


 

 
ระเบียบกรมพลศึกษา 

วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 15  พ.ศ. 2557 
------------------------------ 

   
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนคนพิการ  มีโอกาสเขารวมการแขงขันกีฬาชนิดตาง ๆ อันเปน     
สวนหนึ่งของกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากีฬาสําหรับคนพิการของกรมพลศึกษา กับเพ่ือใหการแขงขันกีฬานักเรียน       
คนพิการระหวางโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม กรมพลศึกษา จึงไดกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ 
  ครั้งที 15 พ.ศ. 2557” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ความหมายในระเบียบนี้ 
  3.1 นักเรียนคนพิการ หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย ซ่ึงกําลังศึกษาอยูใน 
   สังกัดโรงเรียนตามขอ 3.2 
  3.2  โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
   3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.2.2 โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   3.2.3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
   3.2.4 โรงเรียนสังกัดอ่ืน ท่ีจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ 
 ขอ 4 คุณสมบัติผูเขารวมแขงขันผูฝกสอนและผูควบคุมทีม 
  4.1 ตองเปนนักเรียน นักศึกษาคนพิการท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ๆ 
  4.2 นักเรียน นักศึกษาคนหนึ่ง จะสงชื่อเขาแขงขันไดเพียง 1 รุน ของกีฬาชนิดกีฬานั้น ๆ 
   และสงชื่อไดเพียง 1 ชนิดกีฬาเทานั้น 
  4.3 นักเรียน นักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยู 2 สถาบัน มีสิทธิ์สมัครเขาแขงขันไดในนามสถาบัน 
   การศึกษา ไดเพียง 1 สถาบันการศึกษา เทานั้น 
  4.4 นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีชื่อหรือเคยมีชื่อ หรือมีรูปถายหรือหลักฐานอ่ืนใดแสดงวาเปน 
   นักกีฬาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใดก็ตาม ไมมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขัน 
 ขอ 5 ใหโรงเรียน สถานศึกษา นักกีฬา หรือทีมท่ีเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ 
  ท่ีกรมพลศึกษา เปนผูจัดถือปฏิบัติตามระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

คนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 อยางเครงครัด ถาหากโรงเรียน สถานศึกษา 
นักกีฬาคนใดหรือเจาหนาท่ีประจําทีมใดกระทําการอันเปนการฝาฝนตอระเบียบ และ
ประกาศดังกลาว กรมพลศึกษา ไดกําหนดโทษไว ดังนี้ 

  5.1 วากลาวตักเตือน 
5.2 ใหปรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนแพ และตัดสิทธิ์มิใหสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน  

   ในชนิดกีฬาและรุนอายุนั้น ๆ ท่ีกรมพลศึกษา เปนผูจัดเปนเวลาไมเกิน 2 ป โดยไมนับ 
   รวมปท่ีจัดการแขงขันนั้นดวย 
  
  
           /5.3 หามนักกีฬา...
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  5.3 หามนักกีฬาและเจาหนาท่ีประจําทีมท่ีกระทําผิดระเบียบนี้เขารวมแขงขันกีฬาทุกชนิด 
   ท่ีกรมพลศึกษา เปนผูจัดการแขงขัน เปนเวลาไมเกิน 2 ป โดยไมนับปท่ีจัดการแขงขัน 
  5.4 ผูฝกสอนและผูควบคุมทีมตองผานการอบรมผูฝกสอนกีฬาของกรมพลศึกษา 
  5.5 ผูฝกสอนและผูควบคุมทีมตองผานประสบการณการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 
   ของกรมพลศึกษา 
 ขอ 6 การสมัครเขาแขงขัน 
  6.1 โรงเรียนหรือสถานศึกษา ท่ีจะสมัครเขาแขงขันใหติดตอขอรับระเบียบการแขงขันและ 
   ใบสมัครเขาแขงขันไดท่ี  สํานักการกีฬา  กรมพลศึกษา  
   ตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม 2557 
  6.2 กําหนดสงใบสมัครไมเกินวันท่ี 30 มกราคม 2557 ณ สํานักการกีฬา 
  6.3 ในวันท่ียื่นใบสมัครเขาแขงขัน โรงเรียนหรือสถานศึกษาตองนําหลักฐานการสมัครเขา 
   แขงขันยื่นตอเจาหนาท่ีสํานักการกีฬา กรมพลศึกษา 
   6.3.1 หนังสือนําสงสมัครเขาแขงขัน 
   6.3.2 ทะเบียนรูปถายนักกีฬาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยแยกตามรุนและ 
          ชนิดกีฬา 
   6.3.3 ใบแยกประเภทตามรายการแขงขันของแตละชนิดกีฬา 
  6.4. ในการยื่นใบสมัครเขาแขงขัน โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะตองเปนผูยื่นใบสมัครในนาม 
   ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หามผูปกครองหรือบุคคลอ่ืนยื่นแทน 
  6.5 เม่ือโรงเรียนหรือสถานศึกษา ไดสงใบสมัครพรอมหลักฐานแลว จะขอแกไขเปลี่ยนแปลง  
   อีกไมไดนอกจากนักกีฬาท่ีสมัครเขาแขงขันไดรับบาดเจ็บกอนการแขงขันครั้งแรกเทานั้น 
   โดยยื่นหนังสือแสดงความจํานงตอ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา ท้ังนี้ จะไมคืนหลักฐาน 
   การสมัครเขาแขงขันใหไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  6.6 เม่ือพนกําหนดเวลารับสมัครกีฬาชนิดนั้น ๆ แลว หากหลักฐานการสมัครไมครบ  
   ใหถือวาผูสมัครสละสิทธิ์ หากปรากฏวาเอกสารหลักฐานใดก็ตาม เปนเท็จ  
   ผูลงนามรับรอง ในหลักฐานการสมัครตองรับผิดชอบ โดยจะอางวาไมทราบขอเท็จจริง 
   ท่ีตนประพฤติผิดระเบียบดังกลาวมิได และกรมพลศึกษา สามารถพิจารณา ความผิด 
   และลงโทษตามความใน ขอ 5 แหงระเบียบนี้ได 
 ขอ 7 การแบงรุนนักกีฬาชาย – หญิง เพ่ือเขาแขงขันใดถืออายุเปนเกณฑนั้น แบงออกเปน 2 รุน 
    และแบงกลุมความพิการตามระเบียบการแขงขันกีฬานั้น ๆ 
  7.1 รุนอายุไมเกิน 16  ป  ชาย – หญิง   (พ.ศ. 2540 – 2546) 
  7.2 รุนอายุไมเกิน 25  ป  ชาย – หญิง   (พ.ศ. 2531 – 2539) 
  7.3  การนับอายุของนักกีฬาท่ีสมัครเขาแขงขัน ใหนับป พ.ศ. ท่ีจัดแขงขันตั้งลบดวยป 
   พ.ศ.  เกิดของนักกีฬา 
 ขอ 8 ชนิดกีฬาท่ีจัดใหมีการแขงขัน 
  8.1  กรีฑา     8.2  โกลบอล 
  8.3  เซปคตะกรอ    8.4  เทเบิลเทนนิส 
  8.5  บอคเซีย    8.6  เปตอง 
  8.7  แบดมินตัน    8.8  ฟุตซอล 
  8.9  วอลเลยบอลยืน-นั่ง    8.10 วอลเลยบอลชายหาด 
  8.11 วายน้ํา 
                /ขอ 9 วิธีการ... 
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 ขอ 9 วิธีการจัดการแขงขันและกําหนดการแขงขัน ใหมีคําสั่ง กรมพลศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการ 
  ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติของแตละป ท้ังนี้ โดยกําหนดหนาท่ี 
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขันไวดวย คณะกรรมการจัดการแขงขัน 
  กําหนดแขงขัน ระหวางวันท่ี 1 – 6 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดเพชรบูรณ สําหรับการจัดการ 

แขงขันและกําหนดการแขงขันในชนิดกีฬาประเภท รุน การแบงกลุม การแขงขันและกลุม
โรงเรียน ไดกําหนดรายละเอียดไวใน ประกาศกรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน
คนพิการแหงชาติของแตละป 

 ขอ 10 การดําเนินการแขงขัน 
  10.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาของสหพันธกีฬาคนพิการนานาชาติของแตละชนิดกีฬา 
    ซ่ึงกรมพลศึกษา ใชอยูในปจจุบัน 
  10.2 ในวันแขงขันผูควบคุมหรือผูฝกสอน จะตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ี 
    ควบคุมหรือเจาหนาท่ีฝายจัดการแขงขัน ณ สนามแขงขันกอนเวลาการแขงขัน 
          ไมนอยกวา  30  นาที 

10.3 การมาแขงขันสาย นักกีฬาทีมใดหรือคนใด ไมพรอมท่ีจะลงแขงขันภายหลังจากเลย 
กําหนดเวลาเริ่มการแขงขันไปแลว ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันของ
กีฬาแตละชนิดเปนสําคัญ 

10.4 การสงชื่อผูเขาแขงขันในวันแขงขัน ผูควบคุมทีมหรือผูฝกสอนตองสงรายชื่อผูเขา
แขงขันประจําวันของนักกีฬาแตละคน กอนลงทําการแขงขัน 

10.5 ในการแขงขันกีฬาทุกชนิดท่ีจัดใหมีการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองแสดงบัตร 
ประจําตัวหรือรูปในทะเบียนนักกีฬาตอเจาหนาท่ีควบคุมการแขงขันทุกครั้งกอนลง 

   ทําการแขงขัน 
10.6 ในระหวางการแขงขันหากปรากฏวาทีมใดนํานักกีฬาท่ีไมมีชื่อ – สกุล และรูปถายอยู 

ในทะเบียนนักกีฬาหรือไมตรงตามรายชื่อในแตละครั้งท่ีสงรายชื่อลงทําการแขงขันให 
   ปรับนักกีฬาทีมนั้นหรือคนนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น และจะพิจารณาไมใหเขา 
   รวมแขงขันตลอดไป ท้ังนี้ จะไดรายงานใหตนสังกัดทราบตอไป 

 ขอ 11 การรักษามารยาท 
11.1 ครูผูควบคุม ครูผูฝกสอน และนักกีฬา ตองยอมรับคําตัดสินของกรรมการผูตัดสินท่ีทํา 
   การตัดสินในการแขงขันครั้งนั้น ๆ ทุกกรณี 
11.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูควบคุม ผูฝกสอน และนักกีฬา ตองประพฤติตนใหสมกับการ

เปนเจาหนาท่ีและนักกีฬาท่ีดี ตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันโดย
เครงครัด     

11.3 ในวันแขงขันนักกีฬาคนใดหรือทีมใดมีเจตนาท่ีจะไมลงนามแขงขัน หรือมีเจตนาท่ีจะ
ผละออกจากการแขงขัน และมีเจตนาท่ีจะไมเขารวมการแขงขันตอไป ถือวาเปนการ  
ผิดมารยาทนักกีฬาอยางรายแรง 

 ขอ 12 การประทวง 
  12.1 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการรับคําประทวง มีจํานวนไมนอย 
    กวา 3 คน ทําหนาท่ีรับและพิจารณาตัดสินคําประทวง 
 
 
            /12.2 โรงเรียน... 
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12.2 โรงเรียนหรือสถานศึกษาคนพิการใดท่ีจะประทวงเก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬาใหยื่น 
ประทวงเปนลายลักษณอักษร พรอมหลักฐานตอคณะกรรมการรับคําประทวง 
กอนเวลาเริ่มการแขงขันของกีฬาชนิดนั้น ๆ อยางนอย 1 ชั่วโมง  โดยมีหัวหนา
สถานศึกษาหรือผูรับมอบอํานาจโดยชอบธรรมของหนวยนั้น ๆ เปนผูลงนามในหนังสือ
ประทวง 

12.3 หากคณะกรรมการรับคําประทวงไดตรวจสอบหลักฐานแลวพบวา คณะนักกีฬา 
หนวยใดสงนักกีฬาท่ีมีคุณสมบัติไมถูกตองเขารวมแขงขันจริงตามหนังสือประทวง 

   คณะกรรมการจัดการแขงขันจะปรับใหเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น และตลอดไป 
   อีกท้ังจะพิจารณาถึงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในปตอไปดวย 
12.4 คําตัดสินของคณะกรรมการรับคําประทวงใหถือเปนเด็ดขาด จะอุทธรณมิได 

 ขอ 13. รางวัลสําหรับบุคคล 
    ชนะเลิศ  เปนเหรียญกะไหลทอง และเกียรติบัตร 
       มอบใหเปนกรรมสิทธิ์แกนักกีฬา 
    รองชนะเลิศ  เปนเหรียญกะไหลเงิน และเกียรติบัตร 
       มอบใหเปนกรรมสิทธิ์แกนักกีฬา 
    ตําแหนงท่ี 3 เปนเหรียญกะไหลทองแดง และเกียรติบัตร 
       มอบใหเปนกรรมสิทธิ์แกนักกีฬา 
 ขอ 14 การรักษาพยาบาล 

14.1 ในระหวางท่ีมีการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ใหผูดําเนินการแขงขันจัด
แพทยหรือพยาบาลไปประจํา ณ สนามแขงขัน หากนักกีฬาท่ีเขาแขงขันไดรับบาดเจ็บ
ในระหว างการแขง ขันใหแพทยหรือพยาบาล ท่ีประจําสนามแขง ขันทําการ
รักษาพยาบาล  ในกรณีท่ีการรักษาพยาบาลจะตองใชเครื่องมือพิเศษ หรือแพทย
ผูชํานาญการ โดยเฉพาะหรือจะตองเขารับการรักษาพยาบาล  ณ โรงพยาบาลของรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีราชการอนุมัติใหเบิกได ผูดําเนินการแขงขันจะรับผิดชอบ     
คาพาหนะ คารักษาพยาบาลภายในวงเงินไมเกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

14.2 ในกรณีท่ีแพทยหรือพยาบาลประจําสนามแขงขันไดตรวจพบวา นักกีฬาผูเขาแขงขันมี 
สุขภาพไมแข็งแรง หรือมีรางกายไมสมบูรณ หรือบาดเจ็บจากการแขงขันจนไมสามารถ 
เขาแขงขันตอไปได หรือไมปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันดานการแพทย  แพทยหรือ 
พยาบาลประจําสนามแขงขันมีอํานาจสั่งหามมิใหนักกีฬาผูนั้นเขาแขงขันหรือหยุดพัก
การแขงขันไดทันที 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี          
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ระเบียบการแขงขันกรีฑา 
กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 15 พ.ศ. 2557 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
           
1. คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผูแทนสํานักการกีฬา นายวิรัตน อามานนท 
 สถานท่ีติดตอ  154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ตอ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.DPE.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแขงขัน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝายจัดการแขงขัน 
 รองประธานฝายจัดการแขงขัน ผูแทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพฯ แตงตั้ง 

3. ระเบียบและกติกาแขงขัน 
 3.1  ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 
 3.2  ใหใชกติกาการแขงขันสหพันธกรีฑานานาชาติ ฉบับป ค.ศ. 2009 ท่ีสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยฯ ใหการ 
  รับรอง (โดยอนุโลม) และกติกาการแขงขันของคณะกรรมการพาราลิมปกสากล รับรอง ท่ีแยกไปแตละ 
  กลุมพิการ ดังนี้ 
   ความพิการทางตา   ใชกฎของ IBSA (11-13) 
   ความพิการทางปญญา   ใชกฎของ INSA-FMH 
   ความพิการทางแขน-ขา   ใชกฎของ CP-ISRA (35 – 38) 
   ความพิการทางไขสันหลังและโปลิโอ ใชกฎของ ISMWSF นั่งรถเข็น (51-54) 
   ความพิการทางหู   ใชกฎของ CISS 
 3.3 ในกรณีท่ีเกิดปญหาท่ีมิไดระบุไวในกติกาหรือขอบังคับ การวินิจฉัยเปนหนาท่ีของผูแทนฝายเทคนิคของ 
  กรมพลศึกษา ผูแทนสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยฯ คณะกรรมการกลางจัดระดับความพิการตามชนิดกีฬา 
  และประธานกรรมการจัดการแขงขันเปนผูตัดสิน      

4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
 4.1 ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 

5. ประเภทความพิการ 
  T หมายถึง TRACK (ลู) 
  F หมายถึง FIELD (ลาน) 
 5.1 กลุมความพิการทางหู 
 5.2 กลุมความพิการทางสมอง (TF35-38)  
  แบงเปน 4 กลุม  (TF 35,36,37,38) 
                  /5.3 กลุมความพิการ... 
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 5.3  กลุมความพิการทางตา 
  5.3.1 กลุม 1 B 1 (ตาบอดสนิทไมเห็นสิ่งตางๆ ภายนอก) 
  5.3.2 กลุม 2 B 2 (ตาบอดเห็นลางๆ) สามารถมองเห็นไดระยะไมเกิน 2/60 ตาจะมองเห็นในระยะ 2 ฟุต 
          และมีมุมลานสายตานอยกวา 5 องศา 
  5.3.3 กลุม 3 B 3 (ตาบอดพอมองเห็น) สามารถมองเห็นไดระยะเกิน 2/60 แตไมเกิน 6/60 มีมุมลาน 
   สายตามากกวา 5 องศาและนอยกวา 20 องศา 
 5.4 กลุมความพิการขา ไขสันหลังและโปลิโอ (51,52,23,54,55,56,57,58) 
 5.5 กลุมความพิการแขน – ขาและโปลิโอ 

กลุมความพิการ ลักษณะความพิการ 
TF 40 
TF 41 
TF 43 
TF 42 
TF 44 
TF 45 

 
TF 46 

- คนแคระ 
- ขาขาดเหนือเขา 2 ขาง (A1) 
- ขาขาดใตเขา 2 ขาง (A3) 
- ขาขาดขางเดียวเหนือเขาโปลิโอขาขางเดียวตลอดถึงตนขา 
- ขาขาดขางเดียวใตเขา (A4) 
- แขนขาดเหนือศอก 2 ขาง (A5) 
- แขนขาดใตศอก 2 ขาง (A7) 
- แขนขาดขางเดียวเหนือศอก (A6) 
- แขนขาดขางเดียวใตศอก (A8) 

6. ประเภทการแขงขัน 
 6.1 กลุมความพิการทางตา  
  6.1.1 รุนอายุ 10 – 16 ป 
กลุมความพิการ ประเภทลู(บุคคล) ประเภทลู(ทีม) 
กลุม 1 T 11 (B1) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 
กลุม 2 T 12 (B2) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - วิ่งผลัด4x100 ม. - 
กลุม 3 T 13 (B3) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 

กลุมความพิการ ประเภทลาน 
กลุม 1 F11 (B1) กระโดดไกล - - - - - 
กลุม 2 F12 (B2) กระโดดไกล กระโดดสูง ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน - 
กลุม 3 F13 (B3) กระโดดไกล กระโดดสูง ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน - 

  6.1.2 รุนอายุ 17 – 25 ป 
กลุมความพิการ ประเภทลู(บุคคล) ประเภทลู(ทีม) 
กลุม 1 T 11 (B1) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. วิ่ง 800 ม. วิ่ง 1,500ม. - - 
กลุม 2 T 12 (B2) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. วิ่ง 800 ม. วิ่ง 1,500ม. วิ่งผลัด4x100 ม. วิ่งผลัด4x400 ม. 
กลุม 3 T 13 (B3) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. วิ่ง 800 ม. วิ่ง 1,500ม. - - 

กลุมความพิการ ประเภทลาน 
กลุม 1 F11 (B1) กระโดดไกล - - ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
กลุม 2 F12 (B2) กระโดดไกล กระโดดสูง - ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
กลุม 3 F13 (B3) กระโดดไกล กระโดดสูง เขยงกาวกระโดด 

(ชาย) 
ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 

หมายเหตุ  การวิ่งผลัด 4x100 เมตร, วิ่งผลัด 4x400 เมตร กลุมความพิการทางตา ประกอบดวย กลุม 11 
     ไมนอยกวา 1 คน, กลุม 12 ไมนอยกวา 1 คน และกลุม 13 ตองไมมากกวา 1 คน 

                 /6.2 กลุมความพิการ... 
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 6.2 กลุมความพิการทางปญญา 
  6.2.1 รุนอายุ 10 – 16 ป 

กลุมความพิการ ประเภทลู ประเภทลาน 

T20 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน กระโดดไกล 

  6.2.2 รุนอายุ 17 – 25 ป 

กลุมความพิการ ประเภทลู ประเภทลาน 

T20 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน กระโดดไกล 

หมายเหตุ  ดูในใบแยกประเภท 
 
 6.3 กลุมความพิการทางสมอง T35 – 38 (แยกกลุม35, 36, 37, 38)(แยกกลุม) 
  6.3.1 รุนอายุ 10 – 16 ป 
กลุมความพิการ ประเภทลู(บุคคล) ประเภทคู(ทีม) ประเภทลาน 

T35 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - - - - 
T36 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. - ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
T37 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. - ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
T38 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. - ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 

  6.3.2 รุนอายุ 17 – 25 ป 
กลุมความพิการ ประเภทลู(บุคคล) ประเภทคู(ทีม) ประเภทลาน 

T35 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - กระโดดไกล ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
T36 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. วิ่งผลัด4x400 ม. กระโดดไกล ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
T37 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - กระโดดไกล ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
T38 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - กระโดดไกล ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 

หมายเหตุ  การวิ่งผลัด 4x100, 4x400 ประกอบดวยความพิการกลุม 38, ไมเกิน 2 คน นอกนั้นกลุมใดก็ได 
 
 6.4 กลุมความพิการยืนแขงขัน (พิการแขน-ขา) 
  6.4.1 รุนอายุ 10 – 16 ป 
กลุมความพิการ ประเภทลู(บุคคล) ประเภทลู(ทีม) 

T42 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - - - - 
T43 วิ่ง 100 ม. - - - - - - 
T44 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 
T44 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 
T45 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 

T45 - T46 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - วิ่งผลัด4x100 ม. - 

กลุมความพิการ ประเภทลาน 
F42 กระโดดสูง กระโดดไกล ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน  
F43 - - ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน  
F44 กระโดดสูง กระโดดไกล ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน  

F45 - F46 กระโดดสูง กระโดดไกล ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน  

 
 
 
              /6.4.2 รุนอายุ... 
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  6.4.2 รุนอายุ 17 – 25 ป 
กลุมความพิการ ประเภทลู(บุคคล) ประเภทลู(ทีม) 

T42 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - - - - 
T43 วิ่ง 100 ม. - - - - - - 
T44 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 

T45-T46 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. วิ่ง 800 ม. วิ่ง 1,500 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. วิ่งผลัด4x400 ม. 

กลุมความพิการ ประเภทลาน 
F42 กระโดดสูง กระโดดไกล  ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
F43 - -  ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
F44 กระโดดสูง กระโดดไกล  ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 

 F45-F46 กระโดดสูง กระโดดไกล เขยงกาวกระโดด 
(ชาย) 

ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 

หมายเหตุ  วิ่งผลัดกลุม 42-46 ใชการแตะรางกายแทน จะมีกลุม 46 ไมเกิน 2 คน นอกนั้น  
     ใชกลุมใดก็ไดไมเกิน 2 คน 

 6.5 กลุมความพิการทางแขน – ขา และกลุมความพิการทางไขสันหลังและโปลิโอ 

  6.5.1 กลุมความพิการทางนั่งรถวีลแชรแขงขัน 
   6.5.1.1 รุนอายุ 10 – 16 ป 
กลุมความพิการ ประเภทลู(บุคคล) ประเภทลู(ทีม) 

T51 – T52 100 ม. 200 ม. -. - - - 
T53 100 ม. 200 ม. - - ผลัด 4x100 ม. ผลัด4x400 ม. 
T54 100 ม. 200 ม. 400 ม. 800 ม. - - 

กลุมความพิการ ประเภทลาน 
F55 ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
F56 ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
F57 ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
F58 ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 

   6.5.1.2 รุนอายุ 17 – 25 ป 
กลุมความพิการ ประเภทลู(บุคคล) ประเภทลู(ทีม) 

T51 – T52 100 ม. 200 ม. 400 ม. - - - 
T53 100 ม. 200 ม. 400 ม. 800 ม. ผลัด 4x100 ม. ผลัด 4x400 ม. 
T54 100 ม. 200 ม. 400 ม. 800 ม. - - 

T53 – T54 1,500 ม. 5,000 ม.(ช) 10,000 ม.(ช) - - - 

กลุมความพิการ ประเภทลาน 
F55 ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
F56 ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
F57 ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 
F58 ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 

หมายเหตุ  วีลแชรผลัด ประกอบดวยกลุม 53 ไมนอยกวา 1 คน และกลุม 54 ไมมากกวา 3 คน 
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 6.6 กลุมความพิการทางหู 

  6.6.1 รุนอายุ 10 – 16 ป 
ประเภทลู 

วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. 800 ม. - วิ่งผลัด 4x100 ม. - 

ประเภทลาน 
กระโดดไกล - กระโดดสูง ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 

  6.6.2 รุนอายุ 17 – 25 ป 
ประเภทลู 

วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. วิ่ง 800 ม. วิ่ง 1,500 ม. วิ่งผลัด 4x100 ม. วิ่งผลัด 4x400 ม. 

ประเภทลาน 
กระโดดไกล เขยงกาวกระโดด(ชาย) กระโดดสูง ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน 

หมายเหตุ  ดูในใบแยกประเภท  
 
7. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

7.1 สังกัดท่ีสงนักกรีฑาเขารวมการแขงขันจะสงชื่อผูเขาแขงขันไดทุกประเภทตามความพิการท่ีตองการสมัคร  
  พรอมสงบัญชีรายชื่อและใบแยกประเภทการแขงขันใหเรียบรอยดวยตามวัน เวลาดังกลาว ในระเบียบ 

7.2 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดของรายการแขงขันตาง ๆ หากใบแยกประเภท 
 และบัญชีรายชื่อนักกีฬาไมมีความชัดเจน 

 3.3 สังกัดท่ีสงนักกรีฑาเขารวมการแขงขันจะสงไดประเภทละ 2 คน ยกเวนการวิ่งผลัดสงได 1 ทีม จํานวน 6 คน  
  ถาเกินจํานวนจะตัดคนสุดทาย หรือประเภทสุดทายตามใบแยกประเภท 

7.4 ถาประเภทใดมีนักกีฬาเขารวมการแขงขันนอยกวา 2 ทีม ฝายจัดการแขงขันจะไมจัดใหมีการแขงขันประเภท 
  นั้นๆ ยกเวนสมัครมาแลว และแพทยไดวินิจฉัยวาผิดกลุมความพิการจึงจะจัดใหมีการแขงขันหรือการถอนตัว 

7.5 ในกลุมความพิการเดียวกันจะขอไปแขงกับกลุมความพิการท่ีเหนือกวาได ถากลุมความพิการของตนเองมี 
  คนเดียว เชน T42 จะขอไปแขงกับ T44 ได 

7.6 นักกีฬาคนหนึ่งจะทําการแขงขันไดท้ังประเภทลูและประเภทลานไดไมเกิน 5 ประเภท รวมท้ังประเภทผลัด  
  ยกเวน นักกรีฑาทีมชาติจะไดลงเพียง 3 ประเภท รวมท้ังทีมผลัด 

7.7 จํานวนนักกีฬาและผูควบคุมทีม 
 7.7.1  กลุมความพิการทางแขน-ขา ไขสันหลังและโปลิโอ นักกีฬา 5 คน ผูควบคุมทีม 1 คน 
  7.7.1.1 วีลแชร     นักกีฬา 2 คน ผูควบคุมทีม 1 คน 
 7.7.2 กลุมความพิการทางปญญา   นักกีฬา 3 คน ผูควบคุมทีม 1 คน 
 7.7.3  กลุมความพิการทางสมอง    นักกีฬา 3 คน ผูควบคุมทีม 1 คน 
 7.7.4  กลุมความพิการทางหู    นักกีฬา 5 คน ผูควบคุมทีม 1 คน 

  7.7.5 กลุมความพิการทางตา 
   7.7.5.1 ตาบอดสนิท    นักกีฬา 2 คน ผูควบคุมทีม 1 คน 
   7.7.5.2 ตาบอดลางๆ    นักกีฬา 3 คน ผูควบคุมทีม 1 คน 
  7.7.6  ไกดรันเนอรสําหรับคนตาบอดสนิท   นักกีฬา 1 คน ผูควบคุมทีม 1 คน 
 
 
 
 
                                                                                                                      /8. หลักเกณฑ... 
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8. หลักเกณฑการแขงขัน 
 8.1 กติกาการแขงขัน ใชกติกาของสหพันธกรีฑาสมัครเลนนานาชาติ ฉบับ ค.ศ. 2011-2012 (โดยอนุโลม) 
  และกติกาการแขงขันกีฬาคนพิการท่ี IPC รับรอง 
 8.2 ในการแขงขันของแตละประเภทความพิการใหยึดถือระเบียบและวิธีการดําเนินการแขงขัน ดังนี้ 
  การเขารอบประเภทลู และประเภทลานทุกกลุมความพิการ 
 ประเภทลูทุกกลุม (ยกเวนความพิการทางตา T11-T12 วิง่ผลัดT11-T13 และวีลแชรผลัด) 
 ประเภทลานทุกกลุม 

9. วิธีการจัดการแขงขัน  
 ประเภทลูทุกกลุม (ยกเวนความพิการทางตา T11-T12 วิง่ผลัดT11-T13 และวีลแชรผลัด) 
  ถามีการแขงขัน 2 พวก ใหคัดท่ี 1 – 3 ของแตละพวกและเวลาดีอีก 2 คน เขารอบชิงชนะเลิศ และผูท่ีได 
 ท่ี 1 – 2 ของแตละพวก จะจับสลากเขาอยูชองวิ่งท่ี 3, 4, 5, 6 และอันดับ 3 จะจับสลากอยูชองวิ่งท่ี 7 
 และชองวิ่งท่ี 8 สวนเวลาท่ีดี 2 คน จะจับสลากอยูชอง 1 และ 2 
  ถามีการแขงขัน 3 พวก ใหคัดท่ี 1 – 2 ของแตละพวก และเวลาดีอีก 2 คน เขารอบชิงชนะเลิศ และผูท่ีได 
 ท่ี 1 ของแตละพวก และเวลาดีอีก 1 คน จะจับสลากเขาอยูชองวิ่งท่ี 3, 4, 5, 6 และท่ีเหลือ 2 ท่ีจะจับสลากอยู 
 ชองวิ่งท่ี 7 และชองวิ่งท่ี 8 สวนเวลาดีอีก 2 คน จะจับสลากอยูชอง 1 และ 2 
  ถามีการแขงขัน 4 พวก ใหคัดท่ี 1 ของแตละพวก และเวลาดีอีก 4 คน เขารอบชิงชนะเลิศ และผูท่ีไดท่ี 1 
 ของแตละพวก จะจับสลากเขาอยูชองวิ่งท่ี 3, 4, 5, 6 และเวลาท่ีเหลือจะจับสลากอยูชองวิ่งท่ี 1, 2, 7  
 และชองวิ่งท่ี 8 

 ประเภทลานทุกกลุม 
  ประเภทความไกล ในการแขงขันถามีนักกีฬาเกิน 8 คน ใหท้ังหมดประลองคนละ 3 ครั้ง และคัดผูท่ีมีสถิติดี 
 ท่ีสุด อันดับท่ี 1 – 8 ไปแขงอีกคนละ 3 ครั้ง ถามีไมถึง 8 คน ใหแขงขัน 6 ครั้ง และเม่ือครบ 3 ครั้งแลว  
 ใหเปลี่ยนลําดับการประลองใหม 

 9.1 กลุมความพิการทางหู 
  กระโดดสูง (หญิง) ข้ันฝกซอม 1 เมตร และ 1.15 เมตร 
      ข้ันเริ่ม 1.10 เมตร, 1.15 เมตร, 1.20 เมตร, 1.25 เมตร. 1.28 เมตร 
  กระโดดสูง (ชาย)  ข้ึนฝกซอม 1.10 เมตร, และ 1.30 เมตร 
      ข้ันเริ่ม 1.20 เมตร, 1.25 เมตร, 1.30 เมตร, 1.35 เมตร, 1.40 เมตร,  
      1.45 เมตร, 1.48 เมตร 

 9.2 กลุมความพิการทางแขน-ขา และความพิการใขสันหลังและโปลิโอ 
  ประเภทความไกล กลุมคนพิการนั่งรถวีลแชร ตองนั่งบนรถวีลแชร หรือนั่งบนเกาอ้ีท่ีมีความสูงไมเกิน  
  75 เซนติเมตร และใหฝกซอมคนละ 2 ครั้ง และประลองติดตอกันคนละ 3 ครั้ง จึงเปลี่ยนคนตอไป 
  และไมตองมีการเปลี่ยนลําดับประลองเม่ือเขารอบสุดทาย 
  กระโดดสูง (หญิง)  กลุมความพิการยืนแขงขัน 
      ข้ันฝกซอม 1 เมตร และ 1.10 เมตร 
      ข้ันเริ่ม 1.05 เมตร, 1.10 เมตร, 1.15 เมตร, 1.20 เมตร, 1.23 เมตร 
  กระโดดสูง (ชาย)  กลุมความพิการยืนแขงขัน 
      ข้ันฝกซอม 1.20 เมตร และ 1.35 เมตร 
      ข้ันเริ่ม 1.25 เมตร, 1.30 เมตร, 1.35 เมตร, 1.40 เมตร, 1.45 เมตร,  
      1.48 เมตร 
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 9.3 กลุมความพิการทางตา (F11, F12) 
  ประเภทความไกล ใหมีไกดลงไดในประเภทลานทีมละ 1 คน ยกเวน กระโดดไกล กลุมตาบอดสนิท B1  
  จะมีไกดลงไปชวยไดทีมละ 2 คน สวน B2 มีไกดได 1 คน โดยท่ีเหยียบกระดานมีความกวาง 1x1.22 เมตร 
  สําหรับ B3 เหมือนคนปกติ ไมตองมีไกด 
  กระโดดสูง (หญิง)  กระโดดสูง ข้ันฝกซอม 60 ซ, ข้ันเริ่ม 70 ซ., 80 ซ., 90 ซ., 1.00 เมตร,  
      1.05 เมตร, 1.10 เมตร, 1.15 เมตร, 1.18 เมตร 
  กระโดดสูง (ชาย)  กระโดดสูง ข้ึนฝกซอม 1.00 เมตร,ข้ันเริ่ม 1.10 เมตร, 1.15 เมตร, 1.20 เมตร 
      1.25 เมตร, 1.30 เมตร, 1.33 เมตร 

สวนประเภทลู ตองหาไกดรันเนอร(ผูนําวิ่ง)มาดวยตนเอง โดยมีผูวิ่งคูไปดวยหรือมีเชือกยาวไมเกิน 50 
เซนติเมตรในการจับ และตองวิ่งผานเสนชัยท้ังคู นักกีฬาจะตองวิ่งเขาเสนชัยกอนไกดรันเนอร และเขาเสนชัย
ดวยกันท้ังสองคน ไกดสามารถปลอยนักกีฬาภายใน 10 เมตร กอนถึงเสนชัยโดยไมตองจับเชือก 

 9.4 การรายงานตัว 
  ประเภทลู นักกีฬาตองรายงานตัวครั้งสุดทายกอนการแขงขัน 30 นาที 

 ประเภทลาน นักกีฬาตองรายงานตัวครั้งสุดทายกอนการแขงขัน 40 นาที ท่ีฝายเรียกตัวนักกีฬาแลวใหอยู 
 ภายในบริเวณท่ีกําหนด (CALL ROOM) ถามาไมทันจะถือวาสละสิทธิ์ 

 9.5 การลงแขงขัน 
  นักกีฬาจะลงทําการแขงขันไดเพียงกลุมเดียว เชน ถานั่งรถวีลแชรก็ใหนั่งรถวีลแชรอยางเดียว ลงแขงขันยืน 
  ไมได หรือกลุม A9 จะเลือกแขงขันในกลุมพิการทางแขน หรือขา ไดอยางเดียว 
 9.6 การติดหมายเลข 
  หมายเลขแขงขันใหติดบริเวณเสื้อดานหนาและดานหลัง ยกเวน กระโดดสูงจะติดดานเดียวได สวนรถวีลแชร 
  ใหติดดานหนาและหลังรถวีลแชร สวนบนอกอาจจะติดเบอรตามลําดับชองวิ่ง 

10. การประทวง 
 10.1 ในการแขงขันหากทีมใดจะประทวงทางดานเทคนิคกีฬาในการตัดสินคณะกรรมการจัดการแขงขันอนุญาต 
  ใหประทวงดวยวาจากอนกับผูชี้ขาดได และทําเปนลายลักษณอักษรหลังจากการประกาศผลเปนทางการ 

 ภายใน 30 นาที ตอผูจัดการแขงขันหรือเลขานุการจัดการแขงขันเทานั้น โดยใหวางเงินคาประทวง  
 2,000 บาท หากการประทวงเปนผล กรรมการจะคืนเงินให แตถาการประทวงไมเปนผลเงินคาประกัน 
 จะถูกยึดและเม่ือคณะกรรมการผูตัดสินพิจารณาตัดสินแลวใหถือเปนสิ้นสุด 

 10.2 สวนกรณีประทวงคุณสมบัติใหปฎิบัติตามกฎขอบังคับของกรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 
   คนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557  
 

****************************** 
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ระเบียบการแขงขันกีฬาโกลบอล 

กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 15 พ.ศ. 2557 
ณ จังหวัดเพชรบูรณ 

           
1. คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผูแทนสํานักการกีฬา นายยศพนธ  กุสุมลนันทน 
 สถานท่ีติดตอ  154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ตอ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแขงขัน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝายจัดการแขงขัน 
 รองประธานฝายจัดการแขงขัน ผูแทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพฯ แตงตั้ง 

3. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
 3.1 ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 
 3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธโกลบอลนานาชาติ ซ่ึงกรมพลศึกษาใชอยูในปจจุบัน 

4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
  ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 

5. ประเภทความพิการ 
  กลุมพิการทางตา 

6. ประเภทการแขงขัน 
  จัดใหมีการแขงขันประเภททีม (ชาย – หญิง) 

7. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
  โรงเรียนหรือสถานศึกษาคนพิการ สงทีมโกลบอลเขาแขงขันจะสงชื่อผูเขาแขงขันไดรุนละ 1 ทีม  ไมเกิน 

ทีมละ 6 คน และสงทีมเขารวมการแขงขันได ชาย 1 ทีม และหญิง 1 ทีม มีเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีทีมละ 3 คน 
เพ่ือทําหนาท่ี 

    - ผูจัดการทีม 1  คน 
   - ผูฝกสอน 2  คน 
 

8. หลักเกณฑการแขงขัน 
 8.1  ในวันแขงขัน ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ีฝายจัดการแขงขัน  
  ณ สนามแขงขันกอนเวลาแขงขันไมนอยกวา 30 นาที เม่ือถึงเวลาการแขงขันแลวทีมใดมีผูเลนนอยกวา  
  2 คน จะถือวาทีมนั้นแพในการแขงขันครั้งนั้น ตามกติกาการแขงขัน 
 
                   /8.2 การแตงกาย... 
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 8.2 การแตงกายของนักกีฬา ตองแตงกายดวยชุดแขงขันท่ีเหมือนกันท้ังทีม และตองตรงกับบัญชีรายชื่อของ 
  นักกีฬาท่ียื่นสมัครไวตอสํานักการกีฬา กรมพลศึกษา 
 8.3 นักกีฬาทุกคนจะตองติดหมายเลขประจําตัวขนาดมาตรฐานท่ีเสื้อท้ังดานหนาและดานหลังทุกครั้งท่ีลงแขงขัน 
 8.4 การมาแขงขันสาย นักกีฬาทีมใดไมพรอมท่ีจะลงแขงขัน ภายหลังจากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแขงขันไปแลว  
  10 นาที ใหปรับนักกีฬาทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น และยกเลิกผลการแขงขันท่ีผานมาท้ังหมด 
 8.5 เวลาแขงขัน 24 นาที โดยแบงเปน 2 ครึ่ง ๆ ละ 12 นาที พักระหวางครึ่ง 3 นาที 
 8.6 ในการแขงขันรอบรองชนะเลิศ และการชิงตําแหนงท่ี 3 (ถามี) เม่ือหมดเวลาการแขงขันปกติ หากท้ังสองทีม 
  เสมอกันใหหาทีมชนะดวยการยิงลูกโทษ (FREE THROWS) 
 8.7 ในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศใหตอเวลา 1 ครั้ง เม่ือหมดเวลาการแขงขันปกติยังเสมอกัน ใหตอเวลาออกไป  
  6 นาที แบงออกเปน 2 ครึ่ง ๆ ละ 3 นาที พักกอนการแขงขันชวงตอเวลา 2 นาที 
 8.8 ในการแขงขันชวงตอเวลานี้ทีมใดสามารถทําประตูไดกอนจะเปนทีมชนะเลิศ และเม่ือหมดเวลาการแขงขัน 
  ชวงตอเวลาผลยังเสมอกันอยูใหหาทีมชนะดวยการยิงลูกโทษ  
 

9. วิธีจัดการแขงขัน 
  - ถา 6 ทีมข้ึนไป ใหแบงสายแขงขัน 
  -  ถาต่ํากวา 6 ทีม ใหจัดแบบพบกันหมด 
 

************************* 
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ระเบียบการแขงขันกีฬาเซปคตะกรอ 
กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 15 พ.ศ. 2557 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
************************* 

 
1. คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผูแทนสํานักการกีฬา นายชวลิต  จิรายุกุล 
 สถานท่ีติดตอ  154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ตอ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแขงขัน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝายจัดการแขงขัน 
 รองประธานฝายจัดการแขงขัน ผูแทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพฯ แตงตั้ง 

3. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
 3.1 ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 
 3.2 ใหใชกติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธเซปคตะกรอนานาชาติ ซ่ึงกรมพลศึกษาใชอยูในปจจุบัน 

4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
  ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 

5. ประเภทความพิการ 
 5.1 ประเภทความพิการทางหู (หูหนวกและหูตึง) 
 5.2 ประเภทความพิการทางปญญา 
 5.3 ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว (แขนขาด /  ขาขาด / อัมพาต / โปลิโอ)  
  แบงการแขงขันออกเปน  3  กลุม  ดังนี้ 
  5.3.1 ประเภทความพิการขา 
  5.3.2 ประเภทความพิการแขน 
  5.3.3 ประเภทท่ัวไป (รวมความพิการแขน 1 คน – ขา 2 คน) 

 โดยนักกีฬาคนพิการทุกประเภทนี้จะตองไดรับการตรวจแบงกลุมความพิการถูกตองตามเกณฑของ
คณะกรรมการตรวจแบงกลุมลักษณะความพิการ 

6. ประเภทการแขงขัน 
  จัดใหมีการแขงขันประเภททีมเดี่ยวชาย ตามกลุมความพิการ คือ 

6.1 กลุมความพิการทางหู 
6.2 กลุมความพิการทางปญญา 
6.3 กลุมความพิการขา 
6.4 กลุมความพิการแขน 
6.5 กลุมความพิการท่ัวไปรวมความพิการแขน – ขา 
           /7. จํานวน... 
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7. จํานวนนักกีฬา 
 7.1 โรงเรียนหรือสถานศึกษาคนพิการสามารถสงทีมเซปคตะกรอเขาแขงขันไดกลุมความพิการละ 1 ทีม  
  โดยสงชื่อผูเขาแขงขันในแตละทีมไดไมเกิน 5 คน  (ผูเลนจริง 3 คน สํารอง 2 คน)  และมีเจาหนาท่ีทีม 
  2 คน เพ่ือทําหนาท่ี 

- ผูจัดการทีม 1  คน 
- ผูฝกสอน 1  คน 

7.2 การสงรายชื่อสมัครเขารวมการแขงขันและนักกีฬาทุกคนจะตองมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

8. หลักเกณฑการแขงขัน 
 8.1 กติกาการแขงขัน ใชกติกาของสหพันธเซปคตะกรอนานาชาติ ซ่ึงกรมพลศึกษา ใชอยูในปจจุบัน 
 8.2  ในวันแขงขันผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน ตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ีฝายจัดการแขงขัน  
  ณ สนามแขงขันกอนเวลาแขงขันไมนอยกวา 20 นาที เม่ือถึงเวลากําหนดการแขงขันแลว ทีมใดมีผูเลนนอย 
  กวา 3 คน จะถือวาทีมนั้นแพในการแขงขันครั้งนั้น ตามกติกาการแขงขัน 

8.3 เม่ือถึงเวลาการแขงขันทีมใดไมพรอมหรือมีนักกีฬาไมครบตามกติกาแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขันจะ 
 รอเปนเวลา 10 นาที และเมือเลยเวลาท่ีกําหนดไว หากทีมนั้นยังไมพรอมหรือมีนักกีฬาไมครบอีก ใหปรับทีม 
 นั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น 
8.4 การแตงกายของนักกีฬา ตองแตงกายใหเรียบรอยดวยชุดแขงขันท่ีเหมือนกันท้ังทีม และตองติดหมายเลขเสื้อ 

 ตามกติกาแขงขัน ใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของนักกีฬาท่ียื่นไวตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน หาก
ทีมใดแตงกายไมเรียบรอยหรือบกพรองตามท่ีกําหนดไว ใหเจาหนาท่ีผูควบคุมการแขงขัน พิจารณาไมให
นักกีฬาผูนั้นลงทําการแขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอย และใหถือปฎิบัติตามระเบียบเรื่องของเวลาทํา
การแขงขันดวย 

8.5 ลูกตะกรอแขงขันใหใชลูกตะกรอมาราธอน เบอร MT 908 
8.6 การแขงขันของประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว อนุญาตใหนักกีฬาขาพิการใชไมคํ้ายันในขณะแขงขัน

ไดแตจะไมอนุญาตใหใชเลนหรือสัมผัสลูกตะกรอ 
8.7 การแขงขันกลุมท่ัวไป (รวมความพิการแขน 1 คน ขา 2 คน) จะอนุญาตใหมีนักกีฬาพิการขา 2 คน และ

พิการแขน 1 คน ลงทําการแขงขันในสนามระหวางการแขงขัน 
8.8 ในการแขงขันแบบพบกันหมด หากทีมใดมีคะแนนเขารอบเทากัน จะใชวิธีจับสลากหาทีมเขาแขงขันในรอบ

ตอไป 
8.9 ถือเกณฑการแขงขัน แพ – ชนะ 3 ใน 5 เซต 

 8.10 ระบบการนับคะแนน ในแตละเซต มี 15 คะแนน กรณีแตละทีมมีคะแนนเทากันท่ี 14 : 14 คะแนน 
         จะดําเนินการแขงขันตอ ผลแพ – ชนะ จะเกิดข้ึนเม่ือทีมใดมีคะแนนมากกวาอีกทีมหนึ่ง 2 คะแนน ท้ังนี้  
  จะไมเกิน 17 คะแนน 
 8.11 เกณฑการใหคะแนน ทีมชนะได 2 คะแนน ทีมแพได 1 คะแนน ทีมท่ีไมพรอมท่ีจะแขงขันและถูกปรับให 
  เปนแพไมไดคะแนน 

9. วิธีการจัดการแขงขัน 
  คณะกรรมการจัดการแขงขันจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

 

             /10. สนาม... 
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10. สนามและอุปกรณ 
  10.1 สนามมีขนาดและลักษณะเชนเดียวกับกติกาของสหพันธเซปคตะกรอนานาชาติ (ISTAF) 
  10.2 ความสูงของเสา 
    10.2.1 กลุมความพิการทางหู   สูง 1.55 เมตร 
    10.2.2 กลุมความพิการทางปญญา สูง 1.55 เมตร 
    10.2.3 กลุมความพิการแขน  สูง 1.55 เมตร 
    10.2.4 กลุมความพิการขา  สูง 1.45 เมตร 
    10.2.5 กลุมท่ัวไปรวมแขน-ขา  สูง 1.55 เมตร 
  10.3 ความสูงของตาขาย 
    10.3.1 กลุมความพิการทางหู   สูง 1.52 เมตร 
    10.3.2 กลุมความพิการทางปญญา สูง 1.52 เมตร 
    10.3.3 กลุมความพิการแขน  สูง 1.52 เมตร 
    10.3.4 กลุมความพิการขา  สูง 1.42 เมตร 
    10.3.5 กลุมท่ัวไป   สูง 1.52 เมตร 
     
 

************************* 
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ระเบียบการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 15 พ.ศ. 2557 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
************************* 

 
1. คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผูแทนสํานักการกีฬา นายชัชชัย  วงศบางโพ 
 สถานท่ีติดตอ  154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ตอ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแขงขัน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝายจัดการแขงขัน 
 รองประธานฝายจัดการแขงขัน ผูแทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพฯ แตงตั้ง 

3. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
 3.1 ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 
 3.2 กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ  ITTF,  ITTC  ซ่ึงกรมพลศึกษา ใชอยูใน 
  ปจจุบัน 

4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
  ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 

5. ประเภทความพิการ 
 5.1 กลุมพิการทางหู 
 5.2 กลุมพิการทางปญญา 
 5.3 กลุมพิการทางสมอง (TT11) 
 5.4 กลุมพิการทางกาย (แขน ขา อัมพาต และโปลิโอ) 
  5.4.1 กลุมพิการนั่งรถวีลแชรแขงขัน (TT1, TT2, TT3, TT4 และ TT5) 
  5.4.2 กลุมพิการยืนแขงขัน (TT6, TT7, TT8 และ TT10) ไมใชไมคํ้ายัน 

6. ประเภทการแขงขัน 
 6.1 จัดการแขงขันประเภทบุคคลชาย – หญิง 
  6.1.1 ประเภทเดี่ยว 
  6.1.2 ประเภทคู 

 

             /6.2 ประเภท... 
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 6.2 ประเภทการแขงขันกับความพิการ 
  6.2.1 กลุมพิการทางหู (เดี่ยว, คู) 
  6.2.2 กลุมพิการทางปญญา (เดี่ยว) 
  6.2.3 กลุมพิการทางสมอง (เดี่ยว) 
  6.2.4 กลุมพิการทางกาย (เดี่ยว) 

7. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
 7.1 โรงเรียนหรือสถานศึกษาคนพิการท่ีนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเขารวมการแขงขันจะสงชื่อผูเขาแขงขันประเภท 
  บุคคลเดี่ยวได 2 คน และประเภทคูได 2 คู 

7.2 นักกีฬาคนหนึ่งจะลงทําการแขงขันไดท้ังประเภทบุคคลเดี่ยวและประเภทคู และเจาหนาท่ี 2 คน เพ่ือทํา
หนาท่ี 

   -  ผูจัดการทีม 
   -  ผูฝกสอน 

8. หลักเกณฑการแขงขัน 
 8.1 ลูกเทเบิลเทนนิสท่ีใชในการแขงขันเปนอุปกรณท่ีสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ ใหการรับรองในปจจุบัน 
  (สีขาว) 

8.2 วัสดุท่ีปดทับหนาไมตองเปนวัสดุ (แผนยาง) ท่ีมีชื่อทะเบียน ซ่ึงสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ รับรอง 
8.3 หนาไมแรกเก็ตท้ังสองดาน ดานหนึ่งตองเปนสีแดง (BRIGHT RED) และอีกดานหนึ่งตองเปนสีดําเทานั้น โดย

ไมคํานึงวาดานนั้นจะใชตีลูกหรือไม 
8.4 เครื่องแตงกายของผูเขาแขงขัน เปนไปตามกติกาของสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) โดยพิจารณา

จากผูควบคุมการแขงขัน 
8.5 ชุดวอรมหรือสวนหนึ่งสวนใดของชุดวอรม จะใชสวมใสขณะแขงขันไมได ยกเวนท่ีไดรับอนุญาตจากผูชี้ขาด 
8.6 ในระหวางการแขงขันไมอนุญาตใหใชไมคํ้ายัน แตอนุญาตใหใสขาเทียมได 
8.7 ผูเขาแขงขันมาสายหรือไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขัน หลังจากเลยกําหนดเวลาไปแลว 5 นาที ใหปรับ

นักกีฬาคนนั้นหรือคูนั้นเปนแพ ในการแขงขันครั้งนี้ 

9. วิธีการจัดการแขงขัน 
 9.1  จัดการแขงขันแบบแพคัดออก 
 9.2 แตละประเภท หากมีผูเขาแขงขันไมถึง 4 หนวยงาน ไมจัดการแขงขัน ยกเวนกลุมพิการแขน ขา และโปลิโอ  
  จะจัดไปรวมในกลุมความพิการท่ีสูงกวา เชน TT1 รวมกับ TT2 แต TT5 และ TT10 หากไมครบ  
  4 หนวยงานจะไมจัดแขงขัน (พิจารณาจากผูควบคุมหรือผูชี้ขาดการแขงขัน)  
 9.3 แขงขันระบบ 3 ใน 5 เกมๆ ละ 11 คะแนนทุกคู 
  หมายเหตุ ระเบียบการแขงขันทุกขออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและสถานการณ ตาม 
      ขอพิจารณาจากผูควบคุมหรือผูชี้ขาดในการแขงขันรายการนั้น ๆ 

 

************************* 
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ระเบียบการแขงขันบอคเซีย 
กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 15 พ.ศ.  2557 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
********************** 

 

1. คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผูแทนสํานักการกีฬา นายปกาศิต เอ่ียมบุตร 
 สถานท่ีติดตอ  154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ตอ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแขงขัน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝายจัดการแขงขัน 
 รองประธานฝายจัดการแขงขัน ผูแทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพฯ แตงตั้ง 

3. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
  กติกาการแขงขัน ใชกติกาการแขงขันของสหพันธบอคเซียนานาชาติ (CBC) และ IPC-BOCCIA โดยสมาคม 
 กีฬาคนพิการแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ใชอยูในปจจุบัน 

4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
  ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 

5. ประเภทความพิการ 
 5.1 กลุมพิการทางสมอง (CP) BC1-BC4 (ไมแยกชาย-หญิง) 
 5.2 จัดการแขงขันรุนอายุ 10 – 16 ป และ 17 – 25 ป   

6. ประเภทการแขงขัน 
 6.1 บุคคล  BC1 
 6.2 บุคคล  BC2 
 6.3 บุคคล  BC3 
 6.4 บุคคล  BC4 
 6.5 คู BC3 
 6.6 คู BC4 
 6.7 ทีม ( BC1+ BC2 ) 
 
 
 
 
               /7. จํานวน... 
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7. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
 7.1 ประเภทบุคคล   สงนักกีฬาเขาแขงขันไดแหงละไมเกิน 3  คน 
 7.2 ประเภทคู        สงนักกีฬาเขาแขงขันไดแหงละไมเกิน  1 คู (สํารองได 1 คน ) 
 7.3 ประเภททีม      สงนักกีฬาไดไมเกิน 5  คน  (นักกีฬา 3 คน สํารองได ไมเกิน 2 คน ไดแก BC1 
                         จํานวน 1 คน   BC2  จํานวน 1 คน ซ่ึงแตละแหงจะตองมีนักกีฬา  (BC1) ในทีมไมนอยกวา 
                          1 คน ตามกติกาการแขงขัน  
 7.4 เจาหนาท่ีทีม     แตละแหงสามารถสงผูฝกสอนหรือผูชวยเหลือนักกีฬาไดเทากับจํานวนนักกีฬา 
                         (ผูฝกสอน 1 คน ตอนักกีฬา 1 คน) และมีผูจัดการทีมไดแหงละ 1 คนเทานั้น   
   

8. หลักเกณฑการแขงขัน 
  ผูจัดการทีม หรือผูฝกสอนตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ีฝายจัดการแขงขันกอนเวลาการ 
 แขงขัน  15 นาที 

9. วิธีการจัดการแขงขัน 
 9.1 การแขงขันรอบแรก 
   9.1.1 การแขงขันในรอบแรก (หากนักกีฬามีจํานวนนอยกวา 6 คน) 
    จะทําการแขงขันแบบพบกันหมด และจัดอันดับผลการแขงขัน 
   9.1.2 การแขงขันในรอบแรก (หากมีนักกีฬามากกวา6 คน) 
    จะแบงกลุมเปนกลุมยอย (3 –4 คน) ในระบบการแขงขันพบกันหมด (Pool) โดยการ 
 เรียงลําดับฝมือจากคนท่ีเคยไดรับรางวัลในกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยครั้งลาสุดและไมเคยไดรับรางวัลจากการ 
 แขงขันตามลําดับ (หรือใชวิธีจับสลากตามมติท่ีประชุม) จากนั้นจัดเรียงลงกลุมตามจํานวนท่ีกําหนดไปทางขวาและ 
 วนซายสลับจนกวาจะครบ เชน คนท่ี 1 อยูกลุม A คนท่ี 2 อยูกลุม B คนท่ี 3 อยูกลุม C ดังตัวอยางตอไปนี้  
 (นักกีฬา 11 คน จัดแบง 3 กลุม) 
   กลุม A   กลุม B    กลุม C 
   คนท่ี 1                         คนท่ี 2                       คนท่ี 3 
   คนท่ี 6   คนท่ี 5            คนท่ี 4 
   คนท่ี 7   คนท่ี 8            คนท่ี 9 
   ………    คนท่ี 11           คนท่ี 10 
   สรุป กลุม A มีนักกีฬา 3 คน กลุม B และ กลุม C มีนักกีฬากลุมละ 4 คน 

 9.2 การแขงขันรอบจัดอันดับ 
   9.2.1 การจัดอันดับภายในกลุม 
    เกณฑตอไปนี้ใชสําหรับการตัดสินตําแหนงภายในกลุม เม่ือการแขงขันภายในกลุมครบทุก 
 รายการ  การพิจารณาผลการแขงขันแบบพบกันหมดเพ่ือจัดอันดับภายในกลุม หากคูแขงขันมีคะแนนเทากัน  
 ใหพิจารณาตามเกณฑตอไปนี้  ตามลําดับ 
   9.2.2 จํานวนครั้งของการชนะ (match won)    

 

ชื่อทีม จํานวนครั้งท่ีชนะ อันดับ 
A 2 2 
B 3 1 
C 0 4 
D 1 3 

 
/9.2.3 ลําดับ...  
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   9.2.3 ลําดับคะแนนเฉลี่ยความตาง (point difference) 
    ลําดับของคะแนนรวมท่ีได (Point forward.) ลบดวยคะแนนรวมท่ีเสีย (against) หารจํานวน 
 ครั้งท่ีแขง 
 

ชื่อทีม จํานวนครั้งท่ีชนะ คะแนนเฉลี่ยความตาง อันดับ 
A 2 1 3 
B 2 1,666 2 
C 0 - 3.5 4 
D 2 2.333 1 

 

 9.2.4 การแขงขันไทเบรก (tie – break end)   
     นําผูท่ีมีคะแนนเทากันท้ังหมดแขงขันไทเบรก  
  

ชื่อทีม จํานวนครั้งท่ีชนะ คะแนนเฉลี่ยความตาง ไทเบรก อันดับ 
A 2 2.333 แพ 2 
B 2 1,666  3 
C 0 - 3.5  4 
D 2 2.333 ชนะ 1 

 
9.3 การคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขารอบ (Determining point’s qualifiers) 

      การพิจารณาผู ท่ีมีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบสอง พิจารณาจากจํานวนนักกีฬาของแตละประเภทเขา  
แขงขันรอบสองดวยวิธี แขงขันแบบแพคัดออก (Knock out) โดยคัดเลือกผูเลนรอบพบกันหมด เหลือนักกีฬาจํานวน 
16 คน (1/8) หรือ 8 คน (1/4) หรือ 4 คน (1/2) ตามความเหมาะสม ใชเกณฑตอไปนี้ ในการพิจารณาผลระหวาง
กลุมตามลําดับ 

9.3.1 คาเฉลี่ยคะแนนความตาง (point difference average)  
         ลําดับคาเฉลี่ย คะแนนรวมท่ีไดลบดวยคะแนนรวมท่ีเสียหารจํานวนครั้งท่ีแขงขันในกลุม 
 

ชื่อทีม คาเฉลี่ยคะแนนความ
ตาง 

อันดับ 

อันดับ3 /A 2.333 2 
อันดับ3 /B 3.667 1 
อันดับ3 /C -3.5 4 
อันดับ3 /D -1 3 

9.3.2 คาเฉลี่ยคะแนนได (point Forward average)  
        ลําดับคาเฉลี่ย คะแนนรวมท่ีได หาร จํานวนครั้งท่ีแขงขันในกลุม 

 

ชื่อทีม คาเฉลี่ยคะแนนความ
ตาง 

คาเฉลี่ยคะแนน
ได 

อันดับ 

อันดับ3 /A 1  3 
อันดับ3 /B 2.333 3.0 1 
อันดับ3 /C - 3.5  4 
อันดับ3 /D 2.333 2.25 2 

      /9.3.3 การแขงขัน… 
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9.3.3 การแขงขัน ไทเบรก (tie – break end)  
        นําผูท่ีมีคะแนนเทากันท้ังหมดแขงขันไทเบรก  
 

ชื่อทีม คาเฉลี่ยคะแนนความ
ตาง 

คาเฉลี่ยคะแนน
ได 

ไทเบรค อันดับ 

อันดับ3 /A 1   3 
อันดับ3 /B 2.333 3.0 แพ 2 
อันดับ3 /C - 3.5   4 
อันดับ3 /D 2.333 3.0 ชนะ 1 

 
9.4 การแขงขันในรอบรองและชนะเลิศ  

      นักกีฬาท่ีชนะในรอบรอง (1/2) จะไปชิงชนะเลิศ ผูท่ีแพจะไปชิงอันดับ 3 

********************** 
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ระเบียบการแขงขันเปตอง 
กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 15 พ.ศ.  2557 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
********************** 

 

1. คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผูแทนสํานักการกีฬา นางอําไพพร  ฉายศิริ 
 สถานท่ีติดตอ  154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ตอ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแขงขัน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝายจัดการแขงขัน 
 รองประธานฝายจัดการแขงขัน ผูแทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพฯ แตงตั้ง 

3. ระเบียบและกติกาแขงขัน 
 3.1 ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 
 3.2 ใหใชกติกาสากลการเลนเปตองของสมาคมเปตองแหงประเทศไทยฯ (โดยอนุโลมเปนบางขอ) 

4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
  ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 

5. ประเภทความพิการ 
 3.1  กลุมความพิการทางหู 
 3.2  กลุมความพิการทางปญญา 
 3.3  กลุมความพิการทางกาย (แขน, ขา, โปลิโอและวีลแชร) แขงขันประเภทบุคคลและประเภทคูเทานั้น  
   3.3 ยืนแขงขัน 
  3.4 นั่งวีลแชรแขงขัน 
6. ประเภทการแขงขัน 
 6.1  ประเภทบุคคลชาย (ชายเดี่ยว)    (ใชลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
 6.2 ประเภทบุคคลหญิง (หญิงเดี่ยว)    (ใชลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
 6.3 ประเภท คูชาย      (ใชลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
 6.4 ประเภท คูหญิง      (ใชลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
 6.5 ประเภททีมชาย  3  คน     (ใชลูกเปตองคนละ 2 ลูก) 
 6.6 ประเภททีมหญิง  3  คน     (ใชลูกเปตองคนละ 2 ลูก) 
 

/7. จํานวน... 
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7. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
 7.1 ประเภทบุคคลชาย (ชายเดี่ยว) ประเภทบุคคลหญิง (หญิงเดี่ยว) ใหแตละสังกัดมีสิทธิ์สงนักกีฬาเปตองเขารวม 
  การแขงขันไดสังกัดละ 1 คน  ในแตละกลุมความพิการ 

7.2 ประเภทคูชาย  และประเภทคูหญิง  ใหแตละสังกัดมีสิทธิ์สงนักกีฬาเปตองเขารวมการแขงขันไดสังกัดละ 
 1 คู  ในแตละกลุมความพิการ 

 7.3 ประเภททีมชาย 3 คน  และประเภททีมหญิง 3 คน  ใหแตละสังกัดมีสิทธิ์สงนักกีฬาเปตองเขารวมการ 
  แขงขันไดสังกัดละ 1 ทีม  ในแตละกลุมความพิการ (กลุมหู และกลุมปญญา) มีตัวสํารองไดทีมละ 1 คน 

7.3 ใหแตละสังกัดท่ีสงทีมเขารวมการแขงขันมีผูควบคุมทีมได 2 คน ผูฝกสอน 3 คนและผูชวยผูฝกสอน 3 คน 
 7.4 นักกีฬาหนึ่งคนสามารถสงชื่อเขารวมแขงขันไดเพียงประเภทเดียวและกลุมความพิการเดียวเทานั้น ยกเวน 
  นักกีฬาประเภทบุคคลชาย, บุคคลหญิง สามารถลงชื่อแขงในประเภททีมชาย 3 คน ทีมหญิง 3 คน ไดอีก 

8. หลักเกณฑการแขงขัน 

 8.1  ใหผูควบคุมทีมหรือผูฝกสอน นํานักกีฬาไปรายงานตัวตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน  ณ สนามแขงขันกอน 
   กําหนดการแขงขัน 30 นาที เม่ือถึงกําหนดการแขงขันทีมใดไมพรอมลงทําการแขงขันภายในเวลา 15 นาที 
    ใหปรับนักกีฬาทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น 
 8.2 นักกีฬาท่ีเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยดวยชุดท่ีเหมือนกัน ติดชื่อทีมดานหลังเสื้อเปน 
  ภาษาไทย โดยสวมกางเกงขายาว (หามสวมกางเกงยีนส หรือกางเกงขาสั้น) รองเทากีฬาหุมสน และถุงเทา 
    และสวมเสื้อแขนสั้น  หรือเสื้อแขนยาวทับในกางเกง  (หามสวมรองเทาแตะ หรือรองเทารัดสน  ลงทําการ 
  แขงขัน) ผูฝกสอนตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย 

8.3 ตลอดระยะเวลาการแขงขันผูฝกสอนและนักกีฬาทุกคนตองประพฤติตนใหสมกับเปนโคชและนักกีฬาท่ีดี 
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการแขงขันทุกประการ 

8.4 หามกระทําการใด ๆ อันเปนการยั่วยุ  หรือทําลายสมาธิของคูแขงขันไมวากรณีใด ๆ 
8.5 หามแสดงกริยาวาจาไมสุภาพตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน , ผูตัดสินหรือผูชมโดยเด็ดขาด 

 8.6 ผูเขาแขงขันตองเตรียมลูกเปตอง  ลูกเปา  และเทปวัดระยะมาเอง (ไมมีอุปกรณยืมแขงขัน) 
 8.7 การแขงขันทุกประเภทของทุกกลุมความพิการในรอบแรก จนถึงรอบรองชนะเลิศใหผลแพ – ชนะกันใน 
   1 เกมส  ดวยคะแนน 11  คะแนน  ยกเวนรอบชิงชนะเลิศใหใช  13 คะแนน 
 8.8 กรณีท่ีมีการประทวงวาดวยคุณสมบัติของนักกีฬาใหถือปฎิบัติตามขอบังคับของกรมพลศึกษา วาดวยการ 
   แขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 ประจําป 2556 
 8.9 ไมมีการประทวงทางดานเทคนิคกีฬา ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 8.10 ขอวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

9. วิธีจัดการแขงขัน 
  ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยจะดูจากจํานวนทีมเปนสําคัญ  
    เวลา 08.00 น. นักกีฬารายงานตัวตอเจาหนาท่ี 
    เวลา 08.30 น.  จับสลากประกบคูแขงขัน 
    เวลา 09.00 น. เริ่มทําการแขงขัน 

10. กําหนดการแขงขัน 
  วันแรกแขงขันประเภท  บุคคลชาย บุคคลหญิง ทุกรุน ทุกประเภทความพิการเสร็จสิ้นการแขงขัน 
       เปนพิธีมอบเหรียญรางวัล  
 
                                                                                                                     /วันท่ี... 
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วันท่ีสองแขงขันประเภท  คูชาย, คูหญิง, ทุกรุน ทุกประเภทความพิการ จนถึงรอบกอนรองชนะเลิศ 
วันท่ีสามแขงขันประเภท  คูชาย, คูหญิง, ในรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ  
    เสร็จสิ้นการแขงขันเปนพิธีมอบเหรียญรางวัล 

 วันท่ีสี่แขงขันประเภท  ทีมชาย 3 คน ทีมหญิง 3 คน ประเภทความพิการทางหู 
     และพิการทางปญญา จนถึงรอบกอนรองชนะเลิศ 
 วันท่ีหาแขงขันประเภท  ทีมชาย 3 คน ทีมหญิง 3 คน ในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ 

เสร็จสิ้นการแขงขันเปนพิธีมอบเหรียญรางวัล 
 

********************** 
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ระเบียบการแขงขันแบดมินตัน 
กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ.  2557 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
********************** 

 
1. คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผูแทนสํานักการกีฬา นายปณิธาน หงษทอง 
 สถานท่ีติดตอ  154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ตอ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแขงขัน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝายจัดการแขงขัน 
 รองประธานฝายจัดการแขงขัน ผูแทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพฯ แตงตั้ง 

3. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
 3.1  ใหใชขอบังคับของ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 
 3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธแบดมินตันนานาชาติ ฉบับภาษาไทยลาสุด 

4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
  ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 

5. ประเภทความพิการ 
 5.1 กลุมพิการทางหู 
 5.2 กลุมพิการทางปญญา 
 5.3 กลุมคนแคระ (Dwarfs) แยกเปน 2 กลุม ไดแก 
  5.3.1  กลุมคนแคระ (BMST 6 (1) มีความสูงต่ํากวา 120 เซนติเมตร 
  5.3.2  กลุมคนแคระ (BMST 6 (1) มีความสูงไมเกิน 135 เซนติเมตร (หญิง)   
   มีความสูงไมเกิน 140 เซนติเมตร (ชาย) 
 5.4 กลุมพิการทางขา แยกเปน 7 กลุม ไดแก 
  5.4.1 ความพิการทางขา (BMSTL 1)  (Standing Below waist class 1) มีความพิการของขาในระดับสูง 

(การทรงตัวต่ํา) จะสูญเสียสมรรถภาพของกลามเนื้อสวนขอตอลางอยางนอย 30 Point ของขา   
ขางใดขางหนึ่ง 

  5.4.2  ความพิการของขา (BMSTL 2) (a) (Standing Below waist class 2(a) ผูเลนมีความปกติ 
   ทางรางกาย เชน ขาขาด  แขนขาด เทานั้น 
  5.4.3  ความพิการทางขา (BMSTL 2) (Standing below waist class 2) ผูเลนสามารถยืนได และสูญเสีย 
   สมรรถภาพของขาสวนลางอยูนอย 20 Point ของขา 1 ขางหรือ 2 ขางรวมกันหรือเทียบเทา         
   ผูไรความสามารถ 
                     /5.4.5 ความพิการ... 
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  5.4.4 ความพิการทางขา (BMSTL 3(a) (Standing below waist class3(a) ผูเลนเปนผูมีความ 
   ผิดปกติทางรางกาย เชน ขาขาด, แขนขาด เทานั้น 
  5.4.5  ความพิการทางขา (BMSTL 3 (Standing below waist class3) ผูเลนท่ีสามารถยืนได และสูญเสีย 
   สมรรถภาพของขาสวนลางไปอยางนอย 10 – 19 piont ของขา 1 ขางหรือ 
  5.4.6 ความพิการทางแขน (BMSTL 4) (Standing Aboue waist class 1) ผูเลนเปนผูมีความพิการของ 
   แขนในระดับสูง จะสูญเสียสมรรถภาพของกลามเนื้อ 50 Point 
  5.4.7 ความพิการทางแขนในระดับกลาง (BMSTL 5) (Standing Aboue waist class2) ผูเลนเสีย 
   ความแข็งแรงของกลามเนื้อ แขนระดับกลาง หรือเทียบเทา เชน แขนขาดระดับใตศอกหนึ่งขาง 
 5.5 กลุมวีลแชร (wheel chair)  แยกเปน 3 กลุม 
  5.5.1 กลุมวีลแชร 1 (BMW 1) wheel chair class 1 ผูเลนมีความพิการระดับ E 8 ข้ึนไป มีความพิการ 
   ข้ันรุนแรง มีขอจํากัดในการควบคุมสวนปลายสุดของแขน ทรงตัวบนรถไดปานกลางและกลามเนื้อ 
   กระตุกท่ีขา ข้ันรุนแรง (ระดับ 4) 
  5.5.2 กลุมวีลแชร 2 (BMW 2) wheel chair class 2 เปนผูมีความพิการระดับ T12 มีความพิการ  
   ระดับปานกลาง ทรงตัวบนรถระดับปานกลาง มีอากาศกลามเนื้อ กระตุกขาข้ันรุนแรง (ระดับ 3) 
  5.5.3 กลุมวีลแชร 3 (BMW 3) wheel chair class 3 เปนผูมีความพิการระดับ 21 หรือต่ํากวา 
   มีความพิการเล็กนอย มีปญหาการทรงตัวบนรถเข็นเล็กนอย กลามเนื้อกระตุกเล็กนอยสูญเสียขา 
   สวนเหนือหรือใตเขา ไมสามารถยืนเลนได 
 

6. ประเภทการแขงขัน 
  แบงเปน ประเภทชายเดี่ยว   ประเภทหญิงเดี่ยว 
   ประเภทชายคู   ประเภทหญิงคู 
   ประเภทคูผสม 
  แยกเปน 
  6.1  กลุมพิการทางหู (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู, หญิงคู, คูผสม ) 
  6.2  กลุมพิการทางปญญา (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว) 
  6.3  กลุมคนแคระ (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู, หญิงคู,) 
  6.4  กลุมแขนขาและโปลิโอ กลุม 1  - กลุม 7 (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู, หญิงคู, คูผสม) 
  6.5  กลุมวีลแชร 1 – 3  (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู, หญิงคู, คูผสม) 
 หมายเหตุ นักกีฬาท่ีมีความพิการมากกวาท่ีกําหนดไวในระดับความพิการ มีสิทธิ์เลือกท่ีจะแขงขันในกลุมใดก็ได  
        แตจะเลือกไดเพียงกลุมเดียวเทานั้น หากนักกีฬามีจํานวนนอยกวาท่ีกําหนด อาจจะจัดรวมกลุมความ 
        พิการ 

7. จํานวนผูเขาแขงขันและจํานวนเจาหนาท่ี 
 7.1 สถานศึกษาท่ีสงนักกีฬาแบดมินตันเขารวมการแขงขัน จะสงนักกีฬาเขาแขงขันประเภทเดี่ยวชาย – หญิง 
  สงได 2 คน สวนประเภทคูสงได 2 คู และมีเจาหนาท่ีได 3 คน เพ่ือทําหนาท่ีผูจัดการทีม 1 คน   
  ผูฝกสอนทีมหญิง 1 คน ผูฝกสอนทีมชาย  1  คน 

8. หลักเกณฑการแขงขัน 
 8.1 นักกีฬาคนหนึ่งจะลงทําการแขงขันได 2 ประเภทเทานั้น 
 8.2 นักกีฬาคนหนึ่งสามารถสงชื่อเขาแขงขันไดเพียงหนึ่งกลุมความพิการและ 1 รุนอายุเทานั้น 
 
                                                                                                          /8.3 เปนหนาท่ี... 
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 8.3 เปนหนาท่ีของหัวหนาสถานศึกษาท่ีจะตองรับผิดชอบและตรวจสอบรายชื่อผูเขาแขงขันของตน ใหถูกตอง 
  กอนยื่นตอกรมพลศึกษา  เม่ือดําเนินการจับสลากเสร็จสิ้นและประกาศแลวจะขอเปลี่ยนแปลง   หรือเพ่ิมเติม 
  หรือสับเปลี่ยนบุคคลอยางใดไมได ไมวากรณีใด ๆ  เวนแตจะขอแกไขตัวสะกดการัตน ท่ีเกิดจากการเขียน 
  หรือพิมพผิดเทานั้น  เปนหนาท่ีของผูเขาแขงขันจะตองตรวจดูรายการแขงขันของ ตนเองและไปแขงขัน   
     ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดโดยไปถึงสนามแขงขันกอนเวลาการแขงขัน อยางนอย 30 นาที   
  ถาหากวากรรมการเรียกชื่อแลว ไมลงทําการแขงขันภายใน 5 นาที จะถือวายอมใหคูตอสูแขงขัน(ชนะผาน) 
  ไปแขงขันในรอบตอไป 
 8.4 เม่ือกรรมการดําเนินการแขงขันประกาศใหลงสนาม  ผูแขงขันจะตองเตรียมไมแร็กเก็ตและแร็กเก็ตสํารอง 

 ผาเช็ดเหง่ือ น้ําดื่ม อุปกรณท่ีผูเขาแขงขันจําเปนตองใชไปวางรวมไวในตะกราขางสนาม ซ่ึงอยูดานเดียว 
 กับผูตัดสิน เม่ือเริ่มการแขงขันผูเขาแขงขันจะออกนอกสนามไมไดเปนอันขาด ระหวางการแขงขันดําเนินอยู 
   บุคคลอ่ืนจะนําสิ่งของไปใหคูแขงขันไมได  ตองนําสิ่งของนั้นไปขออนุญาตจากกรรมการผูชี้ขาดในการแขงขัน 
   ซ่ึงจะเปนผูสั่งการใหใครคนใดคนหนึ่งเปนผูนําสิ่งของนั้นเขาไปใหผูเขาแขงขัน 

9. วิธีการจัดการแขงขัน 
 9.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
 9.2 แขงขันแบบแพคัดออก โดยใหมีการชิงตําแหนงท่ี 1 ท่ี 2 และสวนตําแหนงท่ี 3 ใหผูแพในรอบรองชนะเลิศ 
  ครองตําแหนงรวมกัน 

9.3 ระบบการนับคะแนน แมทซหนึ่งตองชนะใหมากท่ีสุดใน 3 เกม เวนแตจะไดกําหนดเปนอยางอ่ืน ฝายท่ีได 
21 คะแนนกอนเปนฝายชนะ ยกเวน ถามีคะแนน 20 คะแนน เทากัน ฝายชนะตองมีคะแนนนํา 2 คะแนน  

 ถามีคะแนน 29 เทากัน ฝายท่ีได 30 กอนเปนฝายชนะ ฝายท่ีชนะการตีโตจะได 1 คะแนน และฝายท่ีจะ 
  ชนะการตีโต จะชนะไดก็ตอเม่ืออีกฝายหนึ่งทําเสีย หรือลูกไมอยูในการเลน เนื่องจากลูกตกพ้ืนสนามของ 
  อีกฝายหนึ่ง  การพักระหวางเกม เม่ือฝายหนึ่งมีคะแนนถึง 11 คะแนน ในแตละเกมใหพักในระหวางเกม  
  ไดไมเกิน 60 วินาที  การพักระหวางเกมท่ี 1 กับเกมท่ี 2  และระหวางเกมท่ี 2 กับเกมท่ี 3 ใหพักไดไมเกิน  
  120 วินาที  จะอนุญาตใหผูเลนไดรับคะแนนนํา ระหวางการแขงขันในขณะท่ีลูกไมอยูในการเลน สําหรับ 
  กติกาขออ่ืน ๆ ใหเปนไปตามกติกาของสหพันธแบดมินตันโลก (BWF) ฉบับภาษาไทยลาสุด ของสมาคม 
  แบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

9.4 ลูกขนไก ท่ีใชในการแขงขันใหจังหวัดเจาภาพเปนผูกําหนด แตใหเปนไปตามกติกาของสหพันธแบดมินตันโลก
(BWF)  

9.5 ประเภทเดี่ยวและคู นักกีฬาคนใดไมพรอมท่ีจะลงสนามแขงขัน เม่ือถึงกําหนดเวลาทําการแขงขันหรือ
หลังจากเจาหนาท่ีจัดการแขงขันไดลงสนามไปแลว 5 นาที จะถูกปรับแพ 

9.6 นักกีฬาจะเปลี่ยนลูกขนไก ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการตัดสินเทานั้น 
9.7 ระหวางเกมการแขงขัน หากนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บอนุญาตใหแพทย เขาไปปฐมพยาบาลได และ           

ลงความเห็นวา จะทําการแขงขันตอไปไดหรือไม 
 

********************** 
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ระเบียบการแขงขันฟุตซอล 
กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 15 พ.ศ.  2557 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
********************** 

 

1. คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผูแทนสํานักการกีฬา นายรัศมี  จินดามัย 
 สถานท่ีติดตอ  154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ตอ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแขงขัน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝายจัดการแขงขัน 
 รองประธานฝายจัดการแขงขัน ผูแทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพฯ แตงตั้ง 

3. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
 3.1  ใหใชขอบังคับของ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 
 3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธฟุตซอลนานาชาติ หรือท่ีกรมพลศึกษา ใชอยูในปจจุบัน 

4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
  ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 

5. ประเภทความพิการ 
 5.1 กลุมพิการทางหู 
 5.2 กลุมพิการทางปญญา 
 5.3 กลุมพิการทางกาย แขนขาด – ขาขาด ท่ัวไป (แขนขาดเหนือขอมือข้ึนไป) 

6. ประเภทการแขงขัน 
  จัดใหมีการแขงขันประเภททีมชาย 

7. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
  โรงเรียน หรือสถานศึกษาคนพิการท่ีสงทีมฟุตซอลเขาแขงขัน 1 ทีม จะสงชื่อผูเขาแขงขันไดไมนอยกวา  
 7 คน และไมเกิน 14 คน เจาหนาท่ี 3 คน เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูควบคุมทีม 1 คน ผูฝกสอน 2 คน 

8. หลักเกณฑการแขงขัน 
 8.1 ในวันแขงขันผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ีฝายจัดการแขงขัน  
  ณ สนามแขงขันกอนการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที เม่ือถึงเวลาการแขงขันแลวทีมใดมีผูเลนนอยกวา 5 คน 
   ใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันแมตชนั้น 
 
             /8.2 การแตงกาย... 
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 8.2  การแตงกายนักกีฬาทุกคนจะตองมีหมายเลขเสื้อตรงกับหมายเลขในทะเบียนผูเลน สีเสื้อตองเหมือนกันท้ังทีม  
  ยกเวนผูรักษาประตูอนุญาตใหใสกางเกงขายาวได สีเสื้อตองแตกตางกับ ผูเลนฝายตนเองและฝายตรงขาม  
  และสีเสื้อของผูตัดสินดวย  
 8.3 หมายเลขประจําตัวนักกีฬาใหกําหนดหมายเลข 1 – 14 และตองติดหมายเลขเสื้อใหตรงกับหมายเลขใน 
  บัญชีรายชื่อของนักกีฬาท่ียื่นใบสมัคร 
 8.4 บัญชีรายชื่อนักกีฬาและแผงรูปท่ียื่นสมัครพรอมรายชื่อผูควบคุมทีมและผูฝกสอน พรอมประทับตราโรงเรียน 
  และมีผูบริหารเซ็นตรับรอง 
 8.5  ใชสนามท่ีฝายจัดการแขงขันกําหนดไว 
 8.6 อุปกรณผูเลนตองประกอบดวยเสื้อ กางเกงขาสั้น ถุงเทา สนับแขง และรองเทาผาใบ หรือรองเทาแบบ 
  หนังนิ่ม หรือรองเทาออกกําลังกายท่ีสนทําดวยยาง หรือวัสดุท่ีคลายคลึง การสวมรองเทานั้นเปนขอบังคับใน 
  การแขงขัน 
 8.7 การเปลี่ยนตัวผูเลนอนุญาตใหเปลี่ยนตัวไดตลอดเวลาภายในเขตเปลี่ยนตัวเทานั้น 
 8.8 การขอเวลานอก อนุญาตใหขอเวลานอกไดครึ่งละ 1 ครั้ง (1 นาที) และหากไมใชสิทธิขอเวลานอกในครึ่ง 
  เวลาแรก จะไมสามารถนําไปทดแทนรวมกันในครึ่งเวลาหลังได 
 8.9 เวลาการแขงขันคูละ 40 นาที โดยแบงการแขงขันออกเปน 2 ครึ่ง ๆ เวลาละ 20 นาที พักไมเกิน 10 นาที 
 8.10 ในการแขงขันรอบใด ๆ ก็ตาม ยกเวนรอบรองและรอบชิงชนะเลิศ กรณีท่ีทีมมีคะแนนเทากัน ใหจับสลาก 
   เพ่ือหาทีมเขารอบตอไป 
 8.11 รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ ถาหากการแขงขันสิ้นสุดแลว ผลเสมอกันใหใชการเตะ ณ จุดเตะโทษ 
   เพ่ือหาผูชนะ โดยไมมีการตอเวลาพิเศษ 
 8.12 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะเปนผูพิจารณาชี้ขาด และใหถือวาเปนสิ้นสุด 

9. วิธีการจัดการแขงขัน 
  - ถา 6 ทีมข้ึนไป ใหแบงสายแขงขัน 
  -  ถาต่ํากวา 6 ทีม ใหจัดแบบพบกันหมด 
 

********************** 
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ระเบียบการแขงขันวอลเลยบอล (ยืน/นั่ง) 
กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 15 พ.ศ. 2557 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
********************** 

 

1. คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557  
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผูแทนสํานักการกีฬา นายวิทวัส  ขําหุน 
 สถานท่ีติดตอ  154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ตอ 3204, โทรสาร.02-214-3961 
 www.dpc.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแขงขัน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝายจัดการแขงขัน 
 รองประธานฝายจัดการแขงขัน ผูแทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพฯ แตงตั้ง 

3. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
 3.1  ใหใชประกาศ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 
 3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของ The World Organization Volleyball for Disabled (WOVD) 
  ซ่ึงสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงใชในปจจุบัน (โดยอนุโลม) 

4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
  ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 

5. ประเภทความพิการ 
 5.1 ประเภทพิการทางหู 
  5.1.1 ประเภทวอลเลยบอลยืน (Standing volleyball) 
 5.2 ประเภทพิการแขน ขา และโปลิโอ 
  5.2.1 ประเภทวอลเลยบอลยืน (Standing volleyball)  
  5.2.2 ประเภทวอลเลยบอลนั่ง (Sitting volleyball) 

6. ประเภทการแขงขัน 
 6.1 กําหนดประเภทการแขงขัน 2 ประเภท คือ ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
 6.2 กําหนดรุนการแขงขันแบงเปน 2 รุน คือ รุนอายุ 10 – 16 ป และรุนอายุ 17 – 25 ป 

7. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
 7.1 กําหนดใหแตละทีมสงนักกีฬาไดไมเกิน 12 คน โดยยืนยันรายชื่อ-นามสกุล หมายเลขหัวหนาทีม  
  และระบุหมายเลขของนักกีฬาไดตั้งแตหมายเลข 1-18 พรอมท้ังสีของชุดแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม 
 7.2 จํานวนเจาหนาท่ีทีมจํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูฝกสอน 1 คน ผูชวยผูฝกสอน 2 คน  
 7.3 นักกีฬาคนหนึ่งสามารถสงชื่อเขารวมการแขงขันไดเพียงกลุมความพิการเดียว และรุนเดียวเทานั้น 
 
               /8. หลักเกณฑ... 
 

http://www.dpc.go.th/


 
 

- 32 - 
 
8. หลักเกณฑการแขงขัน 
 8.1  ผูฝกสอนตองนํานักกีฬามารายงานตัวตอผูควบคุมการแขงขัน ณ สนามแขงขัน กอนเริ่มกําหนดการแขงขัน 
  ของทีมตนเอง ไมนอยกวา 20 นาที หากถึงเวลาทําการแขงขัน ทีมใดมีนักกีฬาไมครบจํานวนตามกติกาฯ  
  จะถือวาทีมนั้นแพในการแขงขันซ่ึงจะได 0 คะแนนในนัดนั้น 
 8.2 ความสูงของตาขาย 
    ประเภทวอลเลยบอลยืน (Standing volleyball) 
     ความสูงตาขาย รุน 10 – 16 ป ชาย 2.15 เมตร, หญิง 2.10 เมตร 
     ความสูงตาขาย รุน 17 – 25 ป ชาย 2.43 เมตร, หญิง 2.24 เมตร 
    ประเภทวอลเลยบอลนั่ง (Sitting Volleyball) 
     ความสูงตาขาย รุน 10 – 16 ป ชาย 1.15 เมตร, หญิง 1.10 เมตร 
     ความสูงตาขาย รุน 17 – 25 ป ชาย 1.15 เมตร, หญิง 1.10 เมตร 
 8.3 ลูกวอลเลยบอลแขงขันใชเบอร 5 
 8.4 ในการแขงขันของกลุมพิการแขน ขา และโปลิโอ จะตองมีนักกีฬาท่ีมีความพิการขาหรือโปลิโอไมนอยกวา 
  5 คน พิการทางแขนได 1 คน ในขณะแขงขัน (ยกเวน วอลเลยบอลนั่งจะตองพิการทางขาเทานั้น) 
 8.5 กําหนดผลการแขงขันแพ – ชนะ ดวยระบบ 3 ใน 5 เซต หากผลการแขงขัน 3 – 0 เซต หรือ 3 – 1 เซต 
  ผูชนะจะได 3 คะแนน ผูแพได 0 คะแนน และหากผลการแขงขัน 3 – 2 เซต ผูชนะได 2 คะแนน  
  ผูแพได 1 คะแนน 

5. วิธีการจัดการแขงขัน 
  - ถา 6 ทีมข้ึนไป ใหแบงสายแขงขัน 
  -  ถาต่ํากวา 6 ทีม ใหจัดแบบพบกันหมด 

 
********************** 
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ระเบียบการแขงขันวอลเลยบอลชายหาด 

กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 15 พ.ศ.  2557 
ณ จังหวัดเพชรบูรณ 

********************** 
 

1. คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15  พ.ศ. 2557 
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผูแทนสํานักการกีฬา นายปริญญา ถวัลยอรรณพ 
 สถานท่ีติดตอ  154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ตอ 3204, โทรสาร.02-214-3961 
 www.dpc.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแขงขัน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝายจัดการแขงขัน 
 รองประธานฝายจัดการแขงขัน ผูแทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพฯ แตงตั้ง 

3. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
 3.1  ใหใชระเบียบของ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 
 3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของ The World Organization Volleyball for Disabled (WOVD) 
  ซ่ึงสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชในปจจุบัน (โดยอนุโลม) 

4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
  ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 

5. ประเภทความพิการ 
  ประเภทพิการทางหู 

6. ประเภทการแขงขัน 
 6.1 กําหนดประเภทการแขงขัน 2 ประเภท คือ ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
 6.2 กําหนดรุนการแขงขันแบงเปน 2 รุน คือ รุนอายุ 10 – 16 ป และรุนอายุ 17 – 25 ป 

7. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
 7.1 กําหนดใหแตละทีมสงนักกีฬาไดไมเกิน 2 คน โดยยืนยันรายชื่อ-นามสกุล หมายเลขหัวหนาทีม  
  และระบุสี และหมายเลข 1 – 2 ของชุดแขงขัน 
 7.2 กําหนดใหมีผูควบคุมทีม 1 คน/สถานศึกษา 

8. หลักเกณฑการแขงขัน 
 8.1  ผูฝกสอนตองนํานักกีฬามารายงานตัวตอผูควบคุมการแขงขัน ณ สนามแขงขัน กอนเริ่มกําหนดการแขงขัน 
  ของทีมตนเอง ไมนอยกวา 20 นาที  
 
                /8.2 ลูกวอลเลยบอล... 
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 8.2 ลูกวอลเลยบอลชายหาด ยี่หอ Mikasa 
 8.3 กําหนดผลการแขงขันแพ – ชนะ ดวยระบบ 2 ใน 3 เซต  

5. วิธีการจัดการแขงขัน 
  - ถา 6 ทีมข้ึนไป ใหแบงสายแขงขัน 
  -  ถาต่ํากวา 6 ทีม ใหจัดแบบพบกันหมด 

 
******************** 
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ระเบียบการแขงขันวายน้ํา 
กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 15 พ.ศ. 2557 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
********************** 

 

1. คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผูแทนสํานักการกีฬา นายทวีโชค  พงษดี 
 สถานท่ีติดตอ  154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ตอ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.dpc.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแขงขัน ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝายจัดการแขงขัน 
 รองประธานฝายจัดการแขงขัน ผูแทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพฯ แตงตั้ง 

3. ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
 3.1  ใหใชระเบียบของ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 
 3.2 ใหใชกติกาการแขงขันวายน้ําของ สหพันธวายน้ําคนพิการ IPC Swimming (คณะกรรมการพาราลิมปกสากล 
  กีฬาวายน้ํา) 

4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
  ใหใชระเบียบ กรมพลศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2557 

5. ประเภทความพิการ 
 1.1 กลุมพิการทางหู 
 1.2 กลุมพิการทางปญญา 
 1.3 กลุมพิการทางตา 
   กลุม S11  ( B1 ) 
   กลุม S12  ( B2 ) 
   กลุม S13  ( B3 ) 
 1.4 กลุมพิการทางสมอง แขนขา อัมพาต และโปลิโอ 
  1.4.1 กลุม S1 - S10 แขงขันประเภทฟรีสไตล กรรเชียง และผีเสื้อ 
  1.4.2 กลุม SB1 - SB9 แขงขันประเภทกบ 
  1.4.3 กลุม SM1 - SM10 แขงขันประเภทเดี่ยวผสม 
 
 
 
 

            /6. ประเภท… 
 
 
 

 

http://www.dpc.go.th/


 
- 36 – 

 
6. ประเภทการแขงขัน 
 6.1 กลุมความพิการทางหู  (DEAF), (CISS) 
  6.1.1 ตองสูญเสียการไดยินอยางนอย 55 เดซิเบล จากคนปกติ  ตามมาตรฐาน ANSI 1969 
  6.1.2 ใชกฏกติกาของ CISS ( INTERNATIONAL COMMITTEE OF SPORTS FOR THE DEAF )  
   ในการแขงขัน  
  รายการแขงขันกลุมความพิการทางหู  (ชาย/หญิง) 
  1. ฟรีสไตล  50 เมตร, 100 เมตร, 200 เมตร 
  2. กรรเชียง  50 เมตร, 100 เมตร 
  3. กบ    50 เมตร, 100 เมตร 
  4. ผีเสื้อ   50 เมตร, 100 เมตร 
  5. เดี่ยวผสม  200 เมตร 
  6. ผลัดฟรีสไตล   4x50 เมตร (ตัวจริง 4 คน สํารอง 1 คน) 
  7. ผลัดผสม  4x50 เมตร (ตัวจริง 4 คน สํารอง 2 คน) 

 6.2 กลุมพิการทางตา (BLIND), (IBSA)  
  6.2.1 กลุม  S11 ตาบอดสนิทท้ัง 2 ขาง และตองใสแวนตาวายน้ํา  ชนิดท่ีแสงไมสามารถผานได 
   100 % ในเวลาแขงขัน 
  6.2.2 กลุม S12 มีความสามารถในการจําแนกโดยใชมือสัมผัสได 2/60 ของคนปกติ และ/หรือ 
   สามารถมองเห็นไดไมเกิน 5 ระดับ ของคนปกติ 
  6.2.3 กลุม S13 สามารถมองเห็นไดมากกวา 2/60 - 6/60 ของคนปกติ หรือสามารถมองเห็น 
    มากกวา  5 ระดับ แตไมเกิน 20 ระดับ ของคนปกติ 
  6.2.4 ใชกฎกติกาของ IPC ( INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE ) ในการแขงขัน 
  รายการแขงขันกลุมความพิการทางตา (ชาย/หญิง) 
  1. ฟรีสไตล  50 เมตร, 100 เมตร, 200 เมตร 
  2. กรรเชียง  50 เมตร, 100 เมตร 
  3. กบ    50 เมตร, 100 เมตร 
  4. ผีเสื้อ   50 เมตร, 100 เมตร 
  5. เดี่ยวผสม  200 เมตร 
  6. ผลัดฟรีสไตล  4x50 เมตร (49 คะแนน ) 
  7. ผลัดผสม  4x50 เมตร (49 คะแนน ) 
 
 6.3 กลุมพิการทางปญญา (INTELLECTUAL DISABILITY) 
  รายการแขงขันกลุมความพิการทางปญญา (ชาย/หญิง) 
  6.3.1 ฟรีสไตล  50 เมตร, 100 เมตร, 200 เมตร 
  6.3.2 กรรเชียง  50 เมตร, 100 เมตร 
  6.3.3 กบ  50 เมตร, 100 เมตร 
  6.3.4 ผีเสื้อ  50 เมตร, 100 เมตร 
  6.3.5 เดี่ยวผสม  200 เมตร 
  6.3.6 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร (ตัวจริง 4 คน สํารอง 1 คน) 
  6.3.7 ผลัดผสม  4x50 เมตร (ตัวจริง 4 คน สํารอง 2 คน) 
 
             /6.4 กลุมพิการ... 
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 6.4 กลุมพิการทางสมอง แขนขา อัมพาต และโปลิโอ  
  6.4.1 กลุม S แขงขันประเภท ฟรีสไตล กรรเชียง และผีเสื้อ จัดการแขงขันตามกลุมลักษณะของ  
  ความพิการ ดังนี้ 
 

กลุม ลักษณะความพิการ 
S1 - พิการแขนขาท้ัง 4 อยางรุนแรง มีความสามารถในการควบคุมศีรษะและ 

   ลําตัวไดไมดี 
S2 - พิการแขนขาท้ัง 4 ต่ํากวา CLASS 5 - CLASS 6 

- กลามเนื้อถูกทําลายอยางรุนแรง 
- ตัดแขนขาท้ัง 4 

S3 - พิการแขนขาท้ัง 4 ต่ํากวา CLASS 6 
- กลามเนื้อถูกทําลายอยางรุนแรง 
- แขนขาท้ัง 4 พิการ 

S4S4 - พิการแขนขาท้ัง 4 ต่ํากวา CLASS 5 
- บางรายไมสมบูรณใน CLASS 5 
- โปลิโอและไมสามารถใชมือในการวายน้ํา 
- กลามเนื้อถูกทําลายเปรียบเทียบไดกับ CLASS 7 

S5 - พิการแขนขาท้ัง 4 อยางสมบูรณ ต่ํากวา CLASS 8 
- พิการไมสมบูรณระดับ CLASS 7 หรือ CLASS 6 

S6 - แขนขาดเหนือศอก 2 ขาง (A5) 
- แขนขาดเหนือศอก 1 ขาง และขาขาดเหนือเขาดานเดียวกัน (A9) 
- อัมพาตทอนลาง T1 - T8 
- พิการไมสมบูรณระดับ CLASS 8 

S7 - ขาขาดเหนือเขา 2 ขาง มีสวนท่ีเหลือนอยกวา 1 ใน 2 สวน (A9) 
- แขนขาดใตศอก 2 ขาง (A7) 
- แขนขาดเหนือศอก 1 ขาง และขาดานตรงกันขามขาดเหนือเขา (A9) 
- อัมพาตทอนลาง T9 - L1 
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กลุม ลักษณะความพิการ 
S8 - ขาขาดเหนือเขา 2 ขาง มีสวนท่ีเหลือมากกวา 1 ใน 2 สวน (A1) 

- ขาขาดใตเขา 2 ขาง มีสวนท่ีเหลือนอยกวา 1 ใน 3 สวน (A3) 
- แขนขาดเหนือศอก 1 ขาง (A6) 
- ฝามือขาด 2 ขาง 
- โปลิโออัมพาตทอนลาง ไมสามารถเตะพยุงตัวได แตสามารถเหยียดตรง 
   และถีบสงเทาไดเล็กนอย 

S9 - ขาขาดเหนือเขา 1 ขาง (A2) 
- ขาขาดใตเขา 2 ขาง มีสวนท่ีเหลือมากกวา 1 ใน 3 สวน (A3) 
- แขนขาดใตศอก 1 ขาง (A8) 
- โปลิโอ ขาพิการ 1 ขาง 
- อัมพาตทอนลาง ลําตัวใชการได 

S10 - ขาขาดใตเขา 1 ขาง (A4) 
- ฝามือขาด 1 ขาง 
- ฝาเทาขาด 2 ขาง 
- โปลิโอ ขาใตเขาพิการ 
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  6.4.2 กลุม SB แขงขันประเภทวายกบ จัดการแขงขันตามกลุม ลักษณะของความพิการ  ดังนี้  
 

กลุม ลักษณะความพิการ 
SB 1 - พิการแขนขา ท้ัง 4 อยางสมบูรณ ต่ํากวา CLASS 6  

- กลามเนื้อถูกทําลายอยางรุนแรง 
SB 2 - พิการแขนขาท้ัง 4 อยางสมบูรณ  ต่ํากวา CLASS 7 

- กลามเนื้อถูกทําลายอยางรุนแรง เทียบเทา CLASS 7 และไมสามารถ 
   เหยียดนิ้วมือไดเลย 

SB 3 - พิการแขนขาท้ัง 4 อยางสมบูรณ ต่ํากวา CLASS 8  
- พิการขาท้ัง 2 ขาง ในระดับ T1 - T5 
- พิการไมสมบูรณท่ีระดับ CLASS 7 
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กลุม ลักษณะความพิการ 
SB 4 - พิการขา ท้ัง 2 ขางอยางสมบูรณ (T6 – T10) 

- พิการไมสมบูรณท่ีระดับ CLASS 8 
SB 5 - พิการขาท้ัง 2 ขางอยางสมบูรณ (T10 – L1) 

- พิการไมสมบูรณท่ีระดับ (T5) 
- ตัดขอเทาท้ัง 2 ขาง สั้นกวา 1 ใน 4 สวน 

SB 6 - ขาขาดเหนือเขา 2 ขาง มีสวนท่ีเหลือมากกวา 1 ใน 4 สวน (A1) 
- พวก Dysmelia แขนสั้นเหนือศอก 2 ขาง และขาสั้นเหนือเขา 1 ขาง 
- พวกโปลิโอ หรือทอนลางอัมพาต ไมสามารถเตะขาชวยแตอยูในลักษณะเหยียด 
   และสามารถถีบยันไดนิดหนอย (ในการกลับตัว) 

SB 7 - แขนขาดเหนือศอก 2 ขาง (A5) 
- ขาขาดใตเขา 2 ขาง มีสวนท่ีเหลือนอยกวา 1 ใน 2 สวน (A3) 
- แขนขาดเหนือศอก 1 ขาง และขาขางตรงกันขามขาดเหนือเขา 
- แขนขาดเหนือศอก 1 ขาง และขาตรงกันขามมีความผิดปกติ 
- พวกโปลิโอ และอัมพาตทอนลางเตะขาไดบาง สามารถสตารทโดยการพุง 
   และสามารถถีบยันได 

SB 8 - ขาขาดเหนือเขา 1 ขาง (A2) 
- ขาขาดใตเขา 2 ขาง มีสวนท่ีเหลือมากกวา 1 ใน 2 สวน (A3) 
- แขนขาดเหนือศอก 1 ขาง (A6) 
- แขนขาดใตศอก 2 ขาง (A7) 
- โปลิโอ ขาพิการ 1 ขาง 
- อัมพาตทอนลาง (L5) 

SB 9 - ขาขาดใตเขา 1 ขาง มีสวนท่ีเหลือนอยกวา 3 ใน 4 สวน (A4) 
- แขนขาดใตศอก 1 ขาง มีสวนท่ีเหลือนอยกวา 1 ใน 2  สวน (A8) 
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  6.4.3 กลุม SM แขงขันประเภทวายเดี่ยวผสม 
   การหาคา       SM       ( กลุม 

4
S x 3 ) + กลุม SB       = SM 

   S  คือ ระดับความพิการในกลุม S เชน S1, S2, S3 
   SB คือ ระดับความพิการในกลุม SB เชน SB1, SB2, SB3 
 
 
 
 
 
 
              /รายการ... 
 
 



 
- 40 - 

 
 
 

  รายการแขงขันกลุมความพิการทางสมอง แขนขา อัมพาต และโปลิโอ 
  1. ฟรีสไตล  50 เมตร  กลุม  S1   - S10  
  2. ฟรีสไตล  100 เมตร  กลุม S1   - S10 
  3. ฟรีสไตล  200 เมตร  กลุม S1   - S10  
  4. กรรเชียง  50 เมตร  กลุม S1   - S10 
  5 กรรเชียง  100 เมตร  กลุม S1   - S10 
  6. กบ    50 เมตร  กลุม SB1 – SB9 
  7. กบ    100 เมตร  กลุม SB1 - SB9 
  8. ผีเสื้อ   50 เมตร  กลุม S1    - S10 
  9. ผีเสื้อ   100 เมตร  กลุม S1    - S10 
  10. เดี่ยวผสม   150 เมตร  กลุม SM1 - SM4 (ไมมีผีเสื้อ)  
  11. เดี่ยวผสม   200 เมตร  กลุม SM5 - SM10 
  12. ผลัดฟรีสไตล  4x50 เมตร  คะแนนรวมไมเกิน 20 คะแนน 
  13. ผลัดฟรีสไตล  4x50 เมตร  คะแนนรวมไมเกิน 34 คะแนน 
  14. ผลัดผสม   4x50 เมตร  คะแนนรวมไมเกิน 20 คะแนน 
  15. ผลัดผสม   4x50 เมตร  คะแนนรวมไมเกิน 34 คะแนน 
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