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ระเบยีบการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป ์
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
………………………………. 

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

             โทร. 02 – 2140120 ต่อ 3030, 02-2142256 โทรสาร 02 – 214 2256  
www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิคกีฬา           บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง     
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน         บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง      
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน    ผู้แทนกรมพลศึกษา 
กรรมการ                     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
กรรมการและเลขานุการ     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง  

3.   ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
3.1  ใช้ข้อบังคับกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2553  
3.2  ใช้กติกาการแข่งขันยิมนาสติกของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ  ฉบับปี  2009 – 2012 

4.  ประเภทการแข่งขัน 
4.1  ประเภททีม       ชาย – หญิง 
4.2  ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์   ชาย – หญิง 
4.3  ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์  ชาย – หญิง 

   อุปกรณ์การแข่งขัน      ชาย - หญิง 
1.  ประเภททีมและบุคคลชาย  มีการแข่งขัน  6  อุปกรณ์ 

-  ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์   -  โต๊ะกระโดด 
-  ม้าหู       -  บาร์คู่ 
-  ห่วงนิ่ง       -  บาร์เด่ียว 

2. ประเภททีมและบุคคลหญิง  มีการแข่งขัน  4  อุปกรณ์ 
-  โต๊ะกระโดด 
-  บาร์ต่างระดับ 
-  คานทรงตัว 
-  ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ 
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5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
5.1  ให้มีนักกีฬา ประเภททีม ชาย – หญิง ได้ไม่เกินทีมละ 6 คน (แข่งขัน 5 คน คิดคะแนน 4 คน 

ของแต่ละอุปกรณ์)  น้อยที่สุด 4 คน  ถือเป็น 1 ทีม 
5.2   ให้มีนักกีฬา ประเภทบุคคล  ชาย – หญิง  แต่ละเขตสามารถส่งนักกีฬาได้เขตละไม่เกิน 6 คน  (ชาย 3 คน,  หญิง 

3  คน) 
5.3  ผู้จัดการทีม 1 คน (ทีมยิมนาสติกศิลป์ ชาย – หญิง) ผู้ฝึกสอน 2 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน

(ยิมนาสติกชาย  1 คน, หญิง 1 คน) 
   หมายเหต ุ เขตการแข่งขันกีฬาใดส่งแข่งขันประเภททีมแล้ว ไม่มีสิทธ์ิส่งแข่งขันประเภทบุคคล 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

6.1  นักกีฬาจะต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิด พ.ศ.2537 เป็นต้นไป) 
6.2  ให้เป็นไปตามข้อบังคับกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553  

7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
   7.1  การดําเนินการจัดการแข่งขัน 

1.  ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน  ต้องส่งรายช่ือและลําดับผู้เข้าแข่งขัน ในวันประชุมผู้จัดการทีมและจับสลาก
แบ่งกลุ่ม 

2. นักกีฬาประเภททีมและบุคคล ไม่ลงสนามแข่งขัน  หลังจากกําหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว  
15 นาที  ให้ปรับทีมหรือบุคคลน้ัน ได้คะแนนเท่ากับ 0 ในอุปกรณ์น้ัน และต้องลงทําการแข่งขันในอุปกรณ์ต่อไป  
หากยังไม่ลงทําการแข่งขันในอุปกรณ์ต่อไป ให้ตัดสิทธ์ิออกจากการแข่งขัน และพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป 

3.  ผู้ฝึกสอนต้องส่งเทปคลาสเซ็ท / CD ในการแข่งขันประเภทฟลอร์ฯ (หญิง)  ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
4.  นักกีฬาต้องติดหมายเลขประจําตัวที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดให้ ตลอดการแข่งขัน 
5.  นักกีฬาที่มีช่ือในบัญชีใบสมัครและมีคุณสมบัติ พร้อมทั้งได้ส่งหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนแล้ว  

จึงจะมีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน 
6. นักกีฬาคนใดที่เข้ารอบ ในวันที่ 2 และ 3 ต้องลงทําการแข่งขันตามสิทธ์ิและต้องแข่งขันครบ 

ทุกอุปกรณ์ หากจะไม่ลงทําการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนต้องแจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้า 
การพิจารณาอนุญาตหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากไม่อนุญาตและนักกีฬาไม่ลงทํา
การแข่งขัน คณะกรรมการจะตัดสิทธ์ิการแข่งขัน และพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป 

7.  ชุดแข่งขันยิมนาสติก  ให้เป็นไปตามกติกาของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ 
   7.2 วิธีการแข่งขัน 

1.  การแข่งขันมี 3 วัน   
1.1  วันที่หน่ึง  แข่งขันประเภททีม (ชาย – หญิง)  COMPETITION I  นักกีฬาลงทําการแข่งขัน  

5 คน คิดคะแนนจากผู้เล่นที่ดีที่สุด 4 คน เป็นคะแนนทีม 
1.2 วันที่สอง แข่งขันประเภทบุคคลรวมทุกอุปกรณ์ (ชาย–หญิง) COMPETITION II  (พิจารณา

จากคะแนนผู้เข้าแข่งขันตามลําดับ(RANKING) จากการแข่งขันในรอบประเภททีม  (COMPETITION I) 18 คน  
(ในแต่ละทีมไม่เกิน 3 คน) 

1.3  วันที่สามแข่งขันประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์  COMPETITION III  พิจารณาจากคะแนนของ
ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละอุปกรณ์ในรอบประเภททีม(COMPETITION I) 8 คนเข้ามาทําการ
แข่งขัน (ในแต่ละทีมไม่เกิน  2 คน) 

 
 



- 119 - 
 

8.  การประท้วง 
  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2553 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยหากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมอย่างไม่มีเง่ือนไขและข้อโต้แย้งใดๆ 
10.  รางวัลการแข่งขัน 
          ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2553   ข้อที่ 32  

   - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11.  การตัดสินชี้ขาด 
    อํานาจสิทธ์ิขาดในการดําเนินการจัดการแข่งขัน และการพิจารณาช้ีขาดอยู่ในดุลยพินิจของประธาน 
ฝ่ายจัดการแข่งขัน  คําพิจารณาและตัดสินช้ีขาดของประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณีไม่มี 
การประท้วงทางเทคนิคกีฬา 
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