
 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาตะกร้อ  

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

************************** 
 1. สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย 
    นายกสมาคม    พลตรี จารึก    อารีราชการัณย์     
    เลขาธิการ                         นายธนวัฒน์   ประสงค์เจริญ 
    สถานท่ีติดต่อ    226 บ้านอัมพวัน ส่ีเสาเทเวศน์  ถนนศรีอยุธยา  

เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
     โทรศัพท์  02-282 6771 
     โทรสาร 02-282 6772 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
     ประธานฝ่ายกีฬาตะกร้อของจังหวัดเจ้าภาพ    ประธานกรรมการ 
      ผู้แทนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย     รองประธานกรรมการ 
      คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ               กรรมการ 
      นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ            กรรมการ 
      บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง                   กรรมการและเลขานุการ 
      พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
    3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.    ประธานกรรมการ 
 นายกสมาคมกีฬาจังหวัด      กรรมการ 
 ผู้แทนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
 ผู้แทนกองนิติการ กกท.      กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.    กรรมการและเลขานุการ 
 หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 

ผู้แทนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย    ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาตะกร้อ     กรรมการ 
ประธานจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ     กรรมการ 
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้นคู่กรณี)     กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง   กรรมการและเลขานุการ 

4. ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 
      4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
      4.2 กติกาการแข่งขันตะกร้อทุกประเภทให้ใช้กติกาและธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย 
            ท่ีประกาศและใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 



2 

5. หลักเกณฑ์คณะกรรมการผู้ตัดสินในการพิจารณาผู้ตัดสินลงปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน 
     5.1 ผู้ตัดสินจะต้องผ่านการอบรมจากสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และ            
           ผู้ตัดสินท่ีผ่านการอบรม ดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้รับการพิจารณา 
           จากสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
           เป็นผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ 
     5.2 การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนักและค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ 
            อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วง อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส 
            หรือความยุติธรรมของการตัดสิน         

6. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ 2550 และคงอายุ
นักกีฬาไว้ไม่เกิน 18 ปี 

7. ประเภทการแข่งขัน มี 10 ประเภท  
ทีมชาย      ทีมหญิง 

    1. เซปักตะกร้อทีมชุด    6. เซปักตะกร้อทีมชุด 
    2. เซปักตะกร้อทีมเด่ียว   7. เซปักตะกร้อทีมเด่ียว 
    3. เซปักตะกร้อคู่ ทีมเด่ียว   8. เซปักตะกร้อคู่ ทีมเด่ียว  
    4. ตะกร้อลอดห่วงสากล   9. ตะกร้อลอดห่วงสากล 
    5. เซปักตะกร้อชายหาด ทีมเด่ียว           10. เซปักตะกร้อชายหาด ทีมเด่ียว 

 8. จ านวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการข้ึนทะเบียนเพือ่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละประเภท 
     8.1 การส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีของแต่ละจังหวัดในการขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี ้
           8.1.1 เซปักตะกร้อ (ทีมชายและทีมหญิง) ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาขึ้นทะเบียน เพื่อเตรียมเข้าร่วมการ 
                    แข่งขันได้ประเภทละไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คนผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ฝึกสอน 2 คน  
                    โดยอนุญาตให้ มีนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งท่ี  28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
                    ตามบัญชีแนบท้ายได้ไม่เกินทีมละ 1 คน และอนุญาตใหล้งแข่งขันในประเภททีมชุดเท่านั้น     
           8.1.2 ตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาขึ้นทะเบียน เพื่อเตรียมเข้า   

        ร่วมการแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน 
          8.1.3 เซปักตะกร้อชายหาด ทีมเด่ียว (ทีมชายและทีมหญิง) ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาขึ้นทะเบียน  
                   เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ผู้จัดการทีม 1 คน  
                   และผู้ฝึกสอน 1 คน  
          8,1.4 อนุญาตให้นักกีฬาตะกร้อแต่ละคนขึ้นทะเบียน และเข้าร่วมท าการแข่งขันได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น  

    คือ เซปักตะกร้อ  หรือตะกร้อลอดห่วงสากล  หรือเซปักตะกร้อชายหาด 
      หมายเหตุ    วัน เวลา การขึ้นทะเบียนนักกีฬา ให้เป็นไปตามก าหนดการของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  

9. หลักเกณฑ์ วิธีการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ให้ด าเนินการคัดเลือกทีมท่ีจะเข้าไปแข่งขัน    
    ระดับชาติ รวมประเภทละ 10 ทีม โดยให้ด าเนินการคัดเลือกดังนี้ 
    9.1 การสง่รายชื่อนักกีฬาในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคให้ทุกจังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขัน ปฏิบัติดังนี้ 
          9.1.1 ประเภทเซปักตะกร้อทีมชุดชายและทีมชุดหญิง  
                  1. นักกีฬามีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้เพียงจังหวัดเดียว  
                  2. ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันในรอบคัดเลือกได้ ทีมละไม่น้อยกว่า 9 คน  
                      แต่ไม่เกิน 12 คน จากรายช่ือตามข้อ 8.1.1 ต่อนายทะเบียนของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 



3 

                      ในวันประชุมผู้จัดการทีม หลังจากส่งรายช่ือนักกีฬาแล้วไม่อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลง  
       หมายเหตุ  เซปักตะกร้อทีมเด่ียว และทีมคู่ ไม่ต้องคัดเลือก 
         9.1.2 ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง)  
                  1. นักกีฬามีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้เพียงจังหวัดเดียว 
                  2. ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันในรอบคัดเลือกได้ ทีมละไม่น้อยกว่า 5 คน 
                      แต่ไม่เกิน 6 คน จากรายช่ือตามข้อ 8.1.2 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุม 
                      ผู้จัดการทีม หลังจากส่งรายช่ือนักกีฬาแล้วไม่อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลง  
          9.1.3 ประเภทเซปักตะกร้อชายหาด ทีมเด่ียวชายและทีมเด่ียวหญิง  
                   1. นักกีฬามีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้เพียงจังหวัดเดียว  
                   2. ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันในรอบคัดเลือกได้ ทีมละไม่น้อยกว่า 4 คน  
                      แต่ไม่เกิน 6 คน จากรายช่ือตามข้อ 8.1.3 ต่อนายทะเบียนของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
                      ในวันประชุมผู้จัดการทีม หลังจากส่งรายช่ือนักกีฬาแล้วไม่อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
    9.2 การคัดเลือกระดับภาค  
           ให้ท าการคัดเลือกหาทีมตัวแทนภาค เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ภาค  
           แต่ละภาคคัดทีมเข้ารอบประเภทละ 2 ทีม (จังหวัด) รวม 10 ทีม โดยให้คัดเลือกเฉพาะ เซปักตะกร้อ   
           ทีมชุดชาย และทีมชุดหญิง, ตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง, เซปักตะกร้อชายหาด ทีมเด่ียวชาย 
           และทีมเด่ียวหญิง โดยให้แต่ละภาคใช้วิธีการจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
         9.2.1 เซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายและทีมชุดหญิง หากมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือก 
                  แต่ละประเภทไม่เกิน 5 ทีม ให้แข่งขันแบบพบกันหมด หากมทีีมสมัครต้ังแต่ 6 ทีม ขึ้นไป ให้แบ่งสาย 
                 การแข่งขันโดยแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย หรือแข่งขันแบบแพ้ 2 ครั้งคัดออก    
          9.2.2 ตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง  หากมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันใน รอบคัดเลือกแต่ละ 
                  ประเภทไม่เกิน 5 ทีม ให้แข่งขันแบบพบกันหมด หากมีทีมสมัคร ต้ังแต่ 6 ทีมขึ้นไป ให้แบ่งสายการ 
                  แข่งขันโดยแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย หรือแข่งขันแบบแพ้ 2 ครั้งคัดออก 
                  (ให้แข่งขัน 2 สนาม พร้อมกัน ทีมใดได้แต้ม (Score) มากกว่าเป็นทีมชนะ ตามกติกาการแข่งขัน)    
          9.2.3 เซปักตะกร้อชายหาดประเภททีมเด่ียวชายและทีมเด่ียวหญิง หากมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันใน 
                  รอบคัดเลือก แต่ละประเภทไม่เกิน 5 ทีม ให้แข่งขันแบบพบกันหมด หากมีทีมสมัครต้ังแต่ 6 ทีมข้ึนไป    
                  ให้แบ่งสายการแข่งขันโดยแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย หรือแข่งขันแบบแพ้ 2 ครั้งคัดออก   
                  กรณมีีทีมที่ได้คะแนนเข้ารอบเทา่กัน จ านวน 2 ทีม ให้พิจารณาจากผลการแข่งขันของ     
                  คู่กรณีทีมชนะให้ได้อันดับที่ดีกว่า และจ านวน 3 ทีม ให้ใช้วิธีการจับสลากหาทีมที่ได้อันดับดีกว่า 
           9.2.4 ต้องจัดให้มีการแข่งขันชิงต าแหน่งท่ี 3 ทุกประเภท 
           9.2.5 หากภาคใดสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม ให้ท้ัง 2 ทีม ได้สิทธิไปแข่งขันระดับชาติโดยไม่ต้องคัดเลือก   
           9.2.6 หากภาคใดมีทีมสมัครเข้าแข่งขันน้อยกว่า 2 ทีม ให้ทีมนั้นได้สิทธิไปแข่งขันระดับชาติ โดยไม่ต้อง 
                  คัดเลือก และให้พิจารณาทีมที่ 3 จากภาคหนึ่งภาคใดที่มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจ านวนมาก 
                  ที่สุด ได้สิทธิไปแข่งขันระดับชาติ แทน  
    9.3 ทีมที่ได้สิทธิแข่งขันระดับชาติ โดยไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค จ านวน 2 ทีม ประกอบด้วย 
            9.3.1 ทีมชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 32 (สุพรรณบุรีเกมส์)  
                   ประกอบด้วย 

          1. เซปักตะกร้อ ทีมชาย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี    
                   2. เซปักตะกร้อ ทีมหญิง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์    
                    3. ตะกร้อลอดห่วงสากล ทีมชาย ได้แก่ จังหวัดนครพนม   
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          4. ตะกร้อลอดห่วงสากล ทีมหญิง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม   
          5. เซปักตะกร้อชายหาด ทีมเด่ียวชาย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  
          6. เซปักตะกร้อชายหาด ทีมเด่ียวหญิง  ได้แก่  จังหวัดชัยนาท   

         9.3.2 ทีมเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งเยาวชนชาติ คร้ังที่  33 (จังหวัดชุมพร)      
                 ประกอบด้วย.- 

1. เซปักตะกร้อ ทีมชาย 
2. เซปักตะกร้อ ทีมหญิง  
3. ตะกร้อลอดห่วงสากล ทีมชาย 
4. ตะกร้อลอดห่วงสากล ทีมหญิง 

                     5. เซปักตะกร้อชายหาด ทีมเด่ียวชาย   
                     6. เซปักตะกร้อชายหาด ทีมเด่ียวหญิง  
 

10. หลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันระดับชาติ (แต่ละประเภท) 
    10.1 จ านวนนักกีฬา ให้แต่ละจังหวัดท่ีผ่านการคัดเลือกระดับภาคและจังหวัดท่ีได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ 
           ให้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ จาก “แบบแจ้งรายช่ือนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม แล้วจัดส่ง 
           รายช่ือนั้นให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยตามจ านวนและระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้ด าเนิน  ดังต่อไปนี้  
           10.1.1 ประเภทเซปักตะกร้อทีมชาย และทีมหญิง ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามข้อ 8.1.1  (จ านวนไม่เกิน 15 คน)     
                       ใหส่้งรายช่ือนักกีฬาจ านวนไม่เกิน 12 คน ตามวัน เวลา ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด ดังนี้ 
                      1. เซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายและทีมชุดหญิง ให้ตรวจสอบรายช่ือจ านวนไม่เกิน 12 คน             
              2. เซปักตะกร้อประเภททีมเด่ียวชายและทีมเด่ียวหญิง ให้แต่ละจังหวัดส่งรายช่ือนักกีฬาได้ไม่น้อย 
                          กว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ตามก าหนดเวลาท่ีได้แจ้งให้ทราบในวัน 
                          ประชุมผู้จัดการทีม 
                      3. เซปักตะกร้อประเภทคู่ชายและคู่หญิง ให้แต่ละจังหวัดส่งรายช่ือนักกีฬาได้ไม่นอ้ยกว่า 2 คน และ 
                          ไม่เกิน 3 คน ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ตามก าหนดเวลาท่ีได้แจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม  
                           โดยจะต้องไม่มีช่ือซ้ ากับประเภททีมเด่ียว 
             10.1.2  ตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาย และ ทีมหญิง ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามข้อ 8.1.2 (จ านวนไม่เกิน 8  คน)    
                        ให้ส่งรายช่ือนักกีฬาจ านวนไม่เกิน 6 คน ตามวัน เวลา ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด 
             10.1.3  เซปักตะกร้อชายหาดทีมเด่ียวชายและทีมเด่ียวหญิง  ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามข้อ 8.1.3  (จ านวน 
                        ไม่เกิน 8 คน) ใหส่้งรายช่ือนักกีฬาจ านวนไม่เกิน 6 คน ตามวัน เวลา ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย    
                        ก าหนด 
 10.2 ทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ แต่ละประเภท ๆ ละ 12 ทีม (จังหวัด) ประกอบด้วย  
          10.2.1 ทีมท่ีได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ได้แก่  
                        1. ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค 5 ภาค รวม 10 ทีม (จังหวัด) 
                           (ทีมชาย 2 ทีม, ทีมหญิง 2 ทีม / 1 ภาค) 
                       2. ทีมชนะเลิศ  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 32 (ทีมชาย 1 ทีม, ทีมหญิง 1 ทีม) 
                       3. ทีมจังหวัดเจ้าภาพ (ทีมชาย 1 ทีม, ทีมหญิง 1 ทีม)  
                   หมายเหตุ  หากเกิดกรณี มีทีมไม่ครบ 12 ทีม ให้พิจารณาทีมท่ีได้อันดับท่ี 3 จากการคัดเลือกระดับภาค    
                                 ท่ีมีจ านวนทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากท่ีสุด ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติแทน   
                                 ตามล าดับ             
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รายการ 
จ านวน (ทีม) 

ชาย หญิง 

1. ทีมจากรอบคัดเลือกระดับภาค  5 ภาค 
    (ทีมชาย 2 ทีม , ทีมหญิง 2 ทีม / 1   ภาค) 

10 10 

2. ทีมชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 
    (ทีมชาย 1 ทีม , ทีมหญิง 1 ทีม) 

1 1 

3. ทีมเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33  
    (ทีมชาย 1 ทีม , ทีมหญิง 1 ทีม) 

1 1 

จ านวนทีมที่เข้าแข่งขันในระดับชาติ 12 12 

 
10.3 วิธีจัดการแข่งขันระดับชาติ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
     10.3.1 วิธีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเซปักตะกร้อ, ตะกร้อลอดห่วงสากล และเซปักตะกร้อ 
              ชายหาด ให้ท าการจับสลากลงตามหมายเลข ตามล าดับดังนี้ 

   - ให้ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี  32  จับสลากลงสายในทีมท่ี 1 ของ สาย A หรือสาย B 
   - ให้ทีมท่ีได้อันดับท่ี 1 ของแต่ละภาคจับสลากลงสายตามล าดับโดยการแยกสาย  คือ สาย A 1 ทีม 
     สาย B 1 ทีม สาย C 1 ทีม สาย D 2 ทีม และตามด้วยทีมท่ีได้ อันดับท่ี 2 ทีมท่ีมาจากภาคเดียวกัน 
     ให้อยู่ต่างสายกัน 
    - ในการจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกลงสายในต าแหน่งหมายเลขใด หรือ  
      สายใดก็ได้ ตลอดเวลาการจับสลาก 
    - ประเภททีมเด่ียว และ ทีมคู่ ให้ทีมเจ้าภาพมีสิทธิเลือกจับสลากลงสายก่อน หรือ หลังในเวลาใดก็ได้ 
      ตลอดเวลาการจับสลาก                                                                     

       10.3.2  เซปักตะกร้อ ประเภททีมชุด (ชาย – หญิง)  
        รอบแรก  ให้ท าการจับสลากลงตามหมายเลข 1 – 12 โดยแบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม แข่งขัน 
                     แบบพบกันหมดในสาย คัดทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และ 2 ของสายเข้าแข่งขันในรอบท่ีสอง  
                  กรณมีีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน จ านวน 2 ทีม ให้พิจารณาจากผลการแข่งขันของคู่กรณี  
                     ทีมชนะให้ได้อันดับที่ดีกว่า และจ านวน 3 ทีม ให้ใช้วิธีการจับสลากหาทีมที่ได้อันดับดีกว่า 
      รอบสอง   น าทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และ 2 ของแต่ละสาย จัดการแข่งขันแบบ   แพ้คัดออก  
                    และให้ท าการจับสลากคู่แข่งขัน ตามท่ีก าหนดไว้โดยให้ทีมท่ี  เป็นท่ี 1 ของแต่ละสาย 
                    จับสลากเป็นทีมยืนก่อนและให้ทีมท่ีเป็นท่ี 2 ของสาย   จับสลากเข้าเป็นคู่แข่งขัน 
                    ตามล าดับ และคู่แข่งขันต้องไม่เป็นทีมท่ีมาจากสาย  เดียวกัน ดังนี ้   
                                         คู่  P   ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….         
                                         คู่  Q  ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….           
                                         คู่  R   ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….         
                                         คู่  S   ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….         
          รอบรองชนะเลิศ  ทีมชนะคู่  P   แข่งขันกับ  ทีมชนะคู่  Q  
                                 ทีมชนะคู่  R   แข่งขันกับ  ทีมชนะคู่  S  
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          รอบชิงชนะเลิศ    ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ  
                                 ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้ต าแหน่งท่ี 3 ท้ัง 2 ทีม  

        10.3.3 เซปักตะกร้อ ประเภททีมเด่ียว และทีมคู ่(ชาย – หญิง)  
          รอบแรก       ให้ท าการจับสลากลงตามหมายเลข โดยแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สาย A ต้ังแต่หมายเลข  
                                  1-6 และสาย B ต้ังแต่หมายเลข 7 – 12 ใช้ระบบการแข่งขันแพ้คัดออก                                                                                                       
          รอบชิงชนะเลิศ    ทีมท่ี 1 สาย A ชิงชนะเลิศกับ ทีมท่ี 1 สาย B ส่วนทีมท่ีแพ้เป็นท่ี 2 สาย A  
                                  กับทีมท่ีแพ้เป็นท่ี 2 ของสาย B ให้ได้ต าแหน่งท่ี 3 ท้ัง 2 ทีม 
        10.3.4 ตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง 
         รอบแรก  ให้ท าการจับสลากลงตามหมายเลข 1 – 12  โดยแบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม แข่งขัน 
                      แบบพบกันหมดในสาย คัดทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และ 2  ของสายเข้าแข่งขันในรอบทีสอง                                                                                                        
                      กรณีมีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน จ านวน 2 ทีม ให้พิจารณาจากผลการแข่งขันของ คู่กรณี  
                      ทีมชนะให้ได้อันดับที่ดีกว่า และจ านวน 3 ทีม ให้ใช้วิธีการจับสลากหาทีมที่ได้อันดับดีกว่า 
       รอบสอง   น าทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และ 2 ของแต่ละสาย จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก และให้ 
                     ท าการจับสลากคู่แข่งขันตามท่ีก าหนดไว้ โดยให้ทีมท่ีเป็นท่ี 1 ท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดใน       
                     รอบแรกเป็นทีมวางคู่ P ให้ทีมท่ีเป็นท่ี 1 ท่ีมีคะแนนรวมต่ าสุดในรอบแรกเป็นทีมวางคู่ 
                      Q  ให้ทีมท่ีเป็นท่ี 1 ท่ีมีคะแนนรวมอันดับ 2 ในรอบแรกเป็นทีมวางคู่ R และให้ทีมท่ี 
                      เป็นที่ 1 ท่ีมีคะแนนรวมอันดับ 3 ในรอบแรกเป็นทีมวางคู่ S และให้ทีมท่ีเป็นท่ี 2 ของ 
                      สายจับสลากเข้าเป็นคู่แข่งขันตามล าดับ และคู่แข่งขันต้องไม่เป็นทีมท่ีมาจากสายเดียวกัน              
                      ดังนี้    
                                         คู่  P   ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….         
                                         คู่  Q  ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….           
                                         คู่  R   ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….         
                                         คู่  S   ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….         
       รอบรองชนะเลิศ    ทีมชนะคู่  P   แข่งขันกับ  ทีมชนะคู่  Q  
                               ทีมชนะคู่  R   แข่งขันกบั  ทีมชนะคู่  S  
       รอบชิงชนะเลิศ     ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ  
                                ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้ต าแหน่งท่ี 3 ท้ัง 2 ทีม  

       10.3.5 เซปักตะกร้อชายหาดประเภททีมเด่ียวชาย และทีมเด่ียวหญิง 
        รอบแรก   ให้ท าการจับสลากลงตามหมายเลข 1 – 12 โดยแบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม  
                    แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย คัดทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และ 2 ของสายเข้าแข่งขัน 
                     ในรอบท่ีสอง  
                     กรณีมีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน จ านวน 2 ทีม ให้พิจารณาจากผลการแข่งขัน ของคู่กรณี 
                     ทีมชนะให้ได้อันดับที่ดีกว่า และจ านวน 3 ทีม ให้ใช้วิธีการจับสลากหาทีมที่ได้อันดับดีกว่า 
     รอบสอง   น าทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และ 2 ของแต่ละสาย จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  
                   และให้ท าการจับสลากคู่แข่งขัน ตามท่ีก าหนดไว้โดยให้ทีมท่ีเป็นท่ี 1ของแต่ละสาย 
                   จับสลากเป็นทีมยืนก่อนและให้ทีมท่ีเป็นท่ี 2 ของสายจับสลากเข้าเป็นคู่แข่งขัน 
                   ตามล าดับ และคู่แข่งขันต้องไม่เป็นทีมที่มาจากสายเดียวกัน ดังนี้    
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                                         คู่  P   ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….         
                                         คู่  Q  ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….           
                                         คู่  R   ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….         
                                         คู่  S   ท่ี 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ท่ี 2 ของสาย …….         
         รอบรองชนะเลิศ         ทีมชนะคู่  P   แข่งขันกับ  ทีมชนะคู่  Q  
                                       ทีมชนะคู่  R   แข่งขันกับ  ทีมชนะคู่  S  
         รอบชิงชนะเลิศ           ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ  
                                       ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้ต าแหน่งท่ี 3 ท้ัง 2 ทีม  

 
11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
       11.1  การประชุมผู้จัดการทีม ในการประชุมจะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุม 
                อย่างน้อยทีมละ 1 คน  หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติของท่ี 
                ประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน       
      ผู้แทนสมาคมฯจะต้องรายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป      
       11.2  ให้ผู้จัดการทีมตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาตะกร้อทีมชายและทีมหญิงในวันประชุมผู้จัดการทีม 
                เพื่อยืนยันความถูกต้อง ประกอบด้วย.- 

1. เซปักตะกร้อ (ชาย - หญิง)  ไม่เกินทีมละ 12 คน 
2. ตะกร้อลอดห่วงสากล (ชาย – หญิง)   ไม่เกินทีมละ 6 คน                                                                                                                                                                                                                
 3. เซปักตะกร้อชายหาด (ชาย - หญิง)   ไม่เกินทีมละ 6 คน        

       11.3  จังหวัดใดท่ีได้รับสิทธิเข้าแข่งขัน  จะต้องน าทีมไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด  
                โดยเมื่อส่งรายช่ือนักกีฬาท่ีจะแข่งขันในแต่ละครั้งแล้ว จะเปล่ียนแปลงไม่ได้ตลอดการแข่งขัน และ 
                นักกีฬาท่ีมีรายช่ือ ตาม“ใบส่งรายช่ือนักกีฬา” แต่ละครั้งให้ปฏิบัติดังนี้ ต้องรายงานตัวให้ครบทุกคน 
                ในการแข่งขันแต่ละครั้งผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน จะต้องส่งรายช่ือนักกีฬาก่อนเวลาตามตารางการ 
                แข่งขัน 30 นาที เมื่อคณะกรรมการเรียก หรือประกาศรายช่ือผู้ท่ีลงท าการแข่งขัน หากนักกีฬา 
                คนใดในทีมไม่แสดงตัวตามรายช่ือท่ีได้ประกาศในใบส่งรายช่ือนักกีฬา  นักกีฬาคนนั้นไม่มีสิทธิ 
               ลงแข่งขันในคร้ังนั้น โดยพิจารณาดังนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อลงแข่งขันเป็นตัวจริงในทีม 
               ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ตามกติกาการแข่งขัน ถ้านักกีฬาที่มีรายชื่อเป็นผู้เลน่ส ารองให ้
               ตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้น และยังมีสิทธ์เข้าแข่งขันในคร้ังต่อไป                                                  
                  หมายเหตุ  ทั้งนี้ให้พิจารณาบนพืน้ฐานความเป็นจริงของจ านวนนักกีฬาที่มาท า 
                               การแข่งขันในคร้ังนั้น 
          11.4 ทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงท าการแข่งขัน  หรือมาแข่งขันไม่ทันตามเวลาท่ีก าหนด  คณะกรรมการ 
                  จัดการแข่งขันจะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 10 นาที  หากเลยเวลาท่ีขยายออกไปให้แล้ว  
                  ทีมนั้นยังไม่พร้อมลงท าการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นทันที และยังมีสิทธิ์   
                  เข้าแข่งขันในครั้งต่อไป                                                                
          11.5 ในระหว่างการแข่งขันทีมใดเจตนาผละจากการแข่งขันที่ก าลังด าเนินการอยู่ให้ถือว่าทีมนั้นผิด 
                  มารยาทอย่างร้ายแรงและให้ปรับทีมท่ีกระท าผิดนั้นเป็นแพ้ในนัดนั้น หรือตลอดการแข่งขัน  
                  ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันรายงานตามสายงานเพื่อพิจารณาลงโทษตามควร 
                  แก่กรณีต่อไป 
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          11.6 นักกีฬาจะต้องน าบัตร AD Card ซึ่งเป็นบัตรประจ าตัวที่เจ้าภาพหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยออก 
                  ให้แสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจสอบก่อนลงสนาม 
                  ทุกครั้งและเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมจะต้องมีบัตร AD Card ขณะปฏิบัติหน้าท่ีในสนามทุกครั้ง  
                  เช่นเดียวกัน 
         11.7 หน้าท่ีของผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน จะต้องดูแลนักกีฬาภายในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบ 
                 ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และธรรมเนียม  
      ปฏิบติัในการแข่งขันของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ห้ามบุคคลท่ีไม่มีช่ือใน 
                 ใบส่งรายช่ือ ลงไปนั่งในท่ีนั่งของนักกีฬาส ารอง หากพบเห็นคณะกรรมการหรือผู้ตัดสินขอสงวน 
                 สิทธิในการท่ีจะเชิญให้ออกจากท่ีนั่งส ารองนั้น 
 
12. การแต่งกายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
     12.1 นักกีฬา ท่ีลงท าการแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพและเหมือนกันทุกคน ต้องมีหมายเลขก ากับท่ีเส้ือ  
              “ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ประจ าตัวตลอดการแข่งขันของแต่ละคนให้เห็นชัดเจน จะเปล่ียนแปลง 
               เป็นหมายเลขอื่นไม่ได้  โดยท่ีด้านหลังของเสื้อเหนือหมายเลขให้พิมพ์ชื่อ “นักกีฬา” หรือ 
               ”จังหวัด”มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์ 
               อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมการแข่งขันหรือช่ือจังหวัด ให้มีขนาดไม่เกิน 2x3 นิ้ว 
               ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
               ส าหรับนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงท้ัง ชาย – หญิง ต้องมีหมายเลขก ากับท่ีเส้ือด้านหน้าและด้านหลัง 
               มองเห็นอย่างเด่นชัด ตามกติกาการแข่งขัน หรือให้เป็นไปตามท่ี การกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด 
               อนึ่ง ชุดท่ีใช้ในการแข่งขัน ห้ามน าตราหรือเครื่องหมายการค้า ท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือ 
               เกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ห้ามใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด 
     12.2  ชุดแข่งขัน ทุกทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย  2 ชุดและเป็นสีท่ีแตกต่างกัน 
               อย่างชัดเจน  หากท้ังสองทีมท่ีเป็นคู่แข่งขันใส่เส้ือสีเดียวกัน ทีมเจ้าบ้านจะต้องเป็นทีมที่เปลี่ยนส ี
            เสื้อ ในกรณีที่แข่งขันสนามกลาง ทีมที่มีชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขันจะต้องเป็นทีมที่ 
            จะต้องเปลี่ยนสีเสือ้ หากทีมใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ จะถือว่าเปน็การเจตนาหลีกเลี่ยงที่ 
            จะไม่ลงท าการแข่งขัน จะปรับเป็นแพใ้นการแข่งขันคร้ังนั้น และคณะกรรมการจะรายงาน 
            ไปยังจังหวัดต้นสังกัดและการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อลงโทษต่อไป      
     12.3 การแจ้งสีเสื้อ ในวันประชุมผู้จัดการทีมให้ทุกทีมแจ้งสีเสื้อที่จะใช้ในการแข่งขันต่อ 
            คณะกรรมการจัดการแข่งขัน การแตง่กาย นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุด 
            ที่เหมือนกันทั้งทีม และต้องติดหมายเลขเสื้อตามกติกาการแข่งขัน หากทีมใดแต่งกายไม่ 
            เรียบร้อยหรือบกพร่องตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน พิจารณาห้ามนักกีฬาคน 
            นั้นลงท าการแข่งขันจนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเร่ืองของ 
            เวลาการแข่งขันด้วย 
     12.4 ปลอกแขน ท่ีแสดงความเป็นหัวหน้าทีม ให้แต่ละทีมจัดหามาเอง ปลอกแขนต้องมีสีตัดกับสีเส้ือ  
             มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
     12.5 เจ้าหน้าที่ทีมท่ีลงปฏิบัติหน้าท่ีในสนามแข่งขัน ต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ห้ามสวมกางเกง 
             ขาส้ันและรองเท้าแตะลงสนามโดยเด็ดขาด เจ้าหน้าที่ทีมคนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่อนุญาตให้ 
            ลงปฏิบัติหน้าที่ 
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13. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  
      13.1 นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมทุกคนจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ีทีม 
              ท่ีดี และจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาตะกร้อโดยเคร่งครัดตลอดเวลาใน 
               การแข่งขัน 
      13.2 การละเมิดกติกาจนผู้ตัดสินส่ังให้ออกจากการแข่งขัน ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง จะต้องถูกลงโทษ 
              จากคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการเทคนิคการกีฬาและจะต้องรายงานให้ 
              การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป 
      13.3 การรับรางวัลการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมท่ีได้รับรางวัลในการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตาม 
              ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และจะต้องมา 
   แสดงตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมในพิธีการมอบรางวัล หากนักกีฬาหรือเจ้าหน้าท่ีทีม 
              หรือทีมใดไม่มารายงานตัวหรือไม่มาแสดงตัว สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจะพิจารณาลงโทษโดย 
              ห้ามนักกีฬาหรือเจ้าหน้าท่ีทีมหรือทีมนั้นเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมอืน่ใดท่ีสมาคมตะกร้อแห่ง 
              ประเทศไทยเป็นผู้จัดเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือตามท่ีสมาคมฯก าหนด   
 
14. การประท้วง 
      14.1  การประท้วงเทคนิคอื่นใด ท่ีนอกเหนือจากค าตัดสินของผู้ตัดสินท่ีได้ส้ินสุดลงแล้ว ให้ผู้จัดการทีมยื่น 
               ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมวางเงินประกันการประท้วง 1,000.- 
               บาท ภายใน 30 นาที นับต้ังแต่หมดเวลาการแข่งขัน (ให้ดูเวลาในใบบันทึกของผู้ตัดสิน เป็นส่วนประกอบ 
               ในการก าหนดเวลา) เงินประกันนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลส าเร็จเท่านั้น 
       14.2 การประท้วงท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬา ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่า  
              ด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550           
                                                                                                                     
15. อุปกรณ์การแข่งขัน – ให้เป็นไปตามท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด ประกอบด้วย 

1.  ลูกตะกร้อ เพื่อการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมชาย-ทีมหญิง 
  2.  ลูกตะกร้อ เพื่อการแข่งขันเซปักตะกร้อชายหาด ทีมชาย-ทีมหญิง 

3.  ลูกตะกร้อ เพื่อการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง 
4.  เก้าอี้ผู้ตัดสิน  ชุดเสา  - ตาข่ายเซปักตะกร้อ  และเซปักตะกร้อชายหาด  
5.  สนามแข่งขัน พื้นยางสังเคราะห์แข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง 
6.  ชุดเสา ตะกร้อลอดห่วงแบบถอดประกอบ ( น๊อกดาวน์ ) 
7.  ห่วงชัย และอุปกรณ์เพื่อการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง 
8.  เส้นสนาม และอุปกรณ์เพื่อการแข่งขันเซปักตะกร้อชายหาด 
 

16. รางวัลการแข่งขัน 
      16.1 ให้เป็นไปตามบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
                พ.ศ.2550 
               รางวัลที่ 1 - เหรียญชุบทอง เกียรตบิัตร และของท่ีระลึก (จ านวน 1 ทีม) 
               รางวัลที่ 2 - เหรียญชุบเงิน เกียรตบิัตร และของท่ีระลึก (จ านวน 1 ทีม)  
               รางวัลที่ 3 - เหรียญชุบทองแดง เกียรตบิัตร และของท่ีระลึก (จ านวน 2 ทีม) 
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        16.2 จ านวนรายการแข่งขัน เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของท่ีระลึก 
                 1. เซปักตะกร้อประเภททีมชุด ชาย-หญิง จ านวนนักกีฬาทีมละ 12 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน  
                     (ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบัตร) 
                 2. เซปักตะกร้อประเภททีมเด่ียว ชาย-หญิง จ านวนนักกีฬาทีมละ 5 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน 
                     (ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบัตร) 
                 3. เซปักตะกร้อประเภททีมคู่ ชาย-หญิง จ านวนนักกีฬาทีมละ 3 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน 
                     (ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบัตร) 
                  4. ตะกร้อลอดห่วงสากล ชาย-หญิง จ านวนนักกีฬาทีมละ 6 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน 
                     (ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบัตร) 
                  5. เซปักตะกร้อชายหาด ชาย-หญิง จ านวนนักกีฬาทีมละ 6 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน 
                     (ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบัตร)     
 
  17. รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่น  
       17.1 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น 
                 1. เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ หรือท าคะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขัน 
                 2. เป็นนักกีฬาท่ีมีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเล่นสูง 
                 3. เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทดีและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
                 4. เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และ 
                     การกีฬาแห่งประเทศไทย 
         17.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 
                  1. เป็นผู้ฝึกสอน ท่ีมีรายช่ือปรากฏในบัญชีของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วม 
                      การแข่งขันและปฏิบัติหน้าท่ี ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
                 2. ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง รวมมากท่ีสุด 
                    3. เป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
                 4. อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน 
         17.3 รางวัลนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น ในแต่ละประเภท มีดังนี้ 
                รางวัลนักกีฬาดีเด่น เซปักตะกร้อชาย-หญิง จ านวน 2 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร 
              รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น เซปักตะกร้อชาย-หญงิ จ านวน 2 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร 
              รางวัลนักกีฬาดีเด่น ตะกร้อลอดห่วงชาย-หญิง จ านวน 2 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร 
              รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ตะกร้อลอดห่วงชาย-หญิง จ านวน 2 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร 
              รางวัลนักกีฬาดีเด่น เซปักตะกร้อชายหาดชาย-หญิง จ านวน 2 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร 
              รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น เซปักตะกร้อชายหาดชาย-หญิง จ านวน 2 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร 
           หมายเหตุ : เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้  
                           ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท.เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 
18. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่งกาย   
              ด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไป   
              ตามระเบียบฯ  
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
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19. ก าหนด วัน เวลา ของการแข่งขันตะกร้อ  
     19.1 อบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
      -  เซปักตะกร้อ             วันท่ี  14   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560       เวลา 10.00  น.   
      -  ตะกร้อลอดห่วงสากล      วันท่ี  14  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560        เวลา 13.00  น.   
      -  เซปักตะกร้อชายหาด      วันท่ี  15  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560        เวลา 10.00  น. 
     19.2 ประชุมผู้จัดการทีม  
     -  เซปักตะกร้อ              วันท่ี  15  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560       เวลา 13.00  น.   
     -  ตะกร้อลอดห่วง                 วันท่ี  15  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560        เวลา 15.00  น.  
     -  เซปักตะกร้อชายหาด      วันท่ี  16  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560    เวลา  13.00  น. 
     19.3 วันแข่งขัน   
          19.3.1  เซปักตะกร้อ        
           -  ประเภททีมเด่ียวและคู่ ( ชาย – หญิง)  วันท่ี  16-19  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2560   เวลา 09.00 น.  
            -  ประเภททีมชุด ( ชาย – หญิง )         วันท่ี  20-26  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. 
          19.3.2  ตะกร้อลอดห่วง  
            - ตะกร้อลอดห่วงสากลทีม (ชาย - หญิง)  วันท่ี 16-25  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น.  
          19.3.3 เซปักตะกร้อชายหาด  
           - ประเภททีมเด่ียว (ชาย – หญิง)    วันท่ี 17-24  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560 เวลา 16.00  น. 
 
 20.  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจพิจารณาช้ีขาด ข้อขัดแย้งอื่นใด 
        ท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากระเบียบนี้  ให้ถือเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

************************************* 
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รายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ชาย-หญิง 
(ชุดซีเกมส์ คร้ังที่  28  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์) 

ที่สามารถท าการแข่งขันได้ทีมชุดละ 1 คน (ตามข้อ 8.1) 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดชุมพร  
 

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

  ทีมชาย                    ทีมหญิง            
1. ศิริวัฒน์     สาขา     1. ศศิวิมล   จันทะสิทธ์ 
2. สิทธิพงศ์    ค าจันทร์    2. วันวิสาข์    จันทร์แก่น  
3. ธนวัฒน์   ชุ่มเสนา    3. เฟื่องฟ้า   ประภัศรางค์ 
4. กฤษณพงศ์   นนทะโคตร    4.  วิภาดา    จิตรพรวน  
5. พรชัย    เค้าแก้ว     5.  แก้วใจ    พุ่มสว่างแก้ว  
6. อนุวัฒน์    ชัยชนะ    6. พะยอม   ศรีหงษา  
7. สหชาติ   สาครเจริญ    7. สมฤดี   ปรือปรัก  
8. ศุภชัย    มณีนาถ    8.  มัสยา   ดวงศรี  
9. ภาณุพงศ์   เพชรลือ      
10. สมพร    ใจสิงหล      
11. อัษดิน    วงศ์โยธา      
12. ภัทรพงศ์   ยุพดี     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


