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

ณ จังหวัดชุมพร 
******************** 

1.  สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ 
 นายกสมาคม   พลเรือเอก สมเดช   ทองเป่ียม 
 เลขาธิการ   พลโท จักราวุธ   โสมภีร์ 
 สถานท่ีติดต่อ  สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 22 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
    หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 02-136-2042  
    E-Mail: thaifencing@gmail.com / www.thaifencing.org   

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
 ประธานฝ่ายกีฬาฟันดาบของจังหวัดเจ้าภาพ  ประธานกรรมการ 
 ผู้แทนสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ  รองประธานกรรมการ 
 ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนของแต่ละจังหวัดท่ีส่งเข้าแข่งขัน จังหวัดละ 1 คน กรรมการ 
 ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัด  กรรมการ 
 บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง  กรรมการและเลขานุการ 

3. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 3.1 ให้ใช้ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
 3.2 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1 มีอายุไม่เกิน 20 ปี หมายถึงในการแข่งขันครั้งนี้ ต้องไม่เกิดก่อน วันท่ี 1 มกราคม 2540 และมี  
                   อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี หมายถึงต้องเกิดก่อน 1 มกราคม 2545 
  3.2.2 นักกีฬาท่ีมีช่ือในการแข่งขันในนามทีมชาติไทย ให้มีสิทธิเข้าแข่งขันได้ ( ยกเว้นเป็นทีมชาติเข้า 
                   แข่งขันในระดับโลก และการแข่งขันโอลิมปิก ) 
  3.2.3 นักกีฬาสามารถลงแข่งขันได้คนละ 1 ประเภทดาบ เท่านั้น 

4. ประเภทการแข่งขัน (Event) 
 4.1 ฟอยล์บุคคลชาย 
 4.2 ฟอยล์บุคคลหญิง 
 4.3 เอเป้บุคคลชาย 
 4.4 เอเป้บุคคลหญิง 
 4.5 เซเบอร์บุคคลชาย 
 4.6 เซเบอร์บุคคลหญิง 

5. จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขันและหลักเกณฑ์การคัดเลือก  
 5.1 แต่ละภาคส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน 6 คน ต่อประเภทดาบ และในจังหวัดหนึ่งๆ ส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน 2 คนต่อ
ประเภทดาบ  
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 5.2 ในกรณีท่ีแต่ละภาคมีนักกีฬาแต่ละประเภทมากกว่า 6 คน ให้ยึดถือ Ranking อย่างเป็นทางการของ
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 
ของปีก่อนการแข่งขันเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ในกรณีท่ีอันดับ Ranking มีคะแนนเท่ากันแล้วท าให้จ านวน
นักกีฬาฟันดาบไม่เป็นไปตาม ข้อ 5.1 ให้พิจารณาผลเฉพาะในการแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้ง
ล่าสุด ถ้ายังมี Ranking เท่ากันอีกให้พิจารณาผลจากตาราง Eliminate จากการแข่งขันท่ีน ามาพิจารณา ส าหรับผู้
ท่ีไม่มี Ranking จะพิจารณาจากผลการเข้าร่วมแข่งขันในรายการท่ีสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ รับรอง
ผลการแข่งขัน ซึ่งผู้ท่ีมีผลการแข่งขันดีกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน 
 5.3 จังหวัดเจ้าภาพ (จังหวัดชุมพร) ได้รับสิทธิส่งนักกีฬาได้โดยไม่ต้องคัดเลือกตามข้อ 5.1 และ 5.2 แต่
จ านวนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือประเภทดาบละไม่เกิน 2 คน 
 5.4 จ านวนนักกีฬาในแต่ละประเภทดาบจะมีจ านวนสูงสุดไม่เกิน 32 คน (30 คน จากภาคต่าง ๆ และอีก 2 
คน จากเจ้าภาพ) จ านวนนักกีฬารวมสูงสุดท้ังชายและหญิงไม่เกิน 192 คน 
 5.5 จ านวนเจ้าหน้าท่ีในทีมของจังหวัด ในกรณีท่ีมีนักดาบทุกประเภทรวมน้อยกว่า 5 คน ให้มีเจ้าหน้าท่ีได้ 1 
คน ถ้ามีนักกีฬาทุกประเภทรวมกันระหว่าง 5 – 9 คน ให้สามารถมีเจ้าหน้าท่ีได้ 2 คน ถ้ามีนักกีฬาทุกประเภท
รวมกันมากกว่า 9 คน ให้สามารถมีเจ้าหน้าท่ีได้ 3 คน (จังหวัดท่ีมีนักกีฬาครบท้ังชายและหญิง และได้รับการ
คัดเลือกเข้าแข่งขันในทุกประเภทดาบจะมีนักดาบไม่เกิน 12 คน) 
 5.6 แต่ละจังหวัดอาจส่งนักกีฬาไม่ครบทุกประเภทดาบหรือครบจ านวนก็ได้ 

6. วิธีการจัดการแข่งขัน 
 6.1 จัดการแข่งขันตามกติกา FIE โดยอนุโลม หากมีข้อขัดแย้งระหว่างการแข่งขันท่ีมิได้ระบุไว้ในกติกา การ
ตัดสินช้ีขาดของประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขันถือเป็นที่ส้ินสุด 
 6.2 เป็นการแข่งขันแบบจัดสาย (Pool) ในรอบแรก และแพ้คัดออก (DE) จนถึงชิงชนะเลิศ ดังนี้ 
  6.2.1 รอบ Preliminary round จัดสายการแข่งขัน โดยเรียงล าดับมือตาม T.F.F. Ranking ในรุ่นอายุไม่
เกิน 20 ปี ล่าสุด โดยแบ่งสายการแข่งขันออกเป็นสายละ 6 – 7 คน ท าการแข่งขันแบบพบกันหมด (Pool) ใน
สายนั้นๆ คิด 5 คะแนนใน 3 นาที ส าหรับการตัดนักกีฬาออก 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ DT ท่ี
จะน ามาใช้หรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม 
  6.2.2 รอบแพ้คัดออก Direct Elimination (DE) นักกีฬาท่ีได้รับการคัดเลือกจากรอบ Preliminary 
round ท าการแข่งขันตามตาราง DE คิด 15 แต้ม 9 นาที (3 นาที พัก 1 นาที รวม 3 ยก) กรณีดาบเซเบอร์เมื่อ
แข่งขันถึงแต้มท่ี 8 ให้หยุดพัก 1 นาที 
  6.2.3 นักกีฬาท่ีต้องลงแข่งขัน Bout ติดต่อกัน มีสิทธิพักระหว่าง Bout 10 นาที 
 6.3 ด าเนินการแข่งขันไปตามล าดับจนถึงการชิงชนะเลิศ ไม่มีการชิงอันดับท่ีสาม (ให้ครองอันดับ3 ร่วมกัน) 

7. ผู้ตัดสิน 
 7.1 ประธานผู้ตัดสิน  แต่งต้ังโดยสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ รับผิดชอบงานเทคนิคการตัดสิน 
 7.2 ผู้ตัดสิน  จากสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ลงท าหน้าท่ีผู้ตัดสิน 
 7.3 สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้คัดเลือกผู้ตัดสินท่ีดีท่ีสุดลงท าหน้าท่ีจ านวนไม่น้อยกว่า 8 คน
เพื่อลงตัดสินท้ังสามประเภทดาบในวันแข่งขัน  ซึ่งประกอบด้วยผู้ตัดสินท่ีได้รับการรับรองจาก FIE ไม่น้อยกว่า 2 
คน ผู้ตัดสินท่ีเหลือต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ 

 

 



8. กติกาการแข่งขัน และการจัดสนามแข่งขัน 
 8.1 การจัดการแข่งขันจะด าเนินตามกฎข้อบังคับของสหพันธ์ฟันดาบนานาชาติ (FIE) ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง
เรื่องกติกาให้ยึดถือกติกาการแข่งขันฉบับภาษาอังกฤษแก้ไขล่าสุด คณะกรรมการเทคนิค (DT) เป็นผู้รับผิดชอบใน
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเรื่องของข้อขัดแย้งท่ีเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันและให้ถือค าวินิจฉัยนั้นเป็นข้อยุติ 
 8.2 สนามแข่งขันจัด 4 สนามสี และ/หรือ 1 สนามชิงชนะเลิศ 

9. อุปกรณ์กีฬา 
 9.1 อุปกรณ์ในการแข่งขัน นักกีฬาเป็นผู้จัดหามาท้ังหมด 
 9.2 นักกีฬาต้องน าอุปกรณ์มาตรวจสภาพความปลอดภัยจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันและน าส่งให้
คณะกรรมการแข่งขันตรวจสอบก่อนการแข่งขัน1 ช่ัวโมง เป็นอย่างน้อย หรือตามช่วงเวลาท่ีคณะกรรมการแข่งขัน
ก าหนด 
 9.3 นักกีฬาต้องสวมชุดแข่งขันสีขาวท้ังชุดท่ีมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกติกาและมีความหนาเพียงพอท่ีจะ
ป้องกันอันตรายได้ 
 9.4 นักกีฬาทุกคนต้องสวมเกราะ (Plastron) ป้องกันอันตรายต่อร่างกายและส่วนหน้าอก 
 9.5 นักกีฬาประเภทเซเบอร์ ต้องสวม Cover ทุกคน 
 9.6 อื่นๆ ตามข้อตกลงในท่ีประชุมผู้จัดการทีม 

10. คณะกรรมการเทคนิค (DT/Directories de Technique)  
 รับผิดชอบงานเทคนิคจัดการแข่งขัน แต่งต้ังโดยผู้แทนสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ในวัน

ประชุมผู้จัดการทีม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ  และกรรมการผู้ตัดสินจาก
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ จ านวน 3 นาย 

11. คณะกรรมการช้ีขาด (Jury of Appeal) 
 ได้แก่ผู้แทนของทีมกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจ านวน 4 นาย โดยผู้แทน
ของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ท าหน้าท่ีประธาน มติของคณะกรรมการช้ีขาด ผลการช้ีขาดถือเป็นข้อ
ยุติ 

12. การประท้วง (Protest)  
12.1 การประท้วงค าตัดสินของผู้ตัดสินจะต้องกระท าทันทีโดยนักกีฬาหรือหัวหน้าทีม โดยประท้วงไปยังผู้

ตัดสินก่อนการเล่นในคะแนนต่อไป หากผู้ตัดสินยืนยันค าตัดสินเดิม ให้ผู้จัดการทีมยื่นการประท้วงต่อไปยัง
คณะกรรมการเทคนิค (DT/Directories de Technique) 

12.2 หากการประท้วงในข้อ 12.1 ไม่เป็นผล ให้ด าเนินการประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านคณะกรรมการ
เทคนิค (DT/Directories de Technique) ต่อไปยังคณะกรรมการช้ีขาด (Jury of Appeal) และวางเงินประกัน
จ านวน 1,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง ของการประท้วง ถ้าการประท้วงไม่เป็นผล (ไม่มีการแก้ไขค าตัดสิน) เงิน ท่ีวาง
ประกันดังกล่าวให้ถือตามหมวด 10 

13. รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง และ ประกาศนียบัตร (รวมเหรียญ 6 เหรียญ) 
รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน และ ประกาศนียบัตร (รวมเหรียญ 6 เหรียญ) 
รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง และ ประกาศนียบัตร (รวมเหรียญ 12 เหรียญ) 
รางวัลท่ี 5 – 8 ประกาศนียบัตร 
 



14. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
14.1 ผู้ควบคุมทีมต้องยืนยันรายช่ือนักกีฬาในวันประชุมผู้จัดการทีมตามรายช่ือท่ีผ่านการคัดเลือกตาม

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติการและกีฬาแห่งประเทศไทย 
14.2 นักกีฬาต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันแข่งขันตามเวลาท่ีคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันก าหนด 
14.3 นักกีฬาประเภทใดไม่เข้าแข่งขันตามวัน – เวลา ท่ีก าหนด หรือ ไม่ลงแข่งขันท่ีก าลังด าเนินอยู่ให้ปรับ

เป็นแพ้ และจะได้รับโทษงดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในปีต่อไป 

15. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
15.1 เคารพผู้ตัดสินและเคารพคู่ต่อสู้ และสัมผัสมือเมื่อจบการแข่งขัน 
15.2 ห้ามท้ิง – โยน อุปกรณ์ ในระหว่างการแข่งขัน 
15.3 ห้ามแสดงการก้าวร้าว ทะเลาะวิวาทในพื้นท่ีการแข่งขัน 
15.4 ผู้ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ให้อยู่นอกบริเวณสนามแข่งขัน 

16. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 
      คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
      - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ตัดสินท่ี
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
     - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส หรือ
ยุติธรรมของการตัดสิน  
  
17. 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. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ 
        ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
     2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถ้าเหรียญ   
        ทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ  
     3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
     4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
 
 
 



18. ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
      - รายการท่ีแข่งขัน จ านวน......6........รายการ 
      - เหรียญชุบทอง จ านวน......6........เหรียญ ประกาศนียบัตร....6........ใบ 
      - เหรียญชุบเงิน จ านวน.......6.......เหรียญ ประกาศนียบัตร.....6.......ใบ 
      - เหรียญชุบทองแดง จ านวน.....12.........เหรียญ ประกาศนียบัตร....12........ใบ 
      หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                     ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 
19. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
    1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง 
        กายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้ 
        เป็นไปตามระเบียบฯ  
    2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย  เท่านั้น 
 
20. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
     - ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย 
หรือเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
     - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
       1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
       2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
 
 21. การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน 
หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่
อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้
การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 

 

22. ก าหนดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่          มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ณ จังหวัดชุมพร 
************** 

 
วันที่ – มีนาคม 2560 
 เวลา 09.00 – 16.00 น.- อบรมเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน 
 
วันที่ -  มีนาคม 2560 
 เวลา 09.00 – 16.00 น. - ตรวจอาวุธและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 เวลา 14.00 – 16.00 น.- ประชุมผู้จัดการทีม / ประชุมผู้ตัดสิน 
 
วันที ่ - มีนาคม 2560 
 เวลา 18.00 – 09.00 น.- ตรวจอาวุธและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 เวลา 08.30 – 09.00 น.- นักกีฬาลงทะเบียนยืนยันการแข่งขัน 
 เวลา 10.00 – 17.00 น.- แข่งขันฟอยล์บุคคลชาย – เซเบอร์บุคคลหญิง 
       รอบแรก – ชิงชนะเลิศ 
 
วันที่ - มีนาคม 2560 
 เวลา 08.00 – 09.00 น.- ตรวจอาวุธและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 เวลา 08.30 – 09.00 น.- นักกีฬาลงทะเบียนยืนยันการแข่งขัน 
 เวลา 10.00 – 17.00 น.- แข่งขันเอเป้บุคคลชาย – ฟอยล์บุคคลหญิง 
                                รอบแรก – รอบชิงชนะเลิศ 
 
วันที่ - มีนาคม 2560 
 เวลา 08.00 – 09.00 น.- ตรวจอาวุธและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 เวลา 08.30 – 09.00 น.- นักกีฬาลงช่ือเพื่อยืนยันการแข่งขัน 
 เวลา 10.00 – 17.00 น.- แข่งขันเซเบอร์บุคคลชาย – เอเป้บุคคลหญิง 
                                    รอบแรก – รอบชิงชนะเลิศ 
 

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


