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

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

1. สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคม นายพัฒนาชาติ  กฤดิบวร 
เลขาธิการ นายปภาวิน  อัตถศิลปกิจ 
สถานท่ีติดต่อ ส านักงานสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย 
 (สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษา) 154 อาคารนิมิบุตร  
 สนามกีฬาแห่งชาติ  ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทรศัพท์ 0-2215-0618, 080-611-8666  
 โทรสาร 0-2215-0618  
 e-mail woodball_thailand@hotmail.co.th 

 

2.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
ประธานฝ่ายกีฬาวู้ดบอลของจังหวัดเจ้าภาพ ประธานกรรมการ 
ผู้แทนสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง กรรมการและเลขานุการ 
 

3.  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา  ประกอบด้วย 
          ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.  ประธานกรรมการ 

     นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ     กรรมการ 
     ผู้แทนสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
     ผู้แทนกองนิติการ กกท.       กรรมการ 
     ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.    กรรมการและเลขานุการ 
     หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศไทย กกท.       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค  ประกอบด้วย 
  ผู้แทนสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ 
  ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ 
  ประธานฝ่ายกีฬาวู้ดบอลของจังหวัดเจ้าภาพ กรรมการ  
  ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการ  
  บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง กรรมการและเลขานุการ 
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4.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้ใช้กติกาการ
แข่งขันของสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ พ.ศ.2554 

  

5.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 5.1  ให้เป็นไปตามหมวด 6 ข้อ 22 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ.2550 
 5.2  ผู้เข้าแข่งขันต้องอายุไม่เกิน  20  ป ี
  

6. ประเภทการแข่งขัน รวม 8 ประเภท คือ  
     6.1 การแข่งขันแบบนบัจ านวนการตี (Stroke Competition) ประเภททีม 

 ประเภททีม ชาย   จ านวนนักกีฬา 4 – 6 คน 
 ประเภททีม หญิง  จ านวนนักกีฬา 4 – 6 คน 

     6.2 การแข่งขันแบบนบัจ านวนการตี (Stroke Competition) ประเภทบุคคล 

 ประเภทบุคคล ชาย 
 ประเภทบุคคล หญิง 

     (หมายเหตุ การแข่งขันแบบนับจ านวนการตี (Stroke Competition) ประเภทบุคคลนั้นเป็นนักกีฬาท่ีลงท า
การแข่งขันแบบนับจ านวนการตีประเภททีม) 
     6.3 การแข่งขันแบบนบัจ านวนเกท (Fairway Competition) ประเภททีม 

 ประเภททีม ชาย  จ านวนนักกีฬา 4 คน 
 ประเภททีม หญิง  จ านวนนักกีฬา 4 คน 

- ประกอบด้วย เด่ียว มือ 1 
            เด่ียว มือ 2 
            คู่ 1 คู่ 

      6.4 การแข่งขันแบบนบัจ านวนเกท (Fairway Competition) ประเภทบุคคล 
 ประเภทบุคคล ชาย จ านวนนักกีฬา 4 คน  
 ประเภทบุคคล หญิง จ านวนนักกีฬา 4 คน  

      (หมายเหตุ การแข่งขันแบบนับจ านวนเกท (Fairway Competition) ประเภทบุคคลนั้นเป็นนักกีฬาท่ีลงท า
การแข่งขันแบบนับจ านวนเกทประเภททีม) 
หมายเหตุ  นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันได้แบบเดียวเท่านั้น คือแบบนับจ านวนการตี หรือแบบนับจ านวนเกท 

   
7. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุมทีม 

7.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวนไม่เกิน 11 คน (ส่งช่ือประเภททีมแบบนับจ านวน
การตีได้ไม่เกิน 6 คน และมีสิทธิ์เบิกเบี้ยเล้ียงได้ไม่เกิน 6 คน แบบนับจ านวนเกทจ านวน 5 คน เบิกเบี้ยเล้ียง
ได้ไม่เกิน 4 คน) โดยแบ่งออกแต่ละประเภท ดังนี้ 

 7.1.1 การแข่งขันแบบนับจ านวนการตี ประเภททีม และประเภทบุคคล แต่ละจังหวัดจะส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันได้ ประเภทละ 1 ทีม คือ ประเภททีมชาย 1 ทีม ประเภททีมหญิง 1 ทีม จ านวนนักกีฬาไม่น้อยกว่า 
4 แต่ไม่เกิน 6 คน 
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7.1.2 การแข่งขันแบบนับจ านวนเกท ประเภททีม และประเภทบุคคล แต่ละจังหวัดจะส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม คือ ประเภททีมชาย 1 ทีม ประเภททีมหญิง 1 ทีม จ านวนนักกีฬา 4 คน    
หมายเหตุ - ในระดับภาค ให้แต่ละจังหวัดท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 5 คน และ    
                ให้ยืนยันรายช่ือนักกีฬาในวันประชุมผู้จัดการทีม จ านวน 4 คน  หลังจากส่งรายช่ือนักกีฬาแล้วไม่ 
                 อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังส้ิน หลังจากได้สิทธิเป็นตัวแทน สามารถน าคนท่ี 5 มารวมได้อีก 

                         - ในระดับชาติ ให้แต่ละจังหวัดท่ีได้สิทธิ ยืนยันรายช่ือนักกีฬา จ านวน 4 คนสุดท้าย  ภายใน 
              ระยะเวลาท่ี กกท. ก าหนด หลังจากส่งรายช่ือนักกีฬาแล้วไม่อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังส้ิน        

7.2 จ านวนเจ้าหน้าที่ทีม จ านวน 2 คน ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน และผู้ฝึกสอนทีมหญิง 1 คน 
กรณีท่ีจังหวัดใดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครบท้ังประเภททีมชายและประเภททีมหญิง (แบบนับจ านวน
การตี) ให้มีผู้จัดการทีมได้อีก 1 คน รวมเป็น 3 คน  
 

8. หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 
 ให้สิทธิ์จังหวัดเจ้าภาพ และแชมป์เก่า สามารถท าการแข่งขันในระดับชาติได้  โดยไม่ต้องท าการคัดเลือก
ระดับภาค  (แต่ต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ภายในระยะเวลาที่ กกท. ก าหนด) ส่วนการคัดเลือกนักกีฬา
ระดับภาคให้ท าการคัดเลือกในการแข่งขันแบบนับจ านวนการตี ประเภททีม และการแข่งขันแบบนับจ านวนเกท 
ประเภททีม เท่านั้น โดยนักกีฬาท่ีแข่งขันแบบนับจ านวนการตี ประเภททีมจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันประเภท
บุคคลแบบนับจ านวนการตี และนักกีฬาที่แข่งขันแบบนับจ านวนเกท ประเภททีมจะได้สิทธิ์ เข้าร่วมแข่งขัน
แบบนับจ านวนเกท ประเภทบุคคลด้วย  
 
9. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 

การแข่งขันในระดับภาค 
9.1 การแข่งขันแบบนับจ านวนการตี - ประเภททีม 

ในการตัดสินประเภททีม จะนับคะแนนรวมจากผู้เล่นท่ีดีท่ีสุด 4 คนในทีมของแต่ละรอบการแข่งขัน
แข่งขันรอบละ 12 เกท รวมทั้งส้ิน 48 เกท ทีมท่ีคะแนนรวมน้อยท่ีสุดเป็นทีมท่ีชนะ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน 
ทีมท่ีมีผู้เล่นตีน้อยครั้งท่ีสุดเป็นทีมชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้
ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย 
9.2 การแข่งขันแบบนับจ านวนเกท – ประเภททีม 

ในการแข่งขันแบบนับจ านวนเกท ผู้เล่นท่ีมีจ านวนเกทท่ีชนะมากท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ(โดยการแข่งขัน
ต้ังแต่รอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ ใช้จ านวนเกท  12 เกท) กรณีท่ีได้จ านวนเกทท่ีชนะเท่ากัน จะจัดให้มี
การแข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย 

ให้ท าการคัดเลือกนักกีฬา ภาคละ 2 ทีม คือ ทีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 2 ทีม รวม 5 ภาค รวมเป็น
ทีมชาย 10 ทีม และทีมหญิง 10 ทีม การคัดเลือกในแต่ละภาคใช้วิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน โดยใช้ผลแพ้
ชนะ 2 ใน 3 คู่ (น านักกีฬาท่ีถูกจัดเป็นมือวางของแต่ละทีมในแต่ละรอบการแข่งขัน มาประกบคู่ โดยเริ่มจาก 
เด่ียวมือ 1 พบเด่ียวมือ 1  ประเภทคู่ พบกับประเภทคู่ และเด่ียวมือ 2 พบกับเด่ียวมือ 2 ของแต่ละทีม   เพื่อหา
ทีมท่ีชนะในรอบนั้นๆ ถ้านักกีฬาจังหวัดใดมาลงทะเบียนท าการแข่งขันไม่ครบทั้ง 4 คน จะไม่สามารถลงท า
การแข่งขันได้ในรอบนั้นๆ และถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การแข่งขัน โดยให้ทีมจังหวัดฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ชนะ
ในรอบนั้นๆ) 
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การแข่งขันในระดับชาติ 
9.3 การแข่งขันแบบนับจ านวนการตี – ประเภททีม 

นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือกระดับภาคท้ัง 10 ทีม ทีมชายและทีมหญิง ทีมจังหวัดเจ้าภาพ (จังหวัด
ชุมพร) และทีมแชมป์เก่า รวมทั้งส้ิน 12 ทีม 

ในการตัดสินประเภททีม จะนับคะแนนรวมจากผู้เล่นท่ีดีท่ีสุด 4 คนในทีมของแต่ละรอบการแข่งขัน
แข่งขัน(รอบละ 12 เกท) รวมทั้งส้ิน 48 เกท ทีมท่ีคะแนนรวมน้อยท่ีสุดเป็นทีมท่ีชนะ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน 
ทีมท่ีมีผู้เล่นตีน้อยครั้งท่ีสุดเป็นทีมชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้
ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย 
9.4 การแข่งขันแบบนับจ านวนการตี - ประเภทบุคคล 
       ในการแข่งขันแบบนับจ านวนการตีผู้เล่นทุกคนจะถูกตัดสินจากจ านวนครั้งท่ีตี โดยผู้เล่นท่ีตีน้อยครั้ง
ท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ(จ านวน 72 เกท) ในกรณีท่ีมีจ านวนครั้งการตีท่ีเท่ากัน ให้นับว่าผู้ใดตีได้จ านวนครั้งท่ีตีน้อย
ท่ีสุดในแต่ละเกทของ 12 เกท สุดท้ายเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน 
9.5 การแข่งขันแบบนับจ านวนเกท – ประเภททีม 

นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือกระดับภาคท้ัง 10 ทีม ทีมชายและทีมหญิง ทีมจังหวัดเจ้าภาพ  (จังหวัด
ชุมพร) และทีมแชมป์เก่า รวมทั้งส้ิน 12 ทีม 

ในการแข่งขันแบบนับจ านวนเกท ผู้เล่นท่ีมีจ านวนเกทท่ีชนะมากท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ (โดยการแข่งขัน
ต้ังแต่รอบแรกจนถึงชิงชนะเลิศ จะใช้จ านวนเกท 12 เกท) กรณีท่ีได้จ านวนเกทท่ีชนะเท่ากัน จะจัดให้มีการ
แข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย จะใช้ผล
แพ้ชนะ 2 ใน 3 คู่ (น านักกีฬาท่ีถูกจัดเป็นมือวางของแต่ละทีมในแต่ละรอบการแข่งขันมาประกบคู่                  
โดยเริ่มจาก เด่ียวมือ 1 พบเด่ียวมือ 1  ประเภทคู่ พบกับประเภทคู่ และเด่ียวมือ 2 พบกับเด่ียวมื อ 2                        
ของแต่ละทีมเพื่อหาทีมท่ีชนะในรอบนั้นๆ โดยในรอบรองชนะเลิศ ทีมท่ีชนะเข้าไปชิงชนะเลิศ และทีมท่ีแพ้จะ
ครองท่ี 3 ร่วม ถ้านักกีฬาจังหวัดใดมาลงทะเบียนท าการแข่งขันไม่ครบทั้ง 4 คน จะไม่สามารถลงท าการ
แข่งขันได้ในรอบนั้นๆ และถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การแข่งขัน โดยให้ทีมจังหวัดฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ชนะใน
รอบนั้นๆ) 
9.6 การแข่งขันแบบนับจ านวนเกท – ประเภทบุคคล 

  ในการแข่งขันแบบนับจ านวนเกท ผู้เล่นท่ีมีจ านวนเกทท่ีชนะมากท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ (โดยการแข่งขันต้ังแต่
รอบแรกจนถึงชิงชนะเลิศ จะใช้จ านวนเกท 12 เกท) กรณีท่ี ได้จ านวนเกทท่ีชนะเท่ากัน จะจัดให้มี                
การแข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย โดย
ในรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศ และผู้แพ้จะครองท่ี 3 ร่วม 

การจัดสายการแข่งขัน และการวางอันดับมือประเภทบุคคล 
(1) นักกีฬาท่ีได้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติครั้งท่ีผ่านมา จะเป็น 
     นักกีฬาวางอันดับท่ี 1,2,3, และ 4 ตามล าดับ 

 (2) นักกีฬาท่ีเหลือให้ใช้วิธีจับสลาก  
(3) ถ้านักกีฬาท่ีได้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติครั้งท่ีผ่านมา    

นักกีฬาคนใดคนหนึ่ง หรือท้ัง 4 คน ไม่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนั้นๆ ให้ท่ีประชุมร่วมกับผู้แทน
สมาคมฯ พิจารณาจากจ านวน นักกีฬาท่ีร่วมในทีม ซึ่งมีอันดับคะแนนสะสมของสหพันธ์ฯ
และของสมาคมฯ ท่ีดีท่ีสุดมากกว่า เป็นนักกีฬาวางอันดับ ขึ้นทดแทนนักกีฬาท่ีไม่เข้าร่วม
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ดังกล่าวข้างต้น แต่หากว่าพิจารณาไม่ได้หรือไม่มี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้แทนสมาคมฯ 
และถือเป็นส้ินสุด 

(5) นักกีฬาท่ีอยู่ในภาคเดียวกัน จะไม่พบกันในการแข่งขันรอบแรก  
9.7 การเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬา และการถอนตัว 

การส่งรายช่ือและการเปล่ียนแปลงรายช่ือนักกีฬาในระดับชาติ ไม่อนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลงรายช่ือ
หรือรายการแข่งขันใด ๆ ท้ังส้ิน ยกเว้น การถอนตัวอย่างเป็นทางการ รายช่ือตกหล่น หรือพิมพ์ผิด ไม่ให้มีการ
ถอนตัวภายหลังการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น การบาดเจ็บ หรือป่วยด้วยเหตุผลอื่น ๆ 
โดยแพทย์ท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ แต่งต้ังไว้ได้ตรวจ และออกใบรับรองว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้  
การขอถอนตัวด้วยเหตุผลอื่นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภายหลังการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว 
ให้อยู่ในการพิจารณาของประธานอ านวยการแข่งขันฯ ประธานจัดการแข่งขันฯ และหรือผู้ตัดสินช้ีขาด เท่านั้น 
และผลการพิจารณาให้ถือเป็นส้ินสุด ผู้ถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่ามีความผิด
ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

 
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

เป็นหน้าท่ีของจังหวัดท่ีผ่านการคัดเลือกระดับภาคแล้ว ท่ีจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายช่ือผู้เข้า
แข่งขันของตนให้ถูกต้อง และการกรอกรายช่ือตามแบบฟอร์มก่อนยื่นต่อ กกท. เมื่อด าเนินการจัดกลุ่มการแข่งขัน
เสร็จส้ิน และประกาศแล้วจะขอเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือสับเปล่ียนบุคคลอย่างใดไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่
จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ท่ีเกิดจาการเขียนผิดหรือพิมพ์ผิดเท่านั้น เป็นหน้าท่ีของผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจดู
รายการแข่งขันของตนเองและไปแข่งขันตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด  โดยไปถึงสนามก่อนเวลาแข่งขันของ
ตนเองอย่างน้อย 30 นาที นักกีฬาท่ีสิทธิ์อุทธรณ์ผลการตัดสินต่อกรรมการผู้ช้ีขาด และค าวินิจฉัยถือว่าส้ินสุ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์เปล่ียนแปลงแก้ไขกลุ่มการแข่งขันได้ในกรณีท่ีมีการพิมพ์ผิดหรือรายช่ือตก
หล่น ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขสายการแข่งขันทั้งหมด 

 
11. การแต่งกายของนักกีฬา 

ชุดแต่งกาย นักกีฬาต้องแต่งกายชุดสุภาพ เส้ือคอปกแขนส้ันหรือแขนยาว กางเกงขาส้ันหรือขายาวมีหู
พร้อมคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย รองเท้ากีฬา ส าหรับการแข่งขันประเภททีม นักกีฬาต้องสวมชุดเหมือนกันท้ังทีม 

 

12. มารยาทของนักกีฬา 
ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคน ต้องประพฤติตนให้สมกับนักกีฬาท่ีดีและต้องปฏิบัติตามกติกาการ

แข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขัน คณะกรรมการ
อ านวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

 
13. การประท้วง 

การประท้วงท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬา ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 การประท้วงที่เกี่ยวกับเทคนิคการกีฬา ให้ผู้ฝึกสอนยื่น
ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมวางเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) การประท้วงที่ต้องวางเงิน
ประกัน ผู้ยื่นประท้วงจะได้รับเงินประกันการประท้วงคืน  ต่อเมื ่อการประท้วงมีผลชนะ มิฉะนั้น ให้ริบเงิน
ประกันนั้นเป็นทุนส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในครั้งนั้น 
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14. คุณสมบัติของกรรมการผู้ตัดสิน  กรรมการผู้ช้ีขาด  และกรรมการก ากับเส้น 
เป็นกรรมการผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย 
กรรมการผู้ช้ีขาด คือ ผู้ท่ีสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้เป็นผู้แทนสมาคมฯท าหน้าท่ีช้ีขาด

กีฬาวู้ดบอลในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นกรรมการก ากับเส้นท่ีได้รับการอบรมจากวิทยากรของสมาคมฯ 
 

15. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
รางวัลท่ี  1  เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร 

      รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน  และประกาศนียบัตร 
      รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง  และประกาศนียบัตร 

      โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย – หญิง  จ านวน  2  รางวัล และประกาศนียบัตร 
 โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีม ชาย –หญิง จ านวน  2  รางวัล และประกาศนียบัตร 

16. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย 
 
17. สนามแข่งขันจะต้องได้มาตรฐาน และมีไม่น้อยกว่า 24 สนาม 
 
18. หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาวู้ดบอลดีเด่น 
     18.1  ผลงานการแข่งขัน และจ านวนเหรียญทองท่ีได้รับ 
     18.2  ความส าคัญในการพิจารณาคือ ประเภทบุคคล และประเภททีม ตามล าดับ 
     18.3  มารยาทและการแสดงออกถึงการเป็นนักกีฬาท่ีดีในขณะแข่งขัน 
     18.4  มีความประพฤติท่ีดีท้ังใน และนอกสนามแข่งขัน 

18.5   มีพัฒนาการทางฝีมือเป็นท่ียอมรับ 
     18.6  ให้ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณานักกีฬาดีเด่น และผลการพิจารณาถือเป็นท่ีสุด 

 

19. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ฝึกสอนดีเด่น 
     19.1  ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ 
             ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 

19.2   มีผลงานการแข่งขันของนักกีฬา และจ านวนเหรียญทองท่ีได้รับ 
     19.3  มีความประพฤติดี 
     19.4  มีมารยาทและการแสดงออกถึงการเป็นผู้ฝึกสอนท่ีดี 
     19.5  ให้ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น และผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด 
 
20. คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
 - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินท่ี
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
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 - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส 
หรือยุติธรรมของการตัดสิน  
 
21. ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
 - รายการท่ีแข่งขัน จ านวน..................รายการ 
 - เหรียญชุบทอง  จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบัตร............ใบ 
 - เหรียญชุบเงิน  จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบัตร............ใบ 
 - เหรียญชุบทองแดง จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบัตร............ใบ 
    หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                   ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 
22. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง 
              กายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้ 
              เป็นไปตามระเบียบฯ  
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
 
23. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
 - ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย 
หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องด่ืม แอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
 - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
   1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
   2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
 
24. การประชุมผู้จัดการทีม  
 จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คนหากจังหวัดใดไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้า
ร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทราบต่อไป 
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ก าหนดการแข่งขันวู้ดบอล 

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

 
วันที่     มีนาคม 2560 - อบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  

วันที่     มีนาคม 2560 - ประชุมผู้จัดการทีม 

วันที่    มีนาคม 2560 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนบัจ านวนเกท ประเภททีมหญิง 

วันที่     มีนาคม 2560 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนบัจ านวนเกท ประเภททีมชาย 

วันที่     มีนาคม 2560 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนบัจ านวนเกท บุคคลหญิง 

วันที่     มีนาคม 2560 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนบัจ านวนเกท บุคคลชาย 

วันที่     มีนาคม 2560 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนบัจ านวนการตี ประเภททีมชาย ทีมหญิง 

วันที่     มีนาคม 2560  - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนบัจ านวนการตี ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง 

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

 
 

 


