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ระเบยีบการแข่งขันกีฬาลลีาศ 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจําปี 2556 “เมืองแพร่เกมส”์ 

ณ  จังหวดัแพร่ 
****************************** 

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
    เลขานุการ   ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผู้แทนกรมพลศึกษา นายสมเจตน์  สุขดี 
     สถานที่ติดต่อ   54 สนามกีฬาแห่งชาติ 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.  ข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน 
3.1 ใช้ข้อบังคับและระเบียบของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
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3.2  ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ลีลาศนานาชาติ (World DanceSport  Federation :   WDSF)  

และระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยประกาศใช้ 
    3.3  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขันให้ผู้แทนสมาคมกีฬาลีลาศ 

แห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัย  ผลการวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด 
4.  ประเภทการแข่งขัน 
   -  จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้ 
       4.1  ประเภทสแตนดาร์ด (Standard)  
          4.1.1  Youth  Class  A (5 จังหวะ) จังหวะ Waltz, Tango, Viennese Waltz, 
SlowFoxtrot และ Quickstepฟิกเกอร์การแข่งขัน ระดับสากล “Variation” 
           4.1.2  Junior II Class B (4 จังหวะ) จังหวะ Waltz, Tango, Slow Foxtrot และ Quickste 
ฟิกเกอร์การแข่งขัน ระดับสากล “Variation” 
               4.1.3  Junior I Class C  (3 จังหวะ)  จังหวะ Waltz , Tango   และ Quickstep ฟิกเกอร์ 
การแข่งขัน ระดับ “Open Basic” ร่วมกับ  “Variation” 
          4.1.4  Juvenile  Class  D (2 จังหวะ) จังหวะ Waltz  และ Tango ฟิกเกอร์การแข่งขัน 
ระดับ “Open Basic” (Bronze , Silver & Gold) 
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     4.2  ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin American) คู่ชาย-หญิง 
          4.2.1  Youth  Class  A (5 จังหวะ) จังหวะ Samba, Cha Cha Cha, Rumba , Paso 
Doble และ Jive ฟิกเกอร์การแข่งขัน  ระดับสากล “Variation” 
         4.2.2 Junior II Class B (4 จังหวะ) จังหวะ Samba , Cha Cha Cha , Rumba และ Jive 
ฟิกเกอร์การแข่งขัน ระดับสากล “Variation” 
         4.2.3  Junior I Class C  (3 จังหวะ) จังหวะ  Cha Cha Cha , Rumba ,  และ Jiveฟิกเกอร์
การแข่งขัน ระดับ “Open Basic” ร่วมกับ  “Variation”” 
        4.2.4  Juvenile  Class  D (2 จังหวะ) จังหวะ  Cha Cha Cha และ Rumba ฟิกเกอร์ 
การแข่งขัน ระดับ “Open Basic” (Bronze, Silver & Gold) 

หมายเหตุ ฟิกเกอร์ (Figuers)  ที่ใช้ในการแข่งขัน ทั้งประเภทสแตนดาร์ดและประเภทลาติน 
อเมริกัน กําหนดให้ใช้ตามหลักสูตร (Syllabus) และเทคนิคการแข่งขันของ   

- ISTD   (Imperial Society of Teachers of Dancing) หรือร่วมกับ 
- IDTA (International Dance Teacher  Association) 
- รุ่น Junior I Class C ฟิกเกอร์บังคับใช้ระดับ ระดับ “Open Basic” ร่วมกับ  

“Variation” โดยอย่างน้อย 45 วินาทีแรกจะต้องเป็น Basic figures 
5. จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

    5.1  แต่ละจังหวัด (รอบคัดเลือก)หรือแต่ละเขตการแข่งขัน ส่งนักกีฬา (ชาย – หญิง) เข้าร่วมแข่งขันได้ 
ไม่เกิน 32 คน  (16 คู่) 
     5.2  เจ้าหน้าที่ประจําทีม 4 คน (ผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ฝึกสอนไม่เกิน 3 คน) 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
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6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537  ขึ้นไป) 
7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
   7.1  ให้แต่ละจังหวัด (รอบคัดเลือกเขต) หรือแต่ละเขต ส่งรายช่ือนักกีฬาตามวัน เวลา ที่กรมพลศึกษา 
กําหนด เมื่อส่งใบสมัคร แบบที่ 2  (รายช่ือนักกีฬาแต่ละคลาส) แล้วจะเปลี่ยนแปลงรายช่ือนักกีฬารายการต่าง ๆ 
ที่สมัครเข้าแข่งขัน อีกไม่ได้ (Entry Form By Name ) 
   7.2  แต่ละจังหวัด (รอบคัดเลือกเขต)  หรือแต่ละเขต  ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้คลาสละ  2-3   คู่  
   7.3  นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันในทุกคลาส อนุญาตให้นักกีฬาคนใดคนหน่ึงอายุน้อยกว่าได้ โดยกําหนด
อายุ ของนักกีฬาของคู่เต้น (Couple) ที่มีอายุมากกว่าในคลาสน้ันเป็นเกณฑ์ 

7.4  นักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทั้งในประเภทสแตนดาร์ดและประเภทลาตินอเมริกัน จะต้องเป็นคู่เดิม 
ตลอดการแข่งขัน (ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนคู่)    

7.5  นักกีฬาที่จะสมัครเข้าแข่งขันในแต่ละคลาสต้องมีเกณฑ์อายุดังน้ี (ไม่อนุญาตสมัครข้ามคลาส) 
    7.5.1  นักกีฬาที่สมัครแข่งขัน  รุ่น YOUTH       คลาส A   เกิด ปี พ.ศ. 2537 – 2539 
    7.5.2  นักกีฬาที่สมัครแข่งขัน  รุ่น JUNIOR II    คลาส B    เกิด ปี พ.ศ. 2540 – 2541 
    7.5.3  นักกีฬาที่สมัครแข่งขัน  รุ่น JUNIOR I     คลาส C    เกิด ปี พ.ศ. 2542 – 2543 

7.5.4  นักกีฬาที่สมัครแข่งขัน   รุ่น JUVENILE    คลาส D   เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป 
  หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน 
   -  เมื่อทําการแข่งขันคัดเลือกในระดับเขตการแข่งขันต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ให้ดําเนินการประชุมผู้จัดการทีม 
และผู้ฝึกสอนของแต่ละจังหวัด เพ่ือพิจารณาโควต้านักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจํานวนไม่เกิน 16  คู่ (32 คน) โดยใช้
เกณฑ์พิจารณาจากประเภทสแตนดาร์ดและลาตินอเมริกัน จากอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละคลาส  ส่วนที่เหลือให้
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พิจารณาจากโควตาจากนักกีฬาอันดับที่  3  โดยพิจารณาจากนักกีฬาคลาสสูงสุด (คลาส A )จากประเภท
สแตนดาร์ดและลาตินสลับกันตามลําดับทั้งน้ีต้องมีนักกีฬาคลาสละไม่เกิน 3 คู่ 
   -  โควต้าผู้ฝึกสอนใช้เกณฑ์พิจารณานักกีฬา   12 :  1 
   ข้อปฏิบัติการแข่งขัน 
   -  ก่อนถึงกําหนดการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจําทีมให้พร้อม ณ บริเวณสนามแข่งขัน 
ก่อนการแข่งขัน 30 นาที และเตรียมพร้อมที่จะแข่งขัน ถ้าไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลาที่กําหนดไว้หรือผละจากการ
แข่งขันที่กําลังดําเนินอยู่ ถือว่ากระทําผิดมารยาทของนักกีฬา 
   - นักกีฬาที่เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่ประจําทีม จะต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสิน 
การตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด  จะอุทธรณ์หรือประท้วงมิได้  
   เวลาที่ใช้ในการแข่งขันและความเร็วของจังหวะดนตรี 
   ในแต่ละจังหวะใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน 2 นาที ตามกฎของ WDSF  และมีความเร็วของจังหวะดนตรี 
โดยประมาณ ดังนี้ 
   2ประเภทสแตนดารด์   ประเภทลาตินอเมริกัน 
   วอลท์       28-30 บาร์/นาที  แซมบ้า   50-52  บาร์/นาที 
   แทงโก้      31-33 บาร์/นาที  ชาชาช่า  30-32 บาร์/นาที 
   เวียนนีส วอลท์  58-60 บาร์/นาที  รุมบ้า   25-27 บาร์/นาที 
   สโลว์ ฟ๊อกทร็อท   28-30 บาร์/นาที  พาโซ โดเบ้ล 60-62 บาร์/นาที 
   คว๊ิกสเต็ป     50-52 บาร์/นาที  ไจว์ฟ   42-44 บาร์/นาที  
8.  การประท้วง 

  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่
ประชุมอย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น  
10. รางวัลการแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา.  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2553  ข้อที่ 32  
             ตําแหน่งที่  4 - 6    เกียรติบัตร 

   รางวัลนักกีฬาดีเด่น    ประเภทสแตนดาร์ด       (ชายและหญิง) ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
   รางวัลนักกีฬาดีเด่น    ประเภทลาติน อเมริกัน   (ชายและหญิง) ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
  รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นชาย  โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
  รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง  โล่รางวัลและเกียรติบัตร 

10.  การแต่งกายของนักกีฬา 
การแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของสหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ (WDSF) ร่วมกับระเบียบ 

ของสมาคมกีฬาลีลาศ  แห่งประเทศไทยกําหนด 
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