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ตัวอย่าง
ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2561 สพฐ. เกมส์
จังหวัด/โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………..……รุ่นอายุ…………………ปี
แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ที่

ผู้จัดการทีม
ผู้ควบคุมทีม
ผู้ฝึกสอน
ผู้ช่วยฝึกสอน
ผู้ช่วยฝึกสอน
เจ้าหน้าที่ทีม

ชื่อ – สกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ตัวอย่าง
แผงรูปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2561 สพฐ. เกมส์
จังหวัด/โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………………รุ่นอายุ…………………ปี

ผู้จัดการทีม
ชื่อ……………………………………………

ผู้ควบคุมทีม
ชื่อ………………………………………….

ผู้ฝึกสอน
ชื่อ……………………………………………

ผูช้ ่วยผู้ฝึกสอน
ชื่อ……………………………………………

ผู้ชว่ ยผู้ฝกึ สอน
ชื่อ………………………………………….

เจ้าหน้าที่ทีม
ชื่อ………………………………………….

ชื่อ………………………………
สกุล……………………………
ระดับชั้น……………………..

ชื่อ…………………………… ชื่อ……………………………. ชื่อ……………………………..
สกุล…………………………. สกุล…………………………. สกุล……………………………
ระดับชั้น…………………….. ระดับชั้น…………………….. ระดับชั้น……………………..

ชื่อ………………………………
สกุล……………………………
ระดับชั้น……………………..

ชื่อ…………………………… ชื่อ……………………………. ชื่อ……………………………..
สกุล…………………………. สกุล…………………………. สกุล……………………………
ระดับชั้น…………………….. ระดับชั้น…………………….. ระดับชั้น……………………..
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ตัวอย่าง

ชื่อ………………………………
สกุล……………………………
ระดับชั้น……………………..

ชื่อ…………………………… ชื่อ……………………………. ชื่อ……………………………..
สกุล…………………………. สกุล…………………………. สกุล……………………………
ระดับชั้น…………………….. ระดับชั้น…………………….. ระดับชั้น……………………..

ชื่อ………………………………
สกุล……………………………
ระดับชั้น……………………..

ชื่อ…………………………… ชื่อ……………………………. ชื่อ……………………………..
สกุล…………………………. สกุล…………………………. สกุล……………………………
ระดับชั้น…………………….. ระดับชั้น…………………….. ระดับชั้น……………………..

ชื่อ………………………………
สกุล……………………………
ระดับชั้น……………………..

ชื่อ…………………………… ชื่อ……………………………. ชื่อ……………………………..
สกุล…………………………. สกุล…………………………. สกุล……………………………
ระดับชั้น…………………….. ระดับชั้น…………………….. ระดับชั้น……………………..

ลงชื่อ………………………………………………..
(………………………………………………..)
ตาแหน่ง…………………………………………….
ผู้อานวยการเขตพื้นที่/ผู้อานวยการโรงเรียน
ประทับตรา

ฉบับแก้ไข
ระเบียบการแข่ งขัน
ฟุตบอลนักเรียนชิ งชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี การศึกษา 2561
มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018
…………………………………………………………………………………………..
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน( สพฐ.) ได้ดำเนิ นกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลนักเรี ยนชิ ง
ชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจำปี กำรศึกษำ 2561 “ มหกรรมกีฬำ สพฐ. เกมส์ 2018 ” เพื่อเปิ ดโอกำสและส่ งเสริ มให้
เยำวชนที่ มีทกั ษะทำงด้ำนกี ฬำฟุตบอลได้มีโอกำสร่ วมกำรแข่งขัน และยังสำมำรถพัฒนำทักษะฟุ ตบอลให้ดียิ่งขึ้นไป
เพื่อพัฒนำก้ำวสู่ ตวั แทนนักกีฬำในระดับประเทศต่อไปในอนำคต
ข้ อ 1.

ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบการแข่ งขันฟุตบอลนักเรี ยนชิ งชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี การศึกษา 2561 ”
“ มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018 ”

ข้ อ 2.

สิ ทธิในการสมัครร่ วมแข่ งขัน
2.1. ผูส้ มัครร่ วมกำรแข่งขันจะต้องเป็ นนักเรี ยนที่กำลังศึกษำอยูจ่ ริ งในโรงเรี ยนนั้น ๆ ในปี กำรศึกษำ 2561
2.2. กำรรับสมัครตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันสุ ดท้ำยของกำรแข่งขันระดับเขต/จังหวัด สอบถำมรำยละเอียดได้ที่
081-3114110
2.3. กำรรับสมัครและกำรคัดเลือกทีมเพื่อเข้ำแข่งขันแบ่งออกเป็ น 3 รอบกำรแข่งขัน ได้แก่ กำรแข่งขัน
คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด/กำรแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภำค/กำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย
2.4. กำรประชุมผูจ้ ดั กำรทีม ทีมต่ำง ๆ ที่ส่งทีมร่ วมแข่งขัน จะต้องเข้ำร่ วมประชุมหรื อส่ งผูแ้ ทนเข้ำร่ วม
ประชุมผูจ้ ดั กำรทีม ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ซ่ ึ งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันได้กำหนดไว้แล้ว
หำกทีมใดไม่เข้ำร่ วมประชุมต้องปฏิบตั ิตำมข้อตกลงตำมมติในที่ประชุมด้วยทุกประกำร จะโต้แย้ง
ว่ำไม่ทรำบไม่ได้อย่ำงเด็ดขำด

ข้ อ 3.

จานวนนักกีฬาและเจ้ าหน้ าทีท่ มี
3.1. ส่ งนักกีฬำสมัครร่ วมเข้ำแข่งขันได้ทีมละไม่นอ้ ยกว่ำ 15 คน และไม่เกิน 20 คนเท่ำนั้น
3.2. มีเจ้ำหน้ำที่ทีมได้ 6 คน ประกอบด้วย
- ผูจ้ ดั กำรทีม
1 คน
- ผูค้ วบคุมทีม
1 คน
- ผูฝ้ ึ กสอน
1 คน
- ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
2 คน
- เจ้ำหน้ำที่แพทย์ประจำทีม
1 คน

ข้ อ 4. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน
4.1. ทีมที่สมัครเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน ต้องส่ งในนำมโรงเรี ยนเท่ำนั้นโดยสำมำรถเชิญนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนอื่น ๆ
เข้ำร่ วมทีมได้แต่นกั เรี ยนนั้นจะต้องศึกษำอยูใ่ นสถำนศึกษำที่มีที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดนั้น ๆ เท่ำนั้น ห้ำมเชิญ
นักเรี ยนจำกภูมิภำคอื่น ๆ เข้ำร่ วมทีมเด็ดขำด
4.2. นักกีฬำที่สมัครร่ วมกำรแข่งขันจะต้องเป็ นเพศชำยเท่ำนั้น และเป็ นผูม้ ีบตั รประจำตัวประชำชน
4.3. นักกีฬำที่สมัครเข้ำร่ วมแข่งขันจะต้องศึกษำอยูใ่ นหลักสู ตรกำรศึกษำ ดังนี้..
(1) ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 ในรุ่ นอำยุไม่เกิน 12 ปี ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549 )
(2) ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ในรุ่ นอำยุไม่เกิน 15 ปี ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2546 )
(3) ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 ในรุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2543 )
4.4. นักกีฬำจะต้องเข้ำศึกษำในสถำนศึกษำนั้น ๆ ก่อนวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 เท่ำนั้น
4.5. นักกีฬำที่มีรำยชื่อลงทะเบียนกำรศึกษำอยู่ 2 สถำบัน ไม่มีสิทธิ ร่วมกำรแข่งขันเด็ดขำด
4.6. นักกีฬำ 1 คนสำมำรถสมัครร่ วมแข่งขันได้เพียงทีมเดียวและรุ่ นอำยุเดียวเท่ำนั้น หำกมีรำยชื่อซ้ ำซ้อน
เกินหนึ่งทีม หรื อเกินหนึ่งรุ่ นอำยุ จะถูกตัดสิ ทธิ ไม่ให้เข้ำร่ วมกำรแข่งขันเด็ดขำด โดยจะอ้ำงว่ำมีผนู ้ ำ
ชื่อตนเองไปสมัครเข้ำแข่งขัน โดยตนเองไม่ทรำบไม่ได้
4.7. นักกีฬำทุกคนต้องมีเอกสำรแบบรำยงำนประจำตัวนักเรี ยนเทอมแรกของปี กำรศึกษำ 2561 โดยมีลำยมือ
ชื่อหัวหน้ำสถำนศึกษำลงนำมรับรอง พร้อมประทับตรำโรงเรี ยน
ข้ อ 5. เอกสารประกอบการสมัครเข้ าแข่ งขัน
5.1. สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน เมื่อส่ งเอกสำรกำรสมัครให้แก่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันแล้ว ถือว่ำ
ทำงสถำนศึกษำได้รับทรำบระเบียบกำรแข่งขันเป็ นที่ชดั เจนแล้ว และยินยอมปฏิบตั ิตำมระเบียบกำร
แข่งขัน ฯ โดยจะอ้ำงว่ำไม่ทรำบไม่รู้เรื่ องไม่ได้ และเมื่อฝ่ ำยจัดกำรแข่งขันได้แจ้งขอควำมร่ วมมือ
กับทำงสถำนศึกษำ เรื่ องกำรแถลงข่ำว กำรจับสลำกกำรแข่งขัน กำรประชุมทีม ทำงสถำนศึกษำ
จะต้องส่ งผูแ้ ทนเข้ำร่ วมประชุมตำมวัน เวลำ ที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันกำหนด
5.2. ใบสมัครเข้ำร่ วมกำรแข่งขันต้องลงนำมโดยผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรื อผูม้ ีอำนำจลงนำมเท่ำนั้น
ก่อนลงนำมจะต้องทรำบถึงรำยละเอียดในระเบียบกำรแข่งขันเป็ นอย่ำงดีและยอมรับระเบียบใน
ทุก ๆ ข้อโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใด ๆ
5.3. รู ปถ่ำยนักกีฬำขนำด 1 นิ้ว โดยนักกีฬำต้องสวมชุดนักเรี ยนของสถำนศึกษำเท่ำนั้น
5.4. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของนักกีฬำทุกคน พ้อมลงนำมสำเนำถูกต้อง
5.5. หนังสื อแบบรำยงำนประจำตัวนักเรี ยนเทอมแรกของปี กำรศึกษำ 2561 และประทับตรำสถำนศึกษำ
โดยมีผอู ้ ำนวยกำรหรื อผูม้ ีอำนำจลงนำมให้กำรรับรอง
5.6. เอกสำรทุกชิ้นทำงฝ่ ำยจัดกำรแข่งขันจะใช้เป็ นหลักฐำนจนกว่ำจะสิ้ นสุ ดกำรแข่งขันในรอบ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ข้อ 6. กำรดำเนินกำรจัดแข่งขัน
6.1. กำรแข่งขันแบ่งออกเป็ น 3 รอบ คือ.
(1) รอบคัดเลือกเพื่อหำตัวแทนจังหวัดทัว่ ประเทศ จำนวน 77 จังหวัด

6.2. กำรแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภำค จำนวน 6 ภำค แบ่งออกเป็ นดังนี้
(1) ภำคกลำง จำนวน 20 จังหวัด
กรุ งเทพมหำนคร
นนทบุรี
พระนครศรี อยุธยำ
ปทุมธำนี
สระบุรี
สิ งห์บุรี
ลพบุรี
ชัยนำท
อ่ำงทอง
ประจีนบุรี

สระแก้ว
รำชบุรี
กำญจนบุรี
สุ พรรณบุรี
นครปฐม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
นครนำยก

(2) ภำคตะวันออก จำนวน 6 ทีม
ฉะเชิงเทรำ
จันทบุรี
ตรำด

สมุทรปรำกำร
ชลบุรี
ระยอง

(3) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 ทีม
เลย
หนองบัวลำภู
อุดรธำนี
หนองคำย
บึงกำฬ
นครพนม
มุกดำหำร
สกลนคร
กำฬสิ นธุ์
ขอนแก่น

มหำสำรคำม
ร้อยเอ็ด
ศรี สะเกษ
ยโสธร
อุบลรำชธำนี
อำนำจเจริ ญ
ชัยภูมิ
นครรำชสี มำ
บุรีรัมย์
สุ รินทร์

(4) ภำคใต้ จำนวน 9 ทีม
สุ รำษฏร์ธำนี
ชุมพร
นครศรี ธรรมรำช
พัทลุง
ตรัง

ภูเก็ต
ระนอง
กระบี่
พังงำ

(5) ภำคใต้ชำยแดน จำนวน 5 จังหวัด
นรำธิวำส
ยะลำ
สตูล

ปัตตำนี
สงขลำ

(6) ภำคเหนือ จำนวน 17 ทีม
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลำปำง
ลำพูน
เชียงรำย
พะเยำ
แพร่
น่ำน
สุ โขทัย

ตำก
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
กำแพงเพชร
พิจิตร
นครสวรรค์
อุทยั ธำนี

(7) ในกำรแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภำค ทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศ ในแต่ละรุ่ นอำยุ
จะได้สิทธิ เข้ำแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
(8) ทีมตัวแทนระดับภำคที่เข้ำแข่งขันในระดับประเทศ จะได้รับเงินสนับสนุนกำรเดินทำง
ตำมระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)

ข้ อ 7. วิธีการจัดการแข่ งขันเพื่อหาตัวแทนระดับภาค จานวน 6 ภาค ดังนี้
7.1. ภาคกลาง จานวน 20 ทีม แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 4 สำย ดังนี้
สำยที่ A จำนวน 5 ทีม
สำยที่ B. จำนวน 5 ทีม
สำยที่ C. จำนวน 5 ทีม
สำยที่ D. จำนวน 5 ทีม
คัดเอำทีมที่มีคะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ของแต่ละสำยเข้ำรอบต่อไป ตั้งแต่รอบที่ 2
จนถึงรอบชิ งชนะเลิศ แข่งขันในระบบน็อคเอ้ำท์ ถ้ำเสมอกันในเวลำจะตัดสิ นหำทีมชนะด้วย
กำรยิงลูกโทษที่จุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเข้ำรอบต่อไป
คัดเอำสองทีมเข้ำรอบแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
7.2. ภาคตะวันออก จานวน 6 ทีม แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 2 สำย ดังนี้
สำยที่ A. จำนวน 3 ทีม
สำยที่ B. จำนวน 3 ทีม
คัดเอำทีมที่มีคะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ของแต่ละสำยเข้ำรอบต่อไป ตั้งแต่รอบที่ 2
จนถึงรอบชิ งชนะเลิศ แข่งขันในระบบน็อคเอ้ำท์ ถ้ำเสมอกันในเวลำจะตัดสิ นหำทีมชนะด้วย
กำรยิงลูกโทษที่จุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเข้ำรอบต่อไป คัดเอำสองทีมเข้ำรอบแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
7.3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 20 ทีม แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 4 สำย ดังนี้
สำยที่ A. จำนวน 5 ทีม
สำยที่ B. จำนวน 5 ทีม
สำยที่ C. จำนวน 5 ทีม
สำยที่ D. จำนวน 5 ทีม
คัดเอำทีมที่มีคะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ของแต่ละสำยเข้ำรอบต่อไป ตั้งแต่รอบที่ 2
จนถึงรอบชิ งชนะเลิศ แข่งขันในระบบน็อคเอ้ำท์ ถ้ำเสมอกันในเวลำจะตัดสิ นหำทีมชนะด้วย
กำรยิงลูกโทษที่จุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเข้ำรอบต่อไป
คัดเอำสองทีมเข้ำรอบแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
7.4. ภาคใต้ จานวน 9 ทีม แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 3 สำย ดังนี้
สำยที่ A. จำนวน 3 ทีม
สำยที่ B. จำนวน 3 ทีม
สำยที่ C. จำนวน 3 ทีม
ทีมอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง จะผ่ำนเข้ำไปเล่นรอบที่สำม / ร่ วมกับทีมอันดับสำมในสำยที่จบั
สลำกผ่ำนเข้ำรอบอีก 2 ทีม รวมเป็ นแปดทีมเข้ำรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป. คัดเอำสองทีมเข้ำรอบ
แข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
7.5. ภาคใต้ ชายแดน จานวน 5 ทีม
แข่งขันแบบพบกันหมด คัดเอำทีมที่มีคะแนนเป็ นอันดับที่หนึ่ง และอันดับที่สอง
ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
7.6. ภาคเหนือ จานวน 17 ทีม แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 4 สำย สำยละ 4 ทีม 3 สำย สำยละ 5 ทีม 1 สำยดังนี้
สำยที่ A. จำนวน 4 ทีม
สำยที่ B. จำนวน 4 ทีม
สำยที่ C. จำนวน 4 ทีม
สำยที่ D. จำนวน 5 ทีม
คัดเอำทีมที่มีคะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ของแต่ละสำยเข้ำรอบต่อไป ตั้งแต่รอบที่ 2
จนถึงรอบชิ งชนะเลิศ แข่งขันในระบบน็อคเอ้ำท์ ถ้ำเสมอกันในเวลำจะตัดสิ นหำทีมชนะด้วย

กำรยิงลูกโทษที่จุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเข้ำรอบต่อไป คัดเอำสองทีมเข้ำรอบแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
ข้ อ 8. การจัดการแข่ งขันรอบชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย
8.1. กำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกรุ่ นอำยุ จะมีทีมร่ วมแข่งขันจำนวนรุ่ นอำยุละ 12 ทีม
จะแบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 4 สำย ๆ ละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดภำยในสำยของทีมตนเอง
แล้วคัดเอำทีมที่ได้อนั ดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ของแต่ละสำยเข้ำแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศจะได้เข้ำไปแข่งขันชิงตำแหน่งชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ
จะได้เข้ำไปชิงตำแหน่งอันดับที่ 3 ต่อ
8.2. รำงวัลจำกกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ทั้งสำมรุ่ นอำยุ
(1) ทีมชนะเลิศ
ได้รับเหรี ยญรำงวัล
(2) ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ได้รับเหรี ยญรำงวัล
(3) ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง
ได้รับเหรี ยญรำงวัล
8.3. ในกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย *** ยกเลิกกำรลงโทษ / กำรคำดโทษ (ใบเหลือง-ใบแดง)
ทีมที่ผำ่ นเป็ นตัวแทนเข้ำรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทั้งหมด (ยกเว้นนักกีฬำที่ได้รับใบแดงจำก
ฐำนประพฤติผดิ อย่ำงร้ำยแรงหรื อฐำนกระทำผิดกติกำอย่ำงร้ำยแรงจนทำให้คู่ต่อสู ้ได้รับบำดเจ็บจำก
กำรกระทำนั้นๆ ยังคงได้รับบทลงโทษตำมปกติต่อไป)
ข้ อ 9. กติกาและข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
9.1. กติกำกำรแข่งขัน ให้ใช้กติกำของสหพันธ์ฟุตบอลนำนำชำติ ( FIFA ) ซึ่ งสมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
9.2. ผูจ้ ดั กำรทีม หรื อผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนของทีมที่ส่งเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน จะต้องติดต่อประสำนงำน
กับเจ้ำหน้ำที่จดั กำรแข่งขันที่มีชื่ออยูท่ ำ้ ยโปรแกรมกำรแข่งขัน ก่อนวันเริ่ มต้นกำรแข่งขันและเมื่อสิ้ นสุ ด
กำรแข่งขันในแต่ละนัด เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องให้กำรแข่งขันดำเนินไปด้วยควำมเรี ยบร้อย
หำกผูฝ้ ึ กสอนละเลยไม่ทำกำรกำรตรวจสอบแล้วเกิดควำมเสี ยหำย ฝ่ ำยจัดกำรแข่งขันจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้ น
9.3. ให้แต่ละทีมรำยงำนตัวก่อนกำรแข่งขันแต่ละครั้ง ไม่นอ้ ยกว่ำ 45 นำที และทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำกำร
แข่งขัน หำกเลยเวลำที่กำหนดไว้แล้วให้ปรับทีมนั้นๆเป็ นแพ้ 0-2 และให้แข่งขันให้ครบตำมจำนวน
แมตซ์ที่เหลืออยูต่ ่อไป
9.4. ทีมใดไม่มำทำกำรแข่งขันหรื อมีเจตนำไม่ทำกำรแข่งขันให้ทนั ตำมกำหนดกำรแข่งขัน หรื อผละออกจำก
กำรแข่งขัน คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันจะพิจำรณำลงโทษห้ำมเข้ำแข่งขันในรำยกำรที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
และยกเลิกผลกำรแข่งขันที่ผำ่ นมำทั้งหมด ห้ำมส่ งทีมร่ วมกำรแข่งขันในปี ต่อไปและทุกรำยกำรที่สำนัก
งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) กำกับดูแลอยู่ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย อุบตั ิเหตุ
ให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันพิจำรณำเป็ นกรณี ไป
9.5. ในแต่ละเกมส์กำรแข่งขันให้ส่งรำยชื่อนักกีฬำได้ไม่เกิน 20 คน ต้องใส่ หมำยเลขชุดแข่งขันตำม
ที่แจ้งไว้ทุกประกำร

9.6. กำรแข่งขันทุกนัด นักกีฬำทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนฉบับตัวจริ ง มำแสดงต่อ
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทุกครั้ง หำกนักกีฬำคนใดไม่แสดงบัตรฉบับตัวจริ ง ไม่มีสิทธิ ลงสนำม
แข่งขันเด็ดขำดไม่วำ่ จะด้วยสำเหตุใด ๆ ก็ตำม
9.7. ในระหว่ำงกำรแข่งขัน ให้นกั กีฬำสำรองสวมเสื้ อที่มีสีแตกต่ำงจำกสี เสื้ อแข่งขันของทั้งสองทีม
9.8. นักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ทีมที่ถูกพักกำรแข่งขัน ไม่อนุ ญำตให้อยูใ่ นที่นงั่ ผูเ้ ล่นสำรอง
9.9. ที่พกั ผูเ้ ล่นสำรอง อนุ ญำตให้มีเจ้ำหน้ำที่ทีมที่มีรำยชื่อแจ้งไว้ จำนวน 6 คน และผูเ้ ล่นสำรองไม่เกิน
9 คน ที่มีชื่อในทะเบียนรำยชื่อเท่ำนั้น
9.10. เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน
(1) รุ่ นอำยุไม่เกิน 12 ปี แข่งขัน 2 ครึ่ ง ๆ เวลำละ 25 นำที พักระหว่ำงครึ่ งไม่เกิน 10 นำที
(2) รุ่ นอำยุไม่เกิน 15 ปี แข่งขัน 2 ครึ่ งๆ เวลำละ 35 นำที พักระหว่ำงครึ่ งไม่เกิน 10 นำที
(3) รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี แข่งขัน 2 ครึ่ ง ๆ เวลำละ 45 นำที พักระหว่ำงครึ่ งไม่เกิน 10 นำที
9.11. นักกีฬำทุกคนต้องสวมใส่ อุปกรณ์กำรแข่งขันที่มีควำมปลอดภัยสู งเท่ำนั้น
9.12. ผูเ้ ล่นทุกคนต้องสวมใส่ สนับแข้งที่มีขนำดมำตรฐำนและมีควำมทนทำนสู งขณะลงทำกำรแข่งขัน
หำกผูเ้ ล่นคนใดไม่ปฏิบตั ิตำม ให้พกั ผูเ้ ล่นคนนั้น ๆ หรื อจนกว่ำจะปฏิบตั ิตำมให้ถูกต้อง
9.13. หัวหน้ำทีมจะต้องสวนปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทำกำรแข่งขัน ทีมต้องจัดหำมำเอง
9.14. กำรเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นระหว่ำงกำรแข่งขัน อนุญำตให้เปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นได้นดั ละ 5 คน
9.15. ในกรณี ที่อยูใ่ นระหว่ำงกำรแข่งขันและเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติหรื อฝนตกหนักพื้นสนำมไม่อยู่
ในสภำพที่ใช้กำรได้ และผูต้ ดั สิ นพิจำรณำแล้วสั่งยุติกำรแข่งขันในวันนั้น ให้ผลกำรแข่งขัน
ในวันนั้นคงไว้ดงั เดิมและให้ทำกำรแข่งขันในวันที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันกำหนดใหม่ โดยให้ทำกำร
แข่งขันต่อจำกเวลำที่ยตุ ิกำรแข่งขันไว้
9.16. ในกรณี ที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรแข่งขัน ฝ่ ำยจัดกำรแข่งขันจะรับผิดชอบในกำรดูแลปฐมพยำบำล
ในเบี้องต้นให้เท่ำนั้น กำรส่ งต่อสถำนพยำบำลเป็ นควำมรับผิดชอบของแต่ละทีมที่ร่วมแข่งขัน
9.17. ในกรณี เสมอในเกมจะได้รับทีม ละ 1 คะแนน กำรหำผลที่จะเข้ำไปเล่นในรอบต่อไปให้ดูจำก
มำรยำท ใบเหลือง ใบแดง ทีมที่มีใบเหลืองใบแดงน้อยกว่ำ จะเป็ นทีมที่เข้ำรอบต่อไป
หำกผลคะแนนยังเท่ำกันให้ดูเฮดทูเฮด และหำกคะแนนยังเท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ี จบั สลำก
ข้ อ 10. การพิจารณามารยาทและการลงโทษนักกีฬา
10.1. กำรสะสมกำรคำดโทษและกำรไล่ออกของนักกีฬำ
(1) สะสมใบเหลืองครบ 2 ใบ ให้พกั กำรแข่งขัน 1 นัดกำรแข่งขัน
กำรสะสมใบเหลืองในแต่ละนัดจะถูกรวบรวมคะแนนควำมประพฤติในระบบทีมด้วย
เพื่อนำไปเป็ นบรรทัดฐำนในกำรพิจำรณำทีมเข้ำรอบ ในกรณี ที่แต่ละสำยมีคะแนนเท่ำกัน
โดยมีเกณฑ์กำรนับคะแนนดังนี้. ใบเหลืองละ 2 คะแนน / ใบแดง 5 คะแนน
(2) สะสมใบแดง 1 ใบ ให้พกั กำรแข่งขัน 1 นัดกำรแข่งขัน
10.2. ในกรณี ที่เกิดเหตุกำรณ์ ทะเลำะวิวำท ชกต่อยกัน ให้งดลงทำกำรแข่งขันตลอดรำยกำร
หรื อตำมบทพิจำรณำลงโทษจำกฝ่ ำยจัดกำรแข่งขัน

ข้ อ 11. การพิจารณามารยาทและการลงโทษทีม
11.1. นักกีฬำหรื อเจ้ำหน้ำที่ทีมคนใดไม่ปฏิบตั ิตำมระเบียบกำรแข่งขันหรื อประพฤติตนไม่เหมำะสม
ไม่วำ่ กรณี ใด ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสนำมแข่งขัน คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันสำมำรถ
ลงโทษได้ตำมควรแก่กรณี โดยยึดถือใบรำยงำนจำกคณะผูต้ ดั สิ นที่เห็นเหตุกำรณ์
11.2. ในระหว่ำงกำรแข่งขันหำกนักกีฬำทั้ง 2 ทีมมีกำรเล่นที่รุนแรงหรื อมีกำรเล่นที่ยวั่ ยุคู่แข่งขัน อันจะ
ก่อให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท กรรมกำรผูต้ ดั สิ นและคณะกรรมกำรผูต้ ดั สิ นจะร่ วมกันพิจำรณำ
เหตุกำรณ์น้ นั และหรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตัดสิ นปั ญหำและบทลงโทษนั้นๆ
และถือเป็ นข้อยุติ
11.3. หำกมีกำรทะเลำะวิวำท ระหว่ำงทีมหรื อเจ้ำหน้ำที่ที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน หลังจบกำรแข่งขันแล้ว
จะพิจำรณำลงโทษเด็ดขำด ทีมจะอุทธรณ์ใด ๆมิได้ท้ งั สิ้ น
11.4. ทีมใดฝ่ ำฝื นส่ งนักกีฬำที่ถูกลงโทษให้พกั กำรแข่งขันหรื อผิดระเบียบลงทำกำรแข่งขัน ให้ปรับทีม
ชนะเป็ นแพ้ ด้วยประตู 2-0 ในกำรแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแจ้งว่ำตณะกรรมกำรจัดกกำรแข่งขัน
ไม่แจ้งให้ทรำบไม่ได้เด็ดขำด
11.5. ทีมที่สมัครเข้ำร่ วมกำรแข่งขันหำกปลอมแปลงเอกสำรเพื่อให้นกั กีฬำของตนเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน
หรื อใช้เอกสำรเท็จ หรื อส่ งนักกีฬำที่ผดิ คุณสมบัติเข้ำแข่งขัน ทีมนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ ออกจำกกำร
แข่งขัน ตลอดจนผูจ้ ดั กำรทีม เจ้ำหน้ำที่ทีมและนักกีฬำทั้งทีมทั้งหมดจะถูกตัดสิ ทธิ ไม่ให้เข้ำร่ วม
กำรแข่งขันรำยกำรนี้ ต่อไป
11.6. ระเบียบกำรแข่งขันอื่นใดที่มิได้ระบุในระเบียบนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน
คำตัดสิ นของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันถือเป็ นที่สิ้นสุ ดจะอุทธรณ์ใดๆมิได้ท้ งั สิ้ น
ข้ อ 12. การประท้วง ให้ ปฏิบัติดังนี้
12.1. ให้ผจู ้ ดั กำรทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนที่ได้รับกำรมอบอำนำจเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูจ้ ดั กำรทีม เป็ นผูล้ งนำม
ยืน่ หนังสื อประท้วง
12.2. คำประท้วงให้ทำเป็ นหนังสื อ พร้อมทั้งรำยละเอียดหลักฐำนประกอบคำประท้วงยืน่ ต่อ คณะกรรมกำร
รับคำประท้วงพร้อมวำงเงินประกัน จำนวน 2,000 บำท ( สองพันบำท )
12.3. กำรประท้วงต้องยืน่ คำประท้วงก่อนกำรแข่งขันหรื อก่อนสิ้ นสุ ดกำรแข่งขันไม่นอ้ ยกว่ำ 30 นำที
จะต้องนำหลักฐำนประกอบกำรประท้วง เช่น หลักฐำนที่นกั กีฬำขำดคุณสมบัติ จะต้องเป็ นหลักฐำน
ที่สำมำรถยืนยันควำมผิดที่ชดั เจนเป็ นต้น ถ้ำกำรแข่งขันดำเนิ นไปแล้วยังไม่ส่งเอกสำรครบถ้วน
จะถือว่ำกำรประท้วงครั้งนั้น ๆ ไม่สมบูรณ์ทนั ที
12.4. กำรประท้วงที่มิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ขำ้ งต้น จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
12.5. คณะกรรมกำรรับคำประท้วงได้รับคำประท้วงนั้นแล้ว ให้แจ้งทีมที่ถูกประท้วงนั้นทรำบ เพื่อดำเนิน
กำรยืน่ คำแก้ประท้วงภำยใน 24ชัว่ โมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งคำประท้วงหำกพ้นกำหนดดังกล่ำวแล้ว
และไม่มีกำรยืน่ แก้คำประท้วง ให้คณะกรรมกำรรับคำประท้วงพิจำรณำชี้ขำดคำประท้วงนั้น
ไปฝ่ ำยเดียว คำตัดสิ นของคณะกรรมกำรรับคำประท้วงให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
12.6. ภำยหลังยืน่ คำประท้วง ถ้ำผูป้ ระท้วงเพิกเฉยไม่ดำเนินกำรตำมคำสั่งใด ๆ ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร
รับคำประท้วงเห็นสมควรกำหนดไว้ เพื่อกำรดำเนินกำรพิจำรณำคำประท้วง โดยได้แจ้งให้ผปู ้ ระท้วง

รับทรำบแล้ว ให้ถือว่ำผูป้ ระท้วงไม่ประสงค์จะดำเนินกำรประท้วงนั้นอีกต่อไป และให้จำหน่ำยคำ
ประท้วงนั้นและให้รับเงินประกันกำรประท้วงนั้นด้วย
12.7. ระหว่ำงที่มีกำรประท้วง กำรแข่งขันจะดำเนินกำรต่อไปตำมกำหนดกำรแข่งขัน หำกกำรประท้วง
ที่เป็ นผลจะได้รับเงินประกันกำรประท้วงนั้นคืน หำกกำรประท้วงไม่เป็ นผลให้รับเงินประกัน
กำรประท้วงเข้ำเป็ นเงินสนับสนุนกำรแข่งขัน
12.8. คำตัดสิ นของคณะกรรมกำรรับคำประท้วงให้ถือเป็ นเด็ดขำด จะอุทธรณ์มิได้ และคำตัดสิ นของ
คณะกรรมกำรรับคำประท้วงให้เป็ นที่สุด จะนำไปฟ้องร้องศำลปกครองมิได้เช่นกัน
12.9. บทลงโทษ หำกกำรประท้วงเป็ นผลทีมนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ ออกจำกกำรแข่งขัน และรับเงินค่ำ
สนับสนุนทีมและเงินรำงวัลจำกกำรแข่งขันพร้อมรำงวัลอื่น ๆ ทันที และห้ำมส่ งทีมเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน( สพฐ.) ดูแลกำกับกำรแข่งขันเป็ นเวลำ 2 ปี
ข้ อ 13. การถอนทีม
เมื่อมีกำรจับสลำกแบ่งสำยกำรแข่งขันแล้ว จะไม่สำมำรถขอถอนทีมได้ทุกกรณี ถ้ำทีมใดไม่มำทำกำรแข่งขัน
หรื อเจตนำไม่มำทำกำรแข่งขันตำมกำหนดกำรหรื อผละจำกกำรแข่งขัน ทำงคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน
จะพิจำรณำลงโทษห้ำมเข้ำแข่งขัน และห้ำมส่ งทีมเร่ วมกำรแข่งขันที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน( สพฐ.) ดูแลกำกับกำรแข่งขันเป็ นเวลำ 2 ปี
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทัว่ กัน
ประกำศ ณ. วันที่………เดือน………………………..พ.ศ.2561

ฉบับแก้ไข
ระเบียบการแข่งขัน
วอลเลย์บอล “สพฐ” เกมส์ ประจาปี ๒๕๖๑
เพื่อให้การแข่งขันวอลเลย์บอล “สพฐ” เกมส์ ประจาปี ๒๕๖๑ ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย สพฐ.จึงได้
ออกระเบียบการไว้ดงั นี้
ข้อที่ ๑. ระเบียบนี้ เรี ยกว่าระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล “สพฐ” เกมส์ ประจาปี ๒๕๖๑
ข้อที่ ๒. ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศนี้เป็ นต้นไป
ข้อที่ ๓. ประเภทการแข่งขัน
๓.๑ ประเภท ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย
๓.๒ ประเภท ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง
๓.๓ ประเภท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
๓.๔ ประเภท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
๓.๕ ประเภท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย
๓.๖ ประเภท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง
ข้อที่ ๔. ทีมที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขัน
๔.๑ การส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดจะส่ งเข้าร่ วมการแข่งขันกี่ทีมก็ได้ เพื่อ
คัดเลือกเป็ นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป และสามารถทาการรวมนักกีฬาในระดับจังหวัดที่ส่ง
เข้าร่ วมการแข่งขัน เข้าแข่งขันในระดับภาคได้
๔.๒ การส่ งทีมที่เข้าแข่งขันต้องเป็ นทีมของโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาที่เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อที่ ๓
๔.๓ ทีมที่ได้เป็ นตัวแทนคือทีม ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ของภาค เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุ ดท้าย
ณ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ต้องใช้ผเู ้ ล่นชุดเดียวกับชุดที่แข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค จะเปลี่ยนแปลงผูเ้ ล่น
ไม่ได้

๔.๔ ทีมที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขัน สามารถส่ งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๘ คน
เจ้าหน้าที่ ๓ คน และยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันจานวน ๑๔ คน ในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม
ข้อที่ ๕. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน
๕.๑ ผูส้ มัครต้องมีอายุดงั ต่อไปนี้
๕.๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย (ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๙)
๕.๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง (ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๙)
๕.๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย(ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๖)
๕.๑.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง(ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๖)
๕.๑.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย(ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๓)
๕.๑.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง(ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๓)
๕.๒ ผูส้ มัครต้องกาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าแข่งขัน
๕.๓ ผูส้ มัครจะลงทาการแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
ข้อที่ ๖. การสมัครเข้าแข่งขัน
๖.๑ สถาบันการศึกษาที่ส่งทีมเข้าร่ วมการแข่งขัน ต้องส่ งใบสมัครประกอบด้วย
- ใบสมัครที่ สพฐ กาหนดให้เท่านั้น ติดรู ปถ่าย และกรอกรายละเอียดเรี ยบร้อย
โดยหลังจากที่ “สพฐ” ได้รับใบสมัครแล้ว ห้ามเพิ่มหรื อเปลี่ยนตัวผูส้ มัครอีก
- ปพ ๑ ตัวจริ ง พร้อมประทับตราสถานศึกษาและลงนามโดยหัวหน้าสถานศึกษา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(ตัวจริ งให้นาไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแข่งขันในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม)

๖.๒ การรับสมัครไม่จากัด
๖.๓ ทีมที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน ถ้าหลักฐานไม่พร้อมสมบูรณ์ จะไม่ได้รับพิจารณาเข้าร่ วมการ
แข่งขัน (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์และแฟกซ์)

๖.๔ วันเปิ ดและปิ ดรับสมัคร
ตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันสุ ดท้ายของการแข่งขันระดับเขต/จังหวัด
ข้อที่ ๗. กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB)
ข้อที่ ๘. การจัดอันดับทีม
๘.๑ ดูจากจานวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อนั ดับที่ดีกว่า
๘.๒ ถ้าจานวนแมทซ์ที่ชนะเท่ากัน ให้ใช้วธิ ี การจับฉลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่าของทีม
ข้อที่ ๙ ความสู งของตาข่าย และลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน
๙.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย ความสู งของตาข่าย ๒.๑๕ เมตร
๙.๒ ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง

ความสู งของตาข่าย ๒.๑๐ เมตร

๙.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย

ความสู งของตาข่าย ๒.๓๘ เมตร

๙.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ความสู งของตาข่าย ๒.๒๐ เมตร
๙.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย ความสู งของตาข่าย ๒.๔๓ เมตร
๙.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง ความสู งของตาข่าย ๒.๒๔ เมตร
๙.๗ ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน ยีห่ ้อ MIKASA รุ่ น MVA300
ข้อที่ ๑๐. วิธีการจัดการแข่งขัน
๑๐.๑ ระดับจังหวัด

๕ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- เพื่อคัดเลือก ๑ ทีม เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป
๑๐.๒ รอบคัดเลือกระดับภาคแบ่งออกเป็ น ๖ ภาคและรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคือ
๑๐.๒.๑ ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดสุ โขทัย ระหว่ างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สุ โขทัย ตาก
พิษณุ โลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทยั ธานี
๑๐.๒.๒ ภาคใต้ ๙ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่ างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย สุ ราษฎร์ ธานี ชุมพร นครศรี ธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๐.๒.๓ ภาคใต้ ชายแดน ๕ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่
๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล
๑๐.๒.๔ ภาคกลาง ๒๐ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่
๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี สระบุรี
สิ งห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุ พรรณบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
๑๐.๒.๕ ภาคตะวันออก ๖ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่
๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
๑๐.๒.๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
มุกดาหาร สกลนคร กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรี สะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี อานาจเจริ ญ ชัยภูมิ
นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุ รินทร์
๑๐.๓ ระดับชาติ แข่ งขัน ณ จังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่ างวันที่ ๑๑ - ๑๖
ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้ วย ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ของแต่ละรุ่ น และแต่ละภาค
๑๐.๔ ระบบจัดการแข่ งขัน
๑๐.๔.๑ รุ่ นอายุไม่เกิน 12 ปี ใช้ระบบการแข่งขัน 2 ใน 3 เซ็ต ย้อนเว้นรอบรองและรอบ
ชิงชนะเลิศ ใช้ระบบแข่งขัน 3 ใน 5 เซ็ต
๑๐.๔.๒ รุ่ นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี ใช้ระบบแข่งขัน 3 ใน 5 เซ็ต
ข้อที่ ๑๑. รางวัลการแข่งขัน
๑๑.๑ การแข่งขันระดับชาติ จะได้รับทุนการศึกษา เหรี ยญรางวัล และเกียรติบตั ร โดยเป็ นไป
ตามที่สคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐานกาหนด
ชนะเลิศ

เหรี ยญชุบทอง และเกียรติบตั ร

รองชนะเลิศอันดับ ๑

เหรี ยญชุบเงิน และเกียรติบตั ร

รองชนะเลิศอันดับ ๒

เหรี ยญชุบทองแดง และเกียรติบตั ร (ครองเหรี ยญร่ วมกัน

อันดับ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒

จานวนถ้วยรางวัล
๖
๖
๑๒

วอลเลย์บอล
จานวนเหรี ยญ
๙๐
๙๐
๑๘๐

จานวนเกียรติบตั ร
๙๐
๙๐
๑๘๐

ข้อที่ ๑๒. การประท้วง
การประท้วงใดๆ ต้องทาหนังสื อเป็ นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐาน และวางเงิน
ประกันจานวน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย
- ประธานจัดการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ
- ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
- ผูแ้ ทนทีมที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขัน(ยกเว้นคู่กรณี )

เป็ นประธาน
เป็ นรองประธาน
เป็ นกรรมการ

ข้อที่ ๑๓ หากมีกรณี ใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ตามความเหมาะสมแก่กรณี คาชี้ขาดถือเป็ นข้อยุติ จะอุทธรณ์ใดๆ อีกไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฉบับแก้ไข
สพฐ.เกมส์
ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
เพื่อให้การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในรายการ สพฐ. เกมส์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน จึงได้ออกระเบียบการแข่งขันดังนี้
๑. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในรายการ สพฐ. เกมส์
๒. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป
๓. ประเภทการแข่งขัน
๓.๑. ระดับชั้นประถมศึกษา
เซปักตะกร้อทีมชาย รุ่นอายุ ๑๒ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เซปักตะกร้อทีมชาย รุ่นอายุ ๑๕ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เซปักตะกร้อทีมชาย รุ่นอายุ ๑๘ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๓
๓.๔ ระดับชั้นประถมศึกษา
เซปักตะกร้อทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๒ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เซปักตะกร้อทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๕ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เซปักตะกร้อทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๘ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๓
๔. การแข่งขันและจานวนทีมแข่งขัน
๔.๑ ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทีมละ ๕ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน
๔.๒ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องยืนยันรายชื่อนักกีฬา จานวน ๕ คนพร้อมกับนาชุดแข่งขัน (นามา
เอง) มาตรวจก่อนการแข่งขัน ในวันประชุมทีม ก่อนการแข่งขัน ๑ วัน เบอร์เสื้อ ๑-๓๕ เท่านั้น
๔.๓ ทีมที่ได้เป็นตัวแทนคือ
๔.๓.๑ ระดับเขต คัดเลือกตัวแทนจังหวัดประเภทละ ๑ ทีม
๔.๓.๒ ระดับภาค คัดเลือกประเภทละ ๒ ทีม คือ ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไปแข่งขันระดับชาติ
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดย
ต้องใช้นักกีฬาชุดเดียวกับที่มีรายชื่อแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค จะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไม่ได้
๕. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน
๕.๑ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกินในรุ่นอายุที่เข้าแข่งขันที่กาหนด
๕.๒ การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และระดับภาค ในนามจังหวัด ส่งทีมเข้า
ร่วมการแข่งขันได้เพียง รุ่นละ ๑ ทีม เท่านั้น

๕.๓ ผู้สมัครจะลงแข่งขันรุ่นใด ในนามจังหวัดได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น
๕.๔ ผู้สมัครจะต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาที่สังกัด ตามใบรับรอง ปพ.๑
๕.๕ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องกาลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๖. การสมัครแข่งขัน
๖.๑ ให้ใช้ใบสมัครที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนดให้เท่านั้น ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย
๖.๑.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริงให้นาไปแสดงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบก่อน
การแข่งขัน ในวันประชุมทีม )
๖.๑.๒ สาเนาใบรับรองของสถาบันการศึกษา ปพ.๑ ติดรูปถ่ายนักเรียนประทับตราโรงเรียน
และลงนามโดยหั วหน้าสถานศึกษาหรือผู้ ปฏิบัติราชการแทน (ตัว จริงให้ นาไปแสดงให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบในวันประชุมทีม)
๖.๑.๓ ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียด เรียบร้อย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
สาเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ่าย มาที่ สานักงานประสานงานโครงการ .....................................
๖.๑.๔ ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ถ้าหลักฐานไม่พร้อมจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการ
แข่งขัน
ลาดับ
ระดับ
๑
ระดับเขต / จังหวัด
๒
ระดับภาค

๓

ระดับประเทศ

กาหนดการแข่งขัน
สถานที่
๕ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด
๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาคใต้
จังหวัดกระบี่
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดสงขลา
ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
ภาคกลาง
จังหวัดสมุทรสาคร
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม
๑๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

๗. กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ โดยอนุโลมยกเว้น
๗.๑ รอบคัดเลือกระดับภาค แบ่งออกเป็น ๖ ภาค ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้งระบบการแข่งขันในวัน
ประชุมใหญ่ทางเทคนิค
๗.๒ ระดับชาติ ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้งระบบการแข่งขันในวันประชุมใหญ่ทางเทคนิค
๗.๓ ผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ในการประท้วงต่อการตัดสินของผู้ตัดสิน

๗.๔ ผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ในการประท้วงใดๆ ต่อคณะกรรมการการตัดสินและผู้ตัดสิน
๗.๕ ผู้ฝึกสอนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนด กรณีที่ทาผิดระเบียบอาจถูกตัดสิทธิ์ และให้ออก
จากการทาหน้าที่ผู้ฝึกสอนในนัดนั้น หรืออาจตัดสิทธิ์ในแมทช์นั้น
๘. ระบบการจัดการแข่งขัน เป็นแบบสาย
๙. ความสูงของตาข่าย และลูกบอลที่ในการแข่งขัน
รุ่นอายุ
ชาย
หญิง
12 ปี
1.45 ม.
1.45 ม.
15 ปี
1.55 ม.
1.45 ม.
18 ปี
1.55 ม.
1.45 ม.
๑๐. ลูกตะกร้อที่ใช้ในการแข่งขัน MARATHON
๑๑. วิธีจัดการแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับเขต/จังหวัด, ระดับภาค แบ่งออกเป็น ๖ ภาค และระดับชาติ คือ
๑๑.๑ ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ต่อไปนี้ นครสวรรค์ พิจิตร กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ แพร่
น่าน ลาปาง สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก ลาพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
๑๑.๒ ภาคใต้ ประกอบด้ ว ย ๙ จั ง หวั ด ต่ อ ไปนี้ ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี พั ท ลุ ง กระบี่ ภู เ ก็ ต ตรั ง
นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา
๑๑.๓ ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ต่อไปนี้ สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา
๑๑.๔ ภาคกลาง ประกอบด้วย ๒๐ จังหวัด ต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี
นครปฐม กาญจนบุ รี สุ พรรณบุ รี พระนครศรี อยุธ ยา อ่างทอง สิ งห์ บุรี ชัยนาท เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแก้ว นครนายก
๑๑.๕ ภาคตะวัน ออก ประกอบด้ว ย ๖ จังหวัดต่อไปนี้ สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง
จันทบุรี ตราด
๑๑.๕ ระดับชาติ ประกอบด้วย
๑๑.๕.๑ ที ม ชนะเลิ ศ และรองชนะเลิ ศ (ทุ ก รุ่ น อายุ ) จากรอบคั ด เลื อ กตั ว แทนระดั บ ภาค
๖ ภาคๆ ละ ๒ ทีม รวม ๑๒ ทีม/รุ่น
๑๒. รางวัล (ระดับชาติ)
๑๒.๑ ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และเกียรติบัตร
๑๒.๒ รองชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และเกียรติบัตร
๑๒.๓ อันดับที่ ๓ ร่วม ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และเกียรติบัตร

๑๓. การประท้วง
๑๓.๑ การประท้ว งใด ๆ ต้องทาหนังสื อ เป็ นหลั กฐานแสดงต่อ คณะกรรมการพร้ อ มค่าธรรมเนี ย ม
๒,๐๐๐ บาท ภายใน ๓๐ นาที หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันนัดที่ต้องการประท้วง
๑๓.๒ ถ้าทีมถูกประท้วงไม่สามารถชี้แจงเหตุผล ภายในเวลาที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน กาหนดคณะกรรมการ
จะตัดสินคาประท้วงนั้นได้เลย และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๓.๓ กรณีนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะวินิจฉัย
ชี้ขาดตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ระเบียบการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ประเภท ฟุตซอล ชาย
อายุ 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี
ประจาปีการศึกษา 2561
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. ระเบียบการแข่งขัน
ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ประเภท ฟุตซอล นักเรียนชาย
รุ่นอายุ 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประเภทการแข่งขัน
รุ่นอายุ 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี
3. คุณสมบัติเข้าแข่งขัน
นักกีฬาฟุตซอลที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นชาย สัญชาติไทย
3.2 ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ ดังนี้
3.2.1 ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี 2549
3.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี 2546
3.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี 2543
3.3 การนับอายุของผู้เข้าสมัคร นับถึงปี พ.ศ. 2561
3.4 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันในสังกัดของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
3.5 นักกีฬา 1 ทีม สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน
3.6 โรงเรียนทุกสังกัด
3.7 เมื่อเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่แล้ว นักกีฬาสามารถรวมเป็นทีมเขตพื้นที่ส่งแข่งระดับภาคได้
4. หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ใบสมัคร โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา
4.2 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลและเจ้าหน้าที่ ตามคุณสมบัติในข้อ 3 จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน และ
ไม่เกิน 15 เรียงตามลาดับหมายเลขที่ส่งแข่งขัน พร้อมทั้งลายเซ็นของนักกีฬาฟุตซอลที่แท้จริง และเจ้าหน้าที่ประจาทีม
ไม่ขาดคุณสมบัติ
4.3 ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาฟุตซอล (แผงรูป) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
จากผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมประทับตราสถานศึกษา
4.4 ใบรับรองว่านักกีฬาปัจจุบันกาลังศึกษาในสถานศึกษาและติดรูปถ่ายพร้อมประทับตราสถานศึกษา
(ปพ.1)

4.5 ใบรับรองของผู้ปกครอง
4.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง) และแสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
ในวันแข่งขัน
ระดับภาค ลงนามโดย ผู้อานวยการเขตพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ระดับชาติ ลงนามโดย ผู้อานวยการเขตพื้นที่ ตัวแทนภาค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
5. การสมัครเข้าแข่งขัน
5.1 ระดับเขตพื้นที่ สมัครตามทีเ่ ขตพื้นที่กาหนด
5.2 ระดับภาค สมัครหรือส่งหลักฐาน ตามที่เขตพื้นที่ ตัวแทนภาคกาหนด
5.3 ระดับชาติ สมัครหรือส่งหลักฐาน ตามที่ สพฐ กาหนด
6. กาหนดการแข่งขัน
6.1 สถานที่แข่งขัน ตามที่ สพฐ กาหนด
6.2 จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ประชุม กติกา ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ตามที่ สพฐ กาหนด
6.3 เริ่มการแข่งขัน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ชิงชนะเลิศ วันที่ 16 ธันวาคม 2561
6.4 เวลาเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
6.5 แข่งแบบพบกันหมดในสาย เอาที่ 1 และ ที่ 2 มาไขว้น้อคเอ้าท์ จนหาผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
ตามลาดับ
7. การดาเนินการจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกาหนดเวลาในการแข่งขัน
หรือการแข่งขันในวิธีอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กาหนดให้ทาการแข่งขันได้ โดยมิทาให้ทีมหนึ่งทีมใด
ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์
8. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง
รุ่น 12 ปี แข่งขันแบบ 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
รุ่น 15 ปี และ 18 ปี แข่งขันแบบ 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
9. อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง (ไม่เกิน 1 นาที) หากไม่ใช้สิทธิ์การขอเวลานอกในครึ่งเวลา
แรกจะไม่สามารถนาไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได้
10. กาหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กาหนดไว้
กาหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กาหนดไว้ ทีมต่าง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
11. หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบุ
ในเรื่องของการกาหนดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา ผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นยุติ จะอุทธรณ์มิได้
12. กติกาและการตัดสิน
12.1 ซึ่งสมาคม ฯ ได้ประกาศใช้แล้ว
12.2 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในการแข่งขันนั้น
การตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในระหว่างการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

13. ทีมฟุตซอลที่ได้เข้าร่วมทาการแข่งขันจะต้องไปแข่งขันตาม วัน เวลา และสนามแข่งขัน ตามที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กาหนด
ทีมใดที่ลงสนามแข่งขันโดยมีผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และทีมใดมาถึงสนาม
แข่งขันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันภายในเวลาที่กาหนดให้คู่แข่งขันเป็นผู้ชนะผ่าน หากไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน
ทั้ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้งทีม
14. ในวันแข่งขันให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมแข่งขัน ส่งบัญชีรายชื่อ
ผู้เล่นได้ไม่เกิน 12 คน
โดยลาดับหมายเลขให้ตรงตามเลขที่ได้สมัครไว้ตามแบบฟอร์มใบส่งรายชื่อวันแข่งขัน โดยให้มีผู้เล่นลง
สนามแข่งขันได้ 5 คน และผู้เล่นสารอง 7 คน
15. ถ้าปรากฏว่าทีมใดส่ง ชื่อ หรือ นามสกุล ผู้เล่นปลอม หรือจัดผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบการแข่งขันฯ
นี้ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
16. ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขัน หรือ แสดงเจตนาไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขัน
ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขัน ซึ่งกาลังดาเนินการแข่งขันอยู่นั้น หรือ แสดงเจตนาไม่ร่วมการแข่งขัน
ต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
17. คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขัน
คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้
ตลอดระยะเวลาในขณะที่การแข่งขันกาลังดาเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลีย่ นกลับไปเล่นได้อีก
18. การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหว่างทาการแข่งขัน
การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหว่างทาการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ตลอดระยะเวลา
ในขณะที่การแข่งขันกาลังดาเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้อีก
19. ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สนาม ผู้ตัดสินมีอานาจในการตักเตือนผู้เล่นใดๆ ที่กระทาผิด หรือ มีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการไม่มีน้าใจเป็นนักกีฬา
ผู้ตัดสินมีอานาจสั่งให้ผู้เล่นคนนั้นออกจากสนามได้ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ดาเนินการลงโทษต่อไป
20. ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด ต้องติดเครื่องหมายหัวหน้าทีม (ปลอกแขน) ที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน
21. การประท้วง
21.1 ทีมใดประท้วงเรื่องสิทธิของผู้เล่น หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ผู้อานวยการโรงเรียน
หรือผู้แทนซึ่งได้รับมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อานวยการโรงเรียน เป็นผู้ยื่นประท้วงคาประท้วงนั้น
จะต้องมีข้อความชัดเจนและมีหลักฐานประกอบ ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการการแข่งขัน การประท้วงนี้สามารถประท้วง
ได้ตั้งแต่เริ่มทาการแข่งขันรอบนั้น ๆ จนกระทั้งถึงภายในเวลา 09.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ของการแข่งขัน พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วง จานวน 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)

21.2 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับหนังสือประท้วงแล้ว ผู้ยื่นประท้วงต้องเป็นผู้จัดส่ง
สาเนาหนังสือประท้วงนั้นให้ทีมที่ถูกประท้วงทราบทันทีที่ได้ยื่นประท้วง และให้ทีมที่ถูกประท้วงนั้นชี้แจงเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าหากทีมที่ถูกประท้วงนั้น ไม่ชี้แจงอย่างใดตามเวลาที่
กาหนด ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันตัดสินคาประท้วงนั้นตามระเบียบการพิจารณาฯ เอง
21.3 การประท้วงในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศนั้น คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาหลังจากการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่านพ้นแล้ว
22. รางวัลการแข่งขัน
22.1 รางวัลชนะเลิศ แต่ละรุ่นได้รับถ้วยรางวัล
22.2 รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเหรียญรางวัล ทอง
เงิน ทองแดง ตามลาดับ
22.3 ทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร
22.4 เงินรางวัล (ถ้ามี)

(นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว)
ประธานจัดการแข่งขัน
โทร ๐๘๑-๙๐๒๑๒๕๔

ระเบียบการและกติกาการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล
สพฐ. เกมส 2561
1. สงในนามโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาโดยโรงเรียนที่
สามารถสงทีมเขารวมการแขงขันได ไดแก โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ,อปท.,โรงเรียนกีฬาและโรงเรีย
นเอกชนทัว่ ไปเทานั้น
2. แบงการแขงขันออกเป็ นประเภทชาย-หญิง รวม 6
รุน โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
2.1 รุนประถมศึกษา อายุไมเกิน 12 ปี
2.2 รุนมัธยมศึกษาตอนตน อายุไมเกิน 15 ปี
2.3 รุนมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไมเกิน 18 ปี
3. สงรายชื่อนักกีฬาไดทีมละไมเกิน 12 คนโดยมีหลักฐานดังนี้
3.1 รูปถาย 1 ใบ
3.2 สําเนาบัตรประชาชน
3.3 สําเนาใบป.พ.1
4. การแขงขันในรอบคัดเลือกระดับจังหวัดแตละโรงเรียน
สามารถดึงตัวผูเลนไดไมจํากัดจํานวน แตตองอยูภายใน
จังหวัดเดียวกัน โดยจะทําการคัดเลือกเขาสูการแขงขันระดับ
ภาคเพียงรุนละ 1 ทีมเทานั้น
5. การแขงขันในรอบคัดเลือกระดับภาค ไมสามารถ
เปลีย
่ นแปลงผูเลนได โดยจะทําการคัดเลือกเขาสูการ
แขงขันระดับประเทศจํานวนรุนละ 2 ทีมไดแกทีมชนะ
เลิศและทีมรองชนะเลิศ
6.การแขงขันในรอบระดับประเทศจะทําการแขงขัน ณ สนามโม
โนสเตเดี้ ยม 29 ถนนราชพฤกษ
7. การรับสมัครแขงขันและการสงหลักฐานใหเป็ นไปตามทีค
่ ณะ
กรรมการจัดแขงขันสพฐ.เกมส 2561 ไดประกาศไว
8. การดําเนิ นการจัดการแขงขันใหเป็ นไปตามระเบียบการและ
กติกาการแขงขันของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ(FIBA)
และของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย
9. การประทวงหรือการวินิจฉัยเรือ
่ งใดๆ ทางคณะกรรมการจัด

9. การประทวงหรือการวินิจฉัยเรือ
่ งใดๆ ทางคณะกรรมการจัด
แขงขันกีฬาบาสเกตบอลฯ จะเป็ นฝายพิจารณาดําเนิ นการและ
ผลการตัดสินเรือ
่ งนั้นๆถือเป็ นอันสิ้ นสุด

แกไขลาสุด: 10:02

การแข่งขันคีตะมวยไทย
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
๑.๑
๑.๒
๑.๓

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
รุ่นอายุ ๑๒ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๙
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุน่ อายุ ๑๕ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุน่ อายุ ๑๘ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑ แข่งขันประเภททีม แบ่งเป็น
- ระดับประถมศึกษา
จานวน ๑ ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน ๑ ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน ๑ ทีม
๒.๒ ลงทะเบียนนักกีฬาได้ไม่เกิน ๑๒ คน (ชายหรือหญิงรวมกัน) ลงแข่งขันคราวละ ๑๐ คน และ
ครูผู้สอนจานวน ทีมละไม่เกิน ๓ คน

๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๕

ในวันแข่งขัน ให้รายงานตัวผู้เข้าแข่งขันอย่างน้อย ๑๐ คน
ทีมที่จะแข่งขันให้นาซีดีเพลงประกอบการแข่งขันส่งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการก่อนการ
แข่งขันอย่างน้อย ๓๐ นาที
ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดพละหรือชุดที่เหมาะสมกับการแข่งขันคีตะมวยไทย (ชุดมวย
ไทยโบราณหรือชุดมวยไทยสมัยใหม่ ผมยาวรวบให้เรียบร้อย)
การแข่งขันใช้เวลา ๘ นาที แต่อาจน้อยกว่าหรือมากกว่าได้ไม่เกิน ๓๐ วินาที โดยเริ่มจับเวลา
เมื่อนักกีฬาเริ่มการเคลื่อนไหว โดยใช้สัญญาณเริ่มต้นด้วยเสียง Beep เดียวเท่านั้น (ต้องใช้
นาฬิกาจับเวลาและประกาศเวลาที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละทีม)

๔. เกณฑ์การให้คะแนน
๔.๑ คะแนนเต็มร้อย ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
๔.๒.๑ ความแข็งแรงและความอ่อนตัว
๔.๒.๒ การเชื่อมท่าการเคลื่อนไหว
๔.๒.๓ ความสมบูรณ์ของท่า
๔.๒.๔ ความพร้อมเพรียง

๓๕ คะแนน
๑๕ คะแนน
๓๕ คะแนน
๑๕ คะแนน

***หมายเหตุ ท่าเคลื่อนไหวบังคับ มีดังต่อไปนี้
๑. การปฏิบัติ บนสองขุม
๑.๑ เป้าหมายตรงหน้า
- กาแบ
- ควงหมัด
- ควงแขน
- ควงป้อง
- ควงเปิด
- ปัดในล่าง
- ปัดนอกล่าง
- ปัดนอกบน
- ปัดในบน
- เล่นมวย
- ทัดมาลา
- ทัดมาลาไขว้
- ทัดมาลาตบศอก
- ต่อยตรง
- ต่อยเหวี่ยงควาย
- ต่อยเหวี่ยงยาง
- ต่อยเหวี่ยงสั้น
- ต่อยเสยยาว
- ต่อยเสยสั้น
- ศอกเฉียง
- ศอกตัด
- ศอกตี
- ศอกงัด
- ศอกขว้าง

๑.๒ ที่หมายด้านข้าง
- ต่อยตรง
- ต่อยเหวี่ยงควาย
- ต่อยเหวี่ยงยาง
- ต่อยเหวี่ยงสั้น
- ต่อยเสยยาว
- ต่อยเสยสั้น
- ศอกเฉียง
- ศอกตัด
- ศอกตี
- ศอกงัด
- ศอกขว้าง

๒. การปฏิบัติ บนสามขุม ตัวผู้
๒.๑ เต้นสามขุม
เต้นสามขุม

- ต่อยตรง
- ต่อยเหวี่ยงควาย
- ต่อยเหวี่ยงยาง
- ต่อยเหวี่ยงสั้น
- ต่อยเสยยาว
- ต่อยเสยสั้น

เต้นสามขุม

- ศอกเฉียง
- ศอกตัด
- ศอกตี
- ศอกงัด
- ศอกขว้าง

๒.๒ ก้าวสามขุม
ก้าวสามขุม

- ถีบตรง
- เตะเฉียง
- เข่าตรง
- เข่าเฉียง

ก้าวสามขุม

- ต่อยสามไม้
- ศอกสามไม้
- ต่อยต่อศอก สามไม้

๓. การปฏิบัติ บนสามขุม ตัวเมีย
๓.๑ เต้นสามขุม ตัวเมีย
เต้นสามขุม ตัวเมีย

- ปัดนอกบน - ต่อย - ต่อย
- ปัดนอกบน - ศอก - ศอก

*** หมายเหตุ
- ผู้เข้าแข่งขันต้องอบอุ่นร่างกายมาก่อนการแข่งขัน
- และคูลดาวหลังการแข่งขัน
๔.๒ การหักคะแนน ให้พิจารณาจากกรณีต่อไปนี้
๑) ใช้เวลาแข่งขันน้อยกว่า ๗ นาที ๓๐ วินาที หรือ ใช้เวลาแข่งขันมากกว่า ๘ นาที ๓๐
วินาทีหัก ๑ คะแนน ทุก ๕ วินาที แต่หักได้ไม่เกิน ๑๐ คะแนน
๔.๓ หากมีการหักคะแนน ต้องนาคะแนนที่หักไปลบจากคะแนนที่ให้
๔.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๕. รางวัล (ระดับชาติ)
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๖. คณะกรรมการตัดสิน
๖.๑ คณะกรรมการแต่ละชุด มีจานวน ๕ คน
๖.๒ คุณสมบัติ
๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับกิจกรรม หรือ
๒) เป็นตัวแทนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่สอนมวยไทย หรือ
๓) เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก์ ควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ ๑-๓

๗. สถานที่แข่งขัน
๗.๑ สนามแข่งขัน
- สถานที่ใช้แข่งขันควรมีความเหมาะสม สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้
- ขนาดของเวที มีขนาด ๑๕ x ๑๕ เมตร
- พื้นต้องเรียบเสมอกันและปูพื้นยาง
- ต้องจัดทาสามเหลี่ยมตัวผู้ ตัวเมีย ประกอบกันเป็นรูปเพชร จานวน ๑๐ ตาแหน่ง
- ต้องตีเส้นขอบสนามด้วยเทปสีที่มองเห็นชัดเจนมีความกว้างของเส้น ๕ เซนติเมตร
- ต้องมีพื้นที่นอกเส้นสนามโดยรอบขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

๗.๒ กรรมการผูต้ ัดสิน
- จัดทาเวทีสาหรับผู้ตัดสิน จานวน ๕ ท่าน
***หมายเหตุ ระดับจังหวัดและระดับภาค ไม่ต้องมีเวทีหรือพื้นยาง แต่ต้องทาสนามตามเกณฑ์***

๘. การเข้าแข่งขันระดับเขต/จังหวัด, ระดับภาค และระดับชาติ
๘.๑
๘.๒

การคัดเลือกระดับเขต/จังหวัด คัดเลือกตัวแทนจังหวัดละ ๑ ทีม/รุ่น
ให้ ทีมที่เป็ น ตัว แทนของจั งหวัดเข้า แข่งขันในระดับภาค คัดเลื อกทีมที่ ชนะเลิ ศและรอง
ชนะเลิศเข้าแข่งขันในระดับชาติ จานวน ๒ ทีม/รุ่น

๙. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ - ๓ คณะกรรมการพิจารณาและนาไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้
ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

