
- 182 - 
 

ระเบยีบการแข่งขันกีฬาฮอกกี ้
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 

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

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
ประธานกรรมการ        อธิบดีกรมพลศึกษา 
เลขานุการ           ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
ผู้แทนกรมพลศึกษา  นายยศพนธ์  สุกุมลนันทน์ 
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.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 ประธานฝ่ายกองเทคนิคกีฬา         บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                                
 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                                
 รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน   ผู้แทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการจัดการแข่งขัน                บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                                
 กรรมการและเลขานุการ     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                                

3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
3.1  ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษา. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2553 
3.2  ใช้กติกาของสหพันธ์ฮอกก้ีนานาชาติ (FIH) ซึ่งสมาคมฮอกก้ีแห่งประเทศไทยประกาศใช้แล้ว 

4. ประเภทการแข่งขัน 
   4.1  ประเภททีมชาย 
           4.2  ประเภททีมหญิง 
5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

5.1   ให้แต่ละเขตส่งนักกีฬาได้เขตละ 2 ทมี (ทีมชาย 1 ทีม, ทมีหญิง 1 ทมี) และส่งรายช่ือได้ไม่เกิน 
ทีมละ 25 คน แต่ไม่น้อยกว่า 15 คน 
   5.2  ให้แต่ละเขตยืนยันนักกีฬา 18 คน ตามกําหนดการส่งรายช่ือของกรมพลศึกษา ถ้าไม่สามารถยืนยัน
นักกีฬาในวันน้ัน จะตัดนักกีฬาลําดับที่ 19-25 ออกเพ่ือให้เหลือนักกีฬา 18 คน ตามข้อกําหนดดังกล่าว 
            5.3  เจ้าหน้าที่ มีจํานวน 3 คน  
6.  คุณสมบัติของนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

 6.1  เป็นนักกีฬาที่มี สัญชาติไทย   อายุไม่เกิน 18  ปี  (เกิดปีพุทธศักราช 2537ขึ้นไป ) 
     6.2  การแข่งขันให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษา.ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2553  
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7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
   การนับคะแนน  ในการแข่งขันพบกันหมด ให้นับคะแนน ดังน้ี 

            ทีมชนะได้      3  คะแนน 
           ทีมเสมอได้     1  คะแนน 

 ทีมที่แพ้       0  คะแนน  
 ทีมที่ไม่ลงแข่งขันถูกตัดสิทธ์และยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมด พร้อมรายงานประธานฝ่ายจัดการ

แข่งขันเพ่ือแจ้ง กรมพลศึกษา เพ่ือพิจารณาลงโทษตามระเบียบกรมพลศึกษา และแจ้งผลการพิจารณาต่อจังหวัดต้นสังกัด
เพ่ือทราบ ต่อไป   

กรณีเมื่อจบการแข่งขันในรอบพบกันหมดในสาย ทีมมีคะแนนเท่ากัน  ให้ทําการจับสลากเพ่ือหาอันดับที่สูงกว่า 
7.1 จํานวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  12  ทีม  ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปน้ี 

รอบแรก  ให้แบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม โดยการจับสลาก ให้ทีมชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งที่ 
33 จับสลากเข้าสาย เป็นอันดับแรก ทีมรองชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งที่ ๓๓ จับสลากเข้าสายเป็นอันดับที่ ๒ โดย
ต้องไม่อยู่สายเดียวกับทีมที่ชนะเลิศครั้งที่ ๓๓ เจ้าภาพมีสิทธ์ิเลือกเข้าสายใดสายหน่ึงได้ตลอดเวลา      

รอบสอง  ให้ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 และที่ 2 ของรอบแรก รวม 8 ทีม ทําการจับสลากประกบคู่แข่งขัน โดย 
๗.๑.๑ ทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๑ ในแต่ละสาย ทําการจับสลากเพ่ือลงตามตารางการแข่งขันรอบสอง 
๗.๑.๒ ทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๒ ในแต่ละสาย ทําการจับสลากประกบคู่แข่งขัน และต้องไม่อยู่ในสาย

เดียวกันในรอบแรก 
7.1.3 ทําการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก 

๗.๒  จํานวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  1๑ จํานวนทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปน้ี 
รอบแรก  ให้แบ่งออกเป็น ๓ สาย สาย A จํานวน 3 ทีม สาย B และ C สายละ ๔ ทีม โดยการจับสลาก 

ให้ทีมชนะเลิศจากการแข่งขันคร้ังที่ 33 จับสลากเข้าสาย เป็นอันดับแรก ทีมรองชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งที่ ๓๓ 
จับสลากเข้าสายเป็นอันดับที่ ๒ โดยต้องไม่อยู่สายเดียวกับทีมที่ชนะเลิศคร้ังที่ ๓๓ เจ้าภาพมีสิทธ์ิเลือกเข้าสายใดสาย
หน่ึงได้ตลอดเวลา      

รอบสอง  แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย ทําการแข่งขันแบบพบกันหมด ให้ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 และที่ 2 
ในแต่ละสายของรอบแรก รวม ๖ ทีม ทําการจับสลากเพ่ือแบ่งสายการแข่งขัน 

๗.๓  จํานวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  ๗ – ๑๐ ทีม  ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปน้ี 
รอบแรก  ให้แบ่งออกเป็น ๒ สาย โดยการจับสลาก ให้ทีมชนะเลิศจากการแข่งขันคร้ังที่ 33 จับสลาก

เข้าสาย เป็นอันดับแรก ทีมรองชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งที่ ๓๓ จับสลากเข้าสายเป็นอันดับที่ ๒ โดยต้องไม่อยู่สาย
เดียวกับทีมที่ชนะเลิศครั้งที่ ๓๓ เจ้าภาพมีสิทธ์ิเลือกเข้าสายใดสายหน่ึงได้ตลอดเวลา      

รอบรองชนะเลิศ  ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 และที่ 2 ในแต่ละสายของรอบแรก ทําการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  
ทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ ๑ ของสาย A พบกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับ ๒ ของสาย B  
ทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ ๑ ของสาย B พบกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับ ๒ ของสาย A  

๗.๔ จํานวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ – ๖ ทีม 
- ทําการแข่งขันแบบพบกันหมด  

 7.๕ การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งๆ ละ 35 นาที พักระหว่างคร่ึงไม่เกิน 10 นาที  
   7.๖ การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 7 คน รวมท้ังผู้รักษาประตู 

            7.๗ การปรับกําหนดการแข่งขัน ถ้ามีการเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขัน ของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบ 
การแข่งขันเมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประกาศไปแล้วถือเป็นยุติ  
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ผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสิน 
           ผู้ตัดสินและกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันต้องผ่านการอบรมของกรมพลศึกษา หรือของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย หรือ สมาคมฮอกก้ีแห่งประเทศไทย  
8.  การประท้วง 
    ให้ดําเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬาภายใน 30 นาที นับต้ังแต่หมดเวลาการแข่งขันของคู่น้ันๆ 
ผู้ที่ลงนามในการประท้วง ต้องเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาของจังหวัดน้ันๆ หรือ ผู้แทนของจังหวัดน้ันๆ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอํานาจจากหัวหน้าคณะนักกีฬาของจังหวัดน้ันๆ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมด้วยวางเงินประกันการประท้วง 
จํานวน  3,000.- บาท  (สามพันบาทถ้วน) ภายในเวลา 30 นาที เงินน้ีจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล  สําหรับการ
ประท้วงเรื่องคุณสมบัติผู้เล่นให้เป็นไปตามข้อบังคับหมวดที่ 10 ของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2553 
9.   การประชุมผู้จัดการทีม 
     ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมอย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ  
11.  รางวัลการแข่งขัน 

   ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2553  ข้อที่ 32  

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
 - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
 - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 

11.  การแต่งกายของนักกีฬา 
       11.1  ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้นผู้รักษาประตู) ตามแบบเคร่ืองแต่งกาย สี

ของเสื้อ, กางเกง และถุงเท้า ตามท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครหรือแจ้งในการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน และห้ามใช้ชุด
แต่งกายสีดํา และต้องติดหมายเลขประจําตัวทางด้านหน้า และหลังเสื้อพร้อมทั้งหมายเลขที่ขากางเกงแข่งขัน ให้ชัดเจน
ตามที่ ไ ด้ระบุหมายเลขของผู้ เล่นแต่ละคนไว้ ในใบสมัคร  โดยหมายเลขที่ห น้าอกเสื้อ  และที่ขากางเกง  
ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. ส่วนด้านหลังเสื้อต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 25 ซม. ผู้เล่นที่ไม่ติดหมายเลขหรือ 
ติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนใบสมัครโดยมีเจตนาทุจริตหรือไม่มีเหตุอันควร หากลงไปแข่งขัน และมีผู้ประท้วง 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเขต  ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และไม่ให้ทําการแข่งขัน 
ในรอบต่อไป  ยกเว้น จะได้แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนลงทําการแข่งขัน  และผู้ตัดสินได้บันทึกลงในรายงานไว้แล้ว 

       11.2  การจะมีเครื่องหมายการค้า คําโฆษณา  หรือสัญลักษณ์  อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่ช่ือของจังหวัด  
เป็นที่ประจักษ์เกินกว่า 16  ตารางน้ิว ไม่ได้  อนึ่งชุดที่ใช้ในการแข่งขันห้ามนําตราหรือเคร่ืองหมาย การค้าที่เป็น
การประชาสัมพันธ์การขาย หรือ เกี่ยวกับการให้สูบบุหรี่ ใส่ลงทําการแข่งขัน   

 11.3  ในกรณีชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่มีช่ืออยู่หลังคู่แข่งขันเปลี่ยนชุดแข่งขัน ทั้งน้ีโดยการ
พิจารณาของผู้ตัดสินที่ทําหน้าที่ในคู่น้ันๆ  

  11.4  ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด   ต้องติดเคร่ืองหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน  
 
 

........................................................................... 
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	            การแข่งขันประเภทนี้ เรียกว่า “การแข่งขันฟุตซอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำ ปี 2556 ” จะทำการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2556   ณ จังหวัดแพร่ 
	         การแข่งขันประเภทนี้ เรียกว่า “ การแข่งขันฟุตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2556 “เมืองแพร่เกมส์” แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   
	ประเภทต่อสู้  8 รุ่นน้ำหนัก
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