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ระเบยีบการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

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

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
      ประธานกรรมการ    อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ      ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา    นายวิทวัส  ขําหุ่น 
      สถานที่ติดต่อ     154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
          โทร. 02–2140120 ต่อ 3030, 02-2142256 โทรสาร02 – 2141807-8  

www.dpe.go.th 
2.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา           บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน           บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
 รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน   ผู้แทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ                    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 

  กรรมการและเลขานุการ     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน   

   3.1  ใช้ข้อบังคับตามระเบียบของการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
   3.2  ระเบียบการแข่งขันโดยทั่วไป ให้ยึดถือตามข้อปฏิบัติในการใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วู้ดบอล

นานาชาติ ปี 2011 และสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย 
4.  ประเภทการแข่งขัน 
   4.1  ประเภททีม ชาย/หญิง  คดิคะแนนจากผู้เล่น  4  คน  ที่ทําคะแนนได้ดีที่สุด 
   4.2  ประเภทบุคคล ชาย/หญิง  คิดคะแนนแต่ละบุคคลที่ดีที่สุด 

  4.3  ประเภทนับประตู คิดคะแนนจากการทําประตูมากที่สุดในการแข่งขัน 12 เกท 
5.  จํานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
          ให้แต่ละเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 16 คน ชาย 8 คน หญิง 8 คน เจ้าหน้าที่ทีม 3 คน 
ดังต่อไปนี้ 
   5.1  ประเภททีม เขตการแข่งขันกีฬาจะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภททีมได้เขตฯละ 2 ทีม(ชาย 1 ทีม
,หญิง 1 ทีม ทีมละไม่เกิน 6 คน แต่ไม่น้อยกว่า 4 คน) 

  5.2  ประเภทบุคคล จะนับคะแนนที่ดีที่สุดของการแข่งขันประเภททีม ชาย 12 คน หญิง 12 คน มาทํา
การแข่งขัน ในประเภทบุคคล 

  5.3  ประเภทการนับประตู แต่ละเขตจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เขต ละ 4 คน เป็นชาย 2 คน 
และ หญิง 2 คน (โดยต้องไม่ใช่นักกีฬาที่ลงสมัครแข่งขันในประเภททีม) 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553         
6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537  ขึ้นไป) 
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6.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
         การนับคะแนน 
   นับคะแนนจากจํานวนในการตีแต่ละคร้ังรวมทั้งหมดจนจบการแข่งขันแล้ว หาผู้ชนะการแข่งขัน 
จากคะแนนสะสม  ในการตีจํานวนน้อยคร้ังที่สุด 
8.  การประท้วง 

  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น 
10.  รางวัลการแข่งขัน 
          ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา.  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2553  ข้อที่ 32 

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11. การแต่งกาย 

  7.1  เสื้อมีแขนและมีปกเสื้ออย่างเรียบร้อย  
  7.2  กางเกงขายาวหรือกางขาสั้นมีหูเข็มขัด พร้อมใส่เข็มขัด 
  7.3  ต้องเอาชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง 
  7.4  สวมรองเท้าหุ้มส้น 
  7.5  นอกเหนือจากข้อกําหนดให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันให้ปรับโดยไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน 

12.  ระเบียบการแข่งขันอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ 
    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการประท้วงและอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ  อุปกรณ์การแข่งขันวู้ดบอลต้องได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ
และสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 
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