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

ณ จังหวัดชุมพร  
******************** 

1. สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย 
     นายกสมาคม   นาวาตรี ศรายุทธ  พัฒนศักด์ิ 
     เลขาธิการ   นาวาเอก อิทธิกุล  ปานอินทร์ 
     สถานท่ีติดต่อ ช้ัน 18  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 25 ช้ัน) 
     การกีฬาแห่งประเทศไทย  ถนนรามค าแหง 
     แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240 

โทร. 02 – 136 – 1257 – 8   โทรสาร. 02 – 136 – 1258 

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
    ประธานฝ่ายกีฬายิมนาสติกของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ           ประธานกรรมการ 
    ผู้แทนสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย            รองประธานกรรมการ 
    ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนของจังหวัดท่ีส่งเข้าแข่งขันจังหวัดละ 1 คน     กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง    กรรมการและเลขานุการ 

3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ 
    3.1  ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550   
    3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย, หญิง  ของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) ฉบับปี  
            ค.ศ. 2013 – 2016    
    3.3  การแข่งขันรอบท่ี I (Com I) เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก และการแข่งขันประเภททีม  ชาย,หญิง มีจ านวน  
          นักกีฬาทีมละ 3 – 5 คน ลงแข่งขันอุปกรณ์ละ 3 – 4 คน คิดคะแนนจากนกักีฬาท่ีท าคะแนนดีจ านวน 3 คน  
          ในแต่ละอุปกรณ์ ทีมท่ีได้ คะแนนรวมทุกอุปกรณ์สูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ 
    3.4 การแข่งขันประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ ชาย – หญิง (Com II)  คิดคะแนนจากผลการแข่งขันในรอบท่ี I (Com I )  
         นักกีฬาท่ีได้คะแนนรวมทุกอุปกรณ์สูงสุด จะเป็นผู้ชนะเลิศประเภทนี้ 
    3.5 การแข่งขันประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ ชาย – หญิง (Com III)  คัดเลือกนักกีฬาจากผลการแข่งขัน ในรอบท่ี I  
         (Com I ) จ านวนไม่เกินอุปกรณ์ละ 8 คน (ทีมละไม่เกิน 2 คน ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนน  
         Execution)  และน ามาแข่งขันใหม่ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (ในแต่ละอุปกรณ์) จะเป็นผู้ชนะเลิศประเภทนี(้นักกีฬา 
         แต่ละคน มีสิทธิลงแข่งขันได้ทุกอุปกรณ์) 
    3.6 จ านวนเจ้าหน้าท่ีทีมในแต่ละจังหวัดให้มีผู้ฝึกสอนชาย 1 คน ผู้ฝึกสอนหญิง 1 คน ผู้ควบคุมทีม 1 คน 

  3.7 ผู้ควบคุมทีมต้องส่งรายช่ือ อันดับการแข่งขันของนักกีฬาและล าดับท่าชุด การแข่งขันของนักกีฬา ในแต่ละ 
       อุปกรณ์ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
  3.8  ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีมิได้ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน หรือกติกาการแข่งขัน ให้คณะกรรมการเทคนิคเป็นผู้ช้ีขาด  
 

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขันยิมนาสติกลีลา 
     4.1 การตัดสินใช้กติกาการแข่งขันยิมนาสติกลีลา ของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG)  ฉบับปี ค.ศ.2013 – 2016   
     4.2 การแข่งขันทุกประเภท ต้องประกอบด้วย 
          ก. นักกีฬาทุกคนต้องเขียนสัญลักษณ์ท่าตามล าดับท่าชุดการแข่งขันของตนเองส่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันใน   
              วันประชุมผู้จัดการทีม มิฉะนั้นจะไม่ได้รบัอนุญาตให้ท าการแข่งขัน 
 ข. ท่ายากจะต้องเช่ือมโยงกับการเคล่ือนไหวทางเทคนิคเฉพาะอุปกรณ์อย่างสอดคล้อง 
 



  
 
      4.3 ดนตรีประกอบท่าชุดให้ใช้เทปบันทึกเสียงหรือแผ่น CD ความผิดพลาดในการเปิดเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้เข้าแข่งขัน (ในกรณีความผิดพลาดเกิดจากเครื่องเล่นเทปหรือ CD อนุญาตให้เริ่มใหม่ได้เพียง1ครั้ง) 
      4.4 ระยะเวลาการแข่งขันท่าชุด ต้ังแต่ 1.15 – 1.30 นาที 
      4.5 การแข่งขันประเภททีม คิดคะแนนรวม 4 อุปกรณ์ 12 ท่าชุดจากนักกีฬา 3-4 คน คิดคะแนนจากทีมท่ีมีคะแนน 
           รวม 10 ท่าชุด สูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศประเภทนี ้
      4.6 การแข่งขันประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ คิดคะแนนรวม 4 อุปกรณ์ จากนักกีฬาแต่ละคน (ทีมละ 2 คน) 
           ท่ีได้รับคะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะเลิศประเภทนี้     
      4.7 การแข่งขันประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ คัดเลือกจากนักกีฬาท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละอุปกรณ์ 
            จากการแข่งขันรอบท่ี 1 อุปกรณ์ละ 8 คน (ทีมละไม่เกิน 2 คน) แข่งขัน 4 อุปกรณ์ ผู้ท่ีได้รับคะแนน 
            สูงสุดในแต่ละอุปกรณ์เป็นผู้ชนะเลิศประเภทนี้     
      4.8  ประเภททีม  จ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3-4 คน และประเภทบุคคล จ านวนผู้เข้าแข่งขันจังหวัด ละ 2 คน 
      4.9  ให้มีผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ควบคุมทีม 1 คน 
      4.10 ผู้ควบคุมทีมต้องส่งรายช่ือและอันดับการแข่งขันของนักกีฬาในแต่ละอุปกรณ์วันประชุมผู้จัดการทีม 

5.   ยิมนาสติกแอโรบิก ใช้กติกาของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG)  ฉบับปี ค.ศ. 2013 – 2016 
 5.1   อายุอยู่ระหว่าง 8 - 17 ปี (พ.ศ. 2543 – 2552) 
 5.2   ประเภทการแข่งขัน  
  5.2.1  ประเภทชายเด่ียว  
  5.2.2  ประเภทหญิงเด่ียว  
  5.2.3  ประเภทคู่ผสม     
  5.2.4  ประเภททีมสามคน 
 5.3    การแข่งขัน รอบคัดเลือก  วันที่ 1  
   5.3.1   เช้า ประเภท  ชายเด่ียว และหญิงเด่ียว 
   5.3.2   บ่าย ประเภท คู่ผสม และทีมสามคน    
  5.4   การแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ  วันที่ 2 จ านวนคน/ทีม ที่คัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ดังนี ้
   5.4.1   จ านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน   4 - 6  ทีม/คน  คัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ  5  ทีม/คน 
   5.4.2   จ านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน   7 - 9  ทีม/คน  คัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ  6  ทีม/คน 
   5.4.3   จ านวนทีมท่ีเข้าแข่งขันต้ังแต่ 10 ทีม/คนขึ้นไป  คัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ  8  ทีม/คน 
  5.5  นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่น ทั้งประเภทบุคคล  
         คู่ผสม และทีมสามคน 

5.6 นักกีฬาที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  หากไม่ลงท าการแข่งขัน จะถูกลงโทษตามข้อบังคับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550  หากได้รับความเห็นชอบจากแพทย์  จึง
จะสละสิทธิ์การแข่งขันได้   

   5.7   ให้มีผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ควบคุมทีม 1 คน  
  5.8   ผู้ควบคุมทีมต้องส่งรายช่ือและประเภทท่ีนักกีฬาลงแข่งขันในวัน ประชุมผู้จัดการทีม 
  5.9  ผู้ฝึกสอน ต้องส่งเอกสารซึ่งเขียนสัญลักษณ์ท่ายากตามล าดับในท่าชุด ท่ีนักกีฬาใช้แข่งขันแต่ละประเภท 
                   แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันประชุมผู้จัดการทีม   
 
 
 
 



 
5.10   ท่าชุดการแข่งขันแอโรบิก ยิมนาสติก กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่  33  ปี 2560     
     

อาย ุ อายุอยู่ระหว่าง 8 - 17 ปี (พ.ศ. 2543 – 2552) 
ประเภท IW, IM, MP, TR 
ท่าหา้ม 1. ท าท่าลงสู่พ้ืน  โดยแขนข้างเดียว 

ช่วงเวลาของเพลง ประเภท IW, IM 1 นาที 30 วินาที (+/-5 วินาที)  
ประเภท MP, TR 1 นาที 30 วินาที (+/-5 วินาที)  

จ านวนท่ายาก 10 
ท่า Acrobatic 2 ท่า จาก A1 ถึง A7 (ไม่บังคับ) 

ท่าบังคับ 
(ต้องเป็นท่าเด่ียวเท่าน้ัน) 

A 143  Helicopter to split 
B 104  Straddle Support 1/1  turn 
C 383 Straddle Jump  
D 183 Full Turn to Vertical split 

ค่าท่าทีอ่นุญาต 0.2 – 0.7 อนุญาต ให้ท าท่าที่มีคะแนน  0.8 ได้ 1 ท่า   
ท่าแสดงบนพื้น ไม่เกิน 5 ท่า 

ลงสู่พื้นด้วยท่า PU ไม่เกิน 2 ท่า 
ลงสู่พื้นด้วยท่าแยกขา (Split) ไม่เกิน 2 ท่า 

ท่าที่น ามารวมกัน (จาก กลุ่มท่า A, B, C, D) 1 ท่า จากกลุ่มท่าที่ต่างกัน 
ท่ายก 1 

ชุดที่ใช้แข่งขัน ตามที่ก าหนดไว้ใน กติกาของ FIG 
การตัดคะแนน - 1.0  คะแนนส าหรับท่าที่มีค่ามากกว่า 0.8 

- 1.0 คะแนน  ส าหรับท่าที่ใช้มือข้างเดียวในการลงสู่พ้ืน 
- 1.0 คะแนน ท าท่าซ้ า  

  

6.จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุมทีม 
    6.1  ยิมนาสติกศิลป์ชาย – ยิมนาสติกศิลป์หญิง (MAG & WAG) 
 - ประเภททีม ทีมละ 3-5 คน  

- ประเภทบุคคลไม่เกินจังหวัดละ 2 คน 
     6.2  ยิมนาสติกลีลา (RG) 
   - ประเภททีม ทีมละ 3 – 4 คน 
           - ประเภทบุคคล จังหวัดละไม่เกิน 2 คน 
    6.3  ยิมนาสติกแอโรบิก  
           - ประเภทบุคคลชาย จังหวัดละไม่เกิน 2 คน 
           - ประเภทบุคคลหญิง จังหวัดละไม่เกิน 2 คน 
           - ประเภทคู่ผสม  จังหวัดละไม่เกิน 2 คู่ 
           - ประเภททีมสามคน จังหวัดละไม่เกิน 2 ทีม 
     6.4  ผู้จัดการทีม จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีมยิมนาสติกศิลป์ชาย,หญิง 1 คน, ผู้จัดการทีม   

 ยิมนาสติกลีลา 1 คน และผู้จัดการทีมยิมนาสติกแอโรบิก 1 คน  
     6.5  ผู้ฝึกสอนประเภทละ  1  คน (ยิมนาสติกศิลป์ชาย- หญิง, ยิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกแอโรบิก) 
 
7. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
    7.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชาย ต้องมีอายุระหว่าง  8 - 17 ปี (พ.ศ. 2543 -2552) 

7.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์หญิง ต้องมีอายุระหว่าง 8 - 15 ปี (พ.ศ. 2545 - 2552) 
 



 
    7.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกลีลา ต้องมีอายุระหว่าง 8 - 15 ปี (พ.ศ.2545 - 2552) 
    7.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก ต้องมีอายุระหว่าง 8 - 17 ปี (พ.ศ.2543 - 2552) 
    7.5 อนุญาตใหน้ักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ทีมละ 2 คน (ศิลป์ชาย 2 คน ศิลป์หญิง 2 คน ลีลา 2 คน  
           เฉพาะแอโรบิก 3 คน ) 
    7.6 อุปกรณ์การแข่งขันยิมนาสติกลีลาต้องมีขนาด ลักษณะ และคุณสมบัติตรงตามกติกายิมนาสติกลีลา ของสหพันธ์ 
           ยิมนาสติกนานาชาติ(FIG) ฉบับปี ค.ศ. 2013 – 2016 บัญญัติไว ้
 
8. อุปกรณ์ยิมนาสติกที่ต้องแข่งขัน 
     8.1 ยิมนาสติกศิลป์ชาย  แข่งขัน 6 อุปกรณ์ ดังนี ้
        ใช้ตามระเบียบของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ ( FIG ) 
     8.2 ยิมนาสติกศิลป์หญิง  แข่งขัน 4 อุปกรณ์ ดังนี ้
 ใช้ตามระเบียบของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ ( FIG ) 
     8.3 ยิมนาสติกลีลา แข่งขัน 4 อุปกรณ์  
 8.3.1 ห่วง 
 8.3.2 บอล  
 8.3.3 คฑา 
 8.3.4 ริบบิ้น 
    8.4 ยิมนาสติกแอโรบิก 
 ใช้สนาม ขนาดมาตรฐานท่ีสหพันธุ์ก าหนด โดยมีเส้นขอบรอบส่ีเหล่ียม  ประเภทบุคคลชาย /หญิง 
  ( IM – IW )  ขนาด 7×7 เมตร    ประเภท Trio + MP   ขนาด   10×10 เมตร  
 
9. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 
     9.1 ระดับภาค 

ไม่มีการแข่งขันในแต่ละภาค แต่จะจัดการแข่งขันพร้อมกันหมดทุกจังหวัด โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
สมาคมเป็นผู้ก าหนดสถานท่ี ท้ังนี้จ านวนนักกีฬาท้ังประเภททีมและประเภทบุคคล ในแต่ละจังหวัดท่ีส่งแข่งขัน
จะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกให้เหลือนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติดังนี้ 

           - ยิมนาสติกสากล - ชาย  จ านวน  10   ทีม +12  บุคคล หรือไม่เกิน 72 คน 
           - ยิมนาสติกสากล - หญิง  จ านวน  10   ทีม +12  บุคคล หรือไม่เกิน 72 คน 
           - ยิมนาสติกลีลา   จ านวน  10   ทีม +12 บุคคล หรือไม่เกิน 52 คน 
           - ยิมนาสติก แอโรบิก  จ านวน  12   บุคคล ( ชาย / หญิง )  

จ านวน   10   คู่ ( Mixed Pair ) 
     จ านวน   10  ชุด ( Trio) 
- ส าหรับจังหวัดท่ีผ่านการคัดเลือกประเภททีม ยิมนาสติกศิลป์ชาย/หญิง ยิมนาสติกลีลา จะต้องส่งนักกีฬาเข้า 
  ร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย คือนักกีฬาประเภทบุคคลต้องมาจากการแข่งขันในรอบท่ี 1 (COM I) เท่านั้น 

หมายเหตุ  กรณีนักกีฬาประเภททีมมีจ านวนไม่ครบตามข้อก าหนดให้ถือว่านักกีฬาเหล่านั้นเปน็นกักีฬา 
      ประเภทบุคคลโดยไม่ต้องคัดเลือกใหม่ 
 

10. คณะกรรมการผู้ตัดสิน 
 ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ตัดสินท่ี
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รบัการพิจารณาจากสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย เสนอช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา  
 



 
 การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมส่ีวนเกี่ยวข้องหรืออาจจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหา หรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่โปรงใสหรือยุติธรรมของการ
ตัดสิน       

คณะเจ้าหน้าท่ีจัดการตัดสินและผู้ตัดสินของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ท้ังส้ิน 67 คน 
       10.1 ผู้แทนสมาคม จ านวน 1 คน 
       10.2 วิทยากร จ านวน 3 ประเภท ๆ ละ 1 คน  รวม 3 คน 
       10.3 เจ้าหน้าท่ีเทคนิคและประมวลผล จ านวน 3 คน 
       10.4 คณะผู้ตัดสินยิมนาสติกศิลป์ ชาย-หญิง รวมท้ังส้ิน 34 คน 
       10.5 คณะผู้ตัดสินยิมนาสติกลีลา  รวมท้ังส้ิน 14 คน 
       10.6 คณะผู้ตัดสินยิมนาสติกแอโรบิก  รวมท้ังส้ิน 12 คน   
 
11. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 11.1 นักกีฬาดีเด่น 
  11.1.1  เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
  11.1.2  เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นสูง 
  11.1.3  เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
  11.1.4  เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง 

           ประเทศไทย 
  11.1.5  อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน 
 11.2 ผู้ฝึกสอนดีเด่น 
  11.2.1  ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบัติหน้าท่ี 

           ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆเท่านั้น 
11.2.2  ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากท่ีสุด 
           ถ้าเหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ 
11.2.3  เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับสมาคมฯ  

และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  11.2.4  อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน 
 
12. เคร่ืองแต่งกายในการแข่งขัน 
      12.1 เครื่องแต่งกายของนกักีฬาในระหว่างการแข่งขันต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ 
                  (FIG)  ฉบับปี ค.ศ. 2013 – 2016  
      12.2 ยิมนาสติกศิลป์ หมายเลขนักกีฬา ต้องติดให้แน่นหนาท่ีหลัง ตลอดการแข่งขันครั้งนั้น   

       ในยิมนาสติกลีลา หมายเลขประจ าตัว ขอนักกีฬาจะแสดงไว้บนประกาศคะแนน 
 
13. การรักษามารยาท 

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม ต้องรักษามารยาท และปฏิบัติตาม กติกาการแข่งขันยิมนาสติก  
ของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) ฉบับปี ค.ศ. 2013 – 2016 
 
 
 
 
 



 
14. การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน 
      หากจงัหวดัใดไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบติัตามมติของท่ีประชมุทกุประการ ทัง้นี ้กกท.  
      ไมอ่นญุาตให้นกักีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จดัการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงาน   
      เสนอให้การกีฬาแหง่ประเทศไทยทราบตอ่ไป 

 
15. การอุทธรณ์ / การประท้วง 

15.1  ห้ามประท้วงทางด้านเทคนิค  ยกเว้นอุทธรณ์การตัดสินคะแนนเริ่มต้น (D Sore) ของนักกีฬา   
15.2  ให้ประท้วงกรณีคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น    
15.3  ในกรณี ข้อ 15.1  ต้องวางเงินสดจ านวน  10, 000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จะได้รับเงิน   
         คืนหากผลการประท้วง   ผู้ประท้วงเป็นฝ่ายถูก (การประท้วงเป็นผลส าเร็จ) 
15.4  ขั้นตอนการอุทธรณ์การตัดสิน และการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย     
        ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  และตามระเบียบของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ ให้ถือ   
        ปฏิบัติดังนี้  
     15.4.1   ผู้จัดการทีมยืนเอกสารกับผู้แทนสมาคมฯ 
     15.4.2   ผู้แทนสมาคมจัดประชุมเพื่อหาข้อยุติ  โดยมีคณะกรรมการดังนี ้
      -  ผู้แทนสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม 
      -  ประธาน / รองประธานการจัดการแข่งขัน 
      -  หัวหน้าผู้ตัดสินและผู้ตัดสินท่ีเกี่ยวข้อง 
      -  ในกรณีท่ีใช้วีดีโอประกอบการตัดสิน ให้ใช้วีดีโอจากคณะกรรมการเทคนนิคส่วนกลางเท่านั้น 
      -  มติของคณะกรรมการในการประชุมถือเป็นท่ีส้ินสุด 
      -  ผู้แทนสมาคมฯส่งผลการตัดสินให้ผู้จัดการทีมท่ีประท้วงทราบก่อนท่ีจะส้ินสุดการแข่งขัน 

   15.4.3  กรณีมีข้อขัดแย้งกันในระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ให้ยึดถือและกติกาตัดสิน/ระเบียบเทคนิค 
      ของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) ฉบับล่าสุด 
 

16. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
     16.1 ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยต้นเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขันหรือแต่งกายด้วย 
            ชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัดและการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตาระเบียบ 
      16.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
 
17. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
      - ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การแข่งขัน    
      ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับ  
      บุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
     - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
       1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
       2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
 
 
 
 
 



 
18. รางวัลการแข่งขัน 
      รางวัลส าหรับนักกีฬาท่ีชนะการแข่งขัน (รวมนกักีฬาส ารองในประเภททีม) 

ชนะเลิศ    เหรียญทอง และ เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1    เหรียญเงิน  และ เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2   เหรียญทองแดง และเกียรติบัตร 
ส าหรับประเภททีม   1.  นักกีฬาในทีมรวมนักกีฬาส ารอง  ตามระเบียบการแข่งขันท่ีก าหนดไว้ 

2. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ฝึกสอน 
ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์  ได้รับ เกียรติบัตร  อันดับท่ี 4 – 8   
ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์  ได้รับ เกียรติบัตร  อันดับท่ี 4 – 6 

    ยิมนาสติกแอโรบิก   ได้รับ เกียรติบัตร  อันดับท่ี 4 – 6  ในรอบชิงชนะเลิศ  
 
19. จ านวนรายการ จ านวนเหรียญ และใบประกาศนียบัตรที่ใช้ในการแข่งขัน 
 19.1  จ านวนรายการท่ีแข่งขัน  จ านวน  24  รายการ 
 19.2  จ านวนเหรียญชุบทอง  จ านวน  38  เหรียญ 
 19.3  จ านวนเหรียญชุบเงิน  จ านวน  38  เหรียญ 
 19.4  จ านวนเหรียญชุบทองแดง จ านวน  38  เหรียญ 
 19.5  จ านวนใบประกาศนียบัตร จ านวน  192 ใบ 
 19.6  จ านวนมาสคอต  จ านวน  114 ตัว 
    หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                   ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 

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



 
 

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

ณ จังหวัดชุมพร 
*************** 
ยิมนาสติกศิลป์ 

 
วันที่  14  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 – 16.30 น. - อบรมเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน  
 
วันที่  15  มีนาคม  2560  เวลา 13.00 น.  - ประชุมผู้จัดการทีม ยิมนาสติกศิลป์ ชาย/หญิง 

     เวลา 15.30 น.  - ประชุมผู้ตัดสิน ยิมนาสติกศิลป์ ชาย/หญิง  
   
วันที่  16  มีนาคม  2560 เวลา 10.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศประเภททีม และประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ 
          ยิมนาสติกศิลป์ชาย 3 อุปกรณ์ หญิง 2 อุปกรณ์ ชุดท่ี 1 
    เวลา 14.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศประเภททีม และประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ 
          ยิมนาสติกศิลป์ชาย 3 อุปกรณ์ หญิง 2 อุปกรณ์ ชุดท่ี 2 
 
วันที่  17  มีนาคม  2560  เวลา 10.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศประเภททีม และประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ 
          ยิมนาสติกศิลป์ชาย 3 อุปกรณ์ หญิง 2 อุปกรณ์ ชุดท่ี 1 
    เวลา 14.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศประเภททีม และประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ 
          ยิมนาสติกศิลป์ชาย 3 อุปกรณ์ หญิง 2 อุปกรณ์ ชุดท่ี 2 

    เวลา 17.00 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล  
      

วันที่  18  มีนาคม  2560 เวลา 10.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกศิลป์ ประเภทเฉพาะอุปกรณ ชาย  
         3 อุปกรณ์ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซด์ , ม้าหู , ห่วง 

      - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกศิลป์ ประเภทเฉพาะอุปกรณ หญิง      
                                                                2 อุปกรณ์ ม้ากระโดด , ราวต่างระดับ 

     เวลา 12.00 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล  
      

วันที่  19  มีนาคม  2560  เวลา 10.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกศิลป์ ประเภทเฉพาะอุปกรณ ชาย  
          3 อุปกรณ์ ม้ากระโดด , ราวคู่ , ราวเด่ียว 

        - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกศิลป์ ประเภทเฉพาะอุปกรณ หญิง    
                                                                   2 อุปกรณ์ คานทรงตัว , ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซด์ 

เวลา 12.00 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล  
 
******************************************** 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการแข่งขันยิมนาสติก 

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

      
วันที่  20  มีนาคม  2560 เวลา 13.00 น.  - ประชุมผู้จัดการทีม ยิมนาสติกลีลา 
    เวลา 15.30 น.  - ประชุมผู้ตัดสินยิมนาสติกลีลา 
 
วันที ่ 21  มีนาคม  2560 เวลา 10.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภททีม  และบุคคลรวม 
          อุปกรณ์ริบบิ้น 
    เวลา 14.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภททีม  และบุคคลรวม 
          อุปกรณ์ห่วง 
 
วันที ่ 22  มีนาคม  2560 เวลา 10.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภททีม และบุคคลรวม 
          อุปกรณ์บอล 
    เวลา 14.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภททีม และบุคคลรวม 
          อุปกรณ์คฑา 
    เวลา 16.30 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล  
      

 วันที ่ 23  มีนาคม  2560 เวลา 09.30 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภทบุคคลอุปกรณ์ริบบิ้น 
    เวลา 10.00 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล     

     เวลา 10.15 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภทบุคคลอุปกรณ์ห่วง 
    เวลา 10.45 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล     

     เวลา 11.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภทบุคคลอุปกรณ์บอล 
    เวลา 11.30 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล     

     เวลา 11.45 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภทบุคคลอุปกรณ์คฑา 
    เวลา 12.15 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล  
 

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



 
ก าหนดการแข่งขันยิมนาสติก 

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

ยิมนาสติกแอโรบิก 
      
วันที่  24  มีนาคม  2560 เวลา 13.00 น.  - ประชุมผู้จัดการทีม ยิมนาสติกแอโรบิก  

     เวลา 15.30 น.  - ประชุมผู้ตัดสินยิมนาสติกแอโรบิก   
   
วันที่  25  มีนาคม  2560 เวลา 10.00 น.  - แขงขันยิมนาสติก แอโรบิก ประเภทบุคคล ชาย , หญิง 
          รอบคัดเลือก 
    เวลา 14.00 น.  - แขงขันยิมนาสติกแอโรบิก ประเภทคู่ผสม , ทีมสามคน 
                                                                           รอบคัดเลือก 
 
วันที ่ 26  มีนาคม  2560 เวลา 09.30 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติก แอโรบิก ประเภทบุคคลชาย 
     เวลา 10.00 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล    

     เวลา 10.15 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติก แอโรบิก ประเภทบุคคลหญิง 
    เวลา 10.45 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล    

     เวลา 11.00 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติก แอโรบิก ประเภทคู่ผสม  
    เวลา 11.30 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล    

     เวลา 11.45 น.  - แขงขันชิงชนะเลิศยิมนาสติก แอโรบิก ประเภททีมสามคน 
    เวลา 12.15 น.  - พิธีมอบเหรียญรางวัล    

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

 
 


