
ระเบียบการแข่งขันกีฬาเนตบอล 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดชุมพร 

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

1. สมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย 
      นายกสมาคม ดาติน ซรี นฤมล ศิริวัฒน ์
      เลขาธิการ   นายฉัตร์ชัย  แสงสุขีลักษณ์ 
      สถานท่ีติดต่อ  สมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย  

ช้ัน 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 25 ช้ัน  
286 การกีฬาแห่งประเทศไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   
โทรศัพท์ 0-2369-3395 โทรสาร 0-2369-3396 
 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
     ประธานฝ่ายกีฬาเนตบอลของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ    ประธานกรรมการ 
     ผู้แทนสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย                 รองประธานกรรมการ 
     ผู้แทนจัดการทีม หรือผู้แทนจังหวัดๆ ละ 1 คน                                  กรรมการ 
     บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง              กรรมการ 
     บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง                  กรรมการและเลขานุการ 
 
3.  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
   3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.     ประธานกรรมการ 
 นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ      กรรมการ 
 ผู้แทนสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
 ผู้แทนกองนิติการ กกท.       กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.     กรรมการและเลขานุการ 
           หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     3.2  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
 ผู้แทนสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย     ประธานกรรมการ 
 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเนตบอลจังหวัดเจ้าภาพ   รองประธานกรรมการ 
 ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)      กรรมการ 

ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย      กรรมการ 
 บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง    กรรมการและเลขานุการ 
 
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550    
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันสหพันธ์กีฬาเนตบอลเอเซีย ฉบับท่ีรับรองโดยสมาคมกีฬาเนตบอล                           
      แห่งประเทศไทย      
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5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าแข่งขัน 

 5.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 
5.2 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน 19 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2541) โดยนับต้ังแต่ปีท่ีเกิด

ถึงปีท่ีเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้น 
5.3 อนุญาตให้นักกีฬาท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันได้ 

 

6.  อุปกรณ์การแข่งขัน และชุดแข่งขัน 
       6.1 ลูกเนตบอลมาตรฐานท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมให้ 
       6.2 ชุดแข่งขันประจ าทีม มี 2 สี คือ สีอ่อนและสีเข้ม โดยแต่ละทีมต้องเตรียมอักษรย่อของต าแหน่งผู้เล่น   
             และต้องติดเส้ือท้ังด้านหน้าและด้านหลัง 
 

7.  ประเภทการแข่งขัน 
      จัดให้มีการแข่งขันเฉพาะประเภททีมหญิง 
 

8.  หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จากระดับภาค และ 
      การแข่งขันระดับชาติ 
      8.1 ทีมท่ีชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ละภาค ได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ 
      8.2 ทีมท่ีรับการคัดเลือกจากการแข่งขันระดับภาค จ านวน 5 ภาคๆ ละ 2 ทีม  ทีมเจ้าภาพ 1 ทีม (จังหวัดชุมพร)    
           และทีมชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งท่ีแล้ว 1 ทีม รวมเป็น 12 ทีม  
     8.3 หากการคัดเลือกระดับภาคส้ินสุดลง และจ านวนทีมไม่ครบ 12 ทีมให้น าทีมท่ีได้อันดับ 3 ในแต่ละภาคท่ีมี    
           คะแนนรวมท่ีดีท่ีสุดจากการเรียงล าดับ เข้าร่วมการแข่งขันรอบมหกรรมให้ครบ โดยการพิจารณาจากสมาคม 
           กีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย ต่อไป  
 

9.  จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
       ทุกทีมสามารถส่งได้จ านวนท้ังหมด 16 คน ประกอบไปด้วยผู้เล่นไม่เกิน 12 คน ผู้จัดการทีม  
       ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ีทีม ไม่เกิน 4 คน 
 

10.  วิธีจัดการแข่งขัน 
      10.1 ก าหนดการประชุม และจับฉลากแบ่งสายก่อนการแข่งขัน 1 วัน หรือวันท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย 
                 ก าหนด 
      10.2   ทีมแชมป์ กับรองแชมป์แยกออกจากสายเดียวกัน และทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกสายแข่งขัน  
       10.3   ถ้ามีจ านวนทีมต้ังแต่ 6 ทีม แต่ไม่ถึง 12 ทีม จะจัดการแข่งขันแบบแบ่งออกเป็น 2 สาย โดยแต่ละสาย  
                แข่งขันแบบพบกันหมด ในรอบรองชนะเลิศน าทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 1 ในสายท่ี 1 ไปแข่งขันกับ  
                ทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 2 ในสายท่ี 2 และทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 2 ในสายท่ี 1 ไปแข่งขันกับทีมท่ีได้   
                คะแนนอันดับท่ี 1 ในสายท่ี 2 ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศให้เข้าไปชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ  
                ให้ครองอันดับท่ี 3 ร่วม 

10.4    ถ้ามีจ านวนทีมต้ังแต่ 12 ทีมข้ึนไป จะจัดการแข่งขันแบบแบ่งออกเป็น 4 สาย โดย 
    - รอบแรกแบ่งออกเป็น 4 สาย ให้แต่ละสายจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด 

               - รอบท่ี 2 ก าหนดให้แบ่งเป็น 2 สาย เป็นสาย X และสาย Y โดยให้น าทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 1 และ  
  2 ของรอบแรกมาจับฉลากเพื่อเข้าสู่สาย โดยไม่ให้ทีมท่ีพบกันในรอบแรกมาอยู่สายเดียวกันในรอบท่ี 2 
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               - รอบรองชนะเลิศน าทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 1 ในสาย X ไปแข่งขันกับทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 2  
                 ในสาย Y และทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 2 ในสายท่ี X ไปแข่งขันกับทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 1 ใน สายท่ี Y  
              - รอบชิงชนะเลิศให้ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าไปชิงชนะเลิศ  ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ครอง                    
                อันดับท่ี 3 ร่วม 
 

11. เวลาในการแข่งขัน 
       การแข่งขันในรอบแรก  
       1. การแข่งขันประกอบด้วย 4 ช่วง ช่วงละ 15 นาที เวลาพักระหว่างช่วงท่ี 1-2 และ ช่วงท่ี 3-4 เป็นเวลา 3 นาที  
           ส่วนการพักระหว่างช่วงท่ี 2-3 เป็นเวลา 5 นาที ระยะเวลาอาจเพิ่มได้โดยผู้ตัดสินส่ังในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุ   
           และต้องเปล่ียนแดนทุกครั้งเมื่อเริ่มช่วงใหม่ 
        2. ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผลการแข่งขันเสมอกัน โดยได้คะแนนทีมละ 1 คะแนน 
        การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  
       1. การแข่งขันประกอบด้วย 4 ช่วง ช่วงละ 15 นาที เวลาพักระหว่างช่วงท่ี 1-2 และ ช่วงท่ี 3-4 เป็น  
           เวลา 3 นาที ส่วนการพักระหว่างช่วงท่ี 2-3 เป็นเวลา 5 นาที ระยะเวลาอาจเพิ่มได้โดยผู้ตัดสินส่ังใน  
            กรณีท่ีมีอุบัติเหตุ และต้องเปล่ียนแดนทุกครั้งเมื่อเริ่มช่วงใหม่ 
        2. ถ้าคะแนนเท่ากันให้ต่อเวลาการแข่งขัน 2 ช่วง ช่วงละ 5 นาที ไม่มีการพักระหว่างครึ่ง ในกรณีท่ีหมด 
            เวลาการต่อเวลาแล้วยังมีคะแนนเท่ากันให้ใช้กฎสหพันธ์กีฬาเนตบอลแห่งเอเชีย โดยก าหนดทีมชนะต้อง  
            ได้คะแนนติดต่อกัน 2 คะแนน ให้ใช้เฉพาะในรอบรองชนะเลิศเป็นต้นไป  

12.  การนับคะแนนผลการแข่งขัน ให้ตามกติกาดังนี้  
 ทีมชนะ    ได้   3 คะแนน 
 ทีมเสมอ   ได้   1 คะแนน 
 ทีมแพ้      ได้   0 คะแนน 
       หมายเหตุ  ให้ใช้ในรอบแรก :  

ก. ถ้ากรณีการแข่งขันเสร็จส้ินแล้ว นับคะแนนรวมปรากฏว่า มี 2 ทีม คะแนนรวมเท่ากัน ให้ดูว่าใคร
เป็นผู้ชนะในคู่นั้น และให้ทีมท่ีชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไป 

ข. ถ้ากรณีการแข่งขันเสร็จส้ินแล้ว นับคะแนนรวมปรากฏว่า มี 3 ทีม คะแนนรวมเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับ
ฉลากเพื่อเข้ารอบต่อไป 

ค. ถ้าถึงเวลาการแข่งขันของแต่ละทีมท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ทีมไม่มาด าเนินการแข่งขันภายใน
เวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจะด าเนินการจับเวลาภายใน 15 นาทีนับจากเวลา
การแข่งขันเป็นต้นไป และหากยังไม่มาท าการแข่งขันให้ถือว่าทีมท่ีไม่มาเข้าร่วมการแข่งขันตาม
เวลาท่ีก าหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขัน และตัดสิทธิ์
ท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันรายการท่ีเหลือ ต่อไป 
 

13. มารยาทของนักกีฬา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      13.1 ปฏิบัติตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย และตามกติกาของสมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นแห่ง 

       ประเทศไทยท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
13.2 ผู้แทนสมาคมฯหรือวิทยากร สามารถพิจารณารายงานของผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสินท่ีท า 
       หน้าท่ี เพื่อพิจารณาลงโทษผู้เล่นท่ีเจตนาหรือแสดงเจตนาท่ีจะกระท าผิดกติกาท่ีท าให้ ผู้เล่นฝ่าย 
       ตรงข้ามได้รับบาดเจ็บ หรือแสดงออกถึงความไม่มีน้ าใจนักกีฬา (Unsportsmanlike Conduct) โดยการ  
  



 4 

        ส่ังพักไม่ให้ลงท าการแข่งขันในนัดต่อไป หรือให้ออกจากการแข่งขันตลอดรายการ และแจ้งผล 
        การพิจารณาการลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้จัดการทีม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัด   
        และการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป  
 13.3 ผู้แทนสมาคมฯหรือวิทยากร สามารถพิจารณารายงานของผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้ตัดสินท่ีท า   
        หน้าท่ี เพื่อพิจารณาส่งรายงานพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมท่ีแสดงออกถึงความไม่มี 
       น้ าใจนักกีฬา (Unsportsmanlike Conduct) ต่อนายกสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัด และการ 
        กีฬาแห่งประเทศไทย เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่า 
         ด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 

14. การประท้วง   
       การตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะไม่มีการประท้วงด้านการตัดสิน  ส่วนเรื่อง   
     คุณสมบัติของนักกีฬา  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
      แห่งชาติ พ.ศ.2550  
 

15. บทลงโทษ 
 กรณีผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และนักกีฬาฝ่าฝืนระเบียบและกติกา

การแข่งขันในชนิดกีฬานั้นๆ  นอกจากจะต้องด าเนินการตามระเบียบและกติกาการแข่งขันฯ ดังกล่าวแล้ว ให้มีผล
บังคับใช้  ตามข้อบังคับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  ใน
บทลงโทษ  ต้ังแต่ ข้อ 36  - 41  ตามแต่กรณีพิพาท 

 

16.  คณะกรรมการผู้ตัดสิน และ คณะกรรมการเทคนิค 
  16.1 ผู้แทนสมาคม      1 คน  

       16.2 วิทยากร      2     คน 
  16.3 กรรมการผู้ตัดสิน (จ านวน 1 สนาม)   20 คน 

       หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 
 คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
 - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินท่ี
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับ
การพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ผู้ตัดสินกีฬา 
 - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส 
หรือยุติธรรมของการตัดสิน  
 
17.  รางวัลการแข่งขัน 
        ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติ ไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ    
         พ.ศ. 2550 คือ 
             รางวัลท่ี  1 เหรียญชุบทอง จ านวน 12 เหรียญ และประกาศนียบัตร จ านวน 16 ใบ 
             รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน จ านวน 12 เหรียญ และประกาศนียบัตร จ านวน 16 ใบ 
             รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง จ านวน 24 เหรียญ และประกาศนียบัตร จ านวน 32 ใบ 
 - ส าหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ท่ีได้รับจะมี ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน,  
            เจ้าหน้าท่ีทีมตามระเบียบท่ีก าหนด 
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- รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 
- รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภททีมหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร  

    หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                   ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 

  
18. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
     หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
 1. เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
 2. เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นท่ีสูง  
 3. เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
 4. เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ                            
              และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
     หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  

1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าท่ี 
              ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
 2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกฬีาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก 
    ท่ีสุดถ้าเหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ  
 3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
 

19. การประชุมผู้จัดการทีม  
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬา
เข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยทราบต่อไป  

 

20. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
 - ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์  
      ของเกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการ 
      ประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
 - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
   1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ านวน 1 แถว 
   2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ านวน 1 แถว 
 

21. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง   
              กายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้ 
              เป็นไปตามระเบียบฯ   
           2.พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย  เท่านั้น 
 

22.   ก าหนดการแข่งขัน      ระหว่างวันที่ ……… มีนาคม 2560   
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ก าหนดการแข่งขันเนตบอล 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 
ณ จังหวัดชุมพร 

**************************** 
วันที ่    มีนาคม 2560                               
       เวลา  10.00  - 17.00 น.  -   อบรมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ 
 
วันที ่    มีนาคม 2560                              
           เวลา  10.00  - 11.00 น.  -   ประชุมผู้จัดการทีม  
       เวลา 11.00  - 12.00 น.  -   จับฉลากแบ่งสาย (ถ้ามี)  
 เวลา 13.00  - 15.00 น.  -   ประชุมผู้ตัดสิน 
 
วันที ่    มีนาคม 2560                               
  เวลา  10.00  -  10.30 น. -   พิธีเปิดการแข่งขัน     
  เวลา  10.30  -  17.00 น. -   เริ่มท าการแข่งขันรอบแรก  
        
วันที ่    มีนาคม 2560                               
     เวลา  10.00 - 17.00 น.  -   เริ่มท าการแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 
 
วันที ่    มีนาคม 2560                              
  เวลา  10.00 - 17.00 น.  -   เริ่มท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
      -   พิธีปิดการแข่งขัน 
 
 

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


