ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ (กลางแจ้ง)
โดยเป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ (กลางแจ้ง)
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ (กลางแจ้ง)”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาฮอกกี้ (กลางแจ้ง)
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ (กลางแจ้ง)
๓.๒ กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ (กลางแจ้ง)
ข้อ ๔ รุ่นอายุและประเภทการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่น 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

๒

ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ในแต่ละรุ่นอายุ
ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยประกอบด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๗ คน และไม่เกิน ๒๒ คน
๕.๒ ให้แต่ละโรงเรียนกีฬายืนยันจานวนนักกีฬาไม่เกิน ๑๘ คน/ทีม ในวันประชุม
ผู้จัดการทีม ถ้าไม่สามารถยืนยันนักกีฬาในวันนั้นจะตัดนักกีฬาลาดับที่ ๑๙-๒๒ ออกเพื่อให้เหลือนักกีฬา
จานวน ๑๘ คน ตามกาหนด
๕.๓ 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 ให้ได้รับรางวัลการแข่งขันตาม หมวด 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 โรงเรียนกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมให้พิจารณาจานวนเหรียญทอง
ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาเหรียญเงิน เหรียญทองแดงตามลาดับ ถ้าเหรียญรางวัลยังเท่ากัน ให้ครองถ้วย
รางวัลร่วมกัน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬาฮอกกี้ยอดเยี่ยม ทีมชาย/ทีมหญิง จานวน ๖ รางวัลได้รับเกียรติบัตร
(๒) ผู้ฝึกสอนฮอกกีย้ อดเยี่ยม ทีมชาย/ทีมหญิง จานวน ๖ รางวัลได้รับเกียรติบัตร
หมายเหตุ
๑. นักกีฬาพิจารณาจากผู้ที่ทาประตูสูงสุดในรอบรองชนะเลิศ ปฏิบัติตนตามกฎ
กติกา มารยาทรวมถึงการมีน้าใจนักกีฬาที่ดี
๒. ผู้ฝึกสอนพิจารณาจากในรอบรองชนะเลิศและปฏิบัติตนตามกฎกติกา มารยาท
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ การจัดการแข่งขันมี ดังนี้
(๑) กรณีที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน ๕ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด
(๒) กรณีที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเกิน ๕ ทีม ให้แบ่งการแข่งขันเป็นกลุ่ม
(๓) รอบแรก ให้แข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน ๔ ทีม

๓

(๔) ตั้งแต่รอบที่สองจนถึงรอบชิงชนะเลิศให้ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออก
(๕) ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ส่วนทีมที่แพ้
ในรอบรองชนะเลิศได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๘.๒ การคิดคะแนนในการแข่งขันรอบแรกให้คิดคะแนนดังต่อไปนี้
(๑) ทีมชนะได้ ๓ คะแนน
(๒) ทีมเสมอได้ ๑ คะแนน
(๓) ทีมแพ้ได้
๐ คะแนน
๘.๓ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละกลุ่มจะได้สิทธิ์เข้าสู่รอบที่ ๒ ต่อไป
หากมีผลคะแนนที่เท่ากันในรอบแบ่งกลุ่มให้จับสลากหาทีมเข้ารอบที่ ๒ ต่อไป ส่วนในการแข่งขันตั้งแต่รอบ
ที่ ๒ เป็นต้นไป ในเกมการแข่งขันปกติ หากยังเสมอกันให้ตัดสินผลแพ้ชนะโดยการยิงจุดโทษ ณ จุดโทษ ทีมละ
๕ คน หากยังเสมอกันให้ดาเนินการยิงโทษต่อทีมละ ๑ คน จนกว่าจะมีผลแพ้ชนะ
๘.๔ เวลาในการแข่งขัน
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ให้ทาการแข่งขัน ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๒๕ นาที และพัก
ระหว่างครึ่งไม่เกิน ๑๐ นาที
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ให้ทาการแข่งขัน ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๓๐ นาที และพัก
ระหว่างครึ่งไม่เกิน ๑๐ นาที
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ให้ทาการแข่งขัน ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๓๕ นาที และพัก
ระหว่างครึ่งไม่เกิน ๑๐ นาที
๘.๕ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิน และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๖ ให้นักกีฬารายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขัน
ของตนไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง และรายงานตัวต่อกรรมการตัดสินก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันของตน ไม่น้อยกว่า
๑๕ นาที
๘.๗ ให้ส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขประจาตัวนักกีฬาที่จะลงแข่งขันจริงและทั้งที่เป็น
ผู้เล่นสารองต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดระเบียบการ
แข่งขันให้ปรับผลการแข่งขันเป็นแพ้ ห้ามส่งรายชื่อนักกีฬาที่ถูกห้ามลงแข่งขันทั้งที่เป็นผู้เล่นจริงและตัวสารอง
หากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันตรวจพบให้ปรับผลการแข่งขันเป็นแพ้
๘.๘ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
นักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๙ ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดหรือทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
โดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือเจตนาไม่ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหรือคาสั่ง
กรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการ
อานวยการ พิจารณาโทษ ต่อไป

๔

ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ชุดต้องเป็นสีเดียวกันตามที่แจ้งในทะเบียนการแข่งขัน และโรงเรียนกีฬาที่ส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน ๑๘ คนแรกต้องใส่หมายเลขเสื้อ ๑-๒๒ พร้อมสวมถุงเท้ายาวและเครื่องป้องกันหน้าแข้ง
ชุดผู้รักษาประตู ให้เป็นไปตามกฎ กติกา ของสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๐.๒ ในกรณีชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้โรงเรียนกีฬาที่มีชื่ออยู่หลังคู่แข่งขันเปลี่ยน
ชุดแข่งขัน ทั้งนี้โดยการพิจารณาของผู้ตัดสินที่ทาหน้าที่ในคู่นั้นๆ
๑๐.๓ ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีม ต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่า ด้วยการแข่งขันกีฬากีฬา
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

