
 
ระเบียบการแข่งขันแฮนด์บอลในร่ม 

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

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

1. สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย 
 นายกสมาคม  นายสมบัติ  คุรุพันธ์ 
 เลขาธิการ   พล.ต.ต.นรศักดิ์  เหมนิธิ 
      สถานท่ีติดต่อ  สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย  สนามกีฬาแห่งชาติ ประตู 19 
     ถนนพระราม1  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
     โทรศัพท์0 - 2612 - 4619   
     โทรสาร   0 - 2612 - 4748 
 
2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
    ประธานฝ่ายกีฬาแฮนด์บอลของจังหวัดเจ้าภาพ    ประธานกรรมการ 
    ผู้แทนสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย     รองประธานกรรมการ 
    ผู้แทนของจังหวัดท่ีส่งเข้าแข่งขันจังหวัดละ 1 คน    กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง      กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 

 ให้เป็นไปตามหมวด 10 ข้อ 33 และข้อ 34  แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขัน 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550 

3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 
      ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ    ประธานกรรมการ 
      นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ    กรรมการ 
      ผู้แทนสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
      ผู้แทนกองนิติการ      กรรมการ 
      ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ    กรรมการและเลขานุการ 
       หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
     ผู้แทนสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย    ประธานกรรมการ 
     ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลจังหวัดเจ้าภาพ  รองประธานกรรมการ 
     ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)    กรรมการ 
     ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
     บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง  กรรมการและเลขานุการ 
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3.3 คณะกรรมการพิจารณาวินัยและมารยาท 

               ผู้แทนสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย                           ประธานกรรมการ 
                   ประธานฝ่ายกีฬาแฮนด์บอลของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ     รองประธานกรรมการ 
              ผู้ควบคุมการแข่งขันของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย         กรรมการ 
               ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย                                      กรรมการ 
               หัวหน้าผู้ตัดสินสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย                 กรรมการและเลขานุการ 

 
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
   4.1  ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
    4.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ฉบับท่ีสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศใช้อยู ่
          ในปัจจุบัน (ค.ศ. 2016) 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
   5.1 ให้เป็นไปตามหมวด 6 ข้อ 22 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
        แห่งชาติ พ.ศ.2550 
   5.2  นักกีฬาจะต้องมีอายุไม่เกิน  19  ปี(พ.ศ. 2541) 
   5.3  อนุญาตให้นักกีฬาท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
   5.4 ห้ามนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมในประเภทแฮนด์บอลชายหาด ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้  
        ลงแข่งขัน และท าหน้าท่ีในประเภทแฮนด์บอลในร่ม 
 

6. ประเภทการแข่งขัน 
 - ประเภททีมชาย 
 - ประเภททีมหญิง 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ควบคุมทีม 
ระดับภาค 
 - นักกีฬาทีมชาย ไม่เกินจ านวน 20 คน ผู้ควบคุมทีม จ านวนไม่เกิน 4 คนและจะตัดจ านวนนักกีฬาลงเหลือ 
 16 คน เพื่อท าการแข่งขันในระดับภาค ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
 - นักกีฬาทีมหญิง ไม่เกินจ านวน 20 คน ผู้ควบคุมทีม จ านวนไม่เกิน 4 คนและจะตัดจ านวนนักกีฬาลงเหลือ  
 16 คน เพื่อท าการแข่งขันในระดับภาค ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
ระดับชาติ 
 - จะท าการตัดจ านวนนักกีฬาเหลือไม่เกินทีมละ 16 คน ณ วันท่ีส่งรายช่ือ Entry Form by Name 
ก่อนการแข่งขัน 2 เดือน ตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ  นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงสถานะเดียว และทีมเดียวเท่านั้น 
 
8. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 

8.1ระดับภาค 
8.1.1 ท าการคัดเลือกนักกีฬา จ านวน 5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม คือ ทีมท่ีชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รวม 10 ทีม  
 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ  
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8.1.2 ให้สิทธิ์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) คือ จังหวัด

ชุมพร จ านวน 2 ทีม  ในประเภททีมชาย และทีมหญิง,  และให้สิทธิทีมชนะเลิศในกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี 32 (พ.ศ.2559) ทีมชาย คือทีมจังหวัดสมุทรปราการ และทีมหญิงคือทีมจังหวัด
ขอนแก่น  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับชาติ โดยไม่ต้องท าการคัดเลือกระดับ
ภาค แต่ต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตามระเบียบและข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เท่านั้น 

8.1.3 ระบบการจัดการแข่งขัน  
- มีทีมเข้าแข่งขันต้ังแต่ 3– 5 ทีม ให้แข่งขันแบบพบกับหมด  
- มีทีมต้ังแต่ 6 ทีม ขึ้นไป ให้สมาคมฯ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดเจ้าภาพพิจารณา

ร่วมกันตามความเหมาะสม  
8.2 ระดับชาติ 
     ประเภททีมชาย จ านวน 12 ทีม ประกอบด้วย 
 - ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) คือ จังหวัดชุมพร  
 - ทีมชนะเลิศในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 (พ.ศ.2559) คือจังหวัดสมุทรปราการ 
 - ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันฯ คัดเลือกระดับภาค จาก 5 ภาค รวม 10 ทีม  

  8.2.1  แบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับสลาก 
8.2.2  หากการคัดเลือกระดับภาคส้ินสุดลง และจ านวนทีมไม่ครบ 12 ทีมให้น าทีมท่ีได้อันดับ 3 ในแต่ละภาค 
          ท่ีมีคะแนนรวมท่ีดีท่ีสุดจากการเรียงล าดับ เข้าร่วมการแข่งขันรอบมหกรรมให้ครบ โดยการพิจารณา  
          จากสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ต่อไป   
8.2.3  ล าดับและวิธีการจับสลาก  

ในกรณีท่ีทีมแชมป์เก่า , ทีมรองแชมป์ ครั้งท่ีผ่านมาได้เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมแข่งขัน ให้จับสลาก
ลงสายการแข่งขันก่อน โดยต้องไม่อยู่ในสายเดียวกันหลังจากนั้นจึงด าเนินการจับสลากทีมท่ีเหลือ
เข้าสาย จังหวัดเจ้าภาพสามารถเลือกสายได้ตลอดเวลา 

  8.2.4  รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
 8.2.5  ในกรณีท่ีมี 2 สาย  น าทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับท่ี 1 – 2  ของแต่ละสาย เข้าท าการแข่งขันรอบ 
  รองชนะเลิศ  โดย ประกบคู่แข่งขันดังนี้ 

      ท่ี 1 สาย A   พบ  ท่ี 2 สาย B 
      ท่ี 1 สาย B   พบ  ท่ี 2 สาย A 
   แล้วน าทีมท่ีชนะไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป  ส่วนทีมแพ้ครองอันดับ 3 ร่วมกัน 
  8.2.6 ในกรณีท่ีมี 4 สาย น าทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับท่ี 1 -2 ของแต่ละสาย เข้าท าการแข่งขัน ในรอบก่อน   
                   รองชนะเลิศ 
  8.2.7 ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน หลังจากเสร็จส้ินการแข่งขันในรอบแรก ให้หาทีมท่ีมีล าดับท่ีสูงกว่า 
   เพื่อเข้าแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ โดยวิธีจับสลาก 
  8.2.8 รอบก่อนรองชนะเลิศ แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสลากให้ทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 1 วาง และ  
                   จับทีมท่ีได้อันดับท่ี 2 ประกบคู่แข่งขัน เพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ  
  8.2.9  การประกบคู่แข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ ดังนี ้

- ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3  
- ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 4 

   แล้วน าทีมท่ีชนะไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป  ส่วนทีมแพ้ครองอันดับ 3 ร่วมกัน 
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   ประเภททีมหญิง จ านวน 12 ทีม  ประกอบด้วย  
   - ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) คือ จังหวัดชุมพร  
   -  ทีมชนะเลิศในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 (พ.ศ.2559) คือ ทีมจังหวัดขอนแก่น  
   - ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันฯ คัดเลือกระดับภาค จาก 5 ภาค รวม 10 ทีม  

  8.2.10  แบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับสลาก 
8.2.11 หากการคัดเลือกระดับภาคส้ินสุดลง และจ านวนทีมไม่ครบ 12 ทีมให้น าทีมท่ีได้อันดับ 3 ในแต่ละภาค 
          ท่ีมีคะแนนรวมท่ีดีท่ีสุดจากการเรียงล าดับ เข้าร่วมการแข่งขันรอบมหกรรมให้ครบ โดยการพิจารณา  
          จากสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ต่อไป   

  8.2.12 ล าดับและวิธีการจับสลาก  
ในกรณีท่ีทีมแชมป์เก่า , ทีมรองแชมป์ ครั้งท่ีผ่านมาได้เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมแข่งขัน ให้จับสลาก
ลงสายการแข่งขันก่อน โดยต้องไม่อยู่ในสายเดียวกันหลังจากนั้นจึงด าเนินการจับสลากทีมท่ีเหลือ
เข้าสาย จังหวัดเจ้าภาพสามารถเลือกสายได้ตลอดเวลา 

  8.2.13  รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
 8.2.14  ในกรณีท่ีมี 2 สาย  น าทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับท่ี 1 – 2  ของแต่ละสาย เข้าท าการแข่งขันรอบ 
  รองชนะเลิศ  โดยประกบคู่แข่งขันดังนี้ 

      ท่ี 1 สาย A   พบ  ท่ี 2 สาย B 
      ท่ี 1 สาย B   พบ  ท่ี 2 สาย A 
    แล้วน าทีมท่ีชนะไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป  ส่วนทีมแพ้ครองอันดับ 3 ร่วมกัน 
  8.2.15 ในกรณีท่ีมี 4 สาย น าทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับท่ี 1 -2 ของแต่ละสาย เข้าท าการแข่งขัน ในรอบก่อน 
                     รองชนะเลิศ 
  8.2.16 ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน หลังจากเสร็จส้ินการแข่งขันในรอบแรก ให้หาทีมท่ีมีล าดับท่ีสูงกว่า 
    เพื่อเข้าแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยวิธีจับสลาก 
  8.2.17 รอบก่อนรองชนะเลิศ แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสลากให้ทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 1 วาง และ 
                     จับทีมท่ีได้อันดับท่ี 2 ประกบคู่แข่งขัน เพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ  
  8.2.18  การประกบคู่แข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ ดังนี ้

- ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3  
- ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 4 

   แล้วน าทีมท่ีชนะไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป  ส่วนทีมแพ้ครองอันดับ 3 ร่วมกัน 
8.3 เวลาในการแข่งขัน  

 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 30 นาที ในรอบแรก ส าหรับการแข่งขันต้ังแต่รอบรองชนะเลิศ 
และรอบชิงชนะเลิศ ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ ถ้าหมดเวลา
การแข่งขันปกติ ยังเสมอกัน ให้ต่อเวลาพิเศษออกไป 10 นาที ครึ่งละ5 นาทีถ้ายังเสมอกันให้ตัดสิน
ด้วยการยิงลูก 7 เมตร ฝ่ายละ 5 คน ถา้ยังเสมอกันให้ยิงลูก 7 เมตร แบบ SUDDEN DEATH 

 
9. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
     9.1 แต่ละทีมส่งรายช่ือนักกีฬา จ านวนไม่เกิน 16 คน และเจ้าหน้าท่ีทีม จ านวนไม่เกิน 4 คน 
     9.2 แต่ละนัดท่ีลงท าการแข่งขัน ต้องส่งรายช่ือนักกีฬา ไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 14 คน และ 
          เจ้าหน้าท่ีทีม จ านวนไม่เกิน 4 คน และนักกีฬาต้องอยู่ในสนามแข่งขัน ไม่เกิน 7 คนและต้องมี 
         ผู้รักษาประตูอยู่ตลอดเวลาการแข่งขัน 
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     9.3 ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย 
      9.4 ต้องมีเจ้าหน้าท่ีทีมอย่างน้อย 2 คน ตามรายช่ือท่ีส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ปรากฏตัวก่อนเริ่มการแข่งขัน และ 
      ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย 
 

10. การแต่งกายของนักกีฬา 
 10.1 ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันฯ ฉบับท่ีสมาคมฯ ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน  
 10.2 ชุดแข่งขันต้องมีอย่างน้อย 2 ชุด โดยมีสีท่ีแตกต่างกัน และชุดผู้รักษาประตูอย่างน้อย 2 ชุด โดยมีสีท่ี

แตกต่างจากผู้เล่น 
 

11. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
11.1 ปฏิบัติตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย และตามกติกาของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยท่ีมี

ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
11.2 ผู้แทนสมาคมฯ หรือวิทยากร สามารถพิจารณาจากรายงานของผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้ตัดสินท่ี          

ท าหน้าท่ี เพื่อพิจารณาลงโทษผู้เล่นท่ีเจตนาหรือแสดงเจตนาท่ีจะกระท าผิดกติกาท่ีท าให้ ผู้เล่นฝ่าย      
ตรงข้ามได้รับบาดเจ็บ หรือแสดงออกถึงความไม่มีน้ าใจนักกีฬา (Unsportsmanlike Conduct 8.6, 16.6 d) 
โดยการส่ังพักไม่ให้ลงท าการแข่งขันในนัดต่อไป หรือให้ออกจากการแข่งขันตลอดรายการและแจ้งผลการ
พิจารณาการลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้จัดการทีม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัด และการกีฬา
แห่งประเทศไทย เพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป 

11.3 ผู้แทนสมาคมฯ หรือวิทยากร สามารถพิจารณาจากรายงานของผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้ตัดสินท่ีท า
หน้าท่ี เพื่อพิจารณาส่งรายงานพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจ าทีม ที่แสดงออกถึงความไม่มีน้ า ใจ
นักกีฬา(Unsportsmanlike Conduct) ต่อนายกสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาตามระเบียบและข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

 

12. การประท้วง 
 12.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 12.2  ประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้ประท้วงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณา

การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ก่อนการแข่งขัน พร้อมท้ังวางเงินประกันการประท้วง จ านวน 5,000 บาท 
 12.3  ประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ผู้จัดการทีมท าเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการ

ประท้วงเทคนิคกีฬา ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที หลังจากการแข่งขันคู่นั้นได้ส้ินสุดลง พร้อมท้ังวางเงิน
ประกันการประท้วง จ านวน 5,000 บาท 

 

13. บทลงโทษ 
กรณีผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และนักกีฬาฝ่าฝืนระเบียบ และกติกาการ

แข่งขันในชนิดกีฬานั้นๆ  นอกจากจะต้องด าเนินการตามระเบียบและกติกาการแข่งขันฯ ดังกล่าวแล้ว ให้มีผลบังคับใช้  
ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในบทลงโทษต้ังแต่ ข้อ 36-41  
ตามแต่กรณีพิพาท 

 

14. คุณสมบัติของผู้ตัดสินและผูช้ี้ขาด ต้องมีดังนี้ 
 หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 
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 คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
 - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินท่ี
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
 - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส 
หรือยุติธรรมของการตัดสิน  
 
15. รางวัลการแข่งขัน 
  รางวัลท่ี  1  เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร ส าหรับนักกีฬา จ านวน 32 ชุด   
  รางวัลท่ี  2  เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร ส าหรับนักกีฬา จ านวน 32 ชุด 
  รางวัลท่ี  3   เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร ส าหรับนักกีฬาจ านวน 64 ชุด 
    (อันดับ 3 ครองเหรียญร่วมกัน  จ านวน  64  ชุด) 
หมายเหตุ : - เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมของท่ีระลึก มอบให้ทีมละ 16 ชุด (นักกีฬา จ านวน 16 คน   
                  ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีทีม หรือผู้ฝึกสอนรับประกาศนียบัตร จ านวน 4 คน)  

  - รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 
  - รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภททีมชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 

                - เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                   ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 
16. 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. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติ
               หน้าท่ีในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
  2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกฬีาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก
               ท่ีสุดถ้าเหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ  
  3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง
               ประเทศไทย  
  4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
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17. การประชุมผู้จัดการทีม  

จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วม
ประชุมผู้จัดการทีมเพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ
ต่อไป  
 
18. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
 - ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือ
เกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
 - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
   1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ านวน 1 แถว 
   2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ านวน 1 แถว 
 
19. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ   
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
 
20. ก าหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 – 26 มีนาคม  2560 
 อบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน วันท่ี 14 มีนาคม  2560 
 ประชุมผู้จัดการทีม วันท่ี  15 มีนาคม 2560  เวลา  15.00 น. 
   

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

 


