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ระเบยีบการแข่งขันเนตบอล 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ   จังหวดัแพร่ 

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

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
      ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา   นางสาวภัทรศิริ  ธนวัฒน์ 
      สถานที่ติดต่อ    154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทมุวัน 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.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  
    3.1  ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
   3.2  ใช้กติกาการแข่งขันเนตบอล ของสหพันธ์เนตบอลนานาชาติ และสมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่น     
แห่งประเทศไทย ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน 
4.  ประเภทการแข่งขัน 

จัดการแข่งขันเฉพาะประเภททีมหญิง  
5.  จํานวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 
   5.1 ให้แต่ละเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน  
   5.2 ให้แต่ละเขตยืนยันนักกีฬา 12 คนในวันประชุมผู้จัดการทีม ถ้าไม่สามารถยืนยันนักกีฬาในวันน้ัน จะ
ตัดนักกีฬาลําดับที่ 13-14 ออกเพ่ือให้เหลือนักกีฬา 12 คน ตามข้อกําหนดดังกล่าว 
   5.3 เจ้าหน้าที่ทีมจํานวน  3  คน ประกอบด้วย  ผู้จัดการทีม 1 คน  ผู้ฝึกสอน 1 คน  และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553         
6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537  ขึ้นไป) 

7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
  หลักการจัดการแข่งขัน รอบแรกแบ่งสายแข่งขัน ให้แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย รอบสองจนถึงรอบ        

ชิงชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก ไม่มีการชิงอันดับที่ 3 (ครองที่ 3 ร่วมกัน) 
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7.1  ทีมที่ได้สิทธ์ิไปแข่งขันระดับประเทศ ไม่ต้องผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย  
7.1.1  ชนะเลิศครั้งที่ 33  คือ ทีม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
7.1.2  รองชนะเลิศครั้งที่ 33 คือ ทีม จังหวัดนครสวรรค์ 
7.1.3  เจ้าภาพจังหวัดแพร่ได้สิทธ์ิไม่ต้องคัดเลือก 

   หากทีมรองชนะเลิศไม่พร้อมไม่ว่าจากกรณีใดก็ตามให้พิจารณาจากผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกของทีม
อันดับ 3 จากเขตที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขันจํานวนมากที่สุดก่อนตามลําดับ 

การนับคะแนน  ในการแข่งขันพบกันหมด ให้นับคะแนน ดังน้ี 
                  -ทีมชนะได้      3  คะแนน 
                     -ทีมเสมอได้     1  คะแนน 

-ทีมที่แพ้และทีมที่ไม่ลงแข่งขันได้  0 คะแนน  
*** ถ้ามีคะแนนเท่ากัน  ให้ใช้วิธีการจับสลากหาผู้ชนะ เพ่ือจัดอันดับในสายการแข่งขัน 

7.2  ถ้าทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันครบ  12  ทีม  จัดการแข่งขันดังต่อไปน้ี 
รอบแรก  ให้แบ่งออกเป็น 4  สาย ๆ ละ 3 ทีม โดยการจับสลาก ให้ทีมชนะเลิศคร้ังที่ 33 จับสลาก      

เข้าสายเป็นอันดับแรก และทีมเจ้าภาพมีสิทธ์ิเลือกเข้าสายใดสายหนึ่งได้แต่ต้องไม่อยู่ในสายเดียวกันกับทีมในเขต
เดียวกัน      

รอบสอง  ให้ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 และที่ 2 ของรอบแรก รวม 8 ทีม เป็นทีมวางตามตารางการแข่งขัน       
ที่กําหนดไว้  ดังนี้     

รอบสอง 
  ที่ 1 สาย เอ                                         รอบรองชนะเลิศ 
 
  ที่ 2 สาย บี 
 
  ที่ 1 สาย ซี 
 
  ที่ 2 สาย ดี           
                                                          ชิงชนะเลิศ 
  ที่ 1 สาย บี 
   
          ที่ 2 สาย เอ 
 
  ที่ 1 สาย ดี 
 
  ที่ 2 สาย บี 

  
 
7.3  ถ้าทีมสมัครน้อยกว่า 12 ทีมให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันดําเนินการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม 
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8.  การประท้วง 
  8.1  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
   8.2  การประท้วงเก่ียวกับเทคนิค ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการแข่งขัน ให้ย่ืนประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมหลักฐาน และเงินค่าธรรมเนียม  3,000 บาท ภายในเวลา 30 นาที ภายหลังการแข่งขันครั้งน้ันสิ้นสุดลง      
และหัวหน้าทีมต้องลงลายมือช่ือในใบบันทึกคะแนนเป็นหลักฐานทันทีภายหลังการแข่งขันสิ้นสุดลงก่อนที่ผู้ตัดสิน      
จะลงลายมือช่ือรับรองผลการแข่งขัน 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น    
10.  รางวัลการแข่งขัน 
        ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2553  ข้อที่ 32   

- นักกีฬาดีเด่นหญิง        ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- ผู้ฝึกสอนดีเด่น         โล่รางวัลและเกียรติบัตร  

11.  การแต่งกายของนักกีฬา 
   1.1  นักกีฬาที่เข้าทําการแข่งขันต้องแต่งกายให้ถูกต้อง(ใส่กระโปร่ง)ตามกติกาของสหพันธ์เนตบอล
นานาชาติ   
   12  ทุกทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด คือ สีอ่อน 1 ชุด และสีเข้ม 1 ชุด โดยกําหนดให้ทีมช่ือแรก   
ในโปรแกรมการแข่งขันสวมชุดสีอ่อน ทีมช่ือหลังสวมชุดสีเข้ม 
   1.3  ให้นักกีฬาสวมชุดที่มีตําแหน่งการเล่นบนเสื้อแข่งขันด้านหน้า และด้านหลัง (ตามขนาดของกติกา 
การแข่งขันของสหพันธ์เนตบอลนานาชาติที่ได้บัญญัติไว้) โดยสีของตําแหน่งการเล่นจะต้องตัดกับสีของเสื้ออย่าง
ชัดเจน 
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