
 
 

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

ณ จังหวัดระนอง 
************************* 

1.  สมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคม  นายระวี  เซกัล   
เลขาธิการสมาคม นางอัจฉรินทร์  สุทธิสวัสด์ิ   
สถานท่ีติดต่อ :    286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ช้ัน 16  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์  02-170-7464 โทรสาร  02-170-7465 
โทรศัพท์มือถือ  089-299-8806 

2.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
ประธานฝ่ายกีฬาคริกเก็ตของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ      ประธานกรรมการ 
ผู้แทนสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย                               รองประธานกรรมการ 
ผู้แทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย 1 คน            กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง              กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง              กรรมการและเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค 
ผู้แทนสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย                       ประธานกรรมการ 
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย                     กรรมการ 
ผู้แทนของสมาคมกีฬาคริกเก็ตฯ ท่ีได้รับการแต่งต้ัง                                กรรมการ 
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้นคู่กรณี)                     กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง              กรรมการและเลขานุการ 

4.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ   

               กติกาการแข่งขันของสมพันธ์คริกเก็ต (ประมวลกฎ (ฉบับปรับปรุง) ครั้งท่ี 2 ปี ค.ศ. 2003) 
4.2 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัย ในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น    
     หน้าท่ีของผู้แทนสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย และกรรมการด าเนินการแข่งขันฯ เป็น 
     ผู้วินิจฉัยช้ีขาด และถือเป็นที่สุด 
 

5.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ 

2550 หมวด 6 คุณสมบัตินักกีฬา ข้อ 22 และก าหนดให้นักกีฬาคริกเก็ตทีมชาติชุดใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ 

 
 
 



 
 
6.  ประเภทการแข่งขัน 
 6.1 ประเภททีมชายเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี นับปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 
 6.2 ประเภททีมหญิงเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี นับปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 

7.  จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุมทีม 
7.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้จังหวัดละ 2 ทีม (ทีมชาย 1 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม) ท้ังนี้ 
     แต่ละทีมส่งรายช่ือได้ไม่เกินทีมละ 20 คน และให้ส่งยืนยันรายช่ือนักกีฬา 15 คน สุดท้าย เมื่อส่ง  
     Entry Form By Name ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 60 วัน ส าหรับระดับภาคให้ส่งก่อนแข่งขัน 1 เดือน 
7.2 ให้แต่ละทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และเจ้าหน้าท่ี 3 คน 

                ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 
 
8.  ระเบียบการแข่งขัน 
 8.1 การแข่งขันจะแข่งขัน 15 Over 
 8.2 ต าแหน่ง Bowler สามารถขว้างได้คนละไม่เกิน 3 Over 

8.3 การแข่งขันที่ไม่เสร็จส้ินหรือถูกยกเลิก 
ก.  ถ้าการแข่งขันยังคงไม่เสร็จส้ิน ผู้ชนะจะเป็นทีมท่ีสามารถท าคะแนนเฉล่ียต่อโอเวอร์ได้เร็ว

กว่า ตลอดการแข่งขัน โดยมีเงื่อนไขว่ามีการขว้างอย่างน้อย 7 โอเวอร์ต่อทีมท่ีท าการตีภายหลัง ในกรณี   
          ท่ีทีมท่ีท าการตีก่อนต้องออกจากการแข่งขันโดยยังไม่ครบจ านวนเต็มท้ังหมดของโอเวอร์  ดังนั้น 
          แล้วค่าคะแนนเฉล่ียจะถูกค านวณตามจ านวนเต็มท้ังหมดของโอเวอร์ ไม่ใช่จ านวนของโอเวอร์ท่ีทีม 
          ต้องส้ินสุดการแข่งขัน  ถ้าหากค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากัน ทีมท่ีเสียวิกเก็ตน้อยกว่าใน 7 โอเวอร์แรกของ 
          อินนิ่งจะเป็นผู้ชนะ 

ข.  ถ้าหากมีการยกเลิกการแข่งขัน จ านวนของโอเวอร์ของทีมท่ีตีภายหลังจะต้องถูกปรับเปล่ียน
ให้เป็นจ านวนโอเวอร์ท่ีน้อยกว่า ( อย่างน้อยท่ีสุด 7 โอเวอร์ ) จ านวนโอเวอร์ท่ีแบ่งจากทีมท่ีท าการตีก่อน  
คะแนนเป้าหมายท่ีต้องท าให้ได้ผลชนะจะต้องถูกค านวณโดยการคูณจ านวนโอเวอร์ท่ีถูกปรับเปล่ียนด้วย
ค่าคะแนนเฉล่ียต่อโอเวอร์ของทีมท่ีท าการตีก่อน  
  ค. ถ้าหากมีคะแนนเท่ากันในการแข่งขัน 
   - รอบแรก ดูทีมท่ีมีจ านวนอัตราคะแนนสุทธิมาก ของทีมท่ีมีคะแนนเท่ากัน 
   - รอบสองและรอบชิงชนะเลิศ ใช้วิธีการ Bowl Out 5 ลูก ตัดสินผู้ชนะ 
8.3 กรรมการผู้ตัดสินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 8.4 การแข่งขันใช้สนามท่ีผู้จัดการแข่งขันก าหนด   

9.  การสมัครเข้าแข่งขัน 
9.1 ใหที้มนักกีฬาสมัครเข้าร่วมคัดเลือกในระดับภาคกับสมาคมกีฬาจังหวัดตามหลักเกณฑ์ท่ีการกีฬาแห่ง 

               ประเทศไทยก าหนด และส่งรายช่ือให้สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย ภายในก าหนดเวลา 
9.2 จังหวัดและจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันคัดเลือกระดับภาคร่วมกับสมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย      

                จะท าการคัดเลือกทีมนักกีฬาเป็นตัวแทนระดับภาค  
 
 
 
 
 



 
 
10.  การจัดการแข่งขัน  

10.1 ระดับภาค 
10.1.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งรายช่ือนักกีฬาท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 20 คน ภายในเวลาท่ี  
          ก าหนด 
10.1.2 ผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายช่ือนักกีฬาท่ีเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกนิ 15 คน ต่อคณะกรรมการ 
         จัดการแข่งขัน ในวันประชุมผู้จัดการทีม เมื่อยืนยันเสร็จจะไม่อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลง  
         ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
10.1.3 ทีมท่ีได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ โดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือก ได้แก่ 
 ก. เจ้าภาพกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (ทีมชาย 1 ทีม ,ทีมหญิง 1 ทีม) คือจังหวัดระนอง 
 ข. ทีมชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ีผ่านมา ( ไม่มี ) 

ค. ภาคใดท่ีมีทีมสมัครแข่งขันประเภทละไม่เกิน 2 ทีม (ทีมชาย 2 และทีมหญิง 2 ทีม)    
    ให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติโดยไม่ต้องท าการคัดเลือกระดับภาค 

10.1.4 ให้ท าการคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดต่างๆ จาก 5 ภาคๆ ละ 4 ทีม คือ ชาย 2 ทีม และ     
         หญิง 2 ทีม เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ และในแต่ละภาคใช้วิธีการจัดการแข่งขันดังนี้ 

ก. หากมีจ านวนทีม 3 - 5 ทีม ให้แข่งขันแบบพบกันหมด คัดเอาทีมท่ีได้อันดับ 1 และ 
   อันดับ 2 ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ข. หากมีจ านวนทีม 6 - 10 ทีม ให้แบ่งเป็น 2 สาย โดยวิธีจับฉลากแบ่งสาย และ 
   ด าเนินการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย คัดเลือกทีมท่ีได้อันดับ 1 และอันดับ 2 ของ   
   แต่ละสายเข้าไปแข่งขันรอบสอง และคัดทีมอันดับ 1 และทีมอันดับ 2 ได้สิทธิ์เข้าร่วม 
   การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ค. หากมีจ านวนทีมส่งแข่งขัน 11-12 ทีม ให้แบ่งสายดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

ใหแ้ต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมด คัดเอาทีมท่ีได้คะแนนเป็นท่ี 1 และท่ี 2 ของแต่ละ   
สายเข้ารอบสอง จับฉลากเพื่อแข่งขันแบบแพ้คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ  

10.2 ระดับชาติ 
10.2.1 ให้แต่ละทีมจังหวัดท่ีผ่านการคัดเลือกและได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ พิจารณาคัดเลือก 
         นักกีฬาท่ีได้แจ้งไว้ในรอบคัดเลือกระดับภาคให้เหลือรายช่ือนักกีฬาไม่เกิน 15 คน โดยใช้ 
          รายช่ือตามข้อ 10.1.1 เท่านั้น แล้วจัดส่งรายช่ือนักกีฬาดังกล่าวพร้อมหลักฐานให้แก่การ 
         กีฬาแห่งประเทศไทยภายเวลาท่ีก าหนด 

   
 
 
 
 
 

จ านวนทีม สาย A สาย B สาย C สาย D 
11 3 3 3 2 

12 3 3 3 3 



 
 

10.2.2 ทีมท่ีได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ (แต่ละประเภท) ประกอบด้วย 
                 ทีมชาย ทีมหญิง 
           ก. ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  =       1 ทีม   1 ทีม 
                              ข. ทีมชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ีผ่านมา =       - ทีม   - ทีม 
           ค. ทีมท่ีชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละภาค 5 ภาค       =     10 ทีม 10 ทีม 
                                                              รวมทั้งหมด  =     11 ทีม 11 ทีม                                               

    ง. หากทีมใดทีมหนึ่งสละสิทธิ์ หรือทีมไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด (12 ทีม) ใหส้มาคมฯ    
       เป็นผู้พิจารณาคัดสรรให้ครบตามจ านวน 12 ทีม โดยพิจารณาจากทีมอันดับท่ี 3 ของ   
       ทุกภาค โดยคิดจากคะแนนเฉล่ียสูงสุด ตามล าดับจนครบ 

10.2.3 ให้จัดการแข่งขันและด าเนินการแข่งขันเช่นเดียวกับ ข้อ 10.1.4 ของระเบียบนี้ตลอดจน
เสร็จส้ินการแข่งขัน 

 

11.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
11.1 คณะกรรมการฯด าเนินการอบรมและช้ีแจงการด าเนินการต่อเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องก่อนเริ่มการ 
       แข่งขัน 2 วัน 
11.2 คณะกรรมการฯด าเนินการช้ีแจงการปฏิบัติในการแข่งขันต่อผู้จัดการทีมคริกเก็ตก่อนเริ่มการ 
       แข่งขัน 1 วัน 
11.3 นักกีฬาผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องรายงานตัวและรับฟังค าช้ีแจงในการแข่งขันก่อนท าการแข่งขัน 
       ในแต่ละวันอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

12.  การแต่งกายของนักกีฬาและกรรมการ 
12.1 นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม แต่งกายสุภาพ ในกรณีสวมชุดกีฬาท่ีมีผู้สนับสนุนต้องไม่ขัดกับผู้สนับสนุน   

                 หลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ 
12.2 คณะกรรมการแต่งกายสุภาพตามท่ีเจ้าภาพจัดการแข่งขันก าหนด    

13.  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจ าทีม 
       นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมและขาดมารยาทอันดีงามหรือฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีและเสนอทางการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยเพื่อด าเนินการต่อไป 

14.  รางวัลการแข่งขนั 
14.1 ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
       พ.ศ. 2550 โดยท้ัง 2 ประเภทการแข่งขันมีรางวัลการแข่งขันดังนี ้
          (1) อันดับท่ี 1   เหรียญชุบทอง พร้อมประกาศนียบัตร 

   (2) อันดับท่ี 2   เหรียญชุบเงิน พร้อมประกาศนียบัตร  
   (3) อันดับท่ี 3   เหรียญชุบทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร (ครองเหรียญร่วม) 

        (4) โล่รางวัลนักกีฬา ดีเด่น ชาย – หญิง  และใบประกาศนียบัตร จ านวน  2  รางวัล 
     (5) โล่รางวัลผู้ฝึกสอน ดีเด่น ชาย – หญิง  และใบประกาศนียบัตร จ านวน  2  รางวัล 
 
 



      
 
      หมายเหตุ : เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้  
                       ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 

    14.2 รางวัลนักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักกีฬา ประกอบด้วย 
             ประธานกรรมการด าเนินการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ        ประธานกรรมการ 
            ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย                                           รองประธานกรรมการ 
            ผู้แทนสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยฯ   กรรมการ 
              กรรมการด าเนินการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ                          กรรมการ 
             ผู้ตัดสินการแข่งขัน               กรรมการ 

เงื่อนไขการพิจารณา ประกอบด้วย 
(1) เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบการแข่งขัน และค าตัดสินของผู้ตัดสิน/       
    คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
(2) มีมารยาทดีท้ังในและนอกเวลาท าการแข่งขัน 
(3) มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชม    
(4) นักกีฬาเยาวชนต้องไม่เป็นผู้ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด และอบายมุขท้ังปวง 
(5) มีทักษะฝีมือและผลการแข่งขันดี 
 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ ถือเป็นที่สุด 
 

15. คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
 - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินท่ี
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
 - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส 
หรือยุติธรรมของการตัดสิน 

16. ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
 - รายการท่ีแข่งขัน จ านวน      2    รายการ (ประเภททีมชาย 1 รายการ ทีมหญิง 1 รายการ) 
 - เหรียญชุบทอง  จ านวน    30    เหรียญ ประกาศนียบัตร    36    ใบ (รวมทีมชาย, ทีมหญิง) 
 - เหรียญชุบเงิน  จ านวน    30    เหรียญ ประกาศนียบัตร    36    ใบ (รวมทีมชาย, ทีมหญิง) 
 - เหรียญชุบทองแดง จ านวน    60    เหรียญ ประกาศนียบัตร    72    ใบ (รวมทีมชาย, ทีมหญิง) 
          - ส าหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ท่ีได้รับจะมี ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
            ตามระเบียบท่ีก าหนด 
 

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



 
 
18. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 

- ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย 
หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องด่ืม แอลกอฮอล์ ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
 - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
     1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
     2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 

19. การประชุมผู้จัดการทีม  
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คนหากจังหวัดใดไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้า
ร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทนและผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทราบต่อไป 

20. ปัญหาอื่นใดนอกเหนอืจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี ้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณา ค าตัดสินของคณะกรรมการ 

ถือเป็นเด็ดขาดและอุทธรณ์ไม่ได้ 

21. ก าหนดการแข่งขัน  
ระหว่างวนัท่ี 16 - 25 มีนาคม 2560  
ณ สนามกีฬาอ าเภอเมืองระนอง 
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