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ระเบียบการแข่งขันฮอกก้ี 
กีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที่ 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

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

1. สมาคมฮอกก้ีแห่งประเทศไทย  
     นายกสมาคม           นายกองเอก ชัยภักดิ์  ศิริวัฒน์ 
     เลขาธิการ  นาวาเอก ชาญชัยยศ  อัฑฒ์สุวีร ์
     สถานท่ีติดต่อ สมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย 
   286  การกีฬาแห่งประเทศไทย 
   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240 
   โทรศัพท์  02– 170-9625 
   โทรสาร  02 – 170-9626 
   e-mail address  thahockey@gmail.com 

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน  
      ประธานฝ่ายกีฬาฮอกกี้ของจังหวัดเจ้าภาพ    ประธานกรรมการ  
      ผู้แทนสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย     รองประธานกรรมการ  
      คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ     กรรมการ  
      นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ     กรรมการ  
      บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง   กรรมการและเลขานุการ 
      พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการพิจารณาประท้วง  

3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 
            ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.             ประธานกรรมการ 
  นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ              กรรมการ 
           ผู้แทนสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย    กรรมการ  
           ผู้แทนกองนิติการ กกท.      กรรมการ 
           ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.             กรรมการและเลขานุการ 
           หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาภายในประเทศ กกท.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
  ผู้แทนสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย    ประธานกรรมการ 
 ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาฮอกกี้     กรรมการ 
 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้    กรรมการ 
 ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
 ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้นคู่กรณี)     กรรมการ 
 บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง     กรรมการและเลขานุการ 
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4. ข้อบังคับและกติกาแข่งขัน 
4.1  ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550    

     4.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันฮอกกี้ของสหพันธฮ์อกกี้นานาชาติ ท่ีสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย แปลเป็น  
            ภาษาไทยและก าหนดใช้อยู่ในปัจจุบัน 

5 คุณสมบัติของผูมี้สิทธิเข้าแข่งขัน 
      5.1  ให้เป็นไปตามหมวด 6 ข้อ 22 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขัน  
             กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550  

5.2   นักกีฬาจะต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดหลังปี พ.ศ.2542) 
5.3   นักกีฬาสามารถท าการแข่งขันได้เพียง 1 ประเภทนั้น คือ ประเภทฮอกกี้ในร่ม (Indoor) ทีมชาย และ 

  ทีมหญิง หรือประเภทฮอกกี้สนาม (Outdoor) ทีมชาย และทีมหญิง  
5.4   อนุญาตให้นักกีฬาท่ีมีช่ือในบัญชีรายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทย ทุกรายการท่ีสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย 

  ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ เข้าร่วมการแข่งขันได้โดยไม่จ ากัดจ านวนนักกีฬาทีมชาติไทยท่ี 
  สังกัดจังหวัดนั้น 

6 ประเภทการแข่งขัน 
      6.1 ประเภทฮอกกี้ในร่ม Indoor ทีมชาย    
      6.2 ประเภทฮอกกี้ในร่ม Indoor ทีมหญิง    
      6.3 ประเภทฮอกกี้สนาม Outdoor  ทีมชาย   
      6.4 ประเภทฮอกกี้สนาม Outdoor ทีมหญิง   

7 จ านวนผูเ้ข้าแขง่ขันและเจ้าหน้าที ่
ระดับภาค 

7.1  ประเภทฮอกกี้ในร่ม Indoor ทีมชาย และ หญิง  
           7.1.1  ให้แต่ละจังหวัดขึ้นทะเบียนนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 16 คน และให้ยืนยันรายช่ือนักกีฬา 
                    เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค จ านวนไม่เกิน 12 คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม  
           7.1.2  การแข่งขันแต่ละครั้ง ให้ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 12 คน แต่ลงสนามแข่งขันได้ครั้งละไม่ 
                    เกิน 6 คน รวมผู้รักษาประตู    
           7.1.3  ให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมๆละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีมชาย หรือ ทีมหญิง  1 คน และ       
                    ผู้ฝึกสอนทีมชาย หรือทีมหญิง 1 คน ( ผู้ฝึกสอนจะต้องผ่านการอบรม หรือได้รับการขึ้นทะเบียน 
                     การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้ไว้กับ สมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย  
                     กรมพลศึกษา สหพันธ์ฮอกกี้แห่งเอเชีย และสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ) 

      7.2 ประเภทฮอกกี้สนาม Outdoor ทีมชาย และ ทีมหญิง 
7.2.1   ให้แต่ละจังหวัดข้ึนทะเบียนนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกนิ 22 คน และให้ยืนยันรายช่ือนักกีฬา 

                     เพื่อ เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค จ านวนไม่เกิน 18 คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม  
          7.2.2   การแข่งขันแต่ละครั้ง ให้ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 18 คน แต่ลงสนามแข่งขันได้ครั้งละไม ่
                     เกิน 11 คน รวมผู้รักษาประตู 
           7.2.3  ให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมๆละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีมชาย หรือทีมหญิง 1 คน       
                     ผู้ฝึกสอนทีมชาย หรือทีมหญิง 1 คน ( ผู้ฝึกสอนจะต้องผ่านการอบรม หรือได้รับการขึ้น 
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                     ทะเบียนการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้ไว้กับสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย  
                     กรมพลศึกษา สหพันธ์ฮอกกี้แห่งเอเชีย และสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ) และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย   
                      หรือทีมหญิง 1 คน หรือนักกายภาพบ าบัด 1 คน (นักกายภาพบ าบัด จะต้องมีใบอนุญาตจาก 
                     กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น) 

      ระดับชาติ 
7.3   ให้ท าการยืนยันรายช่ือนักกีฬาฮอกกี้ในร่ม (Indoor )ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 

  จ านวนไม่เกินทีมละ 12 คน ณ วันท่ีส่งรายช่ือ Entry Form by Name ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อน  
  การแข่งขันระดับชาติ และเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมๆ ละ 2 คน  

7.4   ให้ท าการยืนยันรายช่ือนักกีฬาฮอกกี้สนาม (Outdoor) ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
  จ านวนไม่เกินทีมละ 18 คน ณ วันท่ีส่งรายช่ือ Entry Form by Name ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อน 
  การแข่งขันระดับชาติ และเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมๆ ละ 3 คน       

8. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 
      ระดับภาค 
   8.1  การแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภทฮอกกี้ในร่ม (Indoor ) 
 8.1.1  ให้จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ คือ จังหวัดชุมพร ไม่ต้องท าการแข่งขันรอบคัดเลือก 
                         ระดับภาค แต่ต้องสมัครและส่งรายช่ือนักกีฬาให้แก่เจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก  
                         ระดับภาค หากกรณีทีมจังหวัดเจ้าภาพไม่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน จะไม่มีการคัดเลือกหาทีมอื่น  
                         เพื่อเป็นตัวแทนสิทธิ์จังหวัดเจ้าภาพ 
                8.1.2  ให้สิทธิ์ทีมแชมป์เก่าครั้งล่าสุด คือ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 พ.ศ.2559  
                          ไม่ต้องท าการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาค แต่ต้องสมัครและส่งรายช่ือนักกีฬาให้แก่ 
                          เจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภาค หากกรณีทีมแชมป์เก่าไม่มีการจัดการ 
                          แข่งขันฯ หรือไม่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจะไม่มีการคัดเลือกหาทีมอื่นเพื่อเป็นตัวแทนสิทธิ์ทีม  
                         แชมป์เก่า  
 8.1.3  ผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายช่ือผู้เข้าแข่งขันที่จะลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน 12 คน ต่อ 
                         คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ในวันประชุมผู้จัดการทีม และหลังจากท่ียืนยันรายช่ือ 
                         ผู้ท่ีเข้าแข่งขันที่จะลงท าการแข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ  
                         ท้ังส้ิน 
 8.1.4  ให้ท าการคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดต่างๆ เข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติโดยการ 
                          แข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ภาค ท าการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือภาคละ 2 ทีม เพื่อไป 
                          แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับชาติ ซึ่งให้แต่ละภาคจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
           ก.  ถ้ามีทีมสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 5 ทีม ให้แต่ละภาคจัดการแข่งขัน 
                                  แบบพบกันหมดในภาค โดยท าการคัดเลือกฯ ดังนี้ 
                  -  ทีมท่ีได้คะแนนท่ี 1 และ ทีมท่ีได้คะแนนท่ี 2 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด 
                                  ของภาคนั้นๆ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จ านวนภาคละ 2 ทีม รวม 5 ภาค 
                                  รวม 10 ทีม  
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          ข.  ถ้ามีทีมสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีม ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย แต่ 
                                 ละสายแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมท่ีได้คะแนนท่ี 1 และ ท่ี 2 ของแต่ละสายให้เข้า 
                                 แข่งขันรอบต่อไป โดยให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้ ทีมชนะเลิศ  และทีมรองชนะเลิศ 
                                 อันดับท่ี 1 จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดภาคนั้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
                                 แห่งชาติระดับชาติ 
    ท่ี 1 สาย เอ พบท่ี 2 สาย บี 
    ท่ี 1 สาย บี พบท่ี 2 สาย เอ 
           8.1.5  หากภาคหนึ่งภาคใดมีทีมสมัครเข้าแข่งขันจ านวน 2 ทีม ให้ท้ัง 2 ทีม นั้นเข้าไปแข่งขัน กีฬา  
                        เยาวชนแห่งชาติ ระดับชาติ โดยไม่ต้องท าการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค 
                8.1.6  หากภาคหนึ่งภาคใดมีทีมสมัครเข้าแข่งขันจ านวน 1 ทีม ให้ทีมนั้น เข้าไปแข่งขันกีฬาเยาวชน  
                         แห่งชาติ ระดับชาติ โดยไม่ต้องท าการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค และไม่มีการพจิารณาทีมเพิ่ม   
                         เพื่อให้ครบตามจ านวน 
 8.1.7  จังหวัดท่ีผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภาคแล้ว จะต้องส่งรายช่ือสมัครเข้าร่วม 
                         การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 จ านวนไม่เกิน 12 คนโดยใช้รายช่ือในข้อ 7.1.1  
                         เท่านั้น 
                8.1.8  หากไม่เป็นไปตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย  
                         และการกีฬาแห่งประเทศไทย 

8.2 การแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภทฮอกก้ีสนาม (Outdoor) 
 8.2.1  ให้จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ คือ จังหวัดชุมพร ไม่ต้องท าการแข่งขันรอบคัดเลือก 
                         ระดับภาค แต่ต้องสมัครและส่งรายช่ือนักกีฬาให้แก่เจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก  
                         ระดับภาค หากกรณีทีมจังหวัดเจ้าภาพไม่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน จะไม่มีการคัดเลือกหาทีมอื่น  
                         เพื่อเป็นตัวแทนสิทธิ์จังหวัดเจ้าภาพ 
                8.2.2  ให้สิทธิ์ทีมแชมป์เก่าครั้งล่าสุด คือ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 พ.ศ.2559  
                          ไม่ต้องท าการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาค แต่ต้องสมัครและส่งรายช่ือนักกีฬาให้แก่ 
                          เจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภาค หากกรณีทีมแชมป์เก่าไม่มีการจัดการ 
                          แข่งขันฯ หรือไม่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน จะไม่มีการคัดเลือกหาทีมอื่นเพื่อเป็นตัวแทนสิทธิ์ทีม  
                         แชมป์เก่า  
   8.2.3 ผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันจ านวน 18 คน ต่อ 
                         คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ ในวันประชุมผู้จัดการทีม และหลังจากยืนยันรายช่ือ 
                         นักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
   8.2.4 ให้ท าการคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดต่างๆ เพื่อเข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับชาติ 
                         โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ภาค ท าการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือภาคละ 2 ทีม                      
                         ซึ่งให้แต่ละภาคจัดการแข่งขันดังนี ้
     ก. ถ้ามีทีมสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 5 ทีม ให้แต่ละภาคจัดการแข่งขัน 
                             แบบพบกันหมดในภาค โดยท าการคัดเลือกฯ ดังนี้ 
         - ทีมท่ีได้คะแนนท่ี 1 และ ทีมท่ีได้คะแนนท่ี 2 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด 
                               ของภาคนั้นๆ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จ านวนภาคละ 2 ทีม รวม 5 ภาค 
                               รวม 10 ทีม       
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                           ข. ถ้ามีทีมสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีม ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย  
                              แต่ละสายการแข่งขันให้แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย และให้น าทีมท่ีได้คะแนนท่ี 1  
                              และ ท่ี 2 ของแต่ละสายเข้ารอบต่อไป โดยให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้ ทีมชนะเลิศ 
                              และทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดของภาคนั้น เพื่อเข้าร่วมการ 
                              แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับชาติ 
       ท่ี 1 สาย เอ พบท่ี 2 สาย บี 
       ท่ี 1 สาย บี พบท่ี 2 สาย เอ 
   8.2.5 หากภาคหนึ่งภาคใดมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันจ านวน 2 ทีม ให้ท้ัง 2 ทีมนั้นเข้าไปแข่งขัน 
                         กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับชาติ โดยไม่ต้องท าการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค 
         8.2.6  หากภาคหนึ่งภาคใดมีทีมสมัครเข้าแข่งขันจ านวน 1 ทีม ให้ทีมนั้น เข้าไปแข่งขันกีฬาเยาวชน  
                         แห่งชาติ ระดับชาติ โดยไม่ต้องท าการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค และไม่มีการพจิารณาทีมเพิ่ม   
                         เพื่อให้ครบตามจ านวน 
   8.2.7 จังหวัดท่ีผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคแล้ว จะต้องส่งรายช่ือสมัครเข้าร่วม 
                         แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 จ านวนไม่เกิน 18 คน โดยใช้รายช่ือในข้อ 7.2.1   
                         เท่านั้น 
   8.2.8 หากไม่เป็นไปตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย 
                         และการกีฬาแห่งประเทศไทย           

ระดับชาติ 

  8.3 ในกรณีท่ีมีทีมผ่านการคัดเลือกระดับภาคจ านวน 12 ทีม ท้ังฮอกกี้ในร่ม (Indoor) และ  
                ฮอกกี้สนาม (Outdoor) ประเภททีมชาย และทีมหญิง จัดการแข่งขันดังนี้ 

   รอบแรก  ให้แบ่งออกเป็น 4 สาย แข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย เพื่อหาทีมท่ีมี 
                                          คะแนนอันดับ 1 และ อันดับ 2 จะผ่านเข้าแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย 

   รอบ 8 ทีม   แข่งขันแบบแพ้คัดออก ดังนี้ 

       ประเภททีมชาย ฮอกกี้ในร่ม (Indoor) และฮอกกี้สนาม (Outdoor) 
       คู่ท่ี 1   ท่ี 1 สาย A -    ท่ี 2 สาย D 
       คู่ท่ี 2   ท่ี 1 สาย B -    ท่ี 2 สาย C 
       คู่ท่ี 3   ท่ี 1 สาย D -    ท่ี 2 สาย A 
       คู่ท่ี 4   ท่ี 1 สาย C -    ท่ี 2 สาย B 

       ประเภททีมหญิง ฮอกกี้ในร่ม (Indoor) และฮอกกี้สนาม (Outdoor) 
       คู่ท่ี 1   ท่ี 1 สาย W -    ท่ี 2 สาย Z 
       คู่ท่ี 2   ท่ี 1 สาย X -    ท่ี 2 สาย Y 
       คู่ท่ี 3   ท่ี 1 สาย Y -    ท่ี 2 สาย W 
       คู่ท่ี 4   ท่ี 1 สาย Z -    ท่ี 2 สาย X 

   รอบรองชนะเลิศ ทีมชนะคู่ท่ี 1  พบกับ ทีมชนะคู่ท่ี 2 
       ทีมชนะคู่ท่ี 3 พบกับ  ทีมชนะคู่ท่ี 4 
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   รอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้จากรอบรองชนะเลิศท้ัง 2 ทีม  จะได้อันดับท่ี 3 ร่วมกัน 
                                         (ครองเหรียญร่วมกัน) 
       ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ 

  8.4 ในกรณีท่ีมีทีมเข้าแข่งขัน 6- 11 ทีม ท้ังฮอกกี้ในร่ม (Indoor) และฮอกกี้สนาม (Outdoor)  
                ประเภททีมชาย และทีมหญิง จัดการแข่งขันดังนี้ 
   รอบแรก  ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อหาทีมท่ีมีคะแนน 
                                          อันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 

   รอบรองชนะเลิศ ท่ี 1 สาย A   - ท่ี 2 สาย B 
       ท่ี 1 สาย B   - ท่ี 2 สาย A 
 
   รอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้จากรอบรองชนะเลิศท้ัง 2 ทีม  จะได้อันดับท่ี 3 ร่วมกัน 
                                         (ครองเหรียญรว่มกัน) 
       ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ 

 9. วิธีจัดการแข่งขัน 
  9.1 การแข่งขันแบบพบกันหมด 
   9.1.1 ให้ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน และทีมแพ้ไม้ได้คะแนน 
   9.1.2 ทีมท่ีมีคะแนนรวมเท่ากันในแต่ละสาย จะต้องพิจารณาให้ทีมหนึ่งทีมใดเข้าแข่งขันรอบ 
                         ต่อไป หรือทีมท่ีมีคะแนนเท่ากันในแต่ละสาย จะพิจารณาให้ทีมหนึ่งทีมใดเป็นล าดับท่ี 1 
                         และล าดับท่ี 2 นั้นให้พิจารณาทีมท่ีผ่านเข้ารอบในกรณีดังกล่าวด้วยวิธีการดังนี้ 
           ฮอกกี้ในร่ม (Indoor) ให้ใช้วิธีการ Shoot-Out ฝ่ายละ 3 คน ฮอกกี้สนาม (Outdoor) ให้ 
                         ใช้วิธีการยิงลูกโทษ ณ จุดโทษ ฝ่ายละ 5 คน 
  9.2 การแข่งขันรอบแพ้คัดออก รอบรองชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลิศ  
   9.2.1 ฮอกกี้ในร่ม (Indoor) เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วผลยังเสมอกัน  
                         ให้ใช้วิธีการ Shoot-Out ฝ่ายละ 3 คน 
   9.2.2 ฮอกกี้สนาม (Outdoor) เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วผลยังเสมอกัน ให้ใช้วิธีการยิงลูกโทษ 
                         ณ จุดโทษ ฝ่ายละ 5 คน 
 

 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
  10.1 ต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หรือนักกายภาพบ าบัด  
                 ดูแลและควบคุมทีมให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ในระหว่างการแข่งขันทุกครั้ง 
  10.2 ให้ผู้จัดการทีมหรือเจ้าหน้าท่ีทีม มารับเอกสารการส่งรายช่ือนักกีฬาท่ีจะท าการแข่งขัน ก่อนถึง 
                  ก าหนดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที ให้ส่งรายช่ือนักกีฬาตามแบบท่ีก าหนดไว้ โดยกรอก 
                  ข้อความให้ครบถ้วนและยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีทะเบียน ณ สนามแข่งขัน และผู้จัดการทีม จะกรอก 
                  แบบการยอมรับการเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬา และเจ้าหน้าทีมทุกคนก่อนการแข่งขันจะเริ่ม 
  10.3 เครื่องแต่งกายของนักกีฬาและชุดแข่งขันแต่ละจังหวัดจะต้องมีจ านวน 2 ชุด  และจะต้องมีสีท่ี  
                 แตกต่างกัน  
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   10.3.1 ฮอกกี้ในร่ม (Indoor) และฮอกกี้สนาม(Outdoor) นักกีฬาจะต้องใส่เส้ือท่ีมีหมายเลข 
                           1 – 32 เท่านั้น 
    10.3.2 เส้ือด้านหลังมีช่ือจังหวัดท่ีสังกัด หรือช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
                            ประเภททีมชายต้องสวมกางเกง และ ทีมหญิงต้องสวมกระโปรง (ในกรณีท่ีนักกีฬาจะใส่ 
                            เส้ือรัดกล้ามเนื้อ หรือ กางเกงรัดกล้ามเนื้อ จะต้องเป็นสีท่ีมีลักษณะสีเดียวกันกับสีเส้ือ 
                            และกางเกงหรือกระโปรงเท่านั้น) พร้อมสวมถุงเท้ายาวที่เป็นแบบและสีเดียวกันท้ังทีม 
                            สวมเครื่องป้องกันหน้าแข้ง ยกเว้นผู้รักษาประตูต้องมีสีเส้ือท่ีแตกต่างกับนักกีฬาท้ังสอง 
                            ทีม หากทีมหนึ่งทีมใดไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ลงท า 
                            การแข่งขัน 
   10.3.3 ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิ 
                           ประโยชน์ของเกมส์การแข่งขันหรือช่ือจังหวัด ให้มีขนาดไม่เกิน 2x3 นิ้ว ห้ามน าตราหรือ
     เครื่องหมายการค้าทีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องด่ืม
     แอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
  10.4 ทีมท่ีไม่มาแข่งขัน หรือไม่พร้อมท่ีจะแข่งขัน หรือมีนักกีฬาแข่งขันน้อยกว่าท่ีก าหนด ประเภท 
                  ฮอกกี้ในร่ม (Indoor) มีนักกีฬาน้อยกว่า 4 คน และ ประเภทสนาม (Outdoor) มีนักกีฬาน้อย 
                  กว่า 7 คน ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามท่ีก าหนด ให้ปรับเป็นแพ้การแข่งขันในแมตช์นั้นๆ                   
  10.5 ทีมใดไม่ลงท าการแข่งขันตาม วัน เวลา ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ หรือ ผละออกจากการแข่งขันที่ 
                  ก าลังด าเนินอยู่  หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าส่ังคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หรือตามค าส่ัง 
                  กรรมการผู้ตัดสิน ให้ถือว่าทีมนั้นผิดมารยาทอย่างร้ายแรง ให้ปรับทีมท่ีกระท าผิดนั้นเป็นแพ้ 
                  ตลอดการแข่งขัน ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมา ให้พิจารณาลงโทษปรับเป็นเงิน 5,000.-บาท 
                  และ/หรือตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งถัดไป และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ รายงาน 
                  ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาโทษ ตามควรแก่ข้อบังคับฯ ต่อไป  
  10.6 ในระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หรือ 
                  นักกายภาพบ าบัด และนักกีฬาส ารอง ต้องนัง่อยู่ในท่ีก าหนดไว้เท่านั้น และไม่มีสิทธิเข้าไปใน 
                  สนามแข่งขัน เว้นแต่ ผู้ตัดสินอนุญาต โดยเข้าได้เฉพาะผู้จัดการทีม และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หรือ 
                  นักกายภาพ เท่านั้น ซึ่งจะต้องไม่แต่งกายเหมือนกับนักกีฬา 
      10.7 นักกีฬา ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทีมคนใด ละเมิดกติกาการแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ 
                  การเป็นนักกีฬาท่ีดี โดยผู้ตัดสินมีค าส่ังให้ออกจากการแข่งขัน ให้ตัดสิทธิ์นักกีฬา หรือเจ้าหน้าท่ี 
                  ทีมผู้นั้นไม่ให้ลงแข่งขันในครั้งต่อไป 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ ท้ังนี้ อาจถูกเพิ่มโทษได้ จากการ 
                  พิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  10.8 หากทีมหนึ่งทีมใดหรือเจ้าหน้าท่ีทีมหรือนักกีฬาของทีมนั้น ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และประพฤติ 
                  ตนไม่เหมาะสมต่อหน้าท่ี ไม่สามารถควบคุมดูแล หรือขาดมารยาทอันดีงาม อันก่อให้เกิดความ 
                  เสียหายต่อการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาโทษเบื้องต้นตาม 
                  สมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้น าเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา 
                  ลงโทษเพิ่มเติมต่อไป 
  10.9 การเปล่ียนตัวนักกีฬาทุกครั้งท่ีจะลงไปท าการแข่งขัน ต้องให้เปล่ียนตัวบริเวณเส้นข้างขอบสนาม 
                  จุดกึ่งกลางสนาม หากไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดจะไม่อนุญาตให้เปล่ียนตัว 
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  10.10 การให้น้ านักกีฬาระหว่างแข่งขัน อนุญาตให้ท่ีเส้นข้างขอบสนามเท่านั้น ยกเว้นกรณีนักกีฬา 
                    บาดเจ็บในสนาม 
  10.11 นักกีฬา และเจ้าหน้าทีมท่ีจะต้องมีบัตรประจ าตัว (AD CARD) เพื่อท่ีจะแสดงให้กับ 
                    คณะกรรมการจัดการแช่งขันตรวจสอบทุกครั้งก่อนลงท าการแข่งขัน หากนักกีฬาหรือเจ้าหน้าท่ี 
                    ไม่มีบัตรประจ าตัว (AD CARD) แสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้ลงท า 
                    การแข่งขันในครั้งนั้น 
  10.12 นักกีฬาทุกทีมต้องแต่งกายตามสีท่ีก าหนด ตามท่ีแจ้งในการประชุมผู้จัดการทีม  
  10.13 หัวหน้าทีมต้องมีแถบเครื่องหมายบริเวณแขนเส้ือด้านซ้าย หรือ บริเวณท่ีขา ข้างใดข้างหนึ่ง 
  10.14 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมทุกทีมต้องยอมรับนับถือ 
                    ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการตัดสินและควบคุมการแข่งขัน 
  10.15 ให้การแข่งขันเป็นไปตามก าหนดท่ีคณะกรรมการได้ก าหนดไว้ จะขอเปล่ียนแปลงไม่ได้ 
  10.16 เวลาการแข่งขัน 
       10.16.1 ประเภทฮอกกี้ในร่ม (Indoor) จะแข่งขัน 2 ครึ่งๆ ละ 20 นาที พักระหว่างครึ่ง 
                                 ไม่เกิน 5 นาที  
       10.16.2 ประเภทฮอกกี้สนาม (Outdoor) จะแข่งขัน 2 ครึ่งๆ ละ 35 นาที พักระหว่างครึ่ง 
                                 ไม่เกิน 10 นาที 

 11. การประชุมผู้จัดการทีม 
    ผู้จัดการทีม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการทีม ต้องเข้าประชุม อย่างน้อย
ทีมละ 1 คน ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเจ้าภาพก าหนด เป็นส าคัญ และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยต้องน า
อุปกรณ์ ชุดผู้รักษาประตู ชุดนักกีฬา และเส้ือผู้รักษาประตูทุกชุดมาให้เจ้าหน้าท่ีเทคนิคท าการตรวจสีและสภาพ
การใช้งานของอุปกรณ์ในวันประชุม หากไม่เข้าประชุมตามก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว หากจังหวัดใดไม่
มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้า
ร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และรายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 

 12. ลูกฮอกก้ีที่ใช้ในการแข่งขัน 
       ให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ต้องไม่ขัดกับกติกาท่ี
สหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติก าหนดไว้ 

 13. การประท้วง 
  13.1 การประท้วงท่ีเกี่ยวกับเทคนิค ให้ผู้จัดการทีมยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมวางเงิน 
                  ประกัน 5,000.-บาท ภายใน 2 ช่ัวโมง นับแต่หมดเวลาการแข่งขัน เงินประกันนี้จะคืนให้เมื่อ 
                  การประท้วงเป็นผลส าเร็จ 
  13.2 การประท้วงท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬา ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่ง 
                  ประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

 14. รางวัลการแข่งขัน 
       ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
และสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย โดยนักกีฬา ท้ัง 2 ประเภท คือ ฮอกกี้ในร่ม (Indoor) ทีมชาย/ทีมหญิง และ
ฮอกกี้สนาม (Out door) ทีมชาย/ทีมหญิง จะได้รบัรางวัลดังนี ้
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  14.1 รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง จ านวน 60 เหรียญ พร้อมประกาศนียบัตร จ านวน 60 ใบ และ 
                  สัญลักษณ์การแข่งขัน (มาสค๊อต) จ านวน 60 ตัว 
  14.2 รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน จ านวน 60 เหรียญ พร้อมประกาศนียบัตร จ านวน 60 ใบ และ 
                  สัญลักษณ์การแข่งขัน (มาสค๊อต) จ านวน 60 ตัว 
  14.3 รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง จ านวน 120 เหรียญ พร้อมประกาศนียบัตร จ านวน 120 ใบ 
                  และสัญลักษณ์การแข่งขัน (มาสค๊อต) จ านวน 120 ตัว 
  14.4 เจ้าหน้าท่ีประจ าทีม ท้ัง 2 ประเภท คือ ฮอกกี้ในร่ม (Indoor) ทีมชาย/ทีมหญิง และฮอกกี้สนาม 
                  (Out door) ทีมชาย/ทีมหญิง จะได้รับเฉพาะประกาศนียบัตร จ านวน 40 ใบ 
  14.5 รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย 2 รางวัล และประกาศนียบัตร ได้แก่ ประเภทในร่ม (Indoor) 
                  และประเภทสนาม (Outdoor)  
  14.6 รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง 2 รางวัล และประกาศนียบัตร ได้แก่ ประเภทในร่ม (Indoor) 
                  และประเภทสนาม (Outdoor) 
  14.7 รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชาย 2 รางวัล และประกาศนียบัตร ได้แก่ ประเภทในร่ม (Indoor)                                  
                  และประเภทสนาม (Outdoor) 
  14.8 รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิง 2 รางวัล และประกาศนียบัตร ได้แก่ ประเภทในร่ม (Indoor)                                  
                  และประเภทสนาม (Outdoor) 
           หมายเหตุ : เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้  
                              ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 

 15. รางวัลนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
   การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณารางวัลดีเด่นให้แก่ 
  15.1 นักกีฬาดีเด่นทีมชาย จ านวน 2 รางวัล ประเภทในร่ม(Indoor) และประเภทสนาม (Outdoor)              
  15.2 นักกีฬาดีเด่นทีมหญิง จ านวน 2 รางวัล ประเภทในร่ม(Indoor) และประเภทสนาม (Outdoor) 
                    หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น ดังนี้  

1. เป็นนักกีฬาในทีมท่ีชนะเลิศ 
2. เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นสูง 
3. เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
4. เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคม ฯ และการกีฬา

แห่งประเทศไทย 
5. อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  

  15.3 ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชาย จ านวน 2 รางวัล ประเภทในร่ม(Indoor) และประเภทสนาม (Outdoor) 
          15.4 ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิง จ านวน 2 รางวัล ประเภทในร่ม(Indoor) และประเภทสนาม (Outdoor) 
                   หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น ดังนี้ 

1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือผ่านการอบรม หรือได้รับการขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
ฮอกกี้ไว้กับ สมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา 
สหพันธ์ฮอกกี้แห่งเอเชีย และสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ 

2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี และเป็นทีมท่ีได้รับเหรียญรางวัล 
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3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคม ฯ และการกีฬา 
แห่งประเทศไทย  

4. อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
 

 16. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
       16.1 ให้นักกีฬาผู้ทีได้เหรียญรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน 
                    หรือแต่งกายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดนักกีฬาสังกัดและการแต่งกาย 
                    ของนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบ  
    16.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น    
  

      17. คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
   - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและ         
      ผู้ตัดสินท่ีผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก 
      สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
  - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง   
       หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่   
       โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน  
 

      18. จ านวนผู้แทนสมาคม วิทยากร และผู้ตัดสิน 
    ก าหนดให้มี ผู้แทนสมาคม 1 คน วิทยากร 2 คน และผู้ตัดสิน 20 คน 
 

      19. ก าหนดการแข่งขัน 
    การแข่งขันฮอกกี้ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” ณ จังหวัด   
       ชุมพร ระหว่างวันท่ี 16 – 26 มีนาคม  2560 
 

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


