
ระเบียบการแข่งขนักฬีาชักกะเย่อ  
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จงัหวดัระนอง 
**************** 

1. สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 
 นายกสมาคม   นายนริส  สิงห์วงัชา 
 เลขาธิการสมาคม  พนัต ารวจเอก อ านาจ  อ่วมขนัท ์
 สถานที่ติดต่อ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  
     ชั้นที่  21  เลขที่ 286  ถนนรามค าแหง  แขวงหวัหมาก   
     เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 
 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
             ประธานฝ่ายชกักะเยอ่ของจงัหวดัเจา้ภาพ    ประธานกรรมการ  
             ผูแ้ทนสมาคมกีฬาชกักะเยอ่แห่งประเทศไทย   รองประธานกรรมการ  
             คณะกรรมการกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ                                           กรรมการ 
             นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ                                             กรรมการ 
             บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพแต่งตั้ง                                                 กรรมการและเลขานุการ 
             พนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทย                                          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง  
        3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบดว้ย  
 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ กกท.   ประธานกรรมการ 
    นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ                     กรรมการ 
    ผูแ้ทนสมาคมกีฬาชกักะเยอ่แห่งประเทศไทย  กรรมการ 
    ผูแ้ทนกองนิติการ กกท.             กรรมการ 
    ผูอ้  านวยการกองแข่งขนักีฬาเป็นเลิศ กกท.   กรรมการและเลขานุการ 
    หวัหนา้งานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท. กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบดว้ย  
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาชกักะเยอ่แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคชกักะเยอ่ กรรมการ 
ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนัชกักะเยอ่  กรรมการ 
ผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการ  
ผูจ้ดัการทีมทุกทีมที่เขา้แข่งขนั (ยกเวน้ คู่กรณี)   กรรมการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง    กรรมการและเลขานุการ 



2 

 

4. ข้อบังคบัและกติกาการแข่งขัน 

 4.1  ให้ใชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ
กติกาการแข่งขนักีฬาชกักะเยอ่ระดบัทวปีเอเชีย (ATWF) ฉบบัที่สมาคมกีฬาชกักะเยอ่แห่งประเทศไทย  ให้การ
รับรอง 
 4.2  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัหรือกติกาการแข่งขนั การวนิิจฉยัในกรณีนั้นๆ ให้
เป็นหนา้ที่ของผูแ้ทนสมาคมกีฬาชกักะเยอ่แห่งประเทศไทย  รองประธานอนุกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาชกักะเยอ่
เป็นผูต้ดัสิน 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 5.1  นกักีฬาที่สมคัรเขา้ท าการแข่งขนั จะตอ้งเป็นผูท้ี่คุณสมบติัว่าดว้ยการขึ้นทะเบียน เป็นนักกีฬาของ
สมาคมกีฬาจงัหวดันั้นๆ  ตามขอ้บงัคบัของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 
 5.2  การสมคัรเขา้แข่งขนั ให้เป็นไปตามประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทย และจะตอ้งไดรั้บการ
คดัเลือกเป็นตวัแทนระดบัภาคมาก่อน 
 5.3  ไม่เป็นผูท้ี่อยูใ่นระยะเวลาที่สมาคมกีฬาชกักะเยอ่แห่งประเทศไทย หรือประธานอ านวยการแข่งขนั
หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยไดล้งโทษใหพ้กัการแข่งขนั 
 5.4  นกักีฬาชาย และหญิง ตอ้งมีอายตุ  ่ากวา่ 19 ปี ( เกิด ปีพ.ศ. 2542 ขึ้นไป) 

6.  ประเภทการแข่งขันรอบคดัเลือกระดับภาค 

 6.1  ประเภททีมชาย           ผูเ้ล่น 8 คน   น ้ าหนกัรวมไม่เกิน  560   กิโลกรัม 
 6.2  ประเภททีมหญิง         ผูเ้ล่น 8 คน   น ้ าหนกัรวมไม่เกิน  480   กิโลกรัม 

7.  ประเภทการแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติ 

           7.1 ประเภททีมชาย   ผูเ้ล่น 8 คน   น ้ าหนกัรวมไม่เกิน   560   กิโลกรัม 
           7.2 ประเภททีมหญิง          ผูเ้ล่น 8 คน   น ้ าหนกัรวมไม่เกิน   480   กิโลกรัม 
           7.3 ประเภททีมชาย            ผูเ้ล่น 4 คน   น ้ าหนกัรวมไม่เกิน   280   กิโลกรัม 
           7.4 ประเภททีมหญิง          ผูเ้ล่น 4 คน   น ้ าหนกัรวมไม่เกิน   240   กิโลกรัม 
 

8.  จ านวนนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รอบคดัเลือกระดับภาค และรอบสุดท้ายระดับชาติ 

 8.1  ใหแ้ต่ละจงัหวดัส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกินประเภทละ 1 ทีม คือทีมชาย 1 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม                 
          8.2  จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัในแต่ละทีมดงัน้ี  จ  านวนผูเ้ล่น 8 คน ผูเ้ล่นส ารอง 2 คน   
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 8.3  เจา้หนา้ที่ทีม 3 คน ดงัน้ี ผูจ้ดัการทีม 1 คน ผูฝึ้กสอน 1 คน เพือ่ช่วยก ากบัการแข่งขนั และผูดู้แลทีม 
1 คน  เพื่อดูแลลูกทีมทั้งก่อนและหลังการแข่งขนั แต่จะไม่อนุญาตให้ติดต่อส่ือสารกับลูกทีม ระหว่างการ
แข่งขนัและจะตอ้งอยูใ่นต าแหน่งที่ก  าหนดใหโ้ดยผูต้ดัสินประจ าการแข่งขนัเท่านั้น 
 8.4  เจา้ภาพการแข่งขนัระดบัภาคทุกภาค จะตอ้งจดัให้มีการแข่งขนัเม่ือมีทีมจงัหวดัสมคัรเขา้แข่งขนั
ประเภทละ 3 ทีมขึ้นไป 
 8.5  การแข่งขนัรอบคดัเลือกระดับภาคทุกภาคจะก าหนดจดัการแข่งขนัเม่ือใด ให้เป็นไปตามความ
พร้อมของจงัหวดัเจา้ภาพ ภายใตข้อ้บงัคบัของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 โดยแจง้ใหส้มาคมกีฬาชกักะเยอ่แห่งประเทศไทย ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั 
 8.6  การแข่งรอบคดัเลือกระดับภาค จะตอ้งมีผูแ้ทนจากสมาคมกีฬาชักกะเยอ่แห่งประเทศไทยเป็น       
ผูค้วบคุมการด าเนินการจดัการแข่งขนั และให้ผูแ้ทนสมาคมกีฬาชักกะเยอ่แห่งประเทศไทย มีอ านาจแต่งตั้ง
เจา้หนา้ที่เทคนิคสนามกีฬาชกักะเยอ่ของภูมิภาคร่วมปฏิบติัหนา้ที่ได ้

9.  หลักเกณฑ์ และวิธีคดัเลือกทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 

 9.1  แต่ละจงัหวดั  คดัเลือกตวัแทนเพื่อส่งเขา้แข่งขนัในรอบคดัเลือกตวัแทนภาค ประเภทละ 1 ทีม 
(ทีมชาย 1 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม) 
 9.2  ทีมที่ได้สิทธิเขา้ร่วมการแข่งในรอบสุดทา้ย ในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33  คือ
ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศของแต่ละประเภท จากการแข่งในรอบคดัเลือกตวัแทนภาค, ทีมจงัหวดัเจา้ภาพ 
(จังหวัดระนอง) ประเภททีมชาย 1 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม และทีมชนะเลิศในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ประเภททีม 8 คน ชาย-หญิง ในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 32  รวมเป็น 12 ทีม 

10.  วิธีการจัดการแข่งขัน 

 10.1 ในการแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 

         10.1.1 ในกรณีที่มีทีมเขา้แข่งขนัไม่เกิน 7  ทีม ใหใ้ชว้ธีิแข่งขนัแบบพบกนัหมด 

                       รอบแรก   แข่งขนัแบบพบกนัหมด เพือ่หาทีมที่คะแนนอนัดบั 1 – 4 เขา้แข่งขนัในรอบรองชนะเลิศ 

                       รอบรองชนะเลิศ   

                                        ทีมคะแนนอนัดบั 1              พบ           ทีมคะแนนอนัดบั 4 

                                        ทีมคะแนนอนัดบั 2              พบ           ทีมคะแนนอนัดบั 3 

          10.1.2 ในกรณีที่มีทีมสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 8–12 ทีม ใหแ้บ่งการแข่งขนัออกเป็น 2 สาย 
                      รอบแรก  แข่งในแบบพบกนัหมดในสายเพือ่หาทีมที่มีคะแนนอนัดบั 1  ถึง 4 ของแต่ละสาย เขา้      
                      แข่งขนัในรอบ 8 ทีม 
         รอบ 8 ทีม   
                            คู่ที่ 1     ที่ 1 สาย ก.      พบ       ที่ 4 สาย ข. 
                            คู่ที่ 2     ที่ 1 สาย ข.        พบ       ที่ 4 สาย ก. 
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                            คู่ที่ 3     ที่ 2 สาย ก.        พบ       ที่ 3 สาย ข. 
                            คู่ที่ 4     ที่ 2 สาย ข.        พบ       ที่ 3 สาย ก. 
                       รอบรองชนะเลิศ 
                            คู่ที่ 1     ผูช้นะคู่ที่ 1 รอบ 8 ทีม      พบ       ผูช้นะคู่ที่ 3 รอบ 8 ทีม 
                            คู่ที่ 2     ผูช้นะคู่ที่ 2 รอบ 8 ทีม      พบ       ผูช้นะคู่ที่ 4 รอบ 8 ทีม 
                       รอบชิงชนะเลิศ  
                            ผูช้นะ   รอบรองชนะเลิศ        ชิงชนะเลิศ 
                            ผูแ้พ ้      รอบรองชนะเลิศ         ชิงที่ 3  
        10.1.3  คะแนนการแข่งขนั 
                      การแข่งขนัในรอบแรก ใชว้ิธีการแข่งขนัแบบ 2 คร้ัง ทีมที่ชนะการแข่งขนั 2 คร้ัง ติดต่อกนั  
                     จะไดค้ะแนน  3 คะแนน ส่วนทีมทีแ่พท้ั้ง 2 คร้ัง จะได ้0 คะแนน ทีมที่ชนะการแข่งขนัทีมละคร้ัง  
                     จะไดท้ีมละ 1 คะแนน 
                    การแข่งขนัในรอบ 8 ทีม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศใชว้ธีิการแข่งขนัแบบ 2 ใน  3 ทีม      
                       ที่ชนะการแข่งขนั 2 คร้ัง ต่อ 0 จะไดค้ะแนน 3 คะแนน ทีมที่แพจ้ะได ้0 คะแนน ทีมที่ชนะการ  
                       แข่งขนั 2 ต่อ 1 จะไดค้ะแนน 2 คะแนน ทีมที่แพ ้จะไดค้ะแนน 1 คะแนน 
                    ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากนัในอนัดบัใดก็ตาม และมีผลต่อการเขา้รอบหรืออนัดบัการเขา้รอบ  
                       ใหพ้จิารณาทีมที่มีน ้ าหนกัรวมนอ้ยกวา่เป็นทีมชนะ หรืออนัดบัดีกวา่ และหากมีน ้ าหนกัรวม 
                        เท่ากนัใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 

11.  การแต่งกายและอุปกรณ์ 
 11.1  นกักีฬาผูแ้ข่งขนัจะตอ้งสวมใส่ชุดกีฬาที่เหมาะสมอนัประกอบดว้ยกางเกงขาสั้น เส้ือเช้ิตกีฬาหรือ
เส้ือแขนยาว ถุงเทา้ยาวถึงเข่า หรือถุงเทา้กีฬา ชุดกีฬาแต่ละทีมจะตอ้งเป็นชุดเหมือนกนั 
 11.2  การแต่งกายส าหรับผูฝึ้กสอน และผูดู้แลทีมใหใ้ส่ชุดเหมือนกบันกักีฬาในทีม หรือจะใส่กางเกงขา
ยาวพร้อมเส้ือแจค็เก็ตสวมทบัก็ได ้โดยใหสี้เหมือนกบัชุดนกักีฬา 
 11.3  เคร่ืองป้องกนัศีรษะผูดึ้งเชือก  
  ผูฝึ้กสอน และผูดู้แลทีม จะไดรั้บอนุญาตให้สวมเคร่ืองป้องกนัศีรษะต่อไปน้ี หมวกพลาสติก ป้องกนั
ลูกตาและใบหนา้ หรือ ผูโ้พกหวัโดยเคร่ืองป้องกนัศีรษะจะตอ้งมีสีเดียวกนักบัชุดกีฬาของนักกีฬาในทีม เคร่ือง
ป้องกนัศีรษะบางประเภทที่จะตอ้งใส่ตามความเช่ือทางศาสนาอาจจะไดรั้บอนุญาตให้สวมใส่ได ้ทั้งน้ีให้ขึ้นอยู่
กบัการพจิารณาเป็นรายกรณีไป 
 11.4  เส้ือผา้ป้องกนัการบาดเจบ็  
 เส้ือผา้ป้องกนัผวิหนงัสามารถสวมใส่ใหอ้ยูใ่ตชุ้ดกีฬาไดต้ามความเหมาะสม และการไดรั้บอนุญาตจาก
ผูต้ดัสิน ในส่วนของเข็มขดัป้องกันการบาดเจ็บ จะอนุญาตให้สวมใส่ทบับนชุดกีฬาเท่านั้น ส าหรับเส้ือผา้
ป้องกนัการบาดเจบ็ของผูค้ดัทา้ยจะตอ้งมีความหนาไม่เกิน 5 เซ็นติเมตร และจะตอ้งสวมใส่ไวใ้ตชุ้ดนักกีฬา ให้
อยูร่ะหวา่งเชือกกบัล าตวัอุปกรณ์ที่มีลกัษณะเป็นห่วง ตะขอหรือมีเหล่ียมความคมเพื่อใชส้ าหรับการล็อคเชือก
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จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชบ้นเส้ือผา้ป้องกนัการบาดเจบ็โดยเด็ดขาด และวสัดุที่น ามาใชจ้ะตอ้งมีจุดมุ่งหมายอยา่ง
เดียวคือป้องกนัการบาดเจบ็ของนกักีฬาเท่านั้น 
 11.5  การใชเ้รซ่ิน (ยางเหนียว) 
 การใช้เรซ่ินมีไวเ้พื่อช่วยในการจบัยึดเชือก และการใชเ้รซ่ินจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะกบัมือเพียงอยา่ง
เดียวเท่านั้น ในการแข่งขนัประเภทในร่ม การใชเ้รซ่ินจะตอ้งได้รับอนุญาตและได้รับค าแนะน าจากผูต้ดัสิน
เท่านั้น 
 11.6  รองเทา้ 
 รองเทา้ที่ใชส้ าหรับการแข่งขนั เป็นรองเทา้กีฬาทัว่ไปพื้นเรียบ พื้นรองเทา้ไม่ควรกวา้งหรือยาวกว่า
ส่วนบนของรองเทา้ พื้นรองเทา้ควรท าจากยางที่ช่วยยดึท าให้ติดกบัลู่ยางให้มากที่สุด และจะตอ้งไม่เป็นพื้นที่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายใหแ้ก่พื้นลู่ยางหรือพื้นสนามแข่งขนั ขนาดความกวา้งและความยาวสูงสุดของพื้นรองเทา้
จะตอ้งไม่เกินความยาวของเทา้เปล่าของผูเ้ล่น 20 เปอร์เซ็นต ์วสัดุที่ใชป้ระกอบพื้นรองเทา้ ควรเป็นผืนผา้ที่แห้ง
และสะอาดปราศจากสารเคมี และสารหล่อล่ืนใดๆ กรณีที่มีขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัรองเทา้ ให้เจา้หน้าที่ที่ดูแลการ
แข่งขนัเป็นผูต้ดัสินช้ีขาด 

12. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

 นกักีฬาและเจา้หนา้ที่ทีม จะตอ้งประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัความเป็นนกักีฬาที่ดี ปฏิบติัตามกติกาการ
แข่งขนัและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัก าหนด เพื่อให้การแข่งขนัด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อกติกาการแข่งขนัจะพจิารณาโทษตามควรแต่กรณี 
 

13. การประชุมผู้จัดการทีม  

จะตอ้งมีผูจ้ดัการทีม หรือผูแ้ทนของแต่ละทีมเขา้ร่วมประชุมอยา่งน้อยทีมละ 1 คน หากจงัหวดัใดไม่มี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งน้ี กกท. ไม่อนุญาตใหน้กักีฬาเขา้

ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีม เพือ่ท  าหนา้ที่แทน และผูแ้ทนสมาคมฯ จะตอ้งท ารายงานเสนอใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย

ทราบต่อไป 
 

14. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 

       คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
    - ผูต้ดัสินตอ้งผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู ้
ตดัสินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวตอ้งขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นผูต้ดัสินกีฬา 
   - การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูต้ดัสินตอ้งตระหนกั และค านึงถึงการมีส่วนไดส่้วนเสีย ในกรณีที่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง หรืออาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ที่ เพือ่มิใหเ้กิดค าครหาหรือเกิดการประทว้งฯ อนัเช่ือได้
วา่ไม่โปร่งใส หรือยติุธรรมของการตดัสิน  
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15.  การประท้วง 

 15.1  การประทว้งคุณสมบติัของนักกีฬา ให้ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการ  
แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 15.2  การประทว้งเทคนิค ให้ประทว้งโดยใช้แบบฟอร์มที่สมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทยเป็นผู ้
ก  าหนดขึ้นเท่านั้น ใหย้ืน่ประทว้งต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์พร้อมเงินประกนัจ านวน 2,000 บาท หากค า
ประทว้งไม่เป็นผล ใหริ้บเงินประกนัดงักล่าวตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจา้ภาพ 

16. บทลงโทษ 
       ในการแข่งขนัระดบัชาติ ถา้นกักีฬาไม่มาท าการแข่งขนัหรือนกักีฬาที่ไม่มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ กกท. 
มาท าการแข่งขนัหรือผูฝึ้กสอนไม่มาปฏิบติัหนา้ที่ โดยไม่มีเหตุอนัสมควร จะถูกพจิารณาโทษงดเบี้ยเล้ียงและถูก
ตดัสิทธ์ิในการแข่งขนัในปีนั้นและปีต่อไป ตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

17.  รางวัลการแข่งขัน 

 ใหเ้ป็นไปตามที่บญัญติัไวใ้นขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ             
พ.ศ.  2550                
  รางวลัที่  1  เหรียญชุบทอง                  และประกาศนียบตัร 
  รางวลัที่  2  เหรียญชุบเงิน   และประกาศนียบตัร 
  รางวลัที่  3  เหรียญชุบทองแดง  และประกาศนียบตัร 
  โล่รางวลันกักีฬาดีเด่น ชาย – หญิง จ  านวน 2 รางวลั และประกาศนียบตัร 

  โล่รางวลัผูฝึ้กสอนดีเด่นทีม ชาย – หญิง จ  านวน 2 รางวลั และประกาศนียบตัร 

- ส าหรับใบประกาศนียบตัร นอกเหนือจากนกักีฬาผูท้ี่ไดรั้บจะมี ผูจ้ดัการทีม, ผูฝึ้กสอน, ผูช่้วยผูฝึ้กสอน 
ตามระเบียบที่ก  าหนด 
 

18.  ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 

     - รายการที่แข่งขนั จ านวน..............รายการ 

     - เหรียญชุบทอง  จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบตัร............ใบ 

     - เหรียญชุบเงิน  จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบตัร............ใบ 

     - เหรียญชุบทองแดง จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบตัร............ใบ 

      หมายเหตุ : เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูด้  าเนินการจดัเตรียมไวใ้ห้ 
ในส่วนโล่รางวลันกักีฬาดีเด่น/ผูฝึ้กสอนดีเด่น กกท. เป็นผูด้  าเนินการให้ 
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19. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 

       หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
    1. เป็นนกักีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขนัแต่ละรายการ 
    2. เป็นนกักีฬาที่มีทกัษะและเทคนิคการเล่นที่สูง  
    3. เป็นนกักีฬาที่มีมารยาทและมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา  
   4. เป็นนกักีฬาที่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
    5. อ่ืน ๆ ตามมติขอ้ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ดัสิน  
      หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  
    1. ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการเขา้ร่วมการแข่งขนั และปฏิบติัหนา้ที่ใน 
                  ฐานะผูฝึ้กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 

2. ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีมารยาทดี มีนกักีฬาไดรั้บเหรียญรางวลั เหรียญทองรวมมากที่สุด ถา้          
    เหรียญทองเท่ากนั ใหพ้จิารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดบั  

    3. เป็นผูป้ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
    4. อ่ืน ๆ ตามมติขอ้ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ดัสิน  
 

20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 

        1. ใหน้กักีฬาผูท้ี่ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั หรือ 
                  แต่งกายดว้ยชุดวอร์มทั้งชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัที่นกักีฬาสงักดั และการแต่งกายของ 
                 นกักีฬาใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ  
     2. พธีิเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัใหใ้ชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย  เท่านั้น 
 

21. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 

     - ส าหรับเคร่ืองหมายการคา้ ค าโฆษณา หรือสญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ

เกมส์การแข่งขนั ใหมี้ขนาดไม่เกิน 2 x 3 น้ิว และหา้มน าตรา หรือเคร่ืองหมายการคา้ที่เป็นการประชาสมัพนัธ์

การขาย หรือเก่ียวกบับุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ส่ลงท าการแข่งขนัโดยเด็ดขาด  

     - อนุญาตใหใ้ชช่ื้อจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาที่มีขนาด ดงัน้ี 

               1. ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 

               2. ช่ือจงัหวดั  มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 

 

******************************************** 
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ก าหนดการแข่งขันกฬีาชักกะเย่อ 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่33 ( พ.ศ. 2560 ) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จงัหวดัระนอง 
****************************** 

 
วันที่    มีนาคม 2560 09.00 น. - อบรมเจา้หนา้ที่จดัการแข่งขนั 
    
วันที่    มีนาคม 2560 09.00 น. - ชัง่น ้ าหนกันกักีฬา 
   13.00 น.         - ประชุมผูจ้ดัการทีม 
 
วันที่     มีนาคม 2560 09.00 น. - แข่งขนัประเภท 4 คน ชาย - หญิง รอบแรก  
 
วันที่    มีนาคม 2560 10.00 น. - แข่งขนัประเภท 4 คน ชาย - หญิง รอบ 8 ทีม, รอบรองชนะเลิศ, ชิงที่ 3 
  และรอบชิงชนะเลิศ  
  
วันที่    มีนาคม 2560             - พักการแข่งขัน 1 วัน 
 
วันที่    มีนาคม 2560 09.00 น. - แข่งขนัประเภท 8 คน ชาย - หญิง รอบแรก  
 
วันที่    มีนาคม 2560 10.00 น. - แข่งขนัประเภท 8 คน ชาย - หญิง รอบ 8 ทีม, รอบรองชนะเลิศ, ชิงที่ 3
      และรอบชิงชนะเลิศ 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการแข่งขันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 


