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

จังหวัดระนอง 
**************** 

1. สมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคม  พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานต์ิสุข 
เลขาธิการสมาคม  นายสมปราชญ์ ผลชู 
สถานท่ีติดต่อ  286 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย 

    โซน E ห้อง 218 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก 
    เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 
    โทรศัพท์ 0 2300 5010, โทรสาร 0 2369 1508 
    E-MAIL: kabaddithai@hotmail.com (www.kabaddithailand.org) 

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
2.1  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

- นายกสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย    ประธานท่ีปรึกษา 
- อุปนายกสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย   รองประธานท่ีปรึกษา 
- กรรมการบริหารสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย  ท่ีปรึกษา 

2.2  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
- บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง    ประธานกรรมการ 
- ผู้แทนสมาคมกาบัดด้ีฯ     รองประธานกรรมการ 
- บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง    รองประธานกรรมการ 
- บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง    กรรมการ 
- บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง    กรรมการและเลขานุการ 
- บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
- วิทยากรกีฬากาบัดด้ีฯ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3  คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน 
- ผู้แทนสมาคมกาบัดด้ีฯ      ประธานกรรมการ 
- วิทยากรกีฬากาบัดด้ีฯ      รองประธานกรรมการ 
- ประธานคณะอนุกรรมการของแต่ละฝ่ายของจังหวัดเจ้าภาพฯ กรรมการ 
- ผู้ตัดสินกีฬากาบัดด้ี       กรรมการ 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
3.1  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

- ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ    ประธานกรรมการ 
     - นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ    กรรมการ 
     - ผู้แทนสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย    กรรรมการ 
     - ผู้แทนกองนิติการ       กรรมการ 
     - ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ    กรรมการและเลขานุการ 
     - หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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     3.2  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
- ผู้แทนสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย    ประธานกรรมการ 
- ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย  รองประธานกรรมการ 
- ประธานฝ่ายกีฬากาบัดด้ีของจังหวัดเจ้าภาพ   กรรมการ 
- ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนของแต่ละจังหวัด 
  ส่งเข้าแข่งขัน จังหวัดละ 1 คน (ยกเว้น คู่กรณี)  กรรมการ 
- ประธานผู้ตัดสินสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
- ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
- บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง  กรรมการและเลขานุการ 

            3.3 การประท้วงเทคนิค 
 การแข่งขันกาบัดด้ีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 ไม่ให้มีการประท้วงทางเทคนิคไม่ว่ากรณีใดๆ   
 ท้ังส้ิน ให้ถือผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ 
 ควบคุมการแข่งขันเป็นเด็ดขาด หากเจ้าหน้าท่ีหรือนักกีฬากระท าการใด ๆ ท่ีมีพฤติการณ์ใน 
 ท านองประท้วงหรือไม่ยอมรับค าตัดสินของคณะกรรมการ ผู้แทนสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย    
 จะรายงานความประพฤติของนักกีฬาหรือเจ้าหน้าท่ีทีมนั้นไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อ 
 พิจารณา ต่อไป 

             3.4 การประท้วงเรื่องคุณสมบติัของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
2550 

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กาบัดด้ีแห่งเอเชีย (AKF) ฉบับภาษาไทย โดยสมาคมกาบัดด้ี

แห่งประเทศไทย ประกาศใช้ในปัจจุบัน ยกเว้นข้อก าหนดตามระเบียบนี้และมติข้อตกลงในการ
ประชุมผู้จัดการทีม ตามข้อ 11. 

4.3 บทลงโทษให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5.1 นักกีฬาท่ีสมัครเข้าท าการแข่งขัน จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬา

ของสมาคมกีฬาจังหวัดนั้น ๆ ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

5.2 การสมัครเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทย และจะต้องได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคมาก่อน 

5.3 ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระยะเวลาท่ีสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย หรือประธานอ านวยการแข่งขัน หรือ
การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ลงโทษให้พักการแข่งขัน 

5.4 นักกีฬาอายุต้องไม่เกิน 18 ปี โดยนับต้ังแต่ปีที่เกิดถึงปีที่เข้าร่วมแข่งขัน (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2542) 
5.5 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง 33 สมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดให้นักกีฬา        

ทีมชาติไทยท้ังชาย และหญิง ลงแข่งขันในสนามได้ไม่เกินทีมละ 3 คน ทีมใดฝ่าฝืนปรับแพ้ใน
เกมส์นั้น ความเป็นนักกีฬาทีมชาติ คือ นักกีฬาท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมฯ รับรอง
ว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติ และก าหนดให้ความเป็นนักกีฬาทีมชาติ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึง



การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปีนั้น  ซึ่งสมาคมฯ จะประกาศรายช่ือให้ทราบก่อนการแข่งขันคัดเลือก
ระดับภาค หรือวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค หรือตามเอกสารแนบท้าย 
 

6. ประเภทการแข่งขัน 
6.1 ประเภททีมชาย รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
6.2 ประเภททีมหญิง  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม 

 

7. จ านวนนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับภาคและรอบสุดท้ายระดับชาติ 
7.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ประเภทละ 1 ทีม คือ ทีมชาย 1 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม 
7.2 ในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภาค แต่ละทีมจะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกินทีมละ  

15 คน แต่ไม่น้อยกว่า 7 คน 
7.3 เมื่อมีการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภาค หลังจากประชุมผู้จัดการทีม และช่ังน้ าหนักนักกีฬา

เสร็จแล้ว ให้ผู้จัดการทีมตัดรายช่ือนักกีฬาออกไปให้เหลือนักกีฬาได้ไม่เกิน 12 คน 
7.4 ถ้าภาคใดไม่มีการแข่งขันกีฬากาบัดด้ีในการคัดเลือกตัวแทนระดับภาค หรือทีมได้สิทธิเข้าแข่งขัน

ในระดับชาติแล้ว ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือนักกีฬาให้ผู้แทนสมาคมฯอีกครั้ง โดยให้เหลือนักกีฬาไม่
เกิน 12 คน และท าการช่ังน้ าหนัก 

7.5 เจ้าหน้าท่ีทีมไม่เกิน 3 คน (ผู้จัดการทีม 1 คน, ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าท่ี
ประจ าทีม 1 คน) 

7.6 เจ้าภาพการแข่งขันระดับภาคทุกภาค จะต้องจัดให้มีการแข่งขันทุกภาคที่มีทีมจังหวัดสมัครเข้า
แข่งขันตั้งแต่ 3 ทีมขึ้นไป กรณีท่ีมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม ให้จับสลาก ท่ี 1 และท่ี 2 

7.7 การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคของแต่ละภาคจะกระท าเมื่อใดให้เป็นไปตามความพร้อมของ
จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่ละภาค ภายใต้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยแจ้งให้สมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
45 วัน 

7.8 การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค จะต้องมีผู้แทนจากสมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย เป็น          
ผู้ควบคุมการด าเนินการจัดการแข่งขัน และให้ผู้แทนสมาคมฯ มีอ านาจแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเทคนิค
สนามกีฬากาบัดด้ีของภูมิภาคร่วมปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 
8.1 การแข่งขันระดับภาค เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค จะได้สิทธิภาคละ 2 ทีม ของแต่

ละประเภท (ชาย 2 ทีม หญิง 2 ทีม) 
8.2 การแข่งขันระดับชาติ จ านวนทีมท่ีผ่านเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่  

8.2.1 ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (จังหวัดระนอง) จ านวน 1 ทีม 
ชาย 1 ทีม หญิง 1 ทีม 

8.2.2 ทีมชนะเลิศในกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 จ านวน 1 ทีม ชาย 1 ทีม หญิง 1 ทีม 
8.2.3 ทีมจังหวัดท่ีผ่านการคัดเลือกภาค รวมแล้วไม่เกิน 10 ทีม 
8.2.4 กรณีทีมของจังหวัดท่ีผ่านการแข่งขันคัดเลือกระดับภาคแล้วแต่ไม่ส่งทีมเข้าร่วมการ

แข่งขันระดับชาติให้ตัดสิทธิในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปเป็นเวลา 1 ปี 
8.2.5 กรณีนักกีฬากาบัดด้ีท่ีต้องแข่งขันกีฬาประเภทอื่นด้วยแล้วไม่มาท าการแข่งขันกีฬา 

กาบัดด้ีจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งต่อไปเป็นเวลา 1 ปี และเสนอให้ 
กกท. ริบค่าเบี้ยเล้ียงตอบแทนท่ีจ่ายไป 
 



8.2.6   หากภาคใดมีทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า 2 ทีม ในการเลือกทีมจาก   
          ภาคอื่นเข้าแข่งขันระดับชาติ ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

8.2.6.1 ทีมล าดับท่ี 3 ของภาคท่ีเป็นเจ้าภาพ ในมหกรรมระดับชาติ 
8.2.6.2 ทีมล าดับท่ี 3 ของภาคท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากท่ีสุด 
8.2.6.3 หากด าเนินการตามนัย ข้อ.1), ข้อ.2) แล้วยังไม่ครบอีกให้สมาคม 
          จับฉลากทีมล าดับท่ี 3 ท่ีสมัครเข้าร่วมแข่งขันของทุกภาค 

8.3 กรณีที่มีทีมได้สิทธิเข้ามาแข่งขันในระดับประชาติ แต่ไม่มีการแข่งขนัระดับภาค  ให้ผู้จัดการทีม
หรือผู้ฝึกสอนน านักกีฬาเข้าชั่งน้ าหนัก  ณ  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดทีเ่ป็นเจ้าภาพ
ในการคัดเลือกระดับภาค โดยมีผู้แทนสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย ลงนามรับรองเอกสาร
การช่ังน้ าหนัก และส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป 

9. วิธีการจัดการแข่งขัน 
9.1 ในการแข่งขันระดับภาค 

9.1.1 ในกรณีท่ีมีทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 5 ทีม ให้ใช้วิธีแข่งขันแบบพบกันหมด 
9.1.2  ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 6 – 11 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย 

รอบแรก  แข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1 และ 2 ของ
แต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ  ท่ี 1 สาย ก พบ ท่ี 2 สาย ข, ท่ี 1 สาย ข พบ ท่ี 2 สาย ก 
รอบชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ 

9.1.3 ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 12 ทีม หรือเกิน 12 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย 
แข่งขันในรอบแรกโดยมีทีมชนะเข้าแข่งขันในรอบท่ีสอง จ านวน 8 ทีม แล้วแข่งขัน
แบบแพ้คัดออก เหลือ 4 ทีม เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเหมือน ข้อ 9.1.2 

9.2 การแข่งขันระดับชาติ ให้แบ่งสายทีมแข่งขัน และด าเนินการแข่งขันเช่นเดียวกัน ข้อ 9.1.3 ตาม
ระเบียบนี้จนเสร็จส้ินการแข่งขัน 

9.3 เวลาในการแข่งขัน ระยะเวลาในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ผู้เล่นชายครึ่งละ 20 นาที              
พัก 5 นาที ส าหรับผู้เล่นหญิงจะแข่งขันครึ่งละ 15 นาที พัก 5 นาที และเปล่ียนแดน ภายหลัง
จากการพัก แต่ละทีมจะได้คะแนนทุกครั้ง เมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามออกจากการแข่งขัน ทีมท่ีได้
คะแนน LONA จะได้เพิ่มอีก 2 คะแนน และจะได้คะแนนจากการรุกท่ีผู้รุกสามารถรุกเข้าไปใน
เขตการได้คะแนนพิเศษ (Bonus Line) จ านวน 1 คะแนน จากการรุกแต่ละครั้ง โดยท่ีฝ่ายรับ
มีผู้เล่น ท่ีถูกออกจากการแข่งขันไม่เกิน 2 คน ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดเมื่อจบการแข่งขัน จะได้เป็น
ทีมท่ีชนะ และทีมใดทีมหนึ่งสามารถเริ่มการแข่งขันได้ แม้จะมีผู้เล่นขาดอยู่ 1 คน หรือ 2 คน แต่ 

9.3.1 เมื่อผู้เล่นของฝ่ายตนต้องออกจากการแข่งขัน (Out) ผู้เล่นท่ีขาดไปในขณะเริ่มการ
แข่งขัน จะต้องถูกนับคะแนนให้กับฝ่ายตรงข้าม เช่นเดียวกับผู้เล่นท่ีตายหรือออกจาก
การแข่งขัน และได้คะแนน LONA ด้วย 

9.3.2 เมื่อผู้เล่นท่ีขาดไปกลับมา จะสามารถเข้าสนามแข่งขันได้ โดยได้รับอนุญาตจาก           
ผู้ตัดสินก่อน 

 

หมายเหตุ :  
ก. การรุกในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแต่ละครึ่ง จะอนุญาตให้แข่งขันต่อไป ถึงแม้เวลาการแข่งขันจะ

หมดแล้วก็ตาม 



ข. ส าหรับการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock – out) หรือหาทีมชนะเข้าแข่งขันในรอบต่อไป กรณีถ้า
มีคะแนนเสมอกัน ให้ด าเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์กาบัดด้ีแห่งเอเชียท่ีประกาศใช้ฉบับ
ปัจจุบัน 

ค. การแข่งขันระบบในสายเดียวกัน (League System) ทีมชนะจะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน 
เสมอกันจะได้ทีมละ 1 คะแนน 

ง. นักกีฬาท่ีได้รับการบาดเจ็บขณะแข่งขัน และผู้ตัดสินขอเวลานอก เพื่ออนุญาตให้ปฐมพยาบาล     
ต้องไม่เกิน 2 นาที ถ้าเกินให้ท าการเปล่ียนตัว 

จ. ในการแข่งขัน ถ้าเกิดไฟฟ้าดับ ฝนตกหนัก หรือเหตุการณ์อื่นใด จนท าให้การแข่งขันด าเนินต่อไป
ไม่ได้ จะต้องจัดการแข่งขันใหม่ แต้ถ้าเหตุดังกล่าว เป็นการหยุดแข่งขันช่ัวคราว จะต้องด าเนินการ
แข่งขันต่อไปจนจบการแข่งขัน และถ้ามีการแข่งขันใหม่ ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้เล่นคนเดิม 

ฉ. การหยุดการแข่งขันช่ัวคราวจากเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น จะต้องมีเวลาหยุดรวมกันไม่เกิน 20 นาที 
รวมทั้งจากการท่ีผู้ตัดสินส่ังให้หยุดการแข่งขันช่ัวคราวด้วย ระหว่างการหยุดพักช่ัวคราวนี้ ผู้เล่นจะ
ออกไปนอกสนามแข่งขันไม่ได้ ยกเว้น จะได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินก่อน ถ้าฝ่าฝืนกติกาข้อนี้ จะเสีย
คะแนนความประพฤติให้กับทีมตรงข้าม 1 คะแนน  หากหยุดเวลารวมเกิน  20  นาทีให้ท าการ
แข่งขนัใหม ่

การขอเวลานอก (Time Out) 
การขอเวลานอกทางเทคนิค แต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ครึ่งละไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ        

30 วินาที โดยหัวหน้าทีม ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอนเป็นผู้ขอเวลานอก และระหว่างการขอเวลานอก ผู้เล่นจะ
ออกนอกสนามแข่งขันไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเพิ่มคะแนนให้ทีมตรงข้าม 
1 คะแนน 

เวลาท่ีเสียไปในระหว่างการขอเวลานอกทางเทคนิค ไม่ถือว่าเป็นเวลาในการแข่งขันหากทีมใด
เปล่ียนตัวผู้เล่นในระหว่างท าการแข่งขัน ให้ถือว่าทีมนั้นขอเวลานอกทางเทคนิค 
 

หมายเหตุ  กรณีเกิดการบาดเจ็บ หรือหยุดการแข่งขันด้วยเหตุใด ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสิน และไม่ถือว่า
เวลาท่ีหยุดไปเป็นเวลาของการแข่งขัน 

9.4 การเปล่ียนตัวผู้เล่น จะเปล่ียนได้เมื่อทีมขอเวลานอก และการพักครึ่งของการแข่งขัน โดย
เปล่ียนตัวได้เฉพาะผู้เล่นท่ียังอยู่ในสนามแข่งขัน ส าหรับการเปล่ียนตัวเมื่อผู้เล่นท่ีบาดเจ็บให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้ตัดสิน โดยสามารถเปล่ียนตัวนักกีฬากลับไป – มา ได้ 

9.5 การให้คะแนน 
ทีมชนะได้ 2 คะแนน 
ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน 
ทีมเสมอได้ 1 คะแนน 

9.6 ในกรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันในสายเดียวกัน และต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งเข้าแข่งขันในรอบต่อไป ให้
พิจารณา ดังนี้ 

9.6.1 ถ้ามีทีมท่ีได้คะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้ทีมท่ีชนะในรอบนั้นเป็น อันดับ 1 แพ้เป็นอันดับ 2 
9.6.2 ถ้าทีมได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 2 ทีมให้ด าเนินการตามกติกากาบัดด้ีที่ประกาศใช้

ในปัจจุบัน 
9.7 การฟาล์ว (Fouls) ผู้ตัดสินหรือกรรมการมีอ านาจท่ีว่ากล่าวตักเตือน ตัดคะแนน หรือตัดสิทธิการ

แข่งขันของผู้เล่นหรือของทีม จากการกระท าต่อไปนี้ 



9.7.1 ผู้เล่นพยายามท่ีจะท าให้ฝ่ายรุกหยุดการเปล่งเสียง “กาบัดด้ี” โดยการปิดปากหรือรัด
คอหรือด้วยวิธีอื่น ๆ 

9.7.2 จับอย่างรุนแรงจนท าให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ 
9.7.3 การเล่นท่ีเจตนาท าร้ายร่างกายผู้เล่นทีมตรงกันข้าม 
9.7.4 จับผู้เล่นฝ่ายรุกโดยใช้วิธีใช้ขาหนีบ 
9.7.5 ทีมใช้เวลานานกว่า 5 วินาที ในการส่งผู้เล่นฝ่ายรุกเข้าไปในแดนฝ่ายรับ และให้ฝ่ายรับ

รุกแทน 
9.7.6 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ีทีม ห้ามเข้าไปในสนามแข่งขันระหว่างก าลังแข่งขัน 

9.8 สัญลักษณ์และระดับการลงโทษของกรรมการและผู้ตัดสิน 
9.8.1 ระดับความผิดท่ีถูกตักเตือนใช้สัญลักษณ์ “ใบเขียว” 
9.8.2 ระดับความผิดท่ีรุนแรงใช้สัญลักษณ์ “ใบเหลือง” และให้ผู้เล่นคนนั้นออกจากการ

แข่งขัน เพื่อให้ฝ่ายเทคนิคจัดการแข่งขันท าการอบรม 2 นาที โดนจะเสียคะแนนท่ีถูก
ออกจากการแข่งขัน เมื่อครบ 2 นาที แล้วกลับเข้ามาเล่นต่อไป 

9.8.3 ระดับความผิดท่ีรุนแรงมาก เช่น การแสดงมารยาทท่ีก้าวร้าวรุนแรง ท าร้ายร่างกาย
ใช้สัญลักษณ์ “ใบแดง” ถูกให้ออกจากการแข่งขัน โดยไม่ให้มีผู้เล่นคนอื่นลงมาแทน
จนหมดเวลาการแข่งขันในนัดนั้น และไม่ให้ลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 นัด 
ส าหรับการลงโทษท่ีมากกว่านี้ ให้อยู่ ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน, 
คณะกรรมการอ านวยการแข่งขัน และสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทย 

9.9 การช่ังน้ าหนักของนักกีฬา ให้ช่ังครั้งเดียวก่อนการประชุมผู้จัดการทีม จะท าการช่ังน้ าหนักในห้อง
ท่ีเตรียมไว้ มีคณะกรรมการช่ังน้ าหนัก และผู้แทนของแต่ละทีม ทีมละ 1 คน เพื่อเป็นสักขีพยาน 
โดยนักกีฬาจะเข้าท าการช่ังน้ าหนักเพียงคนเดียว ไม่มีผู้ช่วยเหลือในการขึ้นช่ัง 

9.10 นักกีฬาท่ีมาช่ังน้ าหนักจะต้องน าบัตรประจ าตัวนักกีฬามาแสดงต่อคณะกรรมการการช่ังน้ าหนักด้วย 
 
 

10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
10.1 แต่ละทีมจะประกอบด้วยผู้เล่น 12 คน ลงเล่นครั้งละ 7 คน ท่ีเหลือ 5 คน เป็นผู้เล่นส ารอง 
10.2  เริ่มการแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 1 นาที ให้ผู้ตัดสิน เชิญหัวหน้าทีมของคู่แข่งขันมาท าการเส่ียง   

 เพื่อให้ทีมใดทีมหนึ่งเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายรุกก่อน 
10.3 การส่งรายช่ือเข้าแข่งขัน 

10.3.1 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ส่งรายช่ือได้ตามล าดับ โดยระบุหมายเลข ต าแหน่ง พร้อม
หมายเลขเส้ือและผู้เล่นส ารองในช่องผู้เล่นส ารองต่อผู้ตัดสินก่อนก าหนดเวลาการ
แข่งขันอย่างน้อย 30 นาที 

10.3.2 ทีมใดลงแข่งขันไม่ครบ 7 คน เมื่อเริ่มแข่งขันจะเสียคะแนนให้กับทีมตรงข้ามตาม
จ านวนผู้เล่นท่ีขาดแต่ต้องมีผู้เล่นในทีมไม่น้อยกว่า 5 คน ถ้าทีมไม่พร้อมท่ีจะลง
แข่งขันหลังพ้นเวลาท่ีก าหนดไว้ 15 นาที ให้ปรับเป็นแพ้ โดยให้ทีมชนะ 2 คะแนน 

10.4 นักกีฬาต้องยอมรับและเคารพต่อค าตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขัน 
10.5 ห้ามนักกีฬาใช้สารกระตุ้น โดยผู้เล่นหรือจากเจ้าหน้าท่ี 
10.6 นักกีฬาต้องสวมรองเท้าในขณะท าการแข่งขัน 
10.7 นักกีฬาจะต้องตัดเล็บให้ส้ัน ท้ังเล็บมือ และเท้า 
10.8  ผู้จัดการทีมจะต้องให้นักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันติดหมายเลข ท้ังด้านหน้าเส้ือ และด้านหลัง  

 ของเส้ือแข่งขัน และมีขนาดของหมายเลขด้านหน้าอย่างน้อย 4 X 4 นิ้ว  ด้านหลัง 6 X 6 นิ้ว 
10.9  ผู้เล่นจะต้องใส่ชุดแข่งขันท่ีเป็นหมายเลขเดิมตลอดการแข่งขันในรายการนั้น (ห้ามเปล่ียนหมายเลข) 



10.10 ชุดแข่งขัน ต้องประกอบด้วย เส้ือยืด กางเกงขาส้ัน รองเท้า และส าหรับผู้หญิงต้องสวมชุด 
    ช้ันใน ส าหรับผู้ชายสวมกางเกงในด้วย 

10.11 ห้ามทาน้ ามันหรืออย่างใดท่ีท าให้ล่ืนตามตัว แขน และขา 
10.12 ห้ามสวมส่ิงท่ีเป็นโลหะ 
10.13 ห้ามใส่รองเท้าหนังแข็ง หรือพื้นรองเท้าแข็ง ท่ีจะเกิดอันตรายต่อการเล่นได้ 
10.14 ห้ามผู้เล่นสอนกันในขณะแข่งขัน ยกเว้น แต่หัวหน้าทีมหรือผู้เล่นท่ีได้รับมอบหมาย และจะ

สอนกันได้ในแดนของตน เท่านั้น 
 

11 การประชุมผู้จัดการทีม 
11.1 ใหจั้งหวัดหรือสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัด ส่งรายช่ือนักกีฬาท่ีมีสิทธิเข้าแข่งขัน เพื่อยืนยันการ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่ง               
ประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

11.2 อนุญาตให้สมาคมกีฬาจังหวัดแต่งต้ังบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้จัดการทีมได้ หากจังหวัดใดไม่มี
ผู้จัดการทีมให้ผู้ฝึกสอนคนหนึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการทีม 

11.3 การประชุมผู้จัดการทีม จะกระท าตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีจังหวัดเจ้าภาพก าหนด การประชุม
ผู้จัดการทีมถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการทีม และหรือผู้ฝึกสอนท่ีได้รับการแต่งต้ัง
จากจังหวัดต้นสังกัดจะต้องเข้าร่วมประชุม หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องยอมรับ
และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุม
ผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะท ารายงานเสนอการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป 

11.4   ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนจะต้องแจ้งยืนยันรายช่ือนักกีฬาตัวจริงในท่ีประชุมผู้จัดการทีม 
 

12.  การแต่งกาย 
12.1 นักกีฬาผู้เข้าแข่งขันแต่งกายเหมือนกันท้ังทีม และมีหมายเลขประจ าตัวโดยก าหนดเครื่องแต่ง

กายแต่ละทีม มี 2 ชุด คือ สีอ่อน และสีเข้ม ท้ังนี้ เครื่องแต่งกายต้องไม่ขัดต่อกติกาของสมาคมกา
บัดด้ีแห่งประเทศไทย ก าหนด และส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็น
การโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน า
ตราหรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  

  อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
  1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
  2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 

12.2  ห้ามมิให้นักกีฬาประดับธงชาติไทยท่ีชุดแข่งขัน และห้ามมิให้นักกีฬาทุกคนประดับธงชาติ   
 ต่างประเทศท่ีชุดแข่งขัน 

12.3  หัวหน้าทีมจะต้องติดปลอกแขนแสดงสถานะก่อนลงท าการแข่งขันทุกครั้ง (ทีมจะต้องเตรียมมาเอง) 
12.4  ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าท่ีประจ าทีม แต่งกายสุภาพเหมาะสม  

 ส าหรับการฝึกสอน และควบคุมทีม หากแต่งกายไม่เรียบร้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ 
 ตัดสิทธิไม่ให้ท าหน้าท่ีในการแข่งขันนัดนั้น 

12.5 กรรมการผู้ตัดสิน ให้แต่งกายตามระเบียบของสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทยก าหนด 
 
 

 



13. มารยาทและวินัยของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม 
ผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลาท่ีก าหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเมื่อเวลาผ่านไป 15 นาที 

หลังจากเวลาเริ่มการแข่งขันให้ปรับเป็นผู้แพ้ตลอดเวลาการแข่งขัน ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจ าทีมทุกคน
ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี คือมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และต้องปฏิบัติตามกติกาการ
แข่งขันอย่างเคร่งครัด หากมีผู้ใดละเมิดหรือฝ่าฝืน ผู้แทนสมาคมฯ จะรายงานให้การกีฬา แห่งประเทศ
ไทยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทราบและพิจารณาลงโทษต่อไป 

 

14. การประท้วง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 

15. คณะกรรมการผู้ตัดสิน 
15.1 ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้

ตัดสินท่ีผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการ
พิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 

  การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ      
อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน  

15.2 คณะกรรมการผู้ตัดสิน (รอบสุดท้ายระดับชาติ) ประกอบด้วย 
(1)  ผู้แทนสมาคมฯ 1 คน 
(2)  วิทยากร  2 คน 
(3)  ผู้ตัดสิน  20 คน 
 

16. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
16.1 สนามแข่งขันเป็นพื้นโฟมยางสังเคราะห์แมทเอธาโฟม อุปกรณ์ประกอบสนาม เช่น ป้ายบอกคะแนน 

ป้ายช่ือทีม โต๊ะ เก้าอี้กรรมการ ท่ีนั่งผู้เล่นส ารอง และผู้ควบคุมทีม ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้จัดให ้

16.2 อุปกรณ์ใบบันทึกคะแนนสมาคมกาบัดด้ีแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดให้ 
16.3 อุปกรณ์ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ 16.1 ให้แต่ละทีมจัดหามาเองโดยไม่ขัดต่อกติกาการแข่งขัน 

      16.4 สนามสามารถใช้พื้นสนามแมทเอธาโฟมของกีฬาเทควันโดได้ 
 

17. รางวัลการแข่งขัน 
17.1 ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อข้อบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
รางวัลชนะเลิศ      ท่ี 1   เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศ ท่ี 2   เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศ ท่ี 3    เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร  (ครองเหรียญร่วมกัน)  

17.2 มอบเหรียญ และประกาศนียบัตรให้ผู้ควบคุมทีมท่ีได้รับรางวัลตามผลการแข่งขัน 
17.3  รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 
17.4 รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภททีมชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 
17.5 หลักเกณฑ์การพิจารณา ให้ถือตามแนวปฏิบัติการคัดเลือกเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันแต่ละคู่ แล้วน า

ผลรวมมาจัดล าดับ 
 



 
18. จ านวนเหรียญรางวัล 

ประเภททีมชาย เหรียญทอง จ านวน  12 เหรียญ 
    เหรียญเงิน จ านวน  12 เหรียญ 
    เหรียญทองแดง จ านวน  24 เหรียญ 
    รวม  จ านวน  48 เหรียญ 

ประเภททีมหญิง เหรียญทอง จ านวน  12 เหรียญ 
    เหรียญเงิน จ านวน  12 เหรียญ 
    เหรียญทองแดง จ านวน  24 เหรียญ 
    รวม  จ านวน  48 เหรียญ 
 

19. จ านวนประกาศนียบัตร 
19.1 ส าหรับนักกีฬา    จ านวน 96 ใบ 
19.2 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีทีม   จ านวน 24 ใบ 

รวมทั้งส้ิน    จ านวน 120 ใบ 
     - ส าหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ท่ีได้รับจะมี ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ตามระเบียบท่ีก าหนด 

19.3 ประกาศนียบัตรส าหรับนักกีฬา เป็นเอกสารรับรองผลการแข่งขันใช้ควบคู่กับเหรียญรางวัล   
จะจัดพิมพ์ช่ือตัว ช่ือสกุล และสังกัด ตามข้อมูลในแต่ละประเภท 

    หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                   ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 
20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 20.1 ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ  

20.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
เท่านั้น 
 
21. ก าหนดการแข่งขันและการประชุมผู้จัดการทีม 

21.1 วันท่ี    มีนาคม 2560 
เวลา 09.00 – 16.30 น. อบรมเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันและเจ้าหน้าท่ีเทคนิค ณ สนามแข่งขัน 

21.2 วันท่ี   มีนาคม 2560 
เวลา 09.00 น.         ประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสิน ณ สนามแข่งขัน 
เวลา 12.00 – 14.00 น.  ช่ังน้ าหนักนักกีฬา ณ สนามแข่งขัน 
เวลา 14.00 น.         ประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ณ สนามแข่งขัน 

21.3 วันท่ี   มีนาคม 2560       วันแข่งขัน 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการแข่งขันกาบัดด้ี 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดระนอง 
กาบัดด้ี เยาวชนชาย 12 ทีม, เยาวชนหญิง 12 ทีม สนามแข่งขัน 2 สนาม แยก ชาย – หญิง 

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

 
รอบแรก  

แบ่งเป็น 4 สาย สายละ 3 ทีม แต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมท่ีมีคะแนนท่ี 1 และ 2 ของ
แต่ละสายไปเล่นในรอบสอง 

รวม ชาย 12 คู่ หญิง 12 คู่ 
 

สาย 
วันที ่

ชาย หญิง 
ก ข ค ง ก ข ค ง 

 มี.ค. 60 1–2 1–2  1–2 1–2 1–2 1–2  1–2 1–2 
 มี.ค. 60 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 
มี.ค. 60 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 
 

รอบสอง -  แข่งขันแบบแพ้คัดออก 
 

สาย 
วันที ่

ชาย หญิง 
A B A B 

 มี.ค. 60 ท่ี 1 สาย ก – ท่ี 2 
สาย ค, (คู่ท่ี 13) 

ท่ี 1 สาย ค – ท่ี 2 
สาย ก, (คู่ท่ี 14) 

ท่ี 1 สาย ก – ท่ี 2 
สาย ค, (คู่ท่ี 13) 

ท่ี 1 สาย ค – ท่ี 2 
สาย ก, (คู่ท่ี 14) 

 มี.ค. 60 ท่ี 1 สาย ข – ท่ี 2 
สาย ง (คู่ท่ี 15) 

ท่ี 1 สาย ง – ท่ี 2 
สาย ข (คู่ท่ี 16) 

ท่ี 1 สาย ข – ท่ี 2 
สาย ง (คู่ท่ี 15) 

ท่ี 1 สาย ง – ท่ี 2 
สาย ข (คู่ท่ี 16) 

 

รอบรองชนะเลิศ 
 

วันที่ ชาย หญิง 
 มี.ค. 60 ผู้ชนะคู่ท่ี 13 – ผู้ชนะคู่ท่ี 16 (คู่ท่ี 17) 

ผู้ชนะคู่ท่ี 14 – ผู้ชนะคู่ท่ี 15 (คู่ท่ี 18) 
ผู้ชนะคู่ท่ี 13 – ผู้ชนะคู่ท่ี 16 (คู่ท่ี 17) 
ผู้ชนะคู่ท่ี 14 – ผู้ชนะคู่ท่ี 15 (คู่ท่ี 18) 

มี.ค. 60 ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคู่ท่ี 17 – ผู้ชนะคู่ท่ี 18 (คู่ท่ี 19) 

ครองท่ี 3 ร่วมกัน 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคู่ท่ี 17 – ผู้ชนะคู่ท่ี 18 (คู่ท่ี 19) 

ครองท่ี 3 ร่วมกัน 

สรุป การแข่งขันทั้งหมด ชาย 19 คู่ หญิง 19 คู่ รวม 38 คู่ 
 
 



- เอกสารแนบ - 
รายช่ือนักกีฬากาบัดด้ีทีมชาติท่ีข้ึนทะเบียนกับสมาคม กาบัดด้ีแห่งประเทศไทย 

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล รายการที่ติดทีมชาติ ประจ าปี 

1 นางสาวอลิสา ล้ิมส าราญ 
กาบัดด้ีหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศอินเดีย 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2555 
2556 
2557 

2 นางสาวตรีวราภรณ์ ทองนุ่น กาบัดด้ีหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศอินเดีย 2555 

3 นางสาวนาลีรัตน์ เกสโร 

กาบัดด้ีหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศอินเดีย 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2555 
2555 
2556 
2557 

4 นางสาวเยาวเรศ นิสสระ กาบัดด้ีหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศอินเดีย 2555 

5 นางสาวอัจฉรา พวงเงนิ 
กาบัดด้ีเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งท่ี 3 ประเทศมาเลเซีย 
กาบัดด้ีหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศอินเดีย 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2554 
2555 
2557 

6 นางสาวน้ าฝน ค้างคีรี 
กาบัดด้ีหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศอินเดีย 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2555 
2556 
2557 

7 นางสาวชลดา ชัยประพันธ ์ กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 2557 

8 นางสาววรรทกานต์ กรรมโชติ 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2556 
2557 

9 นางสาวนุชนาถ ไม้หวั่น 
กาบัดด้ีหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศอินเดีย 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2555 
2556 
2557 

10 นางสาวกมลทิพย์ สุวรรณชนะ 

กาบัดด้ีหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศอินเดีย 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2555 
2555 
2556 
2557 

11 นายกฤษณะ จินตกสิกรรม กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2555 
12 นายไกรสร ค าพูล กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2555 
13 นายไกรลาศ ขันศรี กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2555 

14 นายคมสัน ทองค า 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2556 
2557 

15 นายสมบูรณ์ อาษา กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2555 

16 นางสาวจีรวรรณ นามเชียงใต้ 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 

2555 
2557 

17 นางสาวกฤตยา กวงขุนทด 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 

2555 
2557 



18 นางสาวจิราวรรณ เจริญรูป 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 

2555 
2557 

19 นางสาวรัตนา เรืองเกิด 
กาบัดด้ีหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศอินเดีย 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2555 
2557 

20 นางสาวรามณรี สงอาจินต์ 
กาบัดด้ีเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งท่ี 3 ประเทศมาเลเซีย 
กาบัดด้ีหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศอินเดีย 

2554 
2555 

21 นายตะวัน สุขเกษม กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2555 

22 นายเจนวิทย์ ดิษขนาน 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 

2555 
2556 
2557 

23 นางสาวธนัชพร ศรีจันทร์ 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 

2555 
2557 

24 นายติณณ์ ผลชู 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2556 
2557 

25 นายวรวุฒ ิ ช่วยเกิด 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2556 
2557 

26 นายนิสิต ไชยรัตน์ 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2556 
2557 

27 นายภูวนัย วรรณแสน 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2556 
2557 

28 นายณัฐพล ดวงจันทร์ค า กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 2557 

29 นายธนกร บุญเปี่ยม กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 2557 
30 นายอนุวัฒน ์ หนูแก้ว กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 2557 

31 นายสันติ บุญเชิด 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2556 
2557 

32 นางสาวนันทรัตน ์ นันทกิจโกศล 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

2556 
2557 

33 นางสาวทราย  แจ่มเจริญ กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 2557 
34 นางสาวอลิสา ทองสุข กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 2557 
35 นายศราวุธ ห่อเพชร กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 2557 
36 นายคุณากร จันทร์เจริญ กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 2557 
37 นายทรงศักดิ์ ศรีเหรา กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 2557 
38 นายชัยธวัช สิทธิสม กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 2557 
39 นายสุทธิเกียรติ ชุมพรพันธุ ์ กีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี  2557 
40 นายชัยวัฒน ์  เจริญพงศ์ กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 2557 
41 นายกฤษณะ  สอนพรม กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 2557 
42 นายฐาปกรณ์ เครืออยู่ กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 2557 
43 นางสาวปวิตรา สกุลมาก กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 2557 
44 นางสาวศิวิตา ปงเมฆ กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งท่ี 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 2557 

 


