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ระเบยีบการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลลีา 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
………………………………. 

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     ประธานกรรมการ    อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ      ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา    นางรุ่งเรือง  มะลิ 
      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         บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง       
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง       
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน        ผู้แทนกรมพลศึกษา 
กรรมการ                         บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
กรรมการและเลขานุการ      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 

3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
3.1  ใช้ข้อบังคับของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
 3.2  ใช้กติกาการแข่งขันยิมนาสติกของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ  ฉบับปี  2009 – 2012 

4.  ประเภทการแข่งขัน 
4.1  ประเภททีม  
4.2  ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ 
4.3  ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ 

5.  จํานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ประจําทีม 
5.1  ประเภททีม  แต่ละทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้  3 - 4  คน โดยลงทําการแข่งขันอุปกรณ์ละ 

3 คน จํานวน 4 อุปกรณ์ รวม 12 ชุดการแสดง 
5.2  ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์  คิดคะแนนจากข้อ 5.1  ทีมละไม่เกิน  2  คน 

        5.3 ประเภทบุคคลแต่ละอุปกรณ์  คัดจากนักกีฬาลําดับที่คะแนนมากสุด 1-8 ในแต่ละอุปกรณ์  
ในข้อ 5.1 โดยนักกีฬาเข้ารอบได้ทีมละไม่เกิน 2 คน แข่งขัน  4 อุปกรณ์ และเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขัน 
ในประเภททีมมาแล้ว 

   5.4  เจ้าหน้าที่ประจําทีม  3 คน  
6.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553         
6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537  ขึ้นไป) 
6.3  อนุญาตให้มีนักกีฬาที่เคยเป็นตัวแทนระดับประเทศได้  ทีมละไม่เกิน 2 คน 
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7.  วิธีจัดการแข่งขัน 
 7.1  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม  ถ้าหากมีทีมหรือบุคคล

สมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ถึง 3 ทีม จะไม่จัดให้มีการแข่งขัน 
7.2  COMPETITION I  (ทีม) คิดคะแนนจากคะแนนรวมสูงสุด 10 ชุดการแสดงที่ดีที่สุดของแต่ละทีม จาก

คะแนนรวมอันดับสูงสุด  ลงมา  3  อันดับ 
7.3  COMPETITION II  (บุคคลรวมอุปกรณ์)  ทําการแข่งขัน 4 อุปกรณ์คิดจากผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนน 4 

อุปกรณ์รวมสูงสุด และรองลงมาจากการแข่งขันในรอบที่  1  นักกีฬาคนใดได้คะแนนรวมจาก 4 อุปกรณ์มากที่สุด
เป็นผู้ชนะเลิศ   ใน 1 ทีมนักกีฬามีสิทธ์ิเข้ารอบได้ไม่เกิน  2 คน 

 7.4  COMPETITION III  (บุคคลแต่ละอุปกรณ์)  คิดจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่มีคะแนนในรอบที่ 1 สูงสุด 
แต่ละอุปกรณ์ เรียงอันดับคะแนนตั้งแต่ 1-8 มาแข่งขันแต่ละอุปกรณ์ใหม่ นักกีฬาคนใดได้คะแนนมากที่สุด 
เป็นผู้ชนะเลิศ หากอันดับที่ 8 มีคะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน  ให้ถือว่ามีสิทธ์ิเข้าแข่งขันใน  COMPETITION 3 ด้วย 

ข้อเพ่ิมเติม 
- กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาของสหพันธ์ยิมนาสติกลีลา และระเบียบการแข่งขันตามที่กรมพลศึกษากําหนด 
- ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนจะต้องส่งรายช่ือและแบบฟอร์มการแสดงทุกอุปกรณ์ของผู้เข้าแข่งขันก่อนเวลาเริ่ม

การแข่งขันอย่างน้อย  24 ช่ัวโมง (ในวันประชุมผู้จัดการทีม) 
- นักกีฬาที่มี ช่ือในบัญชีใบสมัครและมีคุณสมบัติ พร้อมทั้งได้ส่งรูปถ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่าน้ัน 

จึงจะมีสิทธ์ิ เข้าร่วมการแข่งขันได้ 
8.  การประท้วง 

  8.1 กรณีที่มีการประท้วงว่าด้วยคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับหมวดที่ 10 ของ กรมพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

8.2  ไม่มีการประท้วงทางด้านเทคนิคกีฬาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
  8.3  การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไขและข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น    
10.  รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2553  ข้อที่ 32  ตําแหน่งที่  4-6 ได้รับเฉพาะเกียรติบัตร 
   -นักกีฬาดีเด่นหญิง        ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

  -ผู้ฝึกสอนดีเด่น         โล่รางวัลและเกียรติบัตร  
11.  อุปกรณ์การแข่งขัน 

   ประเภทบุคคล และทีม มีการแข่งขัน 4 อุปกรณ์  ตามกติกาสากลในปีน้ันๆ (ห่วง, บอล, คฑา, ริบบ้ิน) 
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