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ระเบยีบการแข่งขันกีฬาเซปกัตะกร้อ 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ   จังหวดัแพร่ 
……………………………. 

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
      ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา  
     เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา   นายชวลิต จิรายุกุล 
      สถานที่ติดต่อ    154  ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

        โทร.  02 – 2140120 ต่อ 3030 ,02-2142256  โทรสาร  02-2141807-8  
www.dpe.go.th 

2.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
     ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน      ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
     ประธานกองเทคนิคกีฬา         บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ  แต่งต้ัง                          
    ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ  แต่งต้ัง      
    รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน    ผู้แทนกรมพลศึกษา 
    กรรมการ          บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ  แต่งต้ัง    
    กรรมการและเลขานุการ     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ  แต่งต้ัง    
3.  ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 

3.1  ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 
3.2  กติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF)        

ที่สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย และ กรมพลศึกษา ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
4.  ประเภทการแข่งขัน 

4.1  ประเภททีมชุด ชาย-หญิง ให้แต่ละจังหวัด / เขต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม    
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ประเภทละ  9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน (ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 2 คน) 

   4.2  ประเภททีมเดี่ยว ชาย-หญิง ให้แต่ละจังหวัด / เขต ส่งนักกีฬาได้ประเภทละ 1 ทีม โดยมีรายช่ือ 
นักกีฬาไม่น้อยกว่า 3  คน แต่ไม่เกิน  5 คน  และเจ้าหน้าที่ 2  คน (ผู้จัดการทีม 1 ผู้ฝึกสอน 1 คน) จากผู้มีรายช่ือ       
เข้าแข่งขันในประเภททีมชุด 

4.3  ประเภทคู่ ชาย-หญิง ให้แต่ละจังหวัด/เขต ส่งนักกีฬาได้ประเภทละ 1 ทีม โดยมีรายช่ือนักกีฬา ไม่น้อย
กว่า 2  คน  แต่ไม่เกิน 4  คน  และเจ้าหน้าที่  2   คน (ผู้จัดการทีม 1 ผู้ฝึกสอน 1 คน) จากผู้มีรายช่ือเข้าแข่งขันในประเภท
ทีมชุด และต้องไม่ซ้ํากับรายช่ือประเภททีมเด่ียว 
5.  จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

ให้แต่ละเขตมีนักกีฬารวมไม่เกิน 24  คน นักกีฬาชาย 12 คน นักกีฬาหญิง 12 คน เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 6 คน 
เจ้าหน้าที่ทีมชาย 3 คน เจ้าหน้าที่ทีมหญิง 3 คน รายละเอียดตามข้อ  4            
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  

6.1  ให้เป็นไปตามข้อ 23 ของข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2553  

6.2  อายุไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป)                                                                                   
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7.  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 
7.1  ให้แต่ละเขตรวมทั้งจังหวัดเจ้าภาพและแชมป์ของปีที่ผ่านมาส่งใบสมัครพร้อม “แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬา

และผู้ควบคุมทีม” ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันส่งไปยังจังหวัดเจ้าภาพในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยให้ส่งรายช่ือทีมชาย 
และทีมหญิง ได้ทีมละไม่เกิน 18 คน และจะตัดให้เหลือ 12 คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม 

7.2  ผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายชื่อนักกีฬาประเภททีมชุด ประเภททีมเดี่ยวและประเภทคู่ ที่จะลงทําการ
แข่งขัน ทีมชาย 12 คน และทีมหญิง 12 คน จากรายช่ือที่มีอยู่ในทะเบียน “แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม” 
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ในวันประชุมผู้จัดการทีม  หลังจากยืนยันรายช่ือนักกีฬาแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

7.3  ทีมที่ได้สิทธ์ิไปแข่งขันระดับประเทศ ไม่ต้องผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย  
7.3.1  เซปักตะกร้อทีมชุดชาย      ชุดชนะเลิศครั้งที่ 33  คือ ทีม อุบลราชธานี เขต 3 
7.3.2  เซปักตะกร้อทีมชุดหญิง     ชุดชนะเลิศครั้งที่ 33  คือ ทีม ร้อยเอ็ด เขต 3  
7.3.3  เจ้าภาพ จ. แพร่  ได้สิทธ์ิไม่ต้องคัดเลือก ประกอบด้วย.- 

1)  เซปักตะกร้อชาย ทีมชุด 
2)  เซปักตะกร้อหญิง ทีมชุด 

7.3.4  หากทีมหน่ึงทีมใดข้างต้น ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน ให้พิจารณาจากทีมรองชนะเลิศเซปักตะกร้อ 
ครั้งที่ 33 ของแต่ละประเภทได้สิทธ์ิไปแข่งขัน 

ระดับประเทศแทน ข้อ 7.3.1   ข้อ 7..3.2  และ ข้อ 7..3.3   คือ 
- รองชนะเลิศเซปักตะกร้อทีมชุดชาย    ทีมสุพรรณบุรี  เขต 7    
- รองชนะเลิศเซปักตะกร้อทีมชุดหญิง     ทีมนครสวรรค์ เขต 6 

   7.4   ทีมชุดชาย/หญิง ในการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันให้ทีมแชมป์เก่าเป็นทีมวางในสาย A1 และทีมเจ้าภาพ
สามารถเลือกอยู่สายใดก็ได้  
   รอบแรกให้แบ่งออกเป็น 4 สายๆ ละ 3 ทีม โดยการจับสลาก ให้แข่งขันแบบพบกันหมดในสายนําที่ 1 และ
ที่ 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันรอบสอง 

รอบสองจนถึงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก ไม่มีการชิงอันดับที่ 3 (ครองที่ 3 ร่วมกัน) 

การนับคะแนน  ในการแข่งขันรอบแรกแบบพบกันหมด ให้นับคะแนน ดังน้ี 

                ทีมชนะได้      2  คะแนน 
               ทีมแพ้ได้        1  คะแนน 

ทีมที่ไม่ลงแข่งขันได้   0  คะแนน    
การนับคะแนนดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเท่ากัน  ให้ทําการจับสลากหาผู้ชนะเพ่ือจัดอันดับในสายการแข่งขัน 

    ในกรณีคู่แข่งขันทีมใดทีมหน่ึงระหว่างการแข่งขันเจตนาเพ่ือเป็นผู้แพ้ในการแข่งขัน หรือมีเจตนาแพ้ทั้ง 2 
ทีมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คณะกรรมการจะพิจารณายุติการแข่งขัน  ให้ถือว่าทีมน้ันหรือทั้งคู่ไม่ได้ลงทําการแข่งขัน 
“จะไม่ได้คะแนน” ในการแข่งขันครั้งนั้น และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรายงานให้ กรมพลศึกษา 
พิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
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รอบสอง 
  ที่ 1 สาย A                รอบรองชนะเลิศ 
 
  ที่ 2 สาย C 
 
  ที่ 1 สาย B 
 
  ที่ 2 สาย D           
                                                                    ชิงชนะเลิศ 
  ที่ 1 สาย C 
   
          ที่ 2 สาย A 
 
  ที่ 1 สาย D 
 
  ที่ 2 สาย B 
 
ประเภททีมเดี่ยวและประเภทคู่ทั้ง ชาย-หญิง ให้จัดการแข่งขันดังนี้ 
   ให้ทําการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทําการจับสลากประกบคู่ลงตามหมายเลขเท่าจํานวนทีมเข้าแข่งขัน 
รอบชิงชนะเลิศ - ทีมชนะที่ 1 ของสายบน (A) ชิงกับ ทีมชนะที่ 1 ของสายล่าง (B) ส่วนทีมแพ้เป็นที่ 2  
ของสาย A กับทีมแพ้เป็นที่ 2 ของสาย B  ให้ครองตําแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

1.  ผู้จัดการทีมทุกทีมจะต้องเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมด้วยตนเอง ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่
เจ้าภาพหรือ กรมพลศึกษา กําหนด เพ่ือรับข้อมูลการแข่งขัน การนัดหมาย ตลอดทั้งรับทราบและศึกษาระเบียบการ
แข่งขัน หากติดภารกิจจําเป็น ให้มีหนังสือมอบอํานาจให้ผู้ฝึกสอนคนใดคนหน่ึงเข้าประชุมแทนได้ การมอบอํานาจ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันหรือระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีมต้องย่ืนแบบฟอร์มใบมอบอํานาจ และลงนาม 
ต่อนายทะเบียนก่อนทุกครั้ง 

2.ให้ผู้จัดการทีมส่ง“ทะเบียนรายช่ือนักกีฬาประเภททีมเด่ียวและประเภทคู่” ก่อนกําหนดวันแข่งขัน 1 วัน 
3.ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภทในแต่ละวันให้คณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันตามแบบฟอร์มที่กําหนด  ก่อนกําหนดเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที 
4. เม่ือถึงเวลาการแข่งขันทีมใดมีนักกีฬาไม่ครบตามกติกาการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันรอ

เป็นเวลา 10 นาที และเม่ือเลยเวลาที่กําหนดไว้ ทีมนั้นมีนักกีฬายังไม่ครบอีก ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้    ในการ
แข่งขันครั้งนั้นทันที 
 5.  จังหวัดใดที่สมัครเข้าแข่งขันแล้วจะต้องนําทีมไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้  เมื่อ
ปฏิบัติตาม ข้อ 3 โดยส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะแข่งขันในนัดนั้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และนักกีฬาที่มีช่ือใน “ใบส่ง
รายชื่อนักกีฬา” แต่ละครั้งจะต้องรายงานตัวให้ครบทุกคน  เมื่อคณะกรรมการเรียก หรือประกาศรายช่ือ หากไม่ครบ 
จะถูกตัดสินให้ทีมน้ันแพ้ในการแข่งขันนัดน้ัน แต่ยังคงมีสิทธ์ิเข้าแข่งขันในนัดต่อไปตามปกติ 
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          6.  ทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้หรือผละจากการแข่งขันที่กําลังดําเนินการอยู่  ให้
ถือว่าทีมน้ันผิดมารยาทอย่างร้ายแรง ให้ปรับทีมที่กระทําผิดน้ันเป็นแพ้ในนัดน้ัน หรือตลอดการแข่งขัน ทั้งน้ีให้
คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

7. นักกีฬาต้องนําบัตรประจําตัวนักกีฬา (AD CARD) แสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบก่อน
ลงสนามทุกครั้งและเจ้าหน้าที่ประจําทีมจะต้องมีบัตร AD CARD ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสนาม 

 8.  หน้าที่ของผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนประจําทีม  จะต้องดูแลนักกีฬาภายในสังกัดให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
กรมพลศึกษา. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกติกาการแข่งขันของกรมพลศึกษา. 
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บุคคลที่ไม่มีชื่อในใบส่งรายชื่อ ห้ามลงไปนั่งในที่นั่งของผู้เล่นสํารองโดยเด็ดขาด หากพบ
เห็น คณะกรรมการหรือผู้ตัดสินสงวนสิทธิ์ในการที่จะเชิญให้ออกจากที่นั่ง สํารองนั้น 

 9.  ให้คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันพิจารณาช้ีขาด และเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี ข้อขัดแย้งอ่ืนใด   ที่
เกิดขึ้นนอกเหนือจากระเบียบน้ี  ให้ถือข้อพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการเป็นที่สิ้นสุด 
8.  การประท้วง                                                                                                                                       

การประท้วงอ่ืนใด ที่นอกเหนือจากคําตัดสินของผู้ตัดสินที่ได้สิ้นสุดแล้ว ให้ผู้จัดการทีมที่ลงทะเบียนไว้กับ 
กรมพลศึกษา ย่ืนประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมวางเงินประกันการประท้วง 3,000 บาท ภายใน 30 นาที
นับตั้งแต่หมดเวลาการแข่งขัน (ให้ดูเวลาในใบบันทึกของผู้ตัดสิน) เงินประกันนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วง 
เป็นผลสําเร็จการประท้วงที่เก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬาให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 10 ของข้อบังคับ     
กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
  ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย  หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม    
อย่างไม่มีเง่ือนไข และห้ามโต้แย้งใดๆ 
10.  รางวัลการแข่งขัน 
        ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. 2553  ข้อ 32  

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11.  การแต่งกายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
            11.1  นักกีฬา ที่ลงทําการแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพและเหมือนกันทุกคน และต้องมีหมายเลขกํากับ    
ที่เสื้อด้านหน้าและด้านหลังประจําตัวของแต่ละคนให้เห็นชัดเจน จะสลับหมายเลขเส้ือกันไม่ได้ตลอดการแข่งขัน       
ที่ด้านหลังของเสื้อห้ามมีเคร่ืองหมายการค้า คําโฆษณาที่มิใช่ชื่อจังหวัดหรือสถานศึกษาโดยเด็ดขาดและห้าม  
เครื่องหมาย การค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือ เกี่ยวกับการให้สูบบุหรี่ และสินค้าเคร่ืองดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ใส่ลงทําการแข่งขัน  อนุญาตให้มีเคร่ืองหมายการค้าที่ด้านหน้าของเสื้อหรือชุดแข่งขันได้ขนาดไม่เกิน 2×3 น้ิว 

11.2  ปลอกแขน  ที่แสดงความเป็นหัวหน้าทีม ให้แต่ละทีมจัดหามาเอง และปลอกแขนต้องมีสีตัดกับสีเสื้อ
มองเห็นได้ชัดเจน 

11.3  เจ้าหน้าที่ที่ลงปฏิบัติหน้าที่ ในสนามแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ห้ามสวมรองเท้าแตะกางเกง
ขาสั้นลงทําหน้าที่ในสนาม 
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12.  มารยาทของเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา 
   เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาทุกคน ต้องรักษามารยาทอันดีงาม และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
13.  อุปกรณ์การแข่งขัน  

13.1  ประเภททีมชาย ใช้ลูกตะกร้อแข่งขัน ประเภทเซปักตะกร้อชาย     
13.2  ประเภททีมหญิง ใช้ลูกตะกร้อแข่งขัน ประเภทเซปักตะกร้อหญิง     

           * ลูกตะกร้อที่ใช้ สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) ให้การรับรองเท่าน้ัน           
14.  กรรมการผู้ตัดสินและกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน 
   ให้ใช้กรรมการผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขัน ของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา               
ประกาศรับรองและแต่งต้ัง จากส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ 

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