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ระเบยีบการแข่งขันกีฬาสนกุเกอร ์
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
******************** 

1.   คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
       ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 
      เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
   ผู้แทนกรมพลศึกษา  นายไกรลาศ  ผ่องสว่าง 
      สถานที่ติดต่อ    154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330   

       โทร.02–2140120 ต่อ 3030,02-2142256  โทรสาร  02-2141807-8  
www.dpe.go.th 

2.  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา       บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง                                             
 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน           บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
 รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน        ผู้แทนกรมพลศึกษา  
 กรรมการ                   ผู้แทนของแต่ละจังหวัดที่ส่งนักกีฬาแข่งขัน จังหวัดละ 1 คน 
 กรรมการและเลขานุการ    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 

3.  ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน   
   3.1  ให้ใช้ข้อบังคับของ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553  
   3.2 ระเบียบการแข่งขันใช้กติกาซึ่งสหพันธ์บิลเลียดและสนุกเกอร์นานาชาติ (The International 

Billiards & Snooker Federation) และสมาพันธ์กีฬาบิลเลียดแห่งเอเชีย (Asian Confederation of Billiards 
Sports) ซึ่ง กรมพลศึกษาได้ประกาศใช้ 

  3.3 กําหนดให้มีการแข่งขันจํานวน  7  วัน (ประเภททีม แข่งขัน 2 วัน, ประเภทคู่ แข่งขัน 2 วัน, ประเภท
เด่ียว แข่งขัน 3 วัน) 

 3.4 การตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด 
4.   ประเภทการแข่งขัน 

สนุกเกอร์ 6  แดง   - มีการแข่งขัน ประเภทเด่ียว ประเภทคู่ และประเภททีม  
5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

5.1  ให้แต่ละเขตมีสิทธ์ิส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 7 คน ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนเขตละ 2 คน  
แยกประเภทดังน้ี  

5.1.1 ประเภทเด่ียว  ให้ส่งนักกีฬาได้เขตละ 2 คน 
5.1.2 ประเภทคู่      ให้ส่งนักกีฬาได้เขตละ 2 คู่ 
5.1.3 ประเภททีม  ให้ส่งนักกีฬาได้เขตละ 1 ทีม (ส่งรายช่ือ 4 คน ทําการแข่งขัน 3 คน) 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6.1  ให้เป็นตามข้อบังคับของ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดปีพุทธศักราช 2537 ขึ้นไป)  
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7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
7.1 ประเภทเดี่ยว  
1. กําหนดให้ส่งนักกีฬาได้เขต ละ 2 คน รวมเป็น 20 คน 
2. แข่งขันแบบแพ้คัดออก แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เฟรม 
3. รอบรองชนะเลิศ แข่งขันระบบ 4 ใน 7 เฟรม 

 -  ผู้ชนะ    เข้าไปชิงชนะเลิศ 
   -  ผู้แพ้      ครองที่ 3 ร่วม 

4. รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันระบบ 4 ใน 7  เฟรม 
7.2 ประเภทคู่  

1. กําหนดให้ส่งนักกีฬาได้เขตฯ ละ 2 คู่ รวมเป็น 20 คู่ 
2. แข่งขันแบบแพ้คัดออก แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เฟรม 
3. รอบรองชนะเลิศ แข่งขัน 3 ใน 5 เฟรม 

 -  ผู้ชนะ    เข้าไปชิงชนะเลิศ 
   -  ผู้แพ้      ครองที่ 3 ร่วม 

4. รอบชิงชนะเลิศ แข่งขัน 3 ใน 5 เฟรม 
7.3 ประเภททีม  
1. กําหนดให้ส่งนักกีฬาได้เขตฯ ละ 1 ทีม  รวมเป็น 10  ทีม  
2. แข่งขันแบบแพ้คัดออก ลําดับการเล่นของนักกีฬา ให้เป็นในลักษณะสลับมือหมุนเวียนจนครบ

จํานวนเฟรมที่กําหนดให้ รอบแรกแข่งขัน 4 ใน 7 เฟรม 
3. รอบรองชนะเลิศ แข่งขัน 4 ใน 7 เฟรม 

- ผู้ชนะ    เข้าไปชิงชนะเลิศ 
- ผู้แพ้      ครองที่ 3 ร่วม 

4. รอบชิงชนะเลิศ แข่งขัน 4 ใน 7 เฟรม 
หมายเหตุ   

รูปแบบการแข่งขันแบบสลับมือ 
1. กําหนดให้สัญลักษณ์ประจําทีมที่ 1 เป็น  A1, A2 และ A3 

กําหนดให้สัญลักษณ์ประจําทีมที่ 2 เป็น  B1, B2 และ B3 
2. ลําดับการเล่น 
                       เฟรมที่  1                 A1    แข่งขันกับ      B1 
                       เฟรมที่  2                 A2    แข่งขันกับ      B2 
                       เฟรมที่  3                 A3    แข่งขันกับ      B3 
                       เฟรมที่  4                 A1    แข่งขันกับ      B2 
                       เฟรมที่  5                 A2    แข่งขันกับ      B3 
                       เฟรมที่  6                 A3    แข่งขันกับ      B1 
                       เฟรมที่  7                 A1    แข่งขันกับ      B3 
                       เฟรมที่  8                 A2    แข่งขันกับ      B1 
                       เฟรมที่  9                 A3    แข่งขันกับ      B2 
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    ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
ประเภททีม ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือนักกีฬาก่อนการแข่งขัน 30 นาที 

8.  การประท้วง 
 สําหรับการประท้วงให้เป็นไปตามข้อบังคับหมวดท่ี 10 ของกรมพลศึกษา. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553  ไม่มีการประท้วงทางด้านเทคนิคกีฬาไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้นการตัดสินของ
คณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
  ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น    
10. รางวัลการแข่งขัน 
            ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา.ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2553 ข้อที่ 32 

-นักกีฬาดีเด่น         ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
-ผู้ฝึกสอนดีเด่น         โล่รางวัลและเกียรติบัตร   

11.  การแต่งกาย 
ให้แต่งกายแข่งขันตามกติกาสากล   

12. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อที่ 37 และตามหลักกติกาสากล 
 

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