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
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8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
 8.1 ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
 8.2 นักกีฬาควรแสดงความเคารพตอคูแขงขัน และเจาหนาท่ีทีมของอีกฝายหนึ่ง ท้ังกอนและหลัง    
การแขงขัน 
 8.3 เจาหนาท่ีทีมควรแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน ท้ังกอนและหลังการแขงขัน 

9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3   ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
 10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

(1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
(2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
(3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
(4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
(5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

 10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
  (1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ
ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

------------------------------------------------------------ 
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22. การแขงขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2564 
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธรักบ้ีโลก (World Rugby) ป ค.ศ. 2021 และท่ีประกาศ                     

ใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภททีมชาย 15 คน 
2.2 ประเภททีมชาย  7 คน 
2.3 ประเภททีมหญิง 7 คน 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 

 3.1 นักกีฬา 
(1) ประเภททีมชาย 15 คน สงนักกีฬาไดไมเกิน 32 คน และยืนยันรายช่ือนักกีฬาเขารวมแขงขัน

ไมเกิน 26 คน  
(2) ประเภททีมหญิง 7 คน สงนักกีฬาไดไมเกิน 16 คน และยืนยันรายช่ือนักกีฬาเขารวมแขงขัน 

12 คน  
 3.2 เจาหนาท่ีทีม 

(1) ประเภททีมชาย เจาหนาท่ีทีม 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 
  (2) ประเภททีมหญิง เจาหนาท่ีทีม 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย  
 - สมาคมกีฬารักบ้ีฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
 5.1 การแขงขันระดับเขต 

(1) ทีมตัวแทนนักกีฬารักบ้ีประเภททีมชาย 15 คน จังหวัดละ 1 ทีม 
(2) ทีมตัวแทนนักกีฬารักบ้ี ประเภททีมหญิง 7 คน จังหวัดละ 1 ทีม 

5.2 การแขงขันระดับชาติ 
(1) ทีมตัวแทนนักกีฬารักบ้ีประเภททีมชาย 15 คน เขตละ 1 ทีม 
(2) ทีมตัวแทนนักกีฬารักบ้ี ประเภททีมหญิง 7 คน เขตละ 1 ทีม 
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(3) ทีมชนะเลิศ การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส”
ประจําป 2563 ประกอบดวย ทีมชาย เขต 7 จังหวัดนครปฐม ชนะเลิศ และทีมหญิง เขต 7 จังหวัดเพชรบุรี 
ชนะเลิศ 

(4) ทีมจังหวัดเจาภาพ การจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 42 
ประจําป 2566 ประกอบดวย ประเภททีมชาย 15 คน และประเภททีมหญิง 7 คน 

6. วิธกีารจัดการแขงขัน 
6.1 การแขงขันระดับเขต ใหดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกทีม เพื่อเขารวมการแขงขันระดับชาติ                

โดยจัดการแขงขัน ดังนี ้
   (1) ประเภททีมชาย 15 คน 
   (2) ประเภททีมหญิง 7 คน 

หากมีจํานวนทีมเขารวมการแขงขันต้ังแต 6 ทีมข้ึนไป ใหจัดการแขงขันแบบแบงสาย แขงขันแบบ
พบกันหมดในสาย นําทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และท่ี 2 เขารอบตอไป 

หากมีจํานวนทีมเขารวมการแขงขันนอยกวา 5 ทีม ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด เพื่อจัดลําดับ 
ทีมท่ีมีคะแนนดีท่ีสุดจะไดเปนตัวแทนเขต เขารวมการแขงขันระดับชาติ ตอไป 

6.2 การแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้
  (1) ประเภททีมชาย 15 คน 
  (2) ประเภททีมชาย  7 คน ใหแตละเขตสงรายช่ือไดไมเกิน 14 คน โดยใชรายช่ือนักกีฬา 
ประเภท 15 คน 
  (3) ประเภททีมหญิง 7 คน 

6.3 การจัดการแขงขัน 
  ทีมท่ีเขารวมการแขงขันครบ 12 ทีม ใหจัดการแขงขัน ดังนี้ 
   (1) รอบแรก ใหแบงออกเปน 4 สาย ๆ สายละ 3 ทีม แขงขันแบบพบกันหมดภายใน          
สายทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 เขารอบตอไป 
  (2) รอบสอง ใหจัดการแขงขันแบบแพคัดออก โดยการจับสลากประกบคูแขงขันให ทีม 
อันดับท่ี 1 ในแตละสายจับสลากเปนทีมวาง และทีมอันดับท่ี 2 ของแตละสายจับสลากประกบคูแขงขัน              
โดยตองไมเปนทีมท่ีอยูในสายเดียวกันในรอบแรก ในการจับสลากใหผูแทนทีมท่ีไดรับมอบหมายเปนผูจับสลาก  
กรณีท่ีไมมีผูแทนของทีมอยูในขณะดําเนินการจับสลากใหคณะกรรมการจัดการแขงขันมีสิทธิ์ท่ีจะเชิญบุคคลใด
มาทําการจับสลากแทนไดและทีมนั้น ๆ จะตองยอมรับผลการจับสลากนั้น  

6.4 การนับคะแนน ในการแขงขันแบบพบกันหมด ใหนับคะแนนดังนี้ 
ทีมชนะได  3 คะแนน 
ทีมเสมอได 1 คะแนน 
ทีมแพและทีมท่ีไมลงทําการแขงขันได 0 คะแนน 
การนับคะแนนดังกลาว ถามีคะแนนเทากัน ใหทําการนับแตมไดลบดวยแตมเสียหาผูชนะ    

เพื่อจัดอันดับในสายการแขงขันและใชระบบ HEAD TO HEAD 
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6.5 การแขงขันต้ังแตรอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
ในกรณีท่ีหมดเวลาการแขงขันแลว ผลปรากฏวาเสมอกันใหปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ประเภททีมชาย 15 คน 

    (1.1) ใหตอเวลาการแขงขันอีก 2 ครึ่ง ๆ ละ 5 นาที ไมมีการพักระหวางครึ่ง ทีมท่ีทํา
คะแนนไดกอนในระหวางการแขงขันชวงตอเวลานี้ใหยุติการแขงขันทันที และถือวาทีมนั้นเปนทีมชนะ 

(1.2) ใหผลัดกันเตะลูกต้ังเตะ (Place Kick) จุดกึ่งกลางเสน 22 เปล่ียนประตูเพื่อหาทีมชนะ  
(1.3) ใหผูตัดสินเรียกนักกีฬาท่ีมีสิทธิ์เตะลูกพรอมเปล่ียนประตูทีมละ 5 คน เขานั่ง             

ณ บริเวณจุดกลางสนาม 
(1.4) ผูท่ีมีสิทธิเตะเปล่ียนประตูคือผูท่ีเขาแขงขันท่ีอยูในสนามการเลนในขณะนั้นเทานั้น 

ผูท่ีถูกออกจากสนามหรืออยูในชวงลงโทษนั่งพักขางสนาม (Sin Bin) ไมมีสิทธิ์เตะเปล่ียนประตู 
(1.5) นกักีฬาสวนท่ีเหลือใหนั่งอยูในบริเวณสนามสวนท่ีไมไดใชในการเตะเปล่ียนประตู 
(1.6) ใหเจาหนาท่ีทีมแตละทีมสงรายช่ือผูท่ีจะเตะเปล่ียนประตู 5 คนแรกและ กําหนดวาจะ

ใหผูใดเตะเปล่ียนเปนคนท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 และคนท่ี 5 ตามลําดับ หากยังเสมอกันใหเจาหนาท่ีทีมกําหนด   
ผูเตะชุดตอไปอีกชุดละ 5 คน ซึ่งรายช่ือจะซ้ําจากเดิมไมได และเรียงลําดับการเตะตามจุดท่ีกําหนดให  

(1.7) ใหผูตัดสินทําการเส่ียง ทีมท่ีชนะการเส่ียงเปนผูเลือก 
(1.8) ใหเริ่มเตะเปล่ียนประตู ณ จุดกึ่งกลางบนเสน 22 เมตร ตามลําดับ 

(1.8.1) ใหทําการเตะสลับกันฝายละครั้งตามจุดท่ีกําหนดจนครบฝายละ 5 คน 
(1.8.2) หากทีมใดเตะเปล่ียนประตูไดมากกวาใหถือวาทีมนั้นเปนทีมชนะ 
(1.8.3) หากยังเสมอกันใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอนทีมกําหนดผูเตะชุดตอไปอีก

ชุด ๆ ละ 5 คน ซึ่งรายช่ือจะซ้ําจากเดิมไมไดและเรียงลําดับการเตะตามจุดท่ีกําหนด โดยในครั้งนี้ถานักกีฬาทีม
ใดเตะเปล่ียนประตูเขาและนักกีฬาอีกทีมหนึ่งเตะไมเขาใหถือวาทีมท่ีนักกีฬาเตะเขาเปนผูชนะ (Golden Goal)  

   (2) ประเภท 7 คน  
(2.1) ใหตอเวลาการแขงขันอีก 2 ครึ่ง ๆ ละ 5 นาที ไมมีการพักระหวางครึ่ง ทีมท่ีทํา

คะแนนไดกอนในระหวางการแขงขันชวงตอเวลานี้ใหยุติการแขงขันทันที และถือวาทีมนั้นเปนทีมชนะ  
(2.2) เมื่อหมดเวลาท่ีตอแลวผลยังคงเสมอกันอยู เพื่อหาทีมชนะใหผลัดกันเตะลูกพรอม 

(Drop Kick) เปล่ียนประตู ณ จุดกึ่งกลางบนเสน 22 เมตร ซึ่งจุดเตะอาจเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแขงขันเพื่อความเหมาะสม ดังนี้ 

(2.2.1) ใหเจาหนาท่ีทีมแตละทีมสงรายช่ือผู ท่ีจะเตะเปล่ียนประตู 3 คนแรก          
และกําหนดวาจะใหผูใดเตะเปล่ียนเปนคนท่ี 1 ท่ี 2 และคนท่ี 3 ตามลําดับ 

(2.2.2) ใหผูตัดสินเรียกนักกีฬาท่ีมีสิทธิ์เตะลูกพรอมเปล่ียนประตูทีมละ 3 คน       
เขานั่ง ณ บริเวณจุดกลางสนาม 

(2.2.3) ผูท่ีมีสิทธิ์เตะเปล่ียนประตู คือผูเขาแขงขันท่ีอยูในสนามการเลนในขณะนั้น 
เทานั้น ผูท่ีถูกใหออกจากสนาม หรืออยูในชวงถูกลงโทษนั่งพักขางสนาม (Sin Bin) ไมมีสิทธิ์เตะเปล่ียนประตู 

(2.2.4) นักกีฬาสวนท่ีเหลือใหนั่งอยูในบริเวณสนามสวนท่ีไมไดใชในการเตะเปล่ียน
ประตู 

(2.2.5) ใหผูตัดสินทําการเส่ียง ทีมท่ีชนะการเส่ียงเปนผูเลือก 
(2.2.6) ใหทําการเตะสลับกันฝายละครั้งจนครบฝายละ 3 คน 

/(2.2.7) หากทีมใด... 
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(2.2.7) หากทีมใดเตะเปล่ียนประตูไดมากกวาใหถือวาทีมนั้นเปนทีมชนะ 
(2.2.8) หากยังเสมอกันใหเจาหนาท่ีทีมกําหนดผูเตะชุดตอไปอีก ชุดละ 3 คน        

ซึ่งรายช่ือจะซ้ําจากเดิมไมได โดยในครั้งนี้ใหทําการเตะสลับกันฝายละครั้ง ถานักกีฬาทีมใดเตะเปล่ียนประตูเขา 
และนักกีฬาอีกทีมหนึ่งเตะไมเขา ใหถือวา ทีมท่ีนักกีฬาเตะเขาเปนผูชนะ (Golden Goal) 
 6.6 กําหนดเวลาแขงขัน และการเปล่ียนตัวนักกีฬา 

(1)  กําหนดเวลาแขงขัน 
(1.1) ประเภททีมชาย 15 คน ใหใชเวลาในการแขงขันแบงออกเปน 2 ครึ่ง ครึ่งละ 30 นาที 

หยุดพักระหวางครึ่งไมเกิน 15 นาที 
(1.2) ประเภท 7 คน ใหใชเวลาในการแขงขันแบงออกเปน 2 ครึ่ง ครึ่งละ 7 นาที      

หยุดพักระหวางครึ่งไมเกิน 2 นาที  
 (2)  การเปล่ียนตัวนักกีฬา 

     (2.1) ประเภททีมชาย 15 คน ในระหวางการแขงขันอนุญาตใหเปล่ียนตัวไดไมเกิน 8 คน 
นักกีฬาคนใดท่ีเปล่ียนตัวออกไปแลวจะกลับเขามาแขงขันในนัดนั้นอีกไมไดยกเวนแต ท่ีกําหนดไวในกติกา           
การแขงขัน 
     (2.2) ประเภท 7 คน ในระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปล่ียนตัวนักกีฬาไดไมเกิน  
5 ครั้ง นักกีฬาท่ีถูกเปล่ียนตัว ออกไปแลวจะสามารถกลับเขามาแขงขันในนัดนั้นอีกได 

7. ขอควรปฏิบัติในการแขงขัน 
7.1 การแขงขันทุกครั้ง คณะกรรมการจัดการแขงขันจะตรวจบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card)          

เอดีการด ทุกคน หากผูใดหรือทีมใดไมมีจะไมอนุญาตใหทําการแขงขัน และใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขัน
ในวันนั้นแตยังคงมีสิทธิ์เขาแขงขันในวันตอไปตามปกติและใหยกเลิกการนับแตมไดแตมเสียของทุกทีมในรอบ
ของการแขงขันกับทีมนั้น ๆ ท้ังหมดกรณีท่ีมีทีมไดคะแนนเทากัน ใหตัดสิทธิ์ทีมท่ีเขาแขงขันไมครบตามกําหนด
กอนแลวใหทีมท่ีเหลือตัดสินดวยการเส่ียง 

7.2 ใหเจาหนาท่ีทีมมารับเอกสารการสงรายช่ือนักกีฬาพรอมใบเปล่ียนตัวกับคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน และใหสงรายช่ือนักกีฬาตามแบบท่ีกําหนดไว โดยกรอกขอความใหครบถวนและยื่นตอผูตัดสิน                 
ณ สนามแขงขัน กอนแขงขัน 30 นาที และเมื่อสงรายช่ือพรอมหมายเลขเส้ือและลงแขงขันครั้งแรกแลว        
ไมอนุญาตใหเปล่ียนแปลงรายช่ือและหมายเลขเส้ือ หากมีความจําเปนตองเปล่ียนหมายเลขเส้ือ ตองแจง       
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันทราบและไดรับการอนุญาตเสียกอน จึงจะสามารถเปล่ียนแปลงได 

นักกีฬาทุกคนตองใสฟนยางลงทําการแขงขันทุกครั้งและตองสวมเครื่องปองกันศีรษะ (Head 
Guard) ทุกครั้ง หรือใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

7.3 เมื่อพนเวลากําหนดการแขงขันไปแลว 10 นาที  
(1) ประเภททีมชาย 15 คน ทีมใดมีนักกีฬาไมครบ 12 คน ใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขัน

ในวันนั้น แตยังคงมีสิทธิเขาแขงขันในวันตอไปตามปกติและใหยกเลิกการนับแตมไดแตมเสียของทุกทีมในรอบ
ของการแขงขันกับทีมนั้น ๆ ท้ังหมดกรณีท่ีมีทีมไดคะแนนเทากัน ใหตัดสิทธิทีมท่ีเขาแขงขันไมครบตามกําหนด
กอนแลวใหทีมท่ีเหลือตัดสินดวยการเส่ียง 

 
 
 

/(2) ประเภททีมหญิง... 
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(2) ประเภททีมหญิง 7 คน ทีมใดมีนักกีฬาไมครบ 7 คนใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันในวัน
นั้น แตยังคงมีสิทธิ์เขาแขงขันในวันตอไปตามปกติและใหยกเลิกการนับแตมไดแตมเสียของทุกทีมในรอบของ
การแขงขันกับทีมนั้น ๆ ท้ังหมดกรณีท่ีมีทีมไดคะแนนเทากัน ใหตัดสิทธิ์ทีมท่ีเขาแขงขันไมครบตามกําหนดกอน
แลวใหทีมท่ีเหลือตัดสินดวยการเส่ียง 

7.4 ทีมใดไมลงแขงขันตามเวลา ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวหรือผละจากการแขงขันท่ีกําลังดําเนินอยู    
ไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน ถือวาทีมนั้นฝาฝนใหปรับทีมนั้นเปนแพตลอดการแขงขันโดยยกเลิกการนับแตมไดแตม
เสียของทุกทีมในรอบของการแขงขันกับทีมนั้น ๆ ท้ังหมดและรายงานคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณา
ตอไป 

7.5 ในระหวางการแขงขัน ใหเจาหนาท่ีทีมและนักกีฬาสํารองตองนั่งอยูในท่ีกําหนดไว และไมมีสิทธิ์
เขาไปในสนาม เวนแตผูตัดสินอนุญาตโดยเขาไดไมเกิน 3 คน โดยตองไมแตงกายเหมือนกับผูเขาแขงขันหรือ      
ใสเส้ือท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไวใหและไมอนุญาตผูอื่นท่ีไมมีเอดีการดนั่งในท่ีสํารองของนักกีฬา     
โดยเด็ดขาด 

7.6 การเปล่ียนตัวนักกีฬา ตองนําตัวนักกีฬามาพบเจาหนาท่ีทะเบียน โดยจะใหผูตัดสินสํารองนําตัว
นักกีฬาไปท่ีเปล่ียนตัว มิฉะนั้นจะไมอนุญาตใหเปล่ียนตัวนักกีฬา 

7.7 การใหน้ําแกนักกีฬาระหวางการแขงขันอนุญาตใหน้ําบริเวณเสนขางขอบสนามเทานั้น หากตอง
ใหน้ําแกนักกีฬาท่ีบาดเจ็บ จะอนุญาตใหเจาหนาท่ีทีม จํานวนไมเกิน 3 คน สามารถนําน้ําไปใหนักกีฬาได       
ในสนาม และตองไมแตงกายเหมือนกับนักกีฬาหรือใสเส้ือท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไวใหและไมสวม
รองเทาแตะ 

7.8 การแตงกายของนักกีฬาตองเปนสีเดียวกันตามท่ีแจงในใบสงรายช่ือนักกีฬา และนักกีฬาตองใส
หมายเลขเส้ือ 1 – 15 เทานั้น ตามตําแหนงสากลพรอมสวมถุงเทายาวเทานั้น 

7.9 นักกีฬาประเภททีมชาย 7 คน ผูใดท่ีถูกผูตัดสินเชิญออกจากการแขงขัน เนื่องจากฝาฝนกติกา
การแขงขัน จะถูกตัดสิทธิ์ไมใหลงแขงขันตลอดการแขงขันและใหตัดสิทธิ์นักกีฬาผูนั้นไมใหลงแขงขันในประเภท
ชาย 15 คน 

8. การแตงกาย 
ใหแตละทีมมีเส้ือแขงขัน 2 ชุด ตางสีกันและใหระบุชุดแขงขันประจําทีมในวันประชุมผูจัดการทีม  

ในกรณีท่ีมีชุดแขงขันคลายกันจะใหสิทธิ์ทีมท่ีมีช่ือขางหนาในตารางการแขงขันใชเส้ือประจําทีมชุดท่ี 1                
ตามท่ีระบุในวันประชุมผูจัดการทีม และใหทีมคูแขงขันใชเส้ือประจําทีมท่ีมีสีตางกันลงแขงขัน และใหถือเปน
หนาท่ีของผูจัดการทีมแตละทีมในการเตรียมเส้ือทีมเพื่อปองกันไมใหมีสีเส้ือคลายกัน 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
9.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
9.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ และ

ตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

 10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1    ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2    ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3    ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร  

/10.4 รางวัล... 
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10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 
(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดน จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

(1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
(2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
(3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
(4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
(5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ

ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/23. การแขงขัน... 
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23. การแขงขันกีฬาลีลาศ 

1. ระเบียบหรือกติกาการแขงขัน 
 1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
 1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธลีลาศโลก (World DanceSport Federation: WDSF) และ        
ท่ีสมาคมกีฬาลีลาศแหงประเทศไทย ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 สแตนดารด (Standard)  
2.2 ลาติน อเมริกัน (Latin American)  
2.3 ตะลุง (Taloong Tempo)  

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
 ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
 3.1 นักกีฬาคูชาย – หญิง จํานวนไมเกิน 20 คู ประกอบดวย นักกีฬาชาย 20 คน นักกีฬาหญิง 20 คน 
รวมนักกีฬา 40 คน 
 3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน  

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย  
 - สมาคมกีฬาลีลาศแหงประเทศไทย  
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. วิธกีารจัดการแขงขัน 
 การแขงขันระดับเขต และการแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการแขงขันตามกติกากีฬาลีลาศ ดังนี้ 
 5.1 สงนักกีฬาเขาแขงขันได Class ละไมเกิน 3 คู 
 5.2 นักกีฬาท่ีสมัครเขาแขงขันในทุก Class อนุญาตใหนักกีฬาคนใดคนหนึ่งอายุนอยกวาได  
โดยถืออายุของนักกีฬาท่ีมีอายุมากกวาเปนเกณฑ 
 5.3 นักกีฬาสมัครเขาแขงขันไดท้ังในประเภทสแตนดารด ประเภทลาติน อเมริกัน และประเภท
ตะลุง จะตองเปนคูเดิมตลอดการแขงขัน และไมอนุญาตใหเปล่ียนคู 
 5.4 นักกีฬาท่ีมีสิทธิ์สมัครเขารวมการแขงขันใน ประเภทตะลุง ตองสมัครแขงขันในประเภท
สแตนดารดหรือ ลาติน อเมริกนั ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือท้ังสองประเภทในรุนของตัวเองกอน 
 5.5 เวลาท่ีใชในการแขงขันและความเร็วของจังหวะดนตร ี
 (1) ในทุกรอบของการแขงขัน ดนตรีในแตละจังหวะใชเวลาไมนอยกวา 1.30 นาที และมากสุด
ไมเกิน 2 นาที 
 
 

/(2) เจาหนาท่ี... 
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 (2) เจาหนาท่ีเทคนิคท่ีไดรับการแตงต้ัง มีสิทธิ์ในการตัดสินใจท่ีจะยืดระยะเวลาของแตละ
จังหวะใหนานข้ึน หรือจังหวะใดท่ีประธานพิจารณาแลวเห็นวาการเพิ่มระยะเวลาของดนตรีเปนส่ิงจําเปน
สําหรับการวินิจฉัยของผูตัดสินเพื่อใหเกิดความเท่ียงธรรมของจังหวะนั้นหรือจังหวะในรายการเหลานั้น 
 (3) ความเร็วของจังหวะดนตรีโดยประมาณ ดังนี้ 

(3.1) ประเภทสแตนดารด 
Waltz   28-30 บาร/นาที 
Tango   31-33 บาร/นาที 
Viennese Waltz  58-60 บาร/นาที 
Slow Foxtrot   28-30 บาร/นาที 
Quickstep   50-52 บาร/นาที 

 (3.2) ประเภทลาติน อเมริกัน 
Samba   50-52 บาร/นาที 
Cha Cha Cha   30-32 บาร/นาที 
Rumba   25-27 บาร/นาที 
Paso Doble   60-62 บาร/นาที 
Jive    42-44 บาร/นาที 

(3.3) ประเภทตะลุง 
    Taloong Tempo 22-24 บาร/นาที 

(4)  Class การแขงขัน แบงออกตามประเภทดังนี ้
(4.1) ประเภทสแตนดารด (Standard) 

(4.1.1) Class A (Youth) 
(4.1.2) Class B (Junior II) 
(4.1.3) Class C (Junior I) 
(4.1.4) Class D (Juvenile II) 

 (4.2) ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin American) 
(4.2.1) Class A (Youth) 
(4.2.2) Class B (Junior II) 
(4.2.3) Class C (Junior I) 
(4.2.4) Class D (Juvenile II) 

(4.3) ประเภทตะลุง (Taloong Tempo) 
(4.3.1) Class A (Youth) 
(4.3.2) Class B (Junior II) 
(4.3.3) Class C (Junior I) 
(4.3.4) Class D (Juvenile II) 

 (5)  จังหวะและฟกเกอรท่ีใชในการแขงขัน 
(5.1) ประเภทสแตนดารด (Standard) 
 
 

/(5.1.1)  Class A (Youth)... 
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 (5.1.1)  Class A (Youth) 
 - จังหวะท่ีใชในการแขงขัน 5 จังหวะ มีดังนี้  Waltz, Tango, Viennese 

Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep 
 - ฟกเกอรท่ีใชในการแขงขัน ระดับ “Variation” 
(5.1.2)  Class B (Junior II) 
 - จังหวะท่ีใชในการแขงขัน 4 จังหวะ มีดังนี้  Waltz, Tango, Slow 

Foxtrot  และ Quickstep (Viennese Waltz) 
 - ฟกเกอรท่ีใชในการแขงขัน ระดับ “Variation” 
(5.1.3)  Class C (Junior I) 
 - จังหวะท่ีใชในการแขง ขัน 3 จังหวะ มี ดังนี้  Waltz, Tango และ 

Quickstep (Slow Foxtrot และ Viennese Waltz) 
 - ฟกเกอรท่ีใชในการแขงขัน ระดับ “Open Basic รวมกับ Variation” 
(5.1.4)  Class D (Juvenile II) 

 - จังหวะท่ีใชในการแขงขัน 3 จังหวะ มีดังนี้   Waltz, Tango และ 
Quickstep (Slow Foxtrot) 
 - ฟกเกอรท่ีใชในการแขงขัน ระดับ “Open Basic” 
 (5.2) ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin American) 
 (5.2.1)  Class A (Youth) 
     - จังหวะท่ีใชในการแขงขัน 5 จังหวะ มีดังนี้  Samba, Cha Cha Cha, 
Rumba, Paso Doble และ Jive 
     - ฟกเกอรท่ีใชในการแขงขัน ระดับ “Variation” 
 (5.2.2)  Class B (Junior II) 
    - จังหวะท่ีใชในการแขงขัน 4 จังหวะ มีดังนี้  Samba, Cha Cha Cha, 
Rumba และ Jive (Paso Doble) 
    - ฟกเกอรท่ีใชในการแขงขัน ระดับ “Variation” 
 (5.2.3)  Class C (Junior I) 
    - จังหวะท่ีใชในการแขงขัน 3 จังหวะ มีดังนี้  Cha Cha Cha, Rumba 
และ Jive (Paso Doble และ Samba) 
    - ฟกเกอรท่ีใชในการแขงขัน ระดับ “Open Basic รวมกับ Variation” 
 (5.2.4)  Class D (Juvenile II) 
    - จังหวะท่ีใชในการแขงขัน 3 จังหวะ มีดังนี้  Cha Cha Cha, Rumba 
และ Jive (Samba) 
    - ฟกเกอรท่ีใชในการแขงขัน ระดับ “Open Basic” 
 (5.3) ประเภทตะลุง (Taloong Tempo) 

(5.3.1) Class A (Youth) 
(5.3.2) Class B (Junior II ) 
(5.3.3) Class C (Junior I) 
(5.3.4) Class D (Juvenile II) 

/- จังหวะท่ีใช... 
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- จังหวะท่ีใชในการแขงขัน 1 จังหวะ มีดังนี้  Taloong 
- ฟกเกอรท่ีใชในการแขงขัน กําหนดใหใชฟกเกอรท่ีระบุไวใน 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 กติกาการแขงขันดังนี้ 

6.2 ฟกเกอร (Figuers) ท่ีใชในการแขงขันท้ังประเภทสแตนดารดและลาติน อเมริกัน กําหนดใหใช
หลักสูตรและเทคนิคการแขงขัน ภายใตการรับรองของสหพันธกีฬาลีลาศโลก (WDSF) ท่ีระบุไวในกติกาการ
แขงขันของสหพันธกีฬาลีลาศโลก 

6.3 รุน Classic C (Junior I) กําหนดใหใชฟกเกอรระดับ Open Basic (Bronze, Silver และ Gold) 
รวมกับ Variation โดยกําหนดอยางนอย 45 วินาทีแรกของโครงสรางทาเตน ตองเปนเบสิคฟกเกอร 

6.4 ฟกเกอรระดับ Open Basic สามารถใชแขงขันในระดับ Variation ได 
6.5 คูแขงท่ีฝาฝนใชฟกเกอรนอกเหนือจากหลักสูตรท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ อาจจะถูกลดอันดับ

หรือถูกตัดสิทธิ์ไมใหเขารวมการแขงขัน 
6.6 นักกีฬาตองเตรียมพรอม ณ บริเวณสนามแขงขันกอนการแขงขันอยางนอย 20 นาที ทีมใด     

ไมลงแขงขันตามวันเวลาท่ีกําหนด หรือผละออกจากการแขงขันขณะท่ีการแขงขันกําลังดําเนินอยูโดยไมมี 
เหตุผลอันควร ใหถือวาผิดมรรยาทนักกีฬา 

6.7 เจาหนาท่ีทีม หามเขาไปในบริเวณฟลอรแขงขันเพื่อช้ีแนะนักกีฬาของตนเองในขณะท่ีฝกซอม   
และในระหวางท่ีการแขงขันกําลังดําเนินอยู ควรอยูในบริเวณท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันจัดไวเทานั้น 

/6.8 ไมควร... 

Taloong Tempo" Amalgamated Basic Figures 

1.  Basic movement           234&1,234&1,234&1,234&1 

2.  Shoulder to Shoulder    234&1,234&1,234&1,234&1 

3.  Underarm turn  Partner outside       234&1 

4.  Backward half of basic movement  234&1 

5.  Hand to Hand             234&1,234&1,234&1,234&1 

6.  Spot turn to left                               234&1 

7.  Backward half of basic movement             234&1 

8.  PP & CPP  Lock                      234&1,234&1,234&1,234&1 

9.  Spot turn to left                          234&1 

10. Open Basic movement    234&1,234&1,234&1 

11.  Side Basic                                   234&1,234&1 

12.  Three step turn                        234&1,234&1 

13.  Basic movement                     234&1,234&1 

14.  New York              234&1,234&1,234&1,234&1 

15.  Spot turn                                 234&1 

Repeat from code No.1 
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6.8 ไมควรสงเสียงเชียรโดยใชถอยคําท่ีไมสุภาพ หรือการสงเสียงดังรบกวนสมาธิของนักกีฬาท่ีกําลัง
ดําเนินการแขงขัน  

7. การแตงกาย 
7.1 การแตงกายใหเปนไปตามระเบียบของสหพันธกีฬาลีลาศโลก (WDSF) รวมกับระเบียบของ

สมาคมกีฬาลีลาศแหงประเทศไทยฉบับปจจุบันท่ีประกาศใช 
7.2 การแตงกายของนักกีฬาใหปฏิบัติตามระเบียบการแตงกายตามรุน/คลาสท่ีสมัครเขาแขงขัน 
7.3 หัวหนาผูตัดสินมีสิทธิ์ขอรองใหนักกีฬาท่ีแตงกายผิดระเบียบหรือไมเหมาะสม ปรับเปล่ียนให

ถูกตอง หากนักกีฬาไมปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ์หรือลงโทษตามสมควร 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ผูใดปฏิบัติตนไมเหมาะสมและขาดมรรยาทอันดีงามหรือ ฝาฝนไมปฏิบัติ

ตามประกาศ ท่ีระบุไวใหคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณาเสนอทางกรมพลศึกษาดําเนนิการตอไป 

9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกยีรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดน   จํานวน 1 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ

ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

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

/24. การแขงขัน... 
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24. การแขงขันกีฬาวอลเลยบอล 
24.1 กีฬาวอลเลยบอล 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1  ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) และท่ีสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย 

ประกาศใชในปจจุบัน 

2.ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภททีมชาย 
2.2 ประเภททีมหญิง 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
3.1 นักกีฬา สงรายช่ือไดประเภทละไมเกิน 14 คน โดยใหยืนยันรายช่ือนักกีฬาในวันประชุม

ผูจัดการทีมไดไมเกิน 12 คน รวมท้ังนักกีฬาตําแหนงผูเลนตัวรับอิสระจํานวน ไมเกิน 2 คน  
3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัติของนักกีฬา 
 นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้
 - กรมพลศึกษา  
 - การกีฬาแหงประเทศไทย   
 - สมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย  
 - สหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ  
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   4.1 ไมอนุญาตใหนักกีฬาวอลเลยบอลชายหาดลงแขงขันในกีฬาวอลเลยบอล  
   4.2 นักกีฬาในนามของนักกีฬาทีมชาติไทยหรือเยาวชนทีมชาติไทยสามารถลงแขงขันได 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
5.1  การแขงขันระดับเขต  

   -  ทีมตัวแทนจังหวัดๆ ละ 1 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
5.2  การแขงขันระดับชาติ 

   (1) ทีมตัวแทนเขตการแขงขันเขตละ 1 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
   (2) ทีมชนะเลิศในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41“อุดรธานีเกมส” 
ประจําป 2563 ประกอบดวย 
         - ทีมชาย ไดแก เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา  
        - ทีมหญิง ไดแก เขต 1 จังหวัดนนทบุรี  

(3) ทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔2 ประจําป 2566 
จํานวน 1 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง   

 

/6. วิธีการ… 



- 115 - 
 

 

6. วิธกีารจัดการแขงขัน 

6.1 การแขงขันระดับเขต  
  (1) มีทีมสมัครแขงขัน จํานวน 2 ทีม ใชวิธีการประลองเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขัน 
  (2) มีทีมสมัครแขงขัน จํานวน 3 - 5 ทีม จัดการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย ระบบคะแนน 
3 ใน 5 เซต ตลอดการแขงขัน และนําทีมท่ีมีคะแนนเปนอันดับท่ี 1 ไดสิทธิ์เปนตัวแทนเขตการแขงขัน         
ไปแขงขันระดับชาติกรณีท่ีมีคะแนนเทากันใชวิธีการจับสลากเพื่อหาทีมท่ีมีอันดับท่ีดีกวาเปนตัวแทนเขตการ
แขงขันตอไป       

(3) มีทีมสมัครแขงขัน จํานวน 6 - 11 ทีม จัดการแขงขันแบบแบงสายการแขงขันออกเปน              
2 สาย แขงขันในระบบคะแนน 3 ใน 5 เซต ตลอดการแขงขัน 

รอบแรก จัดการแขงขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมท่ีมีคะแนนเปนอันดับ 1 และ 2 
ของแตละสายแขงขันในรอบรองชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ  

ท่ี 1 สาย A – ท่ี 2 สาย B 

ท่ี 1 สาย B – ท่ี 2 สาย A 

รอบชิงชนะเลิศ 

ผูแพรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี 3  
ผูชนะรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ 

(4) ทีมสมัครเขาแขงขัน จํานวน 12 ทีม ข้ึนไป จัดการแขงขันแบบแบงสายการแขงขัน
ออกเปน 4 สาย แขงขันในระบบคะแนน 3 ใน 5 เซต ตลอดการแขงขัน 

รอบแรก จัดการแขงขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมท่ีมีคะแนนเปนอันดับ 1 และ 2 
ของแตละสายแขงขันในรอบรองชนะเลิศ 

รอบสอง                  

      สาย E                                           สาย F 

   ท่ี 1 สาย A – ท่ี 2 สาย C   ท่ี 1 สาย B – ท่ี 2 สาย D 

   ท่ี 1 สาย C – ท่ี 2 สาย A   ท่ี 1 สาย D – ท่ี 2 สาย B 

รอบรองชนะเลิศ  
  ทีมท่ีชนะในรอบสองทําการแขงขันระหวางสาย E และสาย F ตอไป 

รอบชิงชนะเลิศ 

ผูแพรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี 3  
ผูชนะรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ 

6.2 การแขงขันระดับชาติ 
รอบแรก 
(1) จํานวนทีมท่ีเขารวมการแขงขันนอยกวา 6 ทีม ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด แขงขัน   

ในระบบคะแนน 3 ใน 5 เซต ตลอดการแขงขัน และเรียงลําดับคะแนนตามผลการแขงขัน 
(2) จํานวนทีมท่ีเขารวมการแขงขันมากกวา 6 ทีมข้ึนไป จัดการแขงขันแบบแบงสาย           

การแขงขัน และทําการแขงขันในระบบคะแนน 3 ใน 5 เซตตลอดการแขงขัน ในกรณีมีทีมสมัครเขารวม      
การแขงขันครบ 12 ทีม ใหแบงสายการแขงขันออกเปน 4 สาย (สาย A, B, C, D)  ดังนี้ 

/สาย A... 
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 สาย A   สาย B   สาย C   สาย D   
A 1…………………  B 1…………………… C 1…………………… D 1…………………… 
A 2…………………  B 2…………………… C 2…………………… D 2…………………… 
A 3…………………  B 3…………………… C 3…………………… D 3…………………… 
 รอบแรก (Preliminary round) แบงสายการแขงขันเปน 4 สายๆ ละ 3 ทีม โดยแขงขัน              

แบบพบกันหมดภายในสาย และคัดเอาทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 และอันดับ 2 ของแตละสายเขาไปแขงขันใน
รอบสองตอไป 
  การจัดลําดับทีม มีดังนี้ 

-    ทีมท่ีมีผลการแขงขัน 3:0 ชนะได 3 คะแนน แพได 0 คะแนน 
-    ทีมท่ีมีผลการแขงขัน 3:1 ชนะได 3 คะแนน แพได 0 คะแนน 
-    ทีมท่ีมีผลการแขงขัน 3:2 ชนะได 2 คะแนน แพได 1 คะแนน 
-    ทีมท่ีไมมาปรากฏตัวหรือปฏิเสธท่ีจะแขงขันหรือไมพรอมทําการแขงขันได 0 คะแนน 

ในกรณีผลการแขงขันในแตละสายมีทีมต้ังแต 2 ทีม หรือมากกวา 2 ทีม ท่ีมีคะแนนเทากัน   
ใหพิจารณาการจัดอันดับจํานวนแมทซท่ีชนะจากผลการแขงขันท่ีผานมา ทีมใดชนะมากกวาจะไดอันดับท่ีดีกวา      
*แตถาจํานวนแมทซท่ีชนะเทากันใหใชวิธีการจับสลากเพื่อเขารอบตอไป* 

รอบสอง จัดการแขงขันแบบใหนําผลการแขงขัน (ผลคะแนน) ในรอบแรกติดตามตัวมาดวย      
แลวนํามาวางสายการแขงขัน (E/F) แลวนําทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 , 2 , 3 และ 4 เขาทําการแขงขันในรอบ     
กอนรองชนะเลิศตอไป                

   สาย E              สาย F    
ท่ี 1   สาย A ………………………….  ท่ี 1   สาย B ………………………….  
ท่ี 2   สาย A ………………………….  ท่ี 2   สาย B ………………………….   
ท่ี 1   สาย C ………………………….  ท่ี 1   สาย D ………………………….  
ท่ี 2   สาย C ………………………….  ท่ี 2   สาย D ………………………….  

รอบกอนรองชนะเลิศ นําทีมท่ีมีผลคะแนนการแขงขัน อันดับท่ี 1 - 4 ของสาย E และอันดับท่ี      
1 - 4 ของสาย F มาทําการแขงขันดังนี ้ 

ท่ี 1   สาย E …………………………. พบกับ ท่ี 4  สาย F ………………………….  
ท่ี 2   สาย E …………………………. พบกับ ท่ี 3  สาย F ………………………….   

   ท่ี 3   สาย E …………………………. พบกับ ท่ี 2  สาย F …………………………. 
   ท่ี 4   สาย E …………………………. พบกับ ท่ี 1  สาย F …………………………. 
 รอบรองชนะเลิศ  ใหทีมผูชนะในแตละคูของรอบกอนรองชนะเลิศเขาแขงขันตอไป ดังนี้ 
   ผูชนะคูท่ี 1 – ผูชนะคูท่ี 3 
    ผูชนะคูท่ี 2 – ผูชนะคูท่ี 4 
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมผูชนะในรอบรองชนะเลิศเขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ สําหรับทีมผูแพ    
ในรอบรองชนะเลิศ ใหครองอันดับ 3 รวมกัน และใหทีมท่ีไดอันดับ 3 จะตองอยูในพิธีรับเหรียญรางวัลท้ังสองทีม 

7. ขอปฏบิัติในการแขงขัน 
7.1 หากมีการเล่ือนหรือส่ังงดการแขงขันของทีมท่ีปฏิบัติผิดกติกาการแขงขันจากคณะกรรมการ

จัดการแขงขัน ทุกทีมจะตองปฏิบัติตามทุกประการ  
 

/7.2 ในกรณี... 
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7.2 ในกรณีคูแขงขันทีมใดทีมหนึ่งมีเจตนาระหวางการแขงขันเพื่อเปนผูแพในการแขงขัน หรือมี
เจตนาแพท้ัง 2 ทีมไมวากรณีใดก็ตาม คณะกรรมการจัดการแขงขันจะพิจารณายุติการแขงขัน ใหถือวาทีมนั้น
หรือท้ังคูไมไดลงทําการแขงขันจะไมไดคะแนนในการแขงขันครั้งนั้น และคณะกรรมการจัดการแขงขัน         
จะรายงานใหกรมพลศึกษาพิจารณาส่ังการตอไป 

7.3 ทุกทีมตองไปแขงขันตามวันเวลาและสถานท่ีแขงขันตามท่ีกําหนดไว 
7.4 ทีมใดท่ีไมพรอมแขงขันหลังจากเวลาท่ีกําหนด 15 นาที หรือ ผูเลนไมครบ 6 คน ใหปรับทีมนั้น

เปนแพเฉพาะการแขงขันในครั้งนั้น เมื่อถูกปรับเปนแพดวยเหตุใดก็ตาม ทีมนั้นตองทําการแขงขันในครั้งตอไป       
ตามตารางการแขงขัน 

7.5 ทีมใดมีเจตนาไมยอมลงทําการแขงขันในขณะท่ียังอยูในชวงดําเนินการแขงขัน ใหเปนไปตาม
ระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 

7.6 ใหทุกทีมทําการแขงขันตามตารางการแขงขันท่ีกําหนดไวจะขอเปล่ียนแปลงไมได หากทีมใด          
มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นใด ใหทีมนั้นช้ีแจงเหตุดังกลาวนั้นเปนหนังสือเสนอผานผูรับผิดชอบชนิดกีฬา
เพื่อเสนอตอประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณา 

8. การแตงกาย 
8.1 นักกีฬาทุกทีมตองใสชุดแขงขันแตงกายตามสีท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนด  

โดยสีของชุดแขงขันทุกทีมจะตองแจงใหคณะกรรมการทราบในวันประชุมผูจัดการทีม 
8.2 กรณีเครื่องแตงกายมีเครื่องหมายการคา คําโฆษณาหรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาท่ีไมใช       

ช่ือจังหวัด หามเกินขนาดกวา 2 X 3 นิ้ว 

8.3 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแขงขัน หามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับบุหรี่ และแอลกอฮอล ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใสเฉพาะชวงเวลา
อบอุนรางกายกอนการแขงขันไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กรมพลศึกษา     
จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

8.4 การแตงกายของนักกีฬาใหเปนไปตามกติกาของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
9.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
9.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ และ

ตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

10.รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง  จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 
 
 

/11. หลักเกณฑ... 
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11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ

ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

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

/24.2 กีฬาวอลเลยบอล...  
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24.2 กีฬาวอลเลยบอลชายหาด 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน  
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564  
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) และท่ีสมาคมกีฬาวอลเลยบอล      

แหงประเทศไทย ประกาศใชในปจจุบัน  

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภททีมชาย  
2.2 ประเภททีมหญิง  

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
3.1 นักกีฬา สงนักกีฬาไดประเภทละ 2 ทีม ๆ ละไมเกิน 3 คน โดยใหยืนยันรายช่ือนักกีฬาในวัน

ประชุมผูจัดการทีม จํานวน 2 คน  
3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 1 คน  

4. คุณสมบัติของนักกีฬา 
 4.1 นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขา
แขงขันหรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 
 - กรมพลศึกษา  
 - การกีฬาแหงประเทศไทย  
 - สมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย  
 - สหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ  
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.2 ไมอนุญาตใหนักกีฬาวอลเลยบอลลงแขงขันในกีฬาวอลเลยบอลชายหาด 

4.3 นักกีฬาในนามของนักกีฬาทีมชาติไทยหรือเยาวชนทีมชาติไทยสามารถลงแขงขันได 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
 5.1  การแขงขันระดับเขต  
   -  ทีมตัวแทนจังหวัดๆ ละ 4 ทีม ประเภททีมชาย 2 ทีม และประเภททีมหญิง 2 ทีม 
  5.2  การแขงขันระดับชาติ 
   (1) ทีมตัวแทนเขตการแขงขันเขตละ 4 ทีม ประเภททีมชาย 2 ทีม และประเภททีมหญิง 2 ทีม 
   (2) ทีมชนะเลิศในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41“อุดรธานีเกมส” 
ประจําป 2563 ประกอบดวย  
   (2.1) ประเภททีมชาย   

ชนะเลิศ เขต 4 จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 1 ทีม  
รองชนะเลิศ เขต 4 จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 1 ทีม 

 (2.2) ประเภททีมหญิง   
ชนะเลิศ เขต 4 จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 1 ทีม  

    รองชนะเลิศ เขต 10 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ทีม 

/(3) ทีมจังหวัด… 
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(3) ทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔2 ประจําป 2566 
จํานวน 4 ทีม ประเภททีมชาย 2 ทีม และประเภททีมหญิง 2 ทีม 

6. วิธกีารจัดการแขงขัน 

  6.1 การแขงขันระดับเขต  
(1) มีทีมสมัครแขงขัน จํานวน 2 ทีม ใชวิธีการประลองเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขัน 
(2) มีทีมสมัครแขงขัน จํานวน 3 - 5 ทีม จัดการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย ระบบคะแนน 

2 ใน 3 เซต ตลอดการแขงขัน และนําทีมท่ีมีคะแนนเปนอันดับท่ี 1 ไดสิทธิ์เปนตัวแทนเขตการแขงขันไป
แขงขันระดับชาติกรณีท่ีมีคะแนนเทากันใชวิธีการจับสลากเพื่อหาทีมท่ีมีอันดับท่ีดีกวาเปนตัวแทนเขตการ
แขงขันตอไป           

(3) มีทีมสมัครแขงขัน จํานวน 6 - 11 ทีม จัดการแขงขันแบบแบงสายการแขงขันออกเปน          
2 สาย แขงขันในระบบคะแนน 2 ใน 3 เซต ตลอดการแขงขัน 

(3.1) รอบแรก จัดการแขงขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมท่ีมีคะแนนเปนอันดับ 1 และ 
2 ของแตละสายแขงขันในรอบรองชนะเลิศ 

(3.2) รอบรองชนะเลิศ  
 ท่ี 1 สาย A – ท่ี 2 สาย B 

 ท่ี 1 สาย B – ท่ี 2 สาย A 

(3.3) รอบชิงชนะเลิศ 

    ผูแพรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี 3  
    ผูชนะรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ 

  (4) ทีมสมัครเขาแขงขัน จํานวน 12 ทีม ข้ึนไป จัดการแขงขันแบบแบงสายการแขงขัน
ออกเปน 4 สาย  แขงขันในระบบคะแนน 2 ใน 3 เซต ตลอดการแขงขัน 

(4.1) รอบแรก จัดการแขงขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมท่ีมีคะแนนเปนอันดับ 1 และ 
2 ของแตละสายแขงขันในรอบรองชนะเลิศ 

(4.2) รอบสอง                  

       สาย E                                           สาย F 

   ท่ี 1 สาย A – ท่ี 2 สาย C   ท่ี 1 สาย B – ท่ี 2 สาย D 

   ท่ี 1 สาย C – ท่ี 2 สาย A   ท่ี 1 สาย D – ท่ี 2 สาย B 

  (4.3) รอบรองชนะเลิศ  
    ทีมท่ีชนะในรอบสองทําการแขงขันระหวางสาย E และสาย F ตอไป 

  (4.4) รอบชิงชนะเลิศ 

    ผูแพรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี 3  
    ผูชนะรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ 

6.2 การแขงขันระดับชาติ  
ถาทีมผานรอบคัดเลือกระดับเขตเขารวมการแขงขันครบ 24 ทีมใหจัดการแขงขันโดยทําการ

จับสลากแบงสาย ใหทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศ การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41     
เปนทีมวางอยูคนละสายกันและทีมเจาภาพแตละทีมสามารถเลือกอยูในสายใดสายหนึ่งในระหวางการจับสลาก
ไดสวนทีมตัวแทนเขตใหจับสลากลงสายการแขงขัน (ในกรณีถาจับสลากแลวทีมตัวแทนเขตอยูสายเดียวกัน                   
ใหจับใหม)                                                                                                     /(1) รอบแรก... 
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(1) รอบแรก 
     (1.1) แบงสายออกเปน 8 สายๆ ละ 3 ทีม ดังตอไปนี้  

  สาย A : 1…………...….…..  2…………....……..  3……….....………..  
     สาย B : 4………...….……..  5…….…....……….   6………….....…….. 
     สาย C : 7…………....……..  8…………....……..   9…………....……...  
     สาย D : 10………….……..  11……….………..   12………..……….. 

  สาย E : 13……….….……..  14…….….……….    15………….……… 

   สาย F : 16…………..……..  17……….………..   18……....……….…  
     สาย G : 19………….……..  20……….………..   21….……………..  
     สาย H : 22………….……..  23………….……..   24….…….………..  
       (1.2) คะแนนจากผลการแขงขันในรอบแรก ใหถือตามระเบียบการแขงขัน ดังนี้ 
     - ทีมชนะได 2 คะแนน 
     - ทีมแพได 1 คะแนน 
     - ทีมท่ีไมมาปรากฏตัวปฏิ เสธการแขง ขันหรือบาดเจ็บจนแขง ขันตอไม ได                  
ได 0 คะแนน 

    (1.3) การแขงขันท่ีเปนแบบพบกันหมดในแตละสาย หากมีทีมต้ังแต 2 ทีม หรือมากกวา 
2 ทีม มีคะแนนเทากัน จะพิจารณาการจัดอันดับ ดูจากจํานวนแมทซท่ีชนะทีมใดชนะมากกวาจะไดอันดับท่ี
ดีกวา   ถาจํานวนแมทซท่ีชนะเทากัน*ใหใชวิธีการจับสลากเพื่อเขารอบตอไป* 
  รอบสองจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
         -  ใหทีมอันดับ 1 ของแตละสายเปนทีมยืน และใหผูควบคุมการแขงขันเปนผูจับสลากเพื่อ
กําหนดใหทีมอันดับท่ี 2 ของแตละสายไปทําการแขงขันกับทีมอันดับท่ี 1 (หากผลการจับสลากพบวาเปนทีมท่ี
อยูในสายเดียวกัน ในรอบแรกแลวตองทําการจับสลากในคูนั้นอีกครั้ง) ลงในตารางการแขงขันท่ีกําหนดดวย
ระบบ Main Draw-Double elimination brackets for 16 team จนถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยไมมีการชิง
อันดับ ท่ี 3  

7. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
7.1 หากมีการเล่ือนหรือส่ังงดการแขงขันของทีมท่ีปฏิบัติผิดระเบียบการแขงขันเมื่อคณะกรรมการ

จัดการแขงขันไดประกาศไปแลวทุกทีมจะตองปฏิบัติตามทุกประการ  
7.2 ในกรณีคูแขงขันทีมใดทีมหนึ่งมีเจตนาระหวางการแขงขันเพื่อเปนผูแพในการแขงขัน หรือมี

เจตนาแพท้ัง 2 ทีมไมวากรณีใดก็ตามคณะกรรมการจะพิจารณายุติการแขงขัน ใหถือวาทีมนั้นหรือท้ังคูไมไดลง
ทําการแขงขันจะไมไดคะแนนในการแขงขันครั้งนั้น และคณะกรรมการจัดการแขงขันจะรายงานใหกรมพลศึกษา
พิจารณาส่ังการตอไป 

7.3 ทุกทีมตองไปแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีแขงขันตามท่ีกําหนดไว 
7.4 ทีมใดท่ีไมพรอมแขงขันหลังจากเวลาท่ีกําหนด 15 นาที ใหปรับทีมนั้นเปนแพเฉพาะการแขงขัน           

ในนัดนั้น เมื่อถูกปรับเปนแพดวยเหตุใดก็ตาม ทีมนั้นตองทําการแขงขันในครั้งตอไปตามตารางการแขงขัน 
7.5 ทีมใดมีเจตนาไมยอมลงทําการแขงขันในขณะท่ียังอยูในชวงดําเนินการแขงขัน ใหเปนไปตาม

ระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
 
 

/7.6 ใหทุกทีม...  
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7.6 ใหทุกทีมทําการแขงขันตามตารางการแขงขันท่ีกําหนดไวจะขอเปล่ียนแปลงไมได หากทีมใด          
มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นใด ใหทีมนั้นช้ีแจงเหตุดังกลาวนั้นเปนหนังสือเสนอผานผูรับผิดชอบชนิดกีฬา
เพื่อเสนอตอประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณา 

8. การแตงกาย  
8.1  การแตงกายของนักกีฬาใหเปนไปตามกติกาของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) 
8.2 นักกีฬาทุกทีมตองใสชุดแขงขันแตงกายตามสีท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนด  

โดยสีของชุดแขงขันทุกทีมจะตองแจงใหคณะกรรมการทราบในวันประชุมผูจัดการทีม   
8.3 กรณีเครื่องแตงกายมีเครื่องหมายการคา คําโฆษณาหรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาท่ีไมใช       

ช่ือจังหวัด หามเกินขนาดกวา 2 X 3 นิ้ว 
8.4 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแขงขันหามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับบุหรี่ และแอลกอฮอล ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใสเฉพาะชวงเวลา
อบอุนรางกายกอนการแขงขันไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กรมพลศึกษา              
จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
9.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬา และ       

เจาหนาท่ีทีมท่ีดีและจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
9.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ และ

ตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

10.รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนทีมชาย-ทีมหญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง  จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

 
 
 
 
 

/11.2 หลักเกณฑ... 
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11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ

ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

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

/25. การแขงขัน... 
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25. การแขงขันกีฬาวูซู 

๑. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
๑.๒ ใชกติกาของสหพันธวูซูนานาชาติฉบับภาษาไทยท่ีเรียบเรียงโดยสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย           

ฉบับป ๒๐๐๕ หรือฉบับท่ีสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทยประกาศใชในปจจุบัน สวนประเภทราชสีห สิงโต               
ใชฉบับนานาชาติ ฉบับป 2005 

๒. ประเภทของการแขงขัน 
๒.๑ ประเภทประลองยุทธ มีดังนี้ 

  (๑) ประเภทประลองยุทธ ทีมชาย 
   - รุนไมเกิน ๔๕ กิโลกรัม 
   - รุนไมเกิน ๔๘ กิโลกรัม 
   - รุนไมเกิน ๕๒ กิโลกรัม 
   - รุนไมเกิน ๕๖ กิโลกรัม 
  (๒) ประเภทประลองยุทธ ทีมหญิง 
   - รุนไมเกิน ๔๕ กิโลกรัม 
   - รุนไมเกิน ๔๘ กิโลกรัม 
   - รุนไมเกิน ๕๒ กิโลกรัม 
   - รุนไมเกิน ๕๖ กิโลกรัม 
 ๒.๒ ประเภท ราชสีห  สิงโต  มีดังนี้ 
  (๑) ประเภททีมชาย 
   (๑.๑) ประเภท Racing speed (ความเร็ว) 
   (๑.๒) ประเภท Obstacles      (กีดขวาง) 
   (๑.๓) ประเภท Traditional     (ภาคพื้น) 
  (๒) ประเภททีมหญิง 
   (๒.๑) ประเภท Racing speed  (ความเร็ว) 
   (๒.๒) ประเภท Obstacles       (กีดขวาง) 
   (๒.๓) ประเภท Traditional      (ภาคพื้น) 

๓. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดหรือเขตสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ไดดังนี้ 
๓.๑ นักกีฬา สงนักกีฬาไดไมเกิน 20 คน ประกอบดวย นักกีฬาชาย จํานวน ๑๐ คน และนักกีฬาหญิง 

จํานวน ๑๐ คน ดังนี้ 
(๑) ประเภทประลองยุทธ สงนักกีฬาไดรุนละ 1 คน (นักกีฬาชาย ๔ คน และนักกีฬาหญิง ๔ คน)  

นักกีฬาท่ีเขารวมแขงขัน ตองมีอายุไมตํ่ากวา ๑๕ ป แตไมเกินกวา ๑๘ ป โดยเกิดต้ังแตป พ.ศ. ๒๕50               
ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) ประเภทราชสีห สิงโต ทีมชาย สงรายช่ือไดรวมไมเกิน ๖ คน และประเภทราชสีห สิงโต             
ทีมหญิงสงรายช่ือไดรวมไมเกิน ๖ คน ดังนี้ 

 

/(๒.๑)  ประเภททีมชาย... 
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(๒.๑)  ประเภททีมชาย  
(ก) ประเภท Racing speed (ความเร็ว) สงได ๑ ทีม ทีมละไมเกิน ๒ คน 
(ข) ประเภท Obstacles (กีดขวาง) สงได ๑ ทีม ทีมละไมเกิน ๒ คน 
(ค) ประเภท Traditional (ภาคพื้น) สงได ๑ ทีม ทีมละไมเกิน ๖ คน 

 (๒.๒) ประเภททีมหญิง 
(ก) ประเภท Racing speed (ความเร็ว) สงได ๑ ทีม ทีมละไมเกิน ๒ คน 
(ข) ประเภท Obstacles (กีดขวาง) สงได ๑ ทีม ทีมละไมเกิน 2 คน 
(ค) ประเภท Traditional (ภาคพื้น) สงได ๑ ทีม ทีมละไมเกิน ๖ คน 

๓.๒ เจาหนาท่ีทีม จํานวน ๕ คน ประกอบดวย 
 (๑)  ผูจัดการทีม จํานวน ๑ คน 
 (๒)  ผูฝกสอน 

 (๒.1) ประเภทประลองยุทธ   จํานวน 2 คน 
 (๒.๒) ประเภทราชสีห  สิงโต  จํานวน 2 คน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางการถูกลงโทษหามเขา
แขงขันหรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย  
- สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย  
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. วิธกีารจัดการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต  
      ใหแตละจังหวัดสงนักกีฬาเขาแขงขันได รวมท้ังส้ินไมเกิน 20 คน (ชาย 10 คน หญิง 10 คน) 

 (1) การแขงขันประเภทประลองยุทธ จํานวน 8 รุน ชาย 4 รุน หญิง 4 รุน ใหนักกีฬาแตละ
จังหวัดลงทําการแขงขันไดรุนละ 1 คน รวมนักกีฬา 8 คน ชาย 4 คน หญิง 4 คน นักกีฬาประเภทประลอง
ยุทธ 1 คน สามารถลงทําการแขงขันได 1 รุน เทานั้น 
  (2) การแขงขันประเภทราชสีห  สิงโต  สงนักกีฬาลงแขงขันไดจังหวัดละ 1 ทีม (ชายไมเกิน                
6 คน หญิงไมเกิน 6 คน) นักกีฬาประเภท ราชสีห สิงโต 1 คน สามารถลงทําการแขงขันได ๓ Events   
 (3) ในการแขงขันระดับเขตการแขงขัน ใหมีการชิงอันดับท่ี 1 ใหเอาอันดับท่ี 1 ไปแขงขัน
ระดับชาติ  

5.2 การแขงขันระดับชาติ  
ใหแตละเขตสงนักกีฬาเขาแขงขันได รวมท้ังส้ินไมเกิน 20 คน (ชาย 10 คน หญิง 10 คน) 
(1) การแขงขันประเภทประลองยุทธ จํานวน 8 รุน ชาย 4 รุน หญิง 4 รุน ใหนักกีฬาแตละเขต 

ลงทําการแขงขันไดรุนละ 1 คน รวมนักกีฬา 8 คน ชาย 4 คน หญิง 4 คน นักกีฬาประเภทประลองยุทธ             
1 คน สามารถลงทําการแขงขันได 1 รุน เทานั้น 
 

/(2) การแขงขัน... 
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(2) การแขงขันประเภทราชสีห  สิงโต  สงนักกีฬาลงแขงขันไดเขตละ 1 ทีม (ชายไมเกิน 6 คน 
หญิงไมเกิน 6 คน) นักกีฬาประเภท ราชสีห สิงโต 1 คน สามารถลงทําการแขงขันได ๓ Events   

5.3 การแขงขันประเภทประลองยุทธ เปนการแขงขันตอสูบนเวที แยกรุนตามน้ําหนักและแขงขัน                
ดวยวิธีแพคัดออก หากนักกีฬาไมครบ ๔ คน จะไมมีการจัดการแขงขัน 

5.4 การจับสลากประเภทประลองยุทธ ใหกระทําการจับสลากแขงขัน (แบงสาย) ในประเภท                 
ประลองยุทธ โดยใหผูแทนจังหวัด/เขต หรือผูจัดการทีมเปนตัวแทนการจับสลาก หากไมมีผูแทนจังหวัด/เขต 
หรือผูจัดการทีม มาจับสลาก ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันดําเนินการจับสลากแทน โดยมีผูแทนกรมพล
ศึกษาและประธานกรรมการผูตัดสินเปนสักขีพยาน 

5.5 ในประเภทประลองยุทธ ใหดําเนินการไปตามกฎระเบียบของการแขงขันตามกฎกติกาของ
สหพันธวูซูนานาชาติ โดยนักกีฬาจะตองมารายงานตัวเพื่อใหแพทยตรวจรางกาย และทําการช่ังน้ําหนักกอน
การแขงขัน ๑ วัน (ช่ังน้ําหนักเพื่อจับสลากเขาในแตละรุน) และทําการจับสลากแบงสายการแขงขันในวันนั้น 
(ดําเนินการตรวจรางกายและช่ังน้ําหนักใหเสร็จส้ินภายในเวลา ๐๘.0๐ - ๑๐.00 น. กอนการประชุมผูจัดการทีม) 

5.6 นักกีฬาคนใดน้ําหนักเกิน ตองทําน้ําหนักใหไดภายในเวลา ๑ ช่ัวโมง หมายถึงตองสําเร็จกอน                
การปดเครื่องช่ัง และคณะกรรมการจัดการแขงขันไมยืดเวลาการปดเครื่องช่ังออกไปอีก 

5.7 เมื่อดําเนินการสงรายช่ือนักกีฬาประเภทประลองยุทธ ระดับชาติ หามปรับเปล่ียนน้ําหนักหรือ
รุนท่ีสงมาโดยเด็ดขาด 

5.8 นักกีฬาในประเภทประลองยุทธทุกคนตองเขารวมแขงขันต้ังแตรอบแรกจนส้ินสุดรอบสุดทาย               
ตามรุนท่ีตนเองไดลงสมัครเขาการแขงขัน หากไมเขาทําการแขงขันตามกําหนด จะยกเลิกผลการแขงขันท่ีผานมา
ท้ังหมดและแจงตอคณะกรรมการอํานวยการแขงขันเพื่อทราบ และปรับโทษนักกีฬาผูนั้น 

5.9 ประเภททีมราชสีห สิงโต ลงสนามครั้งละ ๑ ทีม 
5.10 การแขงขันราชสีห สิงโตประเภท Racing speed และ Obstacles จะมีมโหรี บรรเลง

สนับสนุนหรือไมมีก็ได แตประเภทภาคพื้นไมเกิน 6 คนตองมีมโหรีบรรเลงสนับสนุนดวย และตองมีเวลาในการ
แขงขันไมนอยกวา 8 นาที แตตองไมเกิน 12 นาที 

5.11 นักกีฬาประเภทราชสีห สิงโต อาจสลับตําแหนงหนาท่ีกันเองได แตตองเปนทีมเดียวกันหาก
นําผูอื่นท่ีมิใชนักกีฬาในทีมของตนเองเขาเลนแทนกัน หรือเขามาชวยเหลือในหนาท่ีใดก็ตาม จะถูกตัดคะแนน
ตามกติกา  

5.12 กรณีการแสดงประเภทราชสีห สิงโต ของนักกีฬาท่ีไมสมศักด์ิศรีหรือแสดงไมจบกระบวนยุทธ 
ก็ใหถือวาไมไดรับการคัดเลือกในระดับเขตการแขงขันเชนกัน  

5.13 การเขาสูสนามแขงขันของนักกีฬาในประเภท ราชสีห สิงโต หากแสดงเพียงเล็กนอยและ      
ก็ออกจากสนามไปใหถือวาเปนการเขารวมการแขงขันอยางไมสมศักด์ิศรีคณะกรรมการจัดการแขงขัน          
จะรายงานตอกรมพลศึกษาเพื่อพิจารณาโทษตอไป  

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.๑ การถอนตัวนักกีฬาออกจากการแขงขัน ไมสามารถกระทําได ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย หรือ           

เหตุจําเปนอื่นใด ใหยื่นช้ีแจงเปนหนังสือตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน หากนักกีฬาคนใดถอนตัวโดยพลการ 
จะถูกเพิกถอนสิทธิ์จากการแขงขัน ท้ังใหยกเลิกผลการแขงขันท่ีผานมาท้ังหมด 

6.2 อุปกรณการแขงขันกีฬาวูชูตองไดมาตรฐานตามขอกําหนดท่ีระบุไวในกติกาสหพันธวูชูนานาชาติ 
ยกเวนอุปกรณประจําตัวนักกีฬาของประเภทประลองยุทธใหใชอุปกรณใกลเคียงทดแทนได ท้ังนี้ใหอยูใน                  
ดุลยพินิจของคณะกรรมการอํานวยการแขงขัน 

/6.3 หากนักกีฬา… 
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6.3 หากนักกีฬาคนใด ใชอุปกรณประจําตัวท่ีไมไดมาตรฐาน หรือผิดประเภทเพื่อลงแขงขัน                    
ใหเจาหนาท่ีเทคนิคในรายการแขงขันนั้น ๆ ทําการตักเตือนและเปล่ียนใหถูกตอง หากนักกีฬาไมสามารถเปล่ียน
ใหถูกตองได ใหเจาหนาท่ีเทคนิคในรายการแขงขันนั้น ๆ ระงับการลงสนามแขงขัน หรือเพิกถอนช่ือออกจากการ
แขงขันในรายการแขงขัน 

6.4 ภาษาท่ีใชในการแขงขันนอกเหนือจากคําศัพททางเทคนิคของการแขงขันท่ีตองใชภาษาจีน               
นอกนั้นใหเปนภาษาไทย 

6.5 ขอปฏิบัติดานการควบคุมทางการแพทย (MEDICAL CONTROL) 
(๑) นักกีฬาตองไดรับการตรวจรางกาย รับรองสุขภาพจากคณะแพทยสวนกลาง หรือแพทย

สนามโดยใหกระทํากอน การช่ังน้ําหนักในขณะนั้น ๆ 
(๒) ในการช่ังน้ําหนัก และตรวจรับรองสุขภาพนักกีฬาตองมี คณะกรรมการจัดการแขงขัน     

เขารวมดวยทุกครั้ง 

7. การแตงกาย 
7.1 นักกีฬา ตองสวมใสชุดนักกีฬาตามประเภทนั้น ๆ ใหถูกตองตามกติกาของสหพันธวูซูนานาชาติ

โดยนักกีฬาฝายแดง ชุดเส้ือและกางเกงตองเปนสีแดง และนักกีฬาฝายน้ําเงิน ชุดเส้ือและกางเกงตองเปน        
สีน้ําเงิน หากทําผิดกติกาหามลงสนามแขงขัน 

7.๒ ในการรับรางวัลหากคณะกรรมการจัดการแขงขันมิไดกําหนดไวเปนอื่น ก็ใหนักกีฬาสวมใสชุดวอรม      
หรือแตงกายสุภาพเรียบรอย 

7.๓ การแตงกายของเจาหนาท่ีทีมตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย หากฝาฝนหามเขาสูสนามแขงขัน               
หรือเขารวมประชุมผูจัดการทีมเด็ดขาด 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม  
8.1 มรรยาทท่ีใชในการแขงขันกีฬาวูซู ใหปฏิบัติตามกติกากีฬาวูซูนานาชาติ โดยใหวิทยากรสมาคม

กีฬาวูซูแหงประเทศไทย ช้ีแจงตอนักกีฬา ณ วันประชุมผูจัดการทีม หรือระหวางการจับฉลาก  
8.2 นักกีฬาประเภทประลองยุทธ หากไมทําความเคารพ ตามกติกาวูซูนานาชาติ ใหปรับโทษ               

“เช่ียนเกา” ท้ังนี้ ทุกครั้งท่ีปรากฏพฤติกรรมดังกลาว  
8.3 หากนักกีฬาแสดงพฤติกรรมไมยอมรับการตัดสินหรือไมข้ึนเวทีเพื่อรับการตัดสิน (ชูมือ)                 

ใหยกเลิก ผลการแขงขันท้ังหมดของผูนั้นเสีย 
8.4 หามนักกีฬา เจาหนาท่ีทีมแสดงทาทีกาวราวตอผู ตัดสิน หรือกอเรื่องทะเลาะวิวาทกัน           

ท้ังในสนามหรือนอกสนามแขงขัน รวมท้ังตลอดชวงระยะเวลาของการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ    
ผูใดฝาฝน ใหเปนไปตามระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564  

8.5 นักกีฬาประเภทราชสีห สิงโต ตองลงสนามดวยความสงางาม และสุภาพ องอาจสมเปนนักกีฬา
หากแสดงพฤติกรรมไมเคารพตอคณะผูตัดสิน หรือแสดงอากัปกริยาไมเหมาะสม นักกีฬาผูนั้น จะถูกตัด 1 คะแนน 
หรือใหออกจากการแขงขันใน Events นั้น ๆ แลวแตกรณี  

8.6 เจาหนาท่ีทีมตองเขารวมประชุมผูจัดการทีม หรือกิจกรรมใดท่ีเกี่ยวของ หากขาดประชุมท้ัง 2 คน 
คณะกรมมการจัดการแขงขันจะรายงานตอกรมพลศึกษา เพื่อเปล่ียนแปลงหนาท่ีผูจัดการทีม/ผูฝกสอนหรือ
แตงต้ังผูจัดการทีม/ผูฝกสอนข้ึนใหมเพื่อทําหนาท่ีแทน 

8.7 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองมอบหมายใหผูอื่นมาประชุมแทน ใหมีหนังสือแตงต้ัง เสนอตอผูแทน
กรมพลศึกษาเพื่อพิจารณา 

/8.8 มรรยาท… 
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8.8 มรรยาทท่ีใชในการแขงขันกีฬาวูชู ใหปฏิบัติตามกติกากีฬาวูซูนานาชาติ 

9. รางวัลการแขงขัน  
9.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

(1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร  
(2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) ใหนับจากจํานวนเหรียญทองของนักกีฬาท่ีไดในการแขงขันครั้งนี้ เปนเกณฑ 
  (2) มีมรรยาทดี ปฏิบัติตนในกรอบระเบียบและกติกาการแขงขันไดดี 
  (3) นักกีฬาท่ีไดรางวัลดีเดนไปแลว 2 ปซอนกัน จะพิจารณาใหกับนักกีฬาอื่นท่ีมีคุณสมบัติ
ครบแทน 
  (4) หากนักกีฬาท่ีไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลนี้ แตเจาตัวขอสละสิทธิ์ ก็ใหพิจารณา
นักกีฬาอื่น 
  (5) กรณีพิจารณานักกีฬาประเภทประลองยุทธ ตองไมกระทําฟาวลระหวางการแขงขัน            
ในครั้งท่ีพิจารณานั้นดวย 
  (6) ประเภทราชสีห สิงโต ใหพิจารณาจากทีมท่ีไดเหรียญทองในการแขงขันท้ังหมด 
  (7) หากพิจารณาแลวคะแนนยังคงเสมอกัน ใหพิจารณาจากคะแนนรวมของรายการ                     
ท่ีชนะเลิศ นักกีฬาใดไดคะแนนมากกวา ใหนักกีฬาและทีมเปนผูไดรับรางวัล 

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
  (1) ฝกสอนดีเดน ตองมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขัน      
และปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูฝกสอนใน ชนิดกีฬาประเภทนั้น ๆ เทานั้น 
  (2) ใหนับจากจํานวนเหรียญของนักกีฬาของผูฝกสอนนั้น ท่ีไดจํานวนมากกวา (ในประเภทใด ๆ 
ท่ีสงเขาแขงขัน) 
  (3) ใหนับจากจํานวนนักกีฬาของผูฝกสอนในจังหวัดนั้น ๆ ท่ีสงแขงขันในประเภทใด ๆ ท่ีมากกวา 
  (4) พิจารณาจากมรรยาทของทีมนักกีฬา และตัวผูฝกสอนในชวงระหวางการแขงขันนั้น ๆ  
  (5) ไมจํากัดวาจะตองเปนชาย 1 หญิง 1 อาจเปนชายท้ังสองคน หรือหญิงท้ังสองคนก็ได 
 

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

 

 

 

/26. การแขงขัน... 
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26. การแขงขันกีฬาวูดบอล 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธวูดบอลนานาชาติ ป ค.ศ. 2017 และสมาคมกีฬาวูดบอล               

แหงประเทศไทยประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
2.1 ประเภทนับจํานวนการตี  (Stroke Competition)  

  (1) ทีมชาย  
  (2) ทีมหญิง  
  (3) บุคคลชาย   
  (4) บุคคลหญิง   

2.2 ประเภทนับประตู  (Fairway Competition ) 
   (1) บุคคลชาย   
  (2) บุคคลหญิง   
  (3) ชายคู  
  (4) หญิงคู  

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 

 3.1 นักกีฬาไมเกิน 16 คน ประกอบดวย ชาย 8 คน หญิง 8 คน 
  (1) ประเภทนับจํานวนการตี  
  (1.1) ประเภททีม แตละจังหวัดสงนักกีฬาได จํานวน 2 ทีม ประกอบดวย ทีมชาย 1 ทีม                
และทีมหญิง จํานวน 1 ทีม โดยหนึ่งทีม นักกีฬาไมนอยกวา 4 คน แตไมเกิน 6 คน 
  (1.2) ประเภทบุคคล จะคิดคะแนนนักกีฬาท่ีดีทีสุดของการแขงขันประเภททีม 
ประกอบดวย ชาย 12 คน หญิง 12 คน มาทําการแขงขัน  

(2) ประเภทนับประตู แตละจังหวัดจะสงนักกีฬาได จํานวน 4 คน ประกอบดวย นักกีฬาชาย    
2 คน และ นักกีฬาหญิง 2 คน  โดยตองไมเปนนักกีฬาท่ีลงสมัครแขงขันในประเภทนับจํานวนการตี 

3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอนประเภทนับจํานวนการตี               
และผูฝกสอนประเภทนับประตู 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย   
- สมาคมกีฬาวูดบอลแหงประเทศไทย   
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
/5. ทีมท่ีมีสิทธิ์... 
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5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต 
 (1) ประเภทนับจํานวนการตี ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดละ 2 ทีม ประกอบดวย ประเภททีมชาย 

1 ทีม และประเภททีมหญิง 1 ทีม  
 (2) ประเภทนับประตู ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดละ 4 คน ประกอบดวย ชาย 2 คน และ               

หญิง 2 คน  โดยตองไมเปนนักกีฬาท่ีลงสมัครแขงขันในประเภทนับจํานวนการตี 
5.2 การแขงขันระดับชาติ 
 (1) ประเภทนับจํานวนการตี ตัวแทนนักกีฬาเขตละ 2 ทีม ประกอบดวย ประเภท            

ทีมชาย 1 ทีม และประเภททีมหญิง 1 ทีม  
 (2) ประเภทนับประตู ตัวแทนนักกีฬาเขตละ 4 คน ประกอบดวย ชาย 2 คน และ                    

หญิง 2 คน โดยตองไมเปนนักกีฬาท่ีลงสมัครแขงขันในประเภทนับจํานวนการตี 

6. วิธกีารจัดการแขงขัน 
6.1 การแขงขันระดับเขต ใหดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขัน

ระดับชาติ โดยจัดการแขงขัน ดังนี ้
   (1) ประเภทนับจํานวนการตี  (Stroke Competition)  
   (1.1) ทีมชาย 
   (1.2) ทีมหญิง 
  (2) ประเภทนับประตู  (Fairway Competition ) 
    (2.1) บุคคลชาย   
   (2.2) บุคคลหญิง   
  (3) ประเภทนับจํานวนการตี ทีมชายและทีมหญิง ใหคิดคะแนนจากผูเลนท่ีมีคะแนนดีท่ีสุด 
จํานวน 4 คน โดยทีมท่ีมีจํานวนการตีรวมกันนอยท่ีสุดเปนทีมชนะเลิศ และไดสิทธิ์เปนตัวแทนเขต เขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ตอไป 
  (4) ประเภทนับประตู นับคะแนนจากการทําประตูมากท่ีสุดในการแขงขัน 12 เกท นักกีฬาท่ีได
เขารอบชิงชนะเลิศ จะไดสิทธิ์เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ท้ัง 2 คน 
  (5) อุปกรณท่ีใชในการแขงขันตองไดรับการรับรองจากสหพันธวูดบอลนานาชาติเทานัน้ 

6.2 การแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้
  (1) ประเภทนับจํานวนการตี (Stroke Competition)  
   (1.1) ทีมชาย  
   (1.2) ทีมหญิง  
   (1.3) บุคคลชาย   
   (1.4) บุคคลหญิง   
   (2) ประเภทนับประตู  (Fairway Competition ) 
    (2.1) บุคคลชาย   
   (2.2) บุคคลหญิง   
   (2.3) ชายคู  
   (2.4) หญิงคู 
 

/(3) ประเภทนับ... 



- 131 - 
 

 

  (3) ประเภทนับจํานวนการตี ทีมชายและทีมหญิง ใหคิดคะแนนจากผูเลนท่ีมีคะแนนดีท่ีสุด 
จํานวน 4 คน โดยทีมท่ีมีจํานวนการตีรวมกันนอยท่ีสุดเปนทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับท่ี 3 ตามลําดับ  
  (4) ประเภทนับจํานวนการตี บุคคลชายและบุคคลหญิง ใหคิดคะแนนนักกีฬาจากคะแนนการ
แขงขันประเภททีมท่ีมีคะแนนดีท่ีสุด จํานวน 24 คน ประกอบดวย นักกีฬาชาย จํานวน 12 คน นักกีฬาหญิง 
จํานวน 12 คน ไปแขงขันรอบชิงชนะเลิศ โดยผูเลนท่ีมีจํานวนการตีนอยครั้งท่ีสุดจะเปนผูชนะเลิศ รองชนะเลิศ 
และอันดับท่ี 3 ตามลําดับ 
  (5) ประเภทนับประตู บุคคลชาย-หญงิ และชายคู-หญิงคู นับคะแนนจากการทําประตูมากท่ีสุด
ในการแขงขัน 12 เกท นักกีฬาท่ีทําประตูไดมากท่ีสุด จะเปนผูชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับท่ี 3 ตามลําดับ 
  (6) อุปกรณการแขงขันวูดบอลตองไดรับการรับรองจากสหพันธวูดบอลนานาชาติ เทานั้น 

7. ขอปฏบิัติในการแขงขัน 
7.1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาทีมชายและทีมหญิงในวันประชุมผู จัดการทีม                 

เพื่อยืนยันความถูกตอง จะขอเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม หรือสับเปล่ียนบุคคลแตอยางใดไมไดไมวากรณีใด ๆ เวนแต
จะขอแกไขตัวสะกดการันตท่ีเกิดจกการเขียนผิดหรือพิมพผิดเทานั้น 

7.2 เจาหนาท่ีทีมจะตองนํานักกีฬาไปถึงสนามแขงขันอยางนอย 30 นาที เมื่อคณะกรรมการเรียก
หรือประกาศรายช่ือผูท่ีลงทําการแขงขัน หากนักกีฬาคนใดไมแสดงตัว นักกีฬาคนนั้นไมมีสิทธิ์ลงแขงขันในครั้งนั้น 
และใหปรับเปนแพตามกติกาการแขงขัน  

7.3 นักกีฬาคนใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันหรือมาแขงขันไมทันตามเวลาท่ีกําหนดและ
คณะกรรมการจัดการแขงขันใหขยายเวลาออกไปไดอีก 10 นาที หากเลยเวลานั้น ใหปรับทีมนั้นเปนแพ        
ในการแขงขันครั้งนั้นทันที แตมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

7.4 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอเจาหนาท่ีผู ตัดสิน         
เพื่อตรวจสอบกอนลงสนามแขงขันทุกครั้ง 

8. การแตงกาย 
8.1 นักกีฬาตองแตงกายใหสุภาพและเหมือนกันทุกคน โดยสวมเส้ือคอปกแขนส้ันหรือแขนยาว

เหมือนกันทุกคน  สวมกาง เกงขา ส้ันหรือกาง เกงขายาวมี หู เ ข็ม ขัด พรอมคาดเ ข็มขัดให เรียบรอย                      
ตองเอาชายเส้ือใสไวในกางเกง และสวมรองเทากีฬา 

8.2 หากมีเครื่องหมายการคาโฆษณาหรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาท่ีมิใชสิทธิประโยชน                
ของเกมการแขงขันหรือช่ือจังหวัดปรากฏบนเครื่องแตงกาย ใหมีขนาดไมเกิน 2 x 3 นิ้ว 

8.3 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแขงขัน หามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล และยาเสพติด ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใส
เฉพาะชวงเวลาอบอุนรางกายกอนการแขงขันไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  
ทีมนั้นจะตองรับผิดชอบเอง กรมพลศึกษาจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

8.4 เจาหนาท่ีทีมตองแตงกายใหสุภาพ เรียบรอย  
8.5 หากนักกีฬาไมแตงกายใหถูกตอง จะไมใหลงทําการแขงขันโดยเด็ดขาด 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
9.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม           

ท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
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9.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดอยางรายแรง จะตอง         
ถูกลงโทษ และตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร  
10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) ใหกรรมการผูตัดสิน เปนผูพิจารณานักกีฬาดีเดน และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 

(6) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 

(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ
ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

------------------------------------------------------------ 
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27. การแขงขันกีฬาสนุกเกอร 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564  
1.2 ใชกติกาซึ่งสหพันธบิลเลียดและสนุกเกอรนานาชาติ (The International Billiards & Snooker 

Federation) และท่ีสมาพันธกีฬาบิลเลียดแหงเอเชีย(Asian Confederation of Billiards Sports) ท่ีประกาศใช
ในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน 
สนุกเกอร 6 แดง มีการแขงขัน 3 ประเภท ดังนี ้
2.1 ประเภททีม  
2.2 ประเภทเด่ียว 
2.3 ประเภทคู 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดระดับเขตรวมถึงระดับชาติ สามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 

 3.1 นักกีฬา จํานวนไมเกิน 7 คน ดังนี้  
(1) ประเภทเด่ียว ใหสงนักกีฬา 2 คน 
(2) ประเภทคู ใหสงนักกีฬา 2 คู 
(3) ประเภททีม ใหสงนักกีฬา 1 ทีม  

 3.2 นักกีฬา 1 คน เลือกเลนไดไมเกิน 2 ประเภท 
 3.3 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 2 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีมและผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี้ 
  - กรมพลศึกษา 
  - การกีฬาแหงประเทศไทย   
  - สมาคมกีฬาบิลเลียดแหงประเทศไทย  
  - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
 5.1 การแขงขันระดับเขต  
   (1) ตัวแทนนักกีฬาสนุกเกอร จังหวัดละ 1 ทีม  
  5.2 การแขงขันระดับชาติ 
   (1) ตัวแทนกีฬาสนุกเกอร เขตละ 1 ทีม  

6. วิธีการจัดการแขงขัน 
6.1 การแขงขันระดับเขต ใหดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือก เพื่อเขารวมการแขงขันระดับชาติ                

โดยจัดการแขงขัน ดังนี้ 
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(1) ประเภทเด่ียว  
 กําหนดใหสงนักกีฬาไดจังหวัด ละ 2 คน แขงขันแบบแบงสาย แขงขันระบบ 3 ใน 5 เฟรม 

รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศแขงขันระบบ 4 ใน 7 เฟรม 
   -  ผูชนะ  เขาไปชิงชนะเลิศ 
   -  ผูแพ  ชิงอับดับท่ี 3 
(2) ประเภทคู  

กําหนดใหสงนักกีฬาไดจังหวัดละ 2 คู แขงขันแบบแพคัดออก แขงขันระบบ 3 ใน 5 เฟรม 
รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ แขงขัน 3 ใน 5 เฟรม 

   -  ผูชนะ  เขาไปชิงชนะเลิศ 
   -  ผูแพ  ชิงอับดับท่ี 3 
(3) ประเภททีม  

กําหนดใหสงนักกีฬาไดจังหวัดละ 1 ทีม แขงขันแบบแพคัดออก ลําดับการเลนของนักกีฬา                 
ใหเปนในลักษณะ 

   - คูท่ี 1 เด่ียวมือ 1 
   - คูท่ี 2 เด่ียวมือ 2 
   - คูท่ี 3  คูมือ 1 
   - คูท่ี 4 คูมือ 2  
   - คูท่ี 5  เด่ียวมือ 3  
 ตัดสินผล แพ – ชนะ  3 ใน 5 คู โดยท่ีแตละคูแขงขันตัดสิน แพ – ชนะ ใน 1 เฟรม       

กอนทําการแขงขันในแตละคูจะมีการเส่ียงทาย เพื่อใหผูชนะมีโอกาสเลือก 
   -  เปดเฟรม 
   -  ใหคูตอสูเปดเฟรม 
 ขอปฏิบัติในการแขงขันประเภททีม ใหผูจัดการทีมสงรายช่ือนักกีฬากอนการแขงขัน 20 นาที 
   - ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ 
   - ผูแพ ชิงอับดับท่ี 3 

6.2 การแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้
(1)  ประเภทเด่ียว  

      กําหนดใหสงนักกีฬาไดเขต ละ 2 คน รวมเปน 20 คน แขงขันแบบแบงสาย แขงขันระบบ    
3 ใน 5 เฟรม รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศแขงขันระบบ 4 ใน 7 เฟรม 

   -  ผูชนะ  เขาไปชิงชนะเลิศ 
   -  ผูแพ  ชิงอับดับท่ี 3 
 (2)  ประเภทคู  

  กําหนดใหสงนักกีฬาไดเขตละ 2 คู รวมเปน 20 คูแขงขันแบบแพคัดออก แขงขันระบบ      
3 ใน 5 เฟรม รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ แขงขัน 3 ใน 5 เฟรม 

   -  ผูชนะ  เขาไปชิงชนะเลิศ 
   -  ผูแพ  ชิงอับดับท่ี 3 
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(3)  ประเภททีม  
กําหนดใหสงนักกีฬาได เขตละ 1 ทีม  รวมท้ังหมด 10  ทีม แขงขันแบบแพ คัดออก  

ลําดับการเลนของนักกีฬา ใหเปนในลักษณะ 
   - คูท่ี 1 เด่ียวมือ 1 
   - คูท่ี 2 เด่ียวมือ 2 
   - คูท่ี 3  คูมือ 1 
   - คูท่ี 4 คูมือ 2  
   - คูท่ี 5  เด่ียวมือ 3  

ตัดสินผล แพ – ชนะ  3 ใน 5 คู โดยท่ีแตละคูแขงขันตัดสิน แพ – ชนะ ใน 1 เฟรม กอน
ทําการแขงขันในแตละคูจะมีการเส่ียงทาย เพื่อใหผูชนะมีโอกาสเลือก 

   -  เปดเฟรม 
   -  ใหคูตอสูเปดเฟรม 

ขอปฏิบัติในการแขงขันประเภททีม ใหผูจัดการทีมสงรายช่ือนักกีฬากอนการแขงขัน 20 นาที 
   - ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ 
   - ผูแพ ชิงอับดับท่ี 3 

7. ขอปฏบิัติในการแขงขัน 
7.1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาในวันประชุมผูจัดการทีม เพื่อยืนยันความถูกตอง 
7 .2 เจ าหนา ท่ี ทีมจะตองส งราย ช่ือนักกีฬากอนเวลาตามกําหนดการแข ง ขัน 30 นาที                    

เมื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันเรียกหรือประกาศรายช่ือนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขัน หากนักกีฬาคนใดไมแสดง
ตัว นักกีฬาคนนั้นไมมีสิทธิ์ลงแขงขันในครั้งนั้น และใหปรับทีมนั้นเปนแพตามกติกาการแขงขัน ถานักกีฬาท่ีมี
รายช่ือเปนนักกีฬาสํารองใหตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้นและยังมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

7.3 ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันหรือมาแขงขันไมทันตามเวลาท่ีกําหนดและคณะกรรมการ
จัดการแขงขันใหขยายเวลาออกไปไดอีก 10 นาที หากเลยเวลานั้น ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ในการแขงขันครั้งนั้น
ทันที แตมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

7.4 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอเจาหนาท่ีผูตัดสิน      
เพื่อตรวจสอบกอนลงสนามทุกครั้งและเจาหนาท่ีทีมจะตองมีบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด ขณะปฏิบัติ
หนาท่ีในสนามทุกครั้งเชนเดียวกัน 

8. การแตงกาย 
การแตงกายใหเปนไปตามกติกาสหพันธบิลเลียดและสนุกเกอรนานาชาติ (The International Billiards 

& Snooker Federation) และท่ีสมาพันธกีฬาบิลเลียดแหงเอเชีย (Asian Confederation of Billiards Sports) 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
9.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
9.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ และ

ตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 
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10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร  
10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 1 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 1 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) ใหกรรมการผูตัดสิน เปนผูพิจารณานักกีฬาดีเดน และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 

(6) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 

(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ
ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

------------------------------------------------------------ 
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28. การแขงขันกีฬาหมากลอม 

1. การแขงขันกีฬาหมากลอม 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาหมากลอมแหงประเทศไทย ท่ีประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน  
2.1 ประเภททีม 

(1) ทีมชาย 
(2) ทีมหญิง 
(3) ทีมผสม 

2.2 ประเภทคู (Pair Go) 
(1) คูชาย 
(2) คูหญิง 
(3) คูผสม 

2.3 ประเภทบุคคล 
(1) บุคคลชาย 
(2) บุคคลหญิง 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬา สงนักกีฬาไดไมเกิน 16 คน ดังนี ้

  (1)  ประเภททีม  สงไดประเภทละ 1 ทีม  โดยสงนักกีฬาไดทีมละ 3 คน 
  - ประเภททีมผสม 3 คน มีนักกีฬาหญิงอยางนอย 1 คน และตองอยูมือท่ี 3 เสมอ              
หากมีนักกีฬาไมสามารถลงแขงขันได 1 คน ทีมผสมท่ีเหลือตองเปนชาย 1 คน และหญิง (มือ 3) 1 คน จึงจะ
ลงแขงขันได 

(2) ประเภทคู (Pair Go) สงไดประเภทละ 1 คู โดยสงนักกีฬาไดคูละ  2 คน  
(3) ประเภทบุคคล สงไดประเภทละ 1 คน  

3.2 เจาหนาท่ีทีม  
  จํานวนไมเกิน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้
  - กรมพลศึกษา 
  - การกีฬาแหงประเทศไทย  
  - สมาคมกีฬาหมากลอมแหงประเทศไทย    
  - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
๕.๑ การแขงขันระดับเขต 

(1) ประเภททีม ทําการคัดเลือกใหเหลือเพียง 
- ทีมชาย 1 ทีม  
- ทีมหญิง 1 ทีม  
- ทีมผสม 1 ทีม 

(2) ประเภทคู ทําการคัดเลือกใหเหลือเพียง 
- คูชาย 1 คู  
- คูหญิง 1 คู  
- คูผสม 1 คู 

(3) ประเภทบุคคล ทําการคัดเลือกใหเหลือเพียง 
- บุคคลชาย 1 คน  
- บุคคลหญิง 1 คน 

๕.๒ การแขงขันระดับชาติ 
(1) ประเภททีมชาย ทีมหญิง และทีมผสม จากระดับเขต 10 เขต รวม 

- ทีมชาย 10 ทีม 
- ทีมหญิง 10 ทีม  
- ทีมผสม 10 ทีม    

(2) ประเภทคูชาย คูหญิง และคูผสม จากระดับเขต 10 เขต รวม 
- คูชาย 10 คู   
- คูหญิง 10 คู 
- คูผสม 10 คู 

(3) ประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง จากระดับเขต 10 เขต รวม 
- บุคคลชาย 10 คน  
- บุคคลหญิง 10 คน 

6. วิธีการจัดการแขงขัน 
6.1 การแขงขันระดับเขต  
การแขงขันระดับเขตใชระบบ Swiss Pairing System ของโปรแกรม Macmahon จํานวนไมนอยกวา 

3 รอบ ในการคัดเลือก และใชกติกาการแขงขันใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2564 ยกเวน เวลาในการคัดเขตใหฝายละ 45 นาที รวมไมเกิน 1 ช่ัวโมง 30 นาที ไมมีตอเวลา 
(เบียวโยมิ) 

6.2 การแขงขันระดับชาติ 
      การแขงขันในรอบแรกของแตละประเภท 

(1) ใชการแขงขันระบบ Swiss Pairing System 
(2) หากมีทีมเขารวมการแขงขันไมครบคู คณะกรรมการจัดการแขงขันสามารถใสทีม “BYE” 

เพื่อใหจับคูไดลงตัว 
(3) จํานวนกระดานท่ีใชในการแขงขัน ไมนอยกวา 3 กระดาน 
(4) ผูชนะในแตละกระดานได 1 คะแนน ผูแพได 0 คะแนน 

/6.3 การพิจารณา... 
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6.3 การพิจารณาหาผูเขารอบ ของแตละประเภท 
(1) ผูท่ีไดคะแนนอันดับ 1, 2, 3 และ 4 เขารอบรองชนะเลิศ  
(2) กรณีมีคะแนนเทากัน 2 คน/ทีม ใหพิจารณาผลการแขงขันของคูกรณี ผูชนะไดเขารอบ 
(3) กรณีไมเคยเจอกันมากอนใหดูคะแนน SOS และ SOSOS ตามลําดับเพื่อหาผูเขารอบ                 

หากยังเทากันใหจับสลากหาผูเขารอบ 
(4) กรณีคะแนนเทากัน 3 คน/ทีม ใหพิจารณา SOS และ SOSOS ตามลําดับเพื่อหาผูเขารอบ               

หากยังเทากันใหจับสลากหาผูเขารอบ  
(5) กรณีคะแนนเทากัน 3 คน/ทีม และแพชนะกันเปนงูกินหางใหพิจารณา SOS และ SOSOS 

ตามลําดับเพื่อหาผูเขารอบ 
(6) หากพิจารณา SOS และ SOSOS ตามลําดับแลวยัง เหลือคูกรณีท่ีมีคะแนนเท ากัน                     

ทุกประการอีก 2 คน ใหพิจารณาผลการแขงขันของคูกรณี ผูชนะไดเขารอบ หากยังเทากัน ใหจับสลาก        
หาผูเขารอบ 

(7)  ในกรณีโปรแกรมไมสามารถจัด Pairing เพื่ อหาทีมเข ารอบไดอย าง เหมาะสม                    
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณาจัด Pairing ไดโดยไดรับความเห็นชอบจากผูจัดการทีมท่ีเกี่ยวของ 

6.4 การแขงขันในรอบรองชนะเลิศ ในแตละประเภท 
ลําดับท่ี 1 แขงกับลําดับท่ี 4 
ลําดับท่ี 2 แขงกับลําดับท่ี 3  

6.5 การแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ ในแตละประเภท 
(1) ใหผูชนะตามขอ 6.3 ทําการแขงขันเพื่อหาผูชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศ 
(2) ใหผูแพตามขอ 6.3 ทําการแขงขันเพื่อหาผูชนะอันดับท่ี 3 
(3) ใหมีการแขงขันคูละ 1 กระดาน 

6.6 การวางมือการแขงขันประเภททีมและประเภทคู 
(1) ในการแขงขันประเภททีม ใหมือ 1 แขงกับมือ 1 มือ 2 แขงกับมือ 2 และมือ 3 แขงกับ  

มือ 3 ของแตละทีมทุกรอบ โดยแตละทีมตองสงรายช่ือนักกีฬา มือ 1 , 2, 3 กอนการแขงขันในแตละกระดาน           
ของประเภทนั้น ๆ ตองสงรายช่ือกอนการแขงขันไมนอยกวา 15 นาที 

(2) ในการแขงขันประเภททีมผสม ใหนักกีฬาหญิงอยางนอย 1 คน อยูมือ 3 
(3) ในการแขงขันประเภทคู ใหแตละทีมสงนักกีฬามือ 1 และมือ 2 กอนการแขงขันในแตละ

ประเภทนั้น ๆ และหามเปล่ียนมือตลอดการแขงขัน โดยในการแขงขันคูผสมใหนักกีฬาหญิงอยูมือ 1 ตลอด              
การแขงขัน 

6.7 ในการแขงขันประเภททีม ทีมชนะคือ ทีมท่ีมีนักกีฬาชนะต้ังแต 2 คนข้ึนไปในกระดานนั้น ๆ 
  ในกรณีท่ีท้ัง 2 ทีมมีผลการแขงขันออกมาเสมอใหใชผลการแขงขันของ มือ 1 มือ 2 และมือ 3  
เปนผลการตัดสินตามลําดับ 

6.8 ในแตละกระดานจะจับคูแขงขันกัน โดยใหผูท่ีมีคะแนนเทากัน และยังไมเคยแขงขันกันมากอน      
มาพบกันในกรณีท่ีไมสามารถหาคูแขงขันท่ีมีคะแนนเทากันได โปรแกรมคอมพิวเตอรจะหาคูแขงขันตามระบบ          
Paring System ของโปรแกรม Macmahon  

6.9 นักกีฬาสามารถลงแขงไดหลายประเภทการแขงขันตามวันการแขงขันไมสามารถซ้ํามือได       
ในประเภทท่ีแขงขันในวันและเวลาเดียวกัน   
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6.10 ใชระบบ Swiss Pairing System ของโปรแกรม Macmahon จํานวนไมนอยกวา 3 รอบ             
ในการคัดเลือกระดับเขต และกติกาการแขงขันใหเปนไปตามระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 ยกเวนเวลาในการแขงขันใหฝายละ 1 ช่ัวโมง ไมมีตอเวลา (เบียวโยมิ) 

6.11 ใหผูชนะการเส่ียงทายเปนผูเลือกสีหมาก  (การเส่ียงทายใหใชการกําเม็ดทายคู ทายค่ี) 
6.12 ใหฝายดําไดวางหมากเม็ดแรก แตตองลบแตมตอ 6.5 คะแนน ตอนนบัคะแนน  
6.13 ใชกติกาการนับคะแนนแบบญี่ปุน หากมีปญหาเรื่องเชลยใหใชการนับคะแนนแบบจีน 
6.14 การวางหมากหามทดลองวางหรือใชนิ้วจ้ิมดูเมื่อวางหมากท่ีจุดใดถือวาวางจุดนัน้ แมวาจะยัง

ไมปลอยมือ 
6.15 ในกรณีท้ังสองฝายคิดวาจะทําแตมเพิ่มไมไดแลว ใหผลัดกันลงในตา Neutral จนหมด และ

เมื่อท้ังสองฝายบอก “ผาน” ถือวาจบเกมส 
6.16 แตละเม็ดจะใชเวลาคิดนานเทาใดก็ได แตเวลาท่ีใชรวมของแตละฝาย ตองไมเกิน 45 นาที      

หากฝายใดฝายหนึ่งใชเวลาไป 45 นาทีแลว เกมสยังไมจบจะตองถูกบังคับใหเดิน 1 เม็ด ภายในเวลา 
30 วินาที เชนนี้เรื่อย ๆ ไปจนกวาจะจบเกมสการแขงขัน หากนักกีฬาไมสามารถเดินหมาก 1 เม็ด ภายในเวลา 
30 วินาที ครบ 3 ครั้ง จะตองถูกปรับเปนฝายแพทันที 

6.17 การปรับลดเวลานาฬิกาจับเวลา  (Chess Clock)  
   (1) เมื่อเริ่มการแขงขันแลวฝายใดฝายหนึ่งยังไมลงแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขันจะให     
ฝายท่ีมารอกดนาฬิกาจับเวลาทันที ถาครบ 15 นาที แลวอีกฝายหนึ่ง ยังไมมาแขงขัน ใหถือวาฝายท่ีมาแลว
เปนฝายชนะ แตถาทันกอนครบ 15 นาที ก็อนุญาตใหทําการแขงขันได แตตองหักเวลาออกเทากับท่ีอีกฝาย
หนึ่งตองรอ 
   (2) เมื่อเริ่มการแขงขันแลวท้ังสองฝายตางยังไมลงแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขัน      
จะเปนคนกดนาฬิกาจับเวลาทันที ถาครบ 15 นาที แลวยังไมมีฝายหนึ่ง ฝายใดมาแขงขัน ใหถือวาแพท้ังคู     
แตถาทันกอนครบ 15 นาที ก็อนุญาตใหทําการแขงขันได แตตองหักเวลาท้ัง 2 ฝายออกเทากัน โดยผลรวม
เทากับเวลาท่ีเสียไป 

กติกาการแขงขันประเภทคู (Pair Go) 
 (1) การเลน Pair Go จะเปนการเลนระหวาง คูผสม คูหญิง คูชาย โดยนักกีฬาท้ังสอง                 

ของแตละคู เรียกวา “Partners”  
   (2) การนั่ง  นักกีฬาท้ังสองตองนั่งขาง ๆ กันโดยหันหนาเขาหาคูตรงขามและกระดาน  
   (3) การวางหมาก นักกีฬาตองปฏิบัติตามกฎวางลําดับหมากตามนี ้
  (3.1) คูผสม 

(3.1.1) นักกีฬาหญิงทีม 1 วางหมากดํา – นักกีฬาหญิงทีม 2 วางหมากขาว 
(3.1.2) นักกีฬาชายทีม  1 วางหมากดํา – นักกีฬาชายทีม 2 วางหมากขาว       

โดยวางหมากตามลําดับสลับกันไป 
(3.2) คูหญิง, คูชาย 

(3.2.1) นักกีฬาหญิง/ชายทีม 1 มือ 1 วางหมากดํา – นักกีฬาหญิง/ชาย ทีม 2 
มือ 1 วางหมากขาว 

 (3.2.2) นักกีฬาหญิง/ชายทีม 1 มือ 2 วางหมากดํา – นักกีฬาหญิง/ชาย ทีม 2  
มือ 2 วางหมากขาวโดยวางหมากตามลําดับสลับกันไป 
 

/6.18 ระหวางการ... 



- 141 - 
 

 

6.18 ระหวางการแขงขัน หามนักกีฬาปรึกษา หรือใหคําแนะนํากัน ไมวาจะเปนทางการพูด   
หรือแสดงทาทางใด ๆ ยกเวนการใหพูดคุยกันไดแคบอกวาถึงตาใครเลนหรือหารือวาจะยอมแพหรือไม            
การยอมแพนักกีฬาจะตองถามคูของตนกอนวาจะยินยอมหรือไมซึ่งคูมีสิทธิ์ยอมหรือไมยอมก็ได 

6.19 การยอมแพ นักกีฬาสามารถทําไดก็ตอเมื่อถึงตาตนเอง และคูของนักกีฬาไมสามารถบอกยอม
แพแทนกันได 

6.20 การทําผิดกฎ (การวางหมากผิดลําดับ) 
   (1) เมื่อมีการประทวงวามีการเลนผิดลําดับใหผูตัดสินหักคะแนนฝายท่ีวางหมากผิดลําดับ ดังนี ้

(1.1) ผิดครั้งท่ี 1 หัก 3 คะแนน 
-  ถือวาหมากเม็ดนั้นเปนหมากท่ีถูกตองของนักกีฬามือนั้น 
-  ใหอีกฝายหนึ่งท่ีอยูลําดับถัดไปจากมือนี้ เปนผูวางหมาก 

(1.2) ผิดครั้งท่ี 2 หัก 5 คะแนน 
-  ถือวาหมากเม็ดนั้นเปนหมากท่ีถูกตองของนักกีฬามือนั้น 
-  ใหอีกฝายหนึ่งท่ีอยูลําดับถัดไปจากมือนี้ เปนผูวางหมาก 

(1.3) ผิดครั้งท่ี 3 ปรับแพทันที 
(1.4) การนับครั้งนั้น ใหนับเปนครั้งท่ีคูฝายดังกลาวทําผิด 

   (2) เมื่อมีการเลนผิดลําดับ ตามท่ีระบุในขอ 6.6 แตไมมีการประทวงในทันทีทันใด ถือวาไมมี
การเลนผิดลําดับ 

6.21 ถาจับไดวามีการปรึกษากันระหวางคู ปรับแพทันที 
6.22 เกมการแขงขันจะหยุดเมื่อมีการขอผานติดตอกัน 2 ครั้ง  
6.23 การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนท่ีสุด 
6.24 ใหเจาหนาท่ีทีมเขาประชุมผูจัดการทีมเพื่อยืนยันนักกีฬาท่ีสามารถทําการแขงขันได และเพื่อ

จับสลากกอนการแขงขันแตละประเภท ในกรณีท่ีนักกีฬาไมสามารถทําการแขงขันไดใหเจาหนาท่ีทีม             
ทําหนังสือแจงกรมพลศึกษาตอไป 

6.25 หามเจาหนาท่ีทีมสอนนักกีฬาระหวางการแขงขัน 
6.26 ระเบียบปฏิบัติในการแขงขันใหเปนไปตามขอกําหนดในการแขงขันของ สมาคมกีฬาหมากลอม

แหงประเทศไทย  
6.27 หามผูชมการแขงขันสงเสียงดัง และรบกวนสมาธิผูเขาแขงขัน  

7. ขอปฏบิัติในการแขงขัน 
7.1 ใหจํานวนผูฝกสอน แตละเขตในการแขงขันระดับชาติใหใชอัตราสวนนักกีฬา 6 คนตอผูฝกสอน 

1 คน รวมแลวไมเกิน 3 คน 
7.2 หากไมเขาเกณฑ ขอ 7.1 จํานวนผูฝกสอน ถาเขตใดนักกีฬาไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาชาย 

อยางตํ่า 3 คน และนักกีฬาหญิงอยางตํ่า 3 คน จะไดเจาหนาท่ีทีม 2 คน คือ ผูจัดการทีม/ผูฝกสอนทีมชาย 1 คน 
และผูฝกสอนทีมหญิง 1 คน 

7.3 ใหผูจัดการทีมหรือตัวแทน เขาประชุมผูจัดการทีมและจับฉลากกอนการแขงขันแตละประเภท 
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8. การแตงกาย 
นักกีฬาตองแตงกายสุภาพเรียบรอยหรือใสชุดกีฬาท่ีมี เครื่องหมายบงบอกวาเปนนักกีฬา                  

ของจังหวัดท่ีตนสังกัด หามสวมกางเกงยีนส หรือกางเกงท่ีมีลักษณะคลายกางเกงยีนส สวมรองเทากีฬาหรือ
รองเทาผาใบและหามสวมรองเทาแตะโดยเด็ดขาด 

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
9.1 ใหเปนไปตามกฎขอบังคับ ของสมาคมกีฬาหมากลอมแหงประเทศไทย 
9.2 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทุกคน จะตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูตัดสิน และของคณะกรรมการจัดการ

แขงขัน มิฉะนั้น จะตองถูกเชิญออกจากสนาม หรือพักการปฏิบัติหนาท่ี 

10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1  ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2  ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3  ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร  
10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) ใหกรรมการผูตัดสิน เปนผูพิจารณานักกีฬาดีเดน และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 

(6) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 

(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ
ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

------------------------------------------------------------ 
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29. การแขงขันกีฬาฮอกก้ี 

1 ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธฮอกกี้นานาชาติ (FIH) และท่ีสมาคมกีฬาฮอกกี้แหงประเทศไทย 

ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน  
2.1 ประเภททีมชาย 
2.2 ประเภททีมหญิง 

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬาไดไมเกินทีมละ 18 คน  
3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

 4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแหงประเทศไทย   
- สมาคมกีฬาฮอกกี้แหงประเทศไทย  
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต  

  ทีมตัวแทนนักกีฬาฮอกกี้จังหวัดละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
5.2 การแขงขันระดับชาติ 

  (1) ทีมตัวแทนกีฬาฮอกกี้เขตละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
  (2) ทีมชนะเลิศในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41“อุดรธานีเกมส” 
ประจําป 2563 ประกอบดวย ทีมชาย เขต 3 จังหวัดบุรีรัมย และทีมหญิง เขต 2 จังหวัดชลบุร ี
   (3) ทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔2 ประจําป 2566 
ประกอบดวย ฮอกกีป้ระเภททีมชาย ฮอกกี้ประเภททีมหญิง  

6. วิธกีารจัดการแขงขัน  
6.1 การแขงขันระดับเขต และการแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้

 (1) ประเภททีมชาย 
 (2) ประเภททีมหญิง 
 (3) วิธีการจัดการแขงขัน 

(3.1) จํานวนทีมท่ีเขารวมการแขงขันนอยกวา 6 ทีม ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด                  
เพื่อจัดลําดับ ทีมท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดจะไดสิทธิ์เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 42 
ประจําป 2566 

/(3.2) จํานวนทีม... 
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(3.2) จํานวนทีมท่ีเขารวมการแขงขันมากกวา 6 ทีมข้ึนไป จัดการแขงขันแบบแบงสาย
การแขงขัน ทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และ 2 ของแตละสาย เขารอบแขงขันตอไป 
    - เชน มีทีมสมัครเขารวมการแขงขันครบ 12 ทีม ใหแบงสายการแขงขันออกเปน          
4 สาย (สาย A, B, C, D)  ดังนี ้
 สาย A   สาย B   สาย C   สาย D   

A 1…………………  B 1…………………… C 1…………………… D 1…………………… 
A 2…………………  B 2…………………… C 2…………………… D 2…………………… 
A 3…………………  B 3…………………… C 3…………………… D 3…………………… 

รอบรองชนะเลิศ 
สาย X  ท่ี 1 สาย A  พบ  ท่ี 2 สาย B 
สาย Y  ท่ี 1 สาย B  พบ  ท่ี 2 สาย A 

รอบชิงชนะเลิศ 
     ชิงชนะเลิศ ทีมชนะสาย X  พบ  ทีมชนะสาย Y 

6.2 การจัดการแขงขันต้ังแตรอบแรก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาแขงขันในแตละคู ถามีผล
การแขงขันเสมอกัน ใหหาทีมชนะ โดยการยิงจุดโทษ ณ จุดโทษ (Penal Stoke) กรณีเมื่อจบการแขงขัน      
ในรอบแรก ทีมมีคะแนนเทากัน ใหทําการยิงลูกโทษ ณ จุดโทษ เพื่อหาอันดับท่ีสูงกวา 

การนับคะแนน  ในการแขงขันพบกันหมด ใหนับคะแนน ดังนี้ 
 - ทีมชนะได 3  คะแนน 
 - ทีมเสมอได 1  คะแนน 
 - ทีมแพ 0  คะแนน 

6.3 การแขงขันแบงเปน ๔ ควอเตอร ควอเตอรละ ๑๕ นาที 
6.4 การปรับกําหนดการแขงขัน หากมีการเล่ือนหรือส่ังงดการแขงขันของทีมท่ีปฏิบัติผิดระเบียบ       

การแขงขันเมื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันประกาศไปแลวถือวายุติ 
6.5 ใหเจาหนาท่ีทีมมารับเอกสารสงรายช่ือผูเขาแขงขันกอนถึงกําหนดเวลาแขงขัน ๓๐ นาที             

ใหสงรายช่ือนักกีฬาตามแบบท่ีกําหนดไวโดยกรอกขอความใหครบถวนและยื่นตอเจาหนาท่ี ณ สนามแขงขัน  
6.6 จังหวัดใดท่ีสมัครเขาแขงขันแลว จะตองนําทีมไปแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไว      

เมื่อพนเวลาท่ีกําหนดไว ๑๕ นาที และยังมีผูเขาแขงขันไมครบ ๗ คน ใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันนัดนั้น 
แตยังคงมีสิทธิ์เขาแขงขันในนัดตอไปตามปกติ  

6.7 ในระหวางการแขงขันใหเจาหนาท่ีทีมและนักกีฬาสํารองตองนั่งอยูในท่ีท่ีกําหนดไวเทานั้น  
และไมมีสิทธิ์เขาไปในสนาม เวนแตกรรมการผูตัดสินอนุญาต โดยเขาไดไมเกิน ๓ คน ซึ่งตองไมแตงกาย
เหมือนกับนักกีฬา การเปล่ียนตัวนักกีฬาระหวางการแขงขันสามารถเปล่ียนตัวนักกีฬาได 7 คน รวมท้ังผูรักษาประตู 

6.8 การเปล่ียนตัวนักกีฬาทุกครั้งตองใหนักกีฬาเปล่ียนตัวบริเวณจุดกึ่งกลางสนาม หากไมปฏิบัติ 
ตามท่ีกําหนดจะไมอนุญาตใหเปล่ียนตัวนักกีฬา 

6.9 ระหวางแขงขันอนุญาตใหใหนักกีฬาอยู ท่ีเสนขางขอบสนามเทานั้น ยกเวนกรณีมีนักกีฬา
บาดเจ็บในสนาม  

6.10 กําหนดการแขงขันใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันไดกําหนดไว จะขอ
เปล่ียนแปลงไมได  
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7. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
7.1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาทีมชายและทีมหญิงในวันประชุมผู จัดการทีม            

เพื่อยืนยันความถูกตอง 
7 .2 เจ าหนา ท่ี ทีมจะตองส งราย ช่ือนักกีฬากอนเวลาตามกําหนดการแข ง ขัน 30 นาที                          

เมื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันเรียกหรือประกาศรายช่ือผูท่ีลงทําการแขงขัน หากนักกีฬาคนใดไมแสดงตัว 
นักกีฬาคนนั้นไมมีสิทธิ์ลงแขงขันในครั้งนั้น และใหปรับทีมนั้นเปนแพตามกติกาการแขงขัน ถานักกีฬาท่ีมี
รายช่ือเปนนักกฬีาสํารองใหตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้นและยังมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

7.3 ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันหรือมาแขงขันไมทันตามเวลาท่ีกําหนดและคณะกรรมการ
จัดการแขงขันใหขยายเวลาออกไปไดอีก 10 นาที หากเลยเวลานั้น ใหปรับทีมนั้นเปนแพ  ในการแขงขันครั้งนั้น
ทันทีและยังมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป 

7.4 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอเจาหนาท่ีเทคนิคหรือ
ผูตัดสินเพื่อตรวจสอบกอนลงสนามทุกครั้งและเจาหนาท่ีทีมจะตองมีบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด ขณะ
ปฏิบัติหนาท่ีในสนามทุกครั้งเชนเดียวกัน 

8. การแตงกาย 
8.1 ชุดตอง เปน สี เ ดียวกันตามท่ีแจ ง ในทะเบียนการแข ง ขัน และนักกีฬา  ๑๘ คนแรก                   

ตองใสเส้ือหมายเลข ๑ – ๒๒ พรอมสวมถุงเทายาวและเครื่องปองกัน  
8.2 การแตงกายของผูรักษาประตูใหเปนไปตามกฎกติกาของสหพันธฮอกกี้นานาชาติ  
8.3 ทุกทีมตองแตงกายตามสีท่ีกําหนดตามท่ีแจงในการประชุมผูจัดการทีม หากไมปฏิบัติจะถูกปรับ

ใหแพการแขงขันในนัดนั้น  
8.4 หัวหนาทีมตองมีแถบเครื่องหมายบริเวณ แขนเส้ือดานซาย เทานั้น  
8.5 ตองติดหมายเลขประจําตัวทางดานหนา และหลังเส้ือพรอมท้ังหมายเลขท่ีขากางเกงแขงขัน          

ใหชัดเจนตามท่ีไดระบุหมายเลขของนักกีฬาแตละคนไวในใบสมัคร โดยหมายเลขท่ีหนาอกเส้ือ และท่ีขากางเกง    
ตองมีสวนสูงไมนอยกวา 10 เซนติเมตร สวนดานหลังเส้ือตองมีสวนสูงไมนอยกวา 25 เซนติเมตร 

8.6 หากทีมใด มีนักกีฬาท่ีไมติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไมตรงกับในทะเบียนใบสมัครใหปรับทีม
นั้นเปนแพและไมใหทําการแขงขันในรอบตอไป   

8.7 อนุญาตใหเครื่องแตงกายมีเครื่องหมายการคา คําโฆษณา หรือสัญลักษณ อันเปนการโฆษณา       
ท่ีมิใชช่ือของจังหวัด และตองมีขนาดไมเกินกวา 16 ตารางนิ้ว  

8.8 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแขงขัน หามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับบุหรี่ และแอลกอฮอล ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใสเฉพาะชวงเวลา 
อบอุนรางกายกอนการแขงขันไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กรมพลศึกษา  
จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

8.9 ในกรณีชุดแขงขันมีสีคลายคลึงกัน ใหทีมท่ีมีช่ืออยูหลังคูแขงขันเปล่ียนชุดแขงขัน ท้ังนี้โดยการ
พิจารณาของผูตัดสินท่ีทําหนาท่ีในคูนั้น ๆ  
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9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
9.1 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ทีมท่ีดี และจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัดตลอดเวลาในการแขงขัน 
9.2 กรณีท่ีฝาฝนกติกาจนผูตัดสินส่ังใหออกจากการแขงขัน ถือเปนความผิดจะตองถูกลงโทษ และ

ตองรายงานใหกรมพลศึกษาทราบเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป 

10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3   ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร  
10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) ใหกรรมการผูตัดสิน เปนผูพิจารณานักกีฬาดีเดน และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 

(6) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 

(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ
ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

------------------------------------------------------------ 
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30. การแขงขันกีฬาแฮนดบอล 
 

30.1 กีฬาแฮนดบอล 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธแฮนดบอลนานาชาติ  (IHF)  และท่ีสมาคมกีฬาแฮนดบอล     

แหงประเทศไทย ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน  
2.1 ประเภททีมชาย 
2.2 ประเภททีมหญิง   

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬา สงนักกีฬาไดไมนอยกวา 7 คน แตไมเกินกวา 20 คน  ประกอบดวยทีมชาย 1 ทีม และ

ทีมหญิง 1 ทีม (ตัดรายช่ือเหลือ 16 คน ในวันประชุมผูจัดการทีม) 
3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

  - กรมพลศึกษา  
  - การกีฬาแหงประเทศไทย  
  - สมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทยฯ  
  - สหพันธแฮนดบอลแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต  
  - สหพันธแฮนดบอลแหงเอเซีย  
  - สหพันธแฮนดบอลนานาชาติ  
  - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 ไมอนุญาตใหนักกีฬาแฮนดบอลชายหาดลงแขงขันกีฬาแฮนดบอลได 
4.2 นักกีฬาชายและหญิงในนามของนักกีฬาทีมชาติไทยหรือเยาวชนทีมชาติไทยสามารถลงแขงขันได 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต 

(1) ทีมตัวแทนนักกีฬาจังหวัดละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
5.2 การแขงขันระดับชาติ 

(1) ทีมตัวแทนนักกีฬาเขตละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
(2) ทีมชนะเลิศในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส” 

ประจําป ๒๕๖๓ ประกอบดวย ทีมชาย เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ และทีมหญิง เขต 4 จังหวัดขอนแกน  
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(3) ทีมจังหวัดเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้ง ท่ี 42                 
ประจําป 2566 ประกอบดวย ทีมชาย และทีมหญิง  

6. วิธกีารจัดการแขงขัน 
การแขงขันระดับเขต และการแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการ จับสลากแบงสาย การแขงขัน

แฮนดบอลท้ังประเภทชาย และประเภทหญิง ดังตอไปนี ้
6.1 กรณีมี 12 ทีม ใหแบงการแขงขันออกเปน 4 สาย สายละ 3 ทีม 
6.2 กรณีมีทีม 6 - 11 ทีม ใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย 
6.3 กรณีมีทีมต้ังแต 5 ทีม ลงมาใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด 
6.4 การจัดใหมีการแบงสายและจัดการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย  ในกรณีทีมท่ีอยูในสายเดียวกัน

มีคะแนนเทากันเมื่อการแขงขันรอบแรกเสร็จส้ินลง ใหใชวิธีจับสลากเพื่อหาลําดับท่ีของทีม โดยใหดําเนินการ
เมื่อการแขงขันคูสุดทายของสายนั้น ๆ ได เสร็จส้ินลง   
 การนับคะแนน   มีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

ทีมท่ีชนะได    2    คะแนน 
ทีมท่ีเสมอได   1    คะแนน 
ทีมท่ีแพ        0    คะแนน 

 6.5 เวลาในการแขงขันแบงเปน 2 ครึ่ง ๆ ละ 30 นาที  พักระหวางครึ่งไมเกิน 10 นาที 
 6.6 การจับสลากประกบคูแขงขันในรอบท่ีสอง ใหทีมอันดับท่ี 1 ในแตละสายจับสลากเปนทีมวาง 
และทีมอันดับท่ี 2 ของแตละสายจับสลากประกบคูแขงขัน โดยตองไมเปนทีมท่ีอยูในสายเดียวกันในรอบแรก
ในการจับสลากใหเจาหนาท่ีทีมท่ีไดรับมอบหมายเปนผูจับสลาก กรณีท่ีไมมีเจาหนาท่ีทีมของทีมอยูในขณะ
ดําเนินการจับสลากใหคณะกรรมการจัดการแขงขันหรือเจาหนาท่ีผูดําเนินการมีสิทธิ์ ท่ีจะเชิญบุคคลใด          
มาทําการจับสลากแทนไดและทีมนั้น ๆ จะตองยอมรับผลการจับสลากนั้น  
 6.7 การจัดการแขงขันต้ังแตรอบท่ีสองเปนตนไป จัดการแขงขันแบบแพครั้งเดียวคัดออกถาผลการ
แขงขันเสมอกัน ใหตอเวลาการแขงขันออกไป 1 ครั้ง ถาผลการแขงขันยังเสมอกันอีก ใหตัดสินหาผูชนะ       
โดยการยิงลูก 7 เมตร ตามกติกาการแขงขันของสหพันธแฮนดบอลนานาชาติ (IHF) ท่ีสมาคมกีฬาแฮนดบอล     
แหงประเทศไทยไดประกาศใชในปจจุบัน 
 6.8 คณะกรรมการจัดการแขงขันมีสิทธิ์เล่ือน ยุติ หรือยกเลิกการแขงขันของคูแขงขันใด ๆ ก็ตอเมื่อ
มีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึน เชน สนามไมอยูในภาวะท่ีใชทําการแขงขันได หรือมีเหตุของความไมเรียบรอย จนอาจเกิด
อันตราย ตามความเห็นของผูควบคุมการแขงขัน ทีมท่ีเขาแขงขันจะตองรับทราบ และตองปฏิบัติตาม          
ทุกประการ โดยจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 
 6.9 กําหนดการแขงขันใหเปนไปตามประกาศท่ีกําหนดจะขอเปล่ียนแปลงไมได 
 6.10 เจาหนาท่ีทีมท่ีมีช่ือในคําส่ังจังหวัด และในใบสมัครสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเพียงทีมเดียวเทานั้น 
 6.11 ในการแขงขันแตละครั้งตองมีเจาหนาท่ีทีมอยางนอย 2 คน 

7. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
7.1 ใหเจาหนาท่ีทีมท่ีจะลงแขงขันในวันนั้น สงบัญชีรายช่ือนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมตามแบบฟอรม

ใบสงรายช่ือนักกีฬาลงแขงขัน การสงรายช่ือนี้ตองสงถึงเจาหนาท่ีเทคนิคกอนเวลาการแขงขัน 30 นาที           
ของทุกครั้งท่ีมีการแขงขัน ณ สนามแขงขันของคูนั้น ๆ โดยตองมีนักกีฬาไมนอยกวา 5 คน และเจาหนาท่ีทีมไม
นอยกวา 2 คน 

/7.2 คูแขงขัน... 
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7.2 คูแขง ขันมี สิทธิ์ ท่ีจะขอตรวจบัญชีรายช่ือนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถายของคูแขงขัน              
จากคณะกรรมการจัดการแขงขันได  

7.3 เมื่อถึงกําหนดวันแขงขัน การถอนทีมออกจากการแขงขันจะกระทํามิได  

8. การแตงกาย 
8.1 นักกีฬาแตละทีม ตองแตงกายใหเรียบรอยเปนไปตามกติกาการแขงขันแฮนดบอล ของสหพันธ

แฮนดบอลนานาชาติ (IHF) ซึ่งสมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทย ไดประกาศใชในปจจุบัน 
8.2  ชุดแขง ขัน ทุกทีมตองมี ชุดแขง ขันอยางนอย 2 ชุด คือ สีออน  1 ชุดและสีเขม 1 ชุด                   

โดยสีของหมายเลขตองตัดกับสีของเส้ือมองเห็นไดอยางชัดเจน  

8.3 การสวมเส้ือรัดกลามเนื้อบอด้ีฟตท่ีเปนแขนยาวไวขางใน หรือกางเกงรัดกลามเนื้อท่ียาวเกินกวา     
ชุดแขงขันไวดานใน ตองสวมใหเหมือนกันท้ังทีม ยกเวนการสวมปลอกรัดกลามเนื้อท่ีเปนการสวมเฉพาะบุคคลได   

8.4 อนุญาตใหเครื่องแตงกายมีเครื่องหมายการคา คําโฆษณา หรือสัญลักษณ อันเปนการโฆษณา            
ท่ีมิใชช่ือของจังหวัด และตองมีขนาดไมเกินกวา 2 × 3 นิ้ว 

8.5 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแขงขัน หามนําตราหรือเครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล และยาเสพติด ใสลงทําการแขงขัน สวนเส้ือท่ีมีการโฆษณานั้นอนุญาตใหสวมใส
เฉพาะชวงเวลาอบอุนรางกายกอนการแขงขันไดเทานั้น ในชวงการแขงขันหากมีการฟองรองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  
กรมพลศึกษาจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

8.6 ในกรณีชุดแขงขันมีสีคลายคลึงกัน ใหทีมท่ีมีช่ืออยูดานหลังตามตารางการแขงขันเปล่ียนชุดแขงขัน   

9. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ตลอดเวลาการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี และปฏิบัติ

ตามกติกาการแขงขันกีฬาแฮนดบอล สหพันธแฮนดบอลนานาชาติ  (IHF)  และประกาศการแขงขันกีฬา
แฮนดบอลนี้ หากมีการฝาฝนกติกาการแขงขันฯ หรือระเบียบการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ      
พ.ศ. 2564 และประกาศฉบับนี้ ใหมีการพิจารณามรรยาท วินัยและบทลงโทษ เสนอตอกรมพลศึกษา
พิจารณาโทษตอไป 

10. รางวัลการแขงขัน 
10.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
10.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลท่ี 3   ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
10.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน มีดังนี ้

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

11. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
11.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 

  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
 

/(5) ใหกรรมการ... 
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  (5) ใหกรรมการผูตัดสิน เปนผูพิจารณานักกีฬาดีเดน และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 
(6) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

11.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ

ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 

------------------------------------------------------------ 
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30.2 การแขงขันกีฬาแฮนดบอลชายหาด 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1 ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธแฮนดบอลนานาชาติ (IHF)  และท่ีสมาคมกีฬาแฮนดบอล           

แหงประเทศไทย ไดประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทการแขงขัน  
2.1 ประเภททีมชาย 
2.2 ประเภททีมหญิง  

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 
3.1 นักกีฬา สงนักกีฬาไดไมนอยกวา 4 คน แตไมเกินกวา 15 คน ประกอบดวยทีมชาย 1 ทีม และ

ทีมหญิง 1 ทีม (ตัดรายช่ือเหลือ 10 คน ในวันประชุมผูจัดการทีม) 
3.2 เจาหนาท่ีทีม จํานวน 3 คน  ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

 - กรมพลศึกษา  
 - การกีฬาแหงประเทศไทย  
 - สมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทยฯ  
 - สหพันธแฮนดบอลแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต  
 - สหพันธแฮนดบอลแหงเอเซีย  
 - สหพันธแฮนดบอลนานาชาติ  
    - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 นักกีฬาท่ีแขงขันกีฬา ไมอนุญาตใหนักกีฬาแฮนดบอลลงแขงขันกีฬาแฮนดบอลชายหาดได 
4.2 นักกีฬาชายและหญิงในนามของนักกีฬาทีมชาติไทยหรือเยาวชนทีมชาติไทยสามารถลงแขงขันได 

5. ทีมท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
5.1 การแขงขันระดับเขต 

(1) ทีมตัวแทนนักกีฬาจังหวัดละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
5.2 การแขงขันระดับชาติ 

(1) ทีมตัวแทนนักกีฬาเขตละ 2 ทีม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
  (2) ทีมชนะเลิศในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41“อุดรธานีเกมส” 
ประจําป  ๒๕๖๓ ประกอบดวย ทีมชาย เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ รองชนะเลิศ และทีมหญิง เขต 3  
จังหวัดอุบลราชธานี  (กรณีเขต 10 กรุงเทพมหานคร เปนทีมชนะเลิศ ใหสิทธิ์นั้นเปนทีมรองชนะเลิศแทน) 
  (3) ทีมจังหวัดเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔2 
ประจําป 2566 ประกอบดวย ทีมชาย และทีมหญิง  

/6. วิธีการ... 
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6. วิธกีารจัดการแขงขัน 
 การแขงขันระดับเขต และการแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการดังนี ้

6.1 กรณีมี 12 ทีม ใหแบงการแขงขันออกเปน 4 สาย สายละ 3 ทีม 
 6.2 กรณีมีทีม 6 - 11 ทีม ใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย  

6.3 กรณีมีทีมต้ังแต 5 ทีม ลงมาใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด 
6.4 การจัดใหมีการแบงสายและการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย ในกรณีท่ีทีมท่ีอยูในสายเดียวกัน        

มีคะแนนเทากันเมื่อการแขงขันรอบแรกเสร็จส้ินลง ใหใชวิธีจับสลากเพื่อหาลําดับของทีม โดยใหดําเนินการ   
เมื่อการแขงขันคูสุดทายของสายนั้น ๆ ได เสร็จส้ินลง   

6.5 การแขงขันแบงเปน 2 ครึ่ง ๆ ละ 10 นาที  พักระหวางครึ่งไมเกิน 5 นาที หากเสมอกันใช           
การเลนแบบ Shoot-out ใหเปนไปตามกติกาการแขงขันของสหพันธแฮนดบอลนานาชาติ (IHF)   

6.6 คณะกรรมการจัดการแขงขันมีสิทธิ์เล่ือน ยุติหรือยกเลิกการแขงขันของคูแขงขันใด ๆ ก็ตอเม่ือ             
มีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึน เชน สนามไมอยูในภาวะท่ีใชทําการแขงขันได หรือมีเหตุของความไมเรียบรอยจนอาจเกิด
อันตรายตามความเห็นของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ทีมท่ีเขาแขงขันจะตองรับทราบ และตองปฏิบัติ                
ตามทุกประการโดยจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

6.7 กําหนดการแขงขันใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันไดกําหนดไวจะขอเปล่ียนแปลง
ไมได 

6.8 เจาหนาท่ีทีมมีสิทธิ์ลงปฏิบัติหนาท่ีในสนามไดจํานวน 2 คนเทานั้น สวนเจาหนาท่ีทีมท่ีมีรายช่ือ
ในทีมตองอยูในบริเวณท่ีกําหนดเทานั้น 

6.9 เจาหนาท่ีทีมท่ีมีช่ือในคําส่ังจังหวัดและในใบสมัครสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเพียงทีมเดียวเทานั้น 
6.10 ใหเจาหนาท่ีทีมท่ีจะลงแขง ขันในแตละครั้ง สงบัญชีรายช่ือนักกีฬาและเจาหนา ท่ี ทีม                      

ตามแบบฟอรมใบสงช่ือนักกีฬาลงแขงขัน โดยมีนักกีฬาไมเกิน 10 คน การสงรายช่ือนี้ตองสงถึงเจาหนาท่ี    
กอนเวลาการแขงขัน 30 นาทีของทุกครั้งท่ีมีการแขงขัน ณ สนามแขงขันของคูนั้น ๆ  

6.11 เมื่อถึงกําหนดวันแขงขัน การถอนทีมออกจากการแขงขันจะกระทํามิได 

7. การแตงกาย 
7.1 นักกีฬาแตละทีมตองแตงกายใหเปนไปตามกติกาของการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชายหาด              

ท่ีสมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทย ประกาศใชในปจจุบัน 
7.2 ติดหมายเลขประจําตัวทางดานหนาและหลังเส้ือใหชัดเจนตามท่ีไดระบุหมายเลขของนักกีฬา    

แตละคนไวในใบสงรายช่ือ  โดยหมายเลขท่ีเส้ือท้ังดานหนาและดานหลัง  ทีมชายมีขนาดไมนอยกวา 12 x 10 
เซนติเมตร ทีมหญิงมีขนาดไมนอยกวา 8 x 6 เซนติเมตร  

7.3 นักกีฬาท่ีไมติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไมตรงกับในทะเบียนใบสมัคร ใหปรับทีมนั้นเปนแพ  
และไมจัดใหทําการแขงขันในรอบตอไป  เวนแตไดแจงใหผูตัดสินทราบกอนลงทําการแขงขัน และผูตัดสิน      
ไดบันทึกลงในรายงานไวแลว 

7.4 เครื่องแตงกายหามมีเครื่องหมายการคา คําโฆษณา หรือสัญลักษณ อันเปนการโฆษณาท่ีไมใชช่ือ
ของจังหวัด กรณีท่ีเปนยี่หอของชุดการแขงขัน มีขนาดความสูงไมเกิน 4 เซนติเมตร  

7.5 ในกรณีชุดแขงขันมีสีคลายคลึงกัน ใหทีมท่ีมีช่ืออยูหลังคูแขงขันเปล่ียนชุดแขงขัน 
 7.6 ในกรณีชุดแขงขันของนักกีฬาทีมหญิง อนุญาตใหใสกางเกงบิกินีหรือกางเกงรัดกลามเนื้อ           

และจะตองมีความกวางของขอบกางเกงไมเกิน 20 เซนติเมตร โดยจะตองใสเหมือนกันท้ังทีม 

/7.7 ในวันประชุม... 
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7.7 ในวันประชุมผูจัดการทีม ใหนําชุดแขงขันของทีมมาแสดงในท่ีประชุมดวย โดยแตละทีมจะตองมี        
ชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด โดยแยกเปนสีเขม 1 ชุด สีออน 1 ชุด ท้ังประเภททีมชายและทีมหญิง หากทีมใด   
ไมนําชุดแขงขันมาแสดงในท่ีประชุม ทีมนั้นจะตองสวมชุดแขงขันท่ีมีสีแตกตางจากคูตอสูอยางชัดเจน          
โดยไมมีเงื่อนไข 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ตลอดเวลาการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี และปฏิบัติ

ตามกติกาการแขงขันกีฬาแฮนดบอล สหพันธแฮนดบอลนานาชาติ  (IHF)  และประกาศการแขงขันกีฬา
แฮนดบอลนี้ หากมีการท่ีฝาฝนกติกาการแขงขันฯ หรือระเบียบการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ      
พ.ศ. 2564 และประกาศฉบับนี ้ใหมีการพิจารณามรรยาท วินัยและบทลงโทษ เสนอตอกรมพลศึกษพิจารณา
โทษตอไป 

9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3   ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน มีดังนี้ 

   (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
   (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง จํานวน 2 รางวัล ไดรับโลและเกียรติบัตร 

10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
 10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 
  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ

ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 
 
 

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

 
 

/กีฬาอนุรักษ... 
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กีฬาอนุรักษ 
 

การแขงขันกีฬากระบี่กระบอง 

1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
1.1  ใชระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
1.2  ใชกติกาการแขงขันของกรมพลศึกษา และท่ีสมาคมกีฬาไทยแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประกาศใชในปจจุบัน 

2. ประเภทของการแขงขัน 
2.1 กระบ่ี - กระบ่ี  
2.2 ดาบสองมือ – ดาบสองมือ 
2.3 พลอง - พลอง  
2.4 งาว – งาว  
2.5 อาวธุอื่น ๆ หรือ พลอง – ไมส้ัน  
2.6 สามบาน  

3. นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
ใหแตละจังหวัดสามารถสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม ดังนี้ 

  (1) นักกีฬาชาย สงไดไมเกิน 6 คน และนักกีฬาหญิง สงไดไมเกิน 6 คน 
 (2) เจาหนาท่ีทีม จํานวน 2 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีมและผูฝกสอน  

4. คุณสมบัตินักกีฬา 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษหามเขาแขงขัน
หรือพักการแขงขันจากหนวยงาน ดังตอไปนี ้

 - กรมพลศึกษา 
 - การกีฬาแหงประเทศไทย   
 - สมาคมกีฬากีฬาไทยแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. วิธีการจัดการแขงขัน 
รอบแขงขันระดับเขต และการแขงขันระดับชาติ ใหดําเนินการจัดการแขงขัน ดังนี ้
5.1 ชนิดอาวุธท่ีใชในการแขงขัน มี 6 ชนิด ไดแก 

(1) กระบ่ี - กระบ่ี (ชาย, หญิง) 
(2) ดาบสองมือ - ดาบสองมือ (ชาย, หญิง)  
(3) พลอง - พลอง (ชาย, หญิง) 
(4) งาว – งาว (ชาย, หญิง) 
(5) อาวุธอื่น ๆ หรือ พลอง – ไมส้ัน (ชาย, หญิง) 
(6) สามบาน (ไมจํากัดเพศ) 
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5.2 นักกีฬาแตละคนสามารถลงแขงขันไดไมเกิน 2 ชนิดอาวุธ (ไมรวมสามบาน) 
5.3 การจัดการแขงขันจะตองมีทีมสมัครเขารวมการแขงขันไมนอยกวา 6 เขตและแตละชนิดอาวุธ

จะตองมีทีมสมัครและลงทําการแขงขันไมนอยกวา 5 ทีม จึงจะทําการแขงขันชิงเหรียญรางวัลได ถามีนักกีฬา
แขงขันนอยกวา 5 ทีม ใหจัดการแขงขันโดยไมนับเหรียญแตมีการมอบเหรียญ 

5.4 เวลาท่ีใชในการแขงขันแตละทีมไมนอยกวา ๕ นาที และไมเกิน ๗ นาที  
5.5 นักกีฬาตองลงสนามแขงขันภายใน ๕ นาที หลังจากคณะกรรมการจัดการแขงขันเรียกลงทําการ

แขงขัน ถาหมดเวลานักกีฬายังไมลงทําการแขงขันถือวาสละสิทธิ์  
5.6 การใหคะแนนในการแขงขันกระบ่ีกระบอง มคีะแนนรวมท้ังส้ิน ๔๐ คะแนน แบงไดดังนี ้

(1) การแตงกายและอุปกรณการแสดง  ๔ คะแนน 
(2) การข้ึนพรหม การรําไมรํา (ไมนอยกวา ๔ ไมราํ) ๑๐ คะแนน 
(3) การเดินแปลง     ๖ คะแนน 
(4) การตอสู     ๒๐ คะแนน  

5.7 การตัดสินจะมีผูตัดสิน 5 คน เปนผูตัดสินและจะตัดคะแนนของผูตัดสินท่ีใหคะแนนสูงสุด และ
ตํ่าสุดออก แลวนําคะแนนรวมกลางของผูตัดสินท่ีเหลืออีก 3 คน มารวมกันหารดวย 3 ใหเปนคะแนนของคู
แขงขันนั้น ๆ หากมีคะแนนเทากันใหดูคะแนนรวมจากผลคะแนนจากกรรมการท้ัง 5 คน เพื่อจัดอันดับ   

5.8 ในกรณีคะแนนของแตละทีมเทากันใหพิจารณาดังนี้  
(1)  ถาคะแนนรวมเทากันทีมท่ีมีคะแนนตอสูมากกวาชนะ 
(2)  ถาคะแนนตอสูเทากันทีมท่ีมีคะแนนข้ึนพรหม รําไมรํามากกวาชนะ 
(3)  ถาคะแนนข้ึนพรหมการรําไมรําเทากันใหทีมท่ีมีคะแนนเดินแปลงมากกวาชนะ 
(๔) หากมีคะแนนเทากันอีกใหพิจารณาจากคะแนนการตอสูจากผูตัดสิน หากยังมีคะแนน          

เทากันอีก ใหอยูในดุลยพินิจของผู ตัดสินหากมีขออื่นใดอยูนอกเหนือประกาศนี้ใหอยู ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนสุด จะอุทธรณใด ๆ ไมไดท้ังส้ิน 

5.9 ในการแขงขันหากใชเวลาตํ่ากวา ๕ นาที หรือเกิน ๗ นาที จะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน 
5.10 ในการแขงขัน หากนักกีฬาออกนอกเขตพื้นท่ีสนามแขงขัน ถูกตัดคะแนนครั้งละ ๒ คะแนน 
5.๑1 อุปกรณ ออกนอกเขตสนามแขงขัน ถูกตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน  
5.๑2 กรณีนักกีฬาไดรับบาดเจ็บรุนแรง แตผูเขาแขงขันสามารถแขงขัน ตอไปไดจนครบทุกข้ันตอน     

ใหผูตัดสินพิจารณาตัดคะแนนจากคะแนนการตอสู 2 คะแนน หากไมสามารถแขงขันตอไปได กรรมการ         
ผู ตัดสินเปนผูพิจารณาใหหยุดการแขงขันช่ัวคราว และเชิญแพทยสนามเปนผูวินิจฉัยอาการบาดเจ็บ                   
ถาไมสามารถทําการแขงขันตอไปไดใหปรับเปนแพ  

5.๑3 การแขงขันใหแขงขันภายในของเขตสนามขนาด 8 x 12 เมตร ท่ีกําหนด 
5.๑4 ขนาดอุปกรณการแขงขัน  

- กระบ่ี ยาวไมนอยกวา 90 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1.5 เซนติเมตร 
 - ดาบสองมือ ยาวไมนอยกวา 90 เซนติเมตร โดยตัวดาบแบงเปน 3 สวน 1 ใน 3 เปนสวนดาม 

       - พลอง ยาวไมนอยกวา 180 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 2.5 เซนติเมตร 
       - งาว ยาวไมนอยกวา 180 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 2.5 เซนติเมตร 
5.๑5 การแขงขันจะพิจารณาจากการตอสูท่ีคลายจริงและเนนการตอสูท่ีใชศิลปะประจําชาติไทยเปนหลัก  
5.๑6 หามใชอุปกรณอื่น ๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดอันตรายแกนักกีฬานอกเหนือจากอุปกรณท่ีกําหนด       

ไวในการแขงขัน 
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5.๑7 นักกีฬาแตละคูจะตองรําไมรํา อยางนอย 4 ไมรํา โดยกําหนดทาบังคับ 2 ไมรํา แตไมเกิน 6 ไมรํา 
5.18 เวลาในการแขงขันนักกีฬาท่ีเขาแขงขันแตละคู จะใชเวลาการแขงขันไมนอยกวา ๕ นาที               

และไมเกิน ๗ นาที  
5.19 นักกีฬาคนใดท่ีทําผิดกติกา จะถูกตัดคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

  5.๒0 เกณฑการใหคะแนนการแขงขันจากการคํานวณผลตางของคะแนนจากผูตัดสิน 5 ทาน           
โดยการคํานวณหาคาคะแนนเฉล่ียตามหลักเกณฑการพิจารณาของผูตัดสิน ซึ่งผลคะแนนของผูตัดสินถือเปน
ท่ีสุด 

5.21 เจาหนาท่ีทีมของโรงเรียนท่ีเขารวมการแขงขัน ตองรายงานตัวตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
พรอมสงรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลงทําการแขงขันในแตละอาวุธ ในวันทําการแขงขันและกอนการแขงขันอยางนอย 
30 นาที จึงมีสิทธิ์ท่ีจะลงทําการแขงขัน 

5.22 ในรอบชิงชนะเลิศคณะกรรมการจัดการแขงขันจะทําการจับสลากจัดอันดับการแขงขัน ทุกชนิด
อาวุธกอนการแขงขัน 15 นาที 

5.23 เจาหนาท่ีทีมท่ีไมมาจับสลากจัดอันดับการแขงขันตามเวลาท่ีกําหนดใหคณะกรรมการ 
จัดการแขงขันจะดําเนินการจับสลากแทน 

6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
6.1 ใหเจาหนาท่ีทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาในวันประชุมผูจัดการทีม เพื่อยืนยันความถูกตอง 

    6.2 การแขงขันแตละรายการใหนักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ีกอนเวลาการแขง ขัน              
อยางนอย 30 นาที เวนแตมีเหตุจําเปนจะตองไดรับอนุญาตจากผูควบคุมการแขงขันหรือผูช้ีขาด หากนักกีฬา
ผูใดไมมารายงานตัวตามท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์รายการแขงขันท่ีเหลือท้ังหมด 

6.3 นักกีฬาจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD Card) เอดีการด มาแสดงตอผู ตัด สิน               
เพื่อตรวจสอบกอนลงทําการแขงขันทุกครั้งและเจาหนาท่ีทีมจะตองมีบัตรประจําตัว (AD Card) เอดีการด      
ขณะปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันทุกครั้งเชนเดียวกัน 

7. การแตงกาย 
นักกีฬาจะตองแตงกายใหเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพการแขงขันและสอดคลองกับประเพณีนิยม     

ของกีฬากระบ่ีกระบองมาต้ังแตสมัยโบราณ 

8. มรรยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 
8.1 ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 
8.2 นักกีฬาตองแสดงความเคารพตอคูแขงขัน และเจาหนาท่ีทีมของอีกฝายหนึ่ง ท้ังกอนและหลัง

การแขงขัน 
8.3 เจาหนาท่ีทีมควรแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน ท้ังกอนและหลังการแขงขัน 

9. รางวัลการแขงขัน 
9.1 รางวัลท่ี 1   ไดรับเหรียญทองและเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลท่ี 2   ไดรับเหรียญเงินและเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลท่ี 3   ไดรับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
9.4 รางวัลนักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ในแตละประเภท มีดังนี้ 

  (1) รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย-หญิง  จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร  
  (2) รางวัลผูฝกสอนดีเดนชาย-หญิง  จํานวน 2 รางวัล  ไดรับโลและเกียรติบัตร 

/10. หลักเกณฑ... 
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10. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาและผูฝกสอนดีเดน 
 10.1 หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน 
  (1) เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศ ในการแขงขันแตละรายการ 
  (2) เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเลนสูง 
  (3) เปนนักกีฬาท่ีมีมรรยาทดีและมีน้ําใจนักกีฬา 
  (4) เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขัน 
  (5) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

10.2 หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน 
(1) เปนผูฝกสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของกรมพลศึกษา ในการเขารวมการแขงขันและ

ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูฝกสอนชนิดกีฬานั้น ๆ 
  (2) ตองเปนผูท่ีมีมรรยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถาเหรียญทอง 
เทากันใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  (3) เปนผูท่ีแตงกายเรียบรอย เปนแบบอยางแกนักกีฬาและผูอื่น 
  (4) อื่น ๆ ตามมติในท่ีประชุมผูจัดการทีม 

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


