ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้ เรีย กว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ”
ข้อ ๒ ระเบีย บนี้ ให้ ใช้บังคับ ในการแข่งขั นกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ
ข้อ ๓ ระเบีย บและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
ข้อ ๔ รุ่นอายุ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย
(๒) ประเภททีมหญิง
๔.๓ รายการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รายการ ดังนี้
(๑) ทีมชุด
(๒) ทีมเดี่ยว
(๓) ทีมคู่

๒
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ให้แต่ละโรงเรียนส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนกีฬาละ ๑ ทีม ของแต่
ละรุ่นอายุที่จัดการแข่งขันทั้งชายและหญิง โดยนักกีฬาสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่นอายุ และไม่เกิน
๒ รายการ
๕.๒ ประเภททีมชุด ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน
และให้ตัดรายชื่อนักกีฬาเหลือ ๑๒ คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม
๕.๓ ประเภททีมเดี่ยว ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
ในวันประชุมผู้จัดการทีม
๕.๔ ประเภททีมคู่ ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๓ คน โดยไม่ซ้า
กับรายชื่อในประเภททีมเดี่ยว ในวันประชุมผู้จัดการทีม
๕.๕ โรงเรียนกีฬาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภททีมชุด นักกีฬาที่จะลงทา
การแข่งขันในประเภททีมเดี่ยว หรือประเภททีมคู่ จะต้องมีรายชื่ออยู่ในประเภททีมชุด
๕.๖ โรงเรียนกีฬาที่ไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภททีมชุด นักกีฬาที่จะลงทา
การแข่งขันในประเภททีมเดี่ยว และประเภททีมคู่ ต้องมีรายชื่อไม่ซ้ากัน
๕.๗ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละทีมและแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขันตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ รางวัลถ้วยรวม ให้พิจารณาจากโรงเรียนที่ได้รับเหรียญทองมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
ถ้าจานวนเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจากเหรียญเงินที่ได้รับและถ้าเหรียญเงินเท่ากันให้พิจารณาจาก
เหรียญทองแดงที่ได้รับ หากยังมีจานวนเหรียญเท่ากันให้ครองถ้วยรางวัลร่วมกัน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬาเซปักตะกร้อยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี, รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี และ
รุ่นอายุไม่เกินปี ๑๘ ปี ชายและหญิง จานวน ๖ รางวัล จะได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาดังต่อไปนี้
- ให้นับจากจานวนเหรียญรางวัลที่ได้รับตามลาดับ
- ประพฤติตนเหมาะสมในการเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อที่ดี
- เป็นนักกีฬาที่แสดงความสามารถดีเด่น
- ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

๓
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี, รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
และรุ่นอายุไม่เกินปี ๑๘ ปี ชายและหญิง จานวน ๖ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมี เกณฑ์การ
พิจารณา ดังต่อไปนี้
- จานวนเหรียญรางวัลที่ทีมได้รับ
- ประพฤติตนเหมาะสมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อที่ดี
- ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ การจัดการแข่งขันมี ดังนี้
(๑) การแข่งขันทีมชุดหากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเกิน ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขัน ดังนี้
- รอบแรก ให้แบ่งสายการแข่งขัน โดยให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย
- รอบสองถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
(๒) การแข่งขันทีมชุดหากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขัน
- แบบพบกันหมด ทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑, ๒ และ ๓ จะไดรับรางวัล
ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) การแข่งขันทีมเดี่ยวและทีมคู่ ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
(๔) ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ใน
รอบรองชนะเลิศให้ได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๘.๒ การคิดผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ให้ถือผล แพ้-ชนะ ดังนี้
(๑) ประเภททีมชุด ให้ถือเกณฑ์ แพ้-ชนะ ๒ ใน ๓ ทีม และในแต่ละทีมให้ถือ
เกณฑ์ แพ้-ชนะ ๒ ใน ๓ เกม หากทีมใดชนะคู่แข่งขันทั้งสองทีมแล้ว จะไม่มีการแข่งขันในทีมที่สาม
(๒) ประเภททีมเดี่ยว ให้ถือเกณฑ์ แพ้-ชนะ ๒ ใน ๓ เกม
(๓) ประเภททีมคู่ ให้ถือเกณฑ์ แพ้-ชนะ ๒ ใน ๓ เกม
๘.๓ การคิดคะแนนการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
- ทีมชนะได้ ๒ คะแนน
- ทีมแพ้ได้ ๑ คะแนน
- ไม่มาทาการแข่งขันได้ ๐ คะแนน
๘.๔ หากคะแนนเท่ากันให้จับฉลากเพื่อหาทีมชนะ
๘.๕ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
(๑) ผู้จัดการทีมส่งใบรายชื่อนักกีฬาให้นายทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน ตามโปรแกรม
อย่างน้อย ๓๐ นาที
(๒) นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิน และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสิน
(๓) ทีมใดไม่พร้อมที่จะทาการแข่งขัน เมื่อพ้นเวลาที่กาหนดไว้เกินกว่า ๑๕ นาที
ให้ปรับเป็นแพ้ และให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เสนอเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบสถาบันการพล
ศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ในครั้งนั้น
(๔) นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
หรือตามคาสั่งของคณะกรรมการตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้และในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

๔
เสนอเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย ในครั้งนั้น
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน ให้เป็นไปตามระเบียบ และกติกาการแข่งขัน
ของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้ อยู่ ในดุลยพินิ จของคณะอนุ กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่ านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
๑๒.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒.๒ การยื่นประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายใน ๑๒ ชั่วโมง หลังจากการประกาศ
ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
๑๒.๓ การยื่นประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ประท้วงภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจาก
การประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

