ระเบียบการแข่ งขันกีฬาตะกร้ อ
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่ านเกมส์ ”
ณ จังหวัดน่ าน
************************
1. สมาคมตะกร้ อแห่ งประเทศไทย
นายกสมาคม
เลขาธิการ
สถานที่ตดิ ต่อ

พลตรี จารึก อารี ราชการัณย์
นายธนวัฒน์ ประสงค์เจริญ
226 บ้ านอัมพวัน สี่เสาเทเวศน์ ถนนศรี อยุธยา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-282 6771
โทรสาร 02-282 6772

2. คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬาตะกร้ อของจังหวัดเจ้ าภาพ
ผู้แทนสมาคมตะกร้ อแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้ าภาพ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้ าภาพ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้ าภาพแต่งตัง้
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วงคุณสมบัตนิ ักกีฬา ประกอบด้ วย
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัด
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมตะกร้ อแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิตกิ าร กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็ นเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้ างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วงเทคนิค ประกอบด้ วย
ผู้แทนสมาคมตะกร้ อแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝ่ ายเทคนิคกีฬาตะกร้ อ
กรรมการ
ประธานจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้ อ
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้จดั การทีมทุกทีม (ยกเว้ นคูก่ รณี)
กรรมการ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้ าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตัง้
กรรมการและเลขานุการ
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4. ข้ อบังคับ และกติกาการแข่ งขัน
4.1 ให้ ใช้ ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 กติกาการแข่งขันตะกร้ อทุกประเภทให้ ใช้ กติกาและธรรมเนียมปฏิบตั ิของสมาคมตะกร้ อแห่งประเทศไทย
ที่ประกาศและใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
5. หลักเกณฑ์ คณะกรรมการผู้ตัดสินในการพิจารณาผู้ตัดสินลงปฏิบัติหน้ าที่ในการแข่ งขัน
5.1 ผู้ตดั สินจะต้ องผ่านการอบรมจากสมาคมกีฬาตะกร้ อแห่งประเทศไทย หรื อการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
ผู้ตดั สินที่ผ่านการอบรม ดังกล่าวจะต้ องขึ ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้ รับการพิจารณา
จากสมาคมกีฬาตะกร้ อแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้ การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
เป็ นผู้ตดั สินกีฬาตะกร้ อ
5.2 การปฏิบตั หิ น้ าที่ของผู้ตดั สินต้ องตระหนักและคานึงถึงการมีส่วนได้ ส่วนเสีย ในกรณีที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อ
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้ อง ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ เพื่อมิให้ เกิดคาครหาหรื อเกิดการประท้ วง อันเชื่อได้ วา่ ไม่โปร่งใส
หรื อความยุตธิ รรมของการตัดสิน
6. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ 2550 และคงอายุ
นักกีฬาไว้ ไม่เกิน 18 ปี
7. ประเภทการแข่ งขัน มี 10 ประเภท
ทีมชาย
1. เซปั กตะกร้ อทีมชุด
2. เซปั กตะกร้ อทีมเดี่ยว
3. เซปั กตะกร้ อคู่ ทีมเดี่ยว
4. ตะกร้ อลอดห่วงสากล
5. เซปั กตะกร้ อชายหาด ทีมเดี่ยว

ทีมหญิง
6. เซปั กตะกร้ อทีมชุด
7. เซปั กตะกร้ อทีมเดี่ยว
8. เซปั กตะกร้ อคู่ ทีมเดี่ยว
9. ตะกร้ อลอดห่วงสากล
10. เซปั กตะกร้ อชายหาด ทีมเดี่ยว

8. จานวนนักกีฬา เจ้ าหน้ าที่ ในการขึน้ ทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมการแข่ งขันในแต่ ละประเภท
8.1 การส่งนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ของแต่ละจังหวัดในการขึ ้นทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขันให้ ดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
8.1.1 เซปั กตะกร้ อ (ทีมชายและทีมหญิง) ให้ แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาขึ ้นทะเบียน เพื่อเตรี ยมเข้ าร่วมการ
แข่งขันได้ ประเภทละไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ผู้จดั การทีม 1 คน และผู้ฝึกสอน 2 คน โดย
อนุญาตให้ มีนกั กีฬาเซปั กตะกร้ อทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครัง้ ที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย
ตามบัญชีแนบท้ ายได้ ไม่เกินทีมละ 1 คน และอนุญาตให้ ลงแข่ งขันในประเภททีมชุดเท่ านัน้
8.1.2 ตะกร้ อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง ให้ แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาขึ ้นทะเบียน เพื่อเตรี ยมเข้ า
ร่วมการแข่งขันได้ ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ผู้จดั การทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน
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8.1.3 เซปั กตะกร้ อชายหาด ทีมเดี่ยว (ทีมชายและทีมหญิง) ให้ แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาขึ ้นทะเบียน
เพื่อเตรี ยมเข้ าร่วมการแข่งขันได้ ประเภทละไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ผู้จดั การทีม 1 คน
และผู้ฝึกสอน 1 คน
8,1.4 อนุญาตให้ นกั กีฬาตะกร้ อแต่ละคนขึ ้นทะเบียนและเข้ าร่ วมทาการแข่ งขันได้ เพียง 1 ประเภทเท่ านัน้
คือ เซปั กตะกร้ อ หรื อตะกร้ อลอดห่วงสากล หรื อเซปั กตะกร้ อชายหาด
หมายเหตุ วัน เวลา การขึ ้นทะเบียนนักกีฬา ให้ เป็ นไปตามกาหนดการของการกีฬาแห่งประเทศไทย
9. หลักเกณฑ์ วิธีการจัดการแข่ งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ให้ ดาเนินการคัดเลือกทีมที่จะเข้ าไปแข่งขัน
ระดับชาติ รวมประเภทละ 10 ทีม โดยให้ ดาเนินการคัดเลือกดังนี ้
9.1 การส่ งรายชื่อนักกีฬาในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคให้ ทุกจังหวัดที่เข้ าร่ วมแข่ งขัน ปฏิบัตดิ ังนี ้
9.1.1 ประเภทเซปั กตะกร้ อทีมชุดชายและทีมชุดหญิง
1. นักกีฬามีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้ เพียงจังหวัดเดียว
2. ให้ ผ้ จู ดั การทีมส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันในรอบคัดเลือกได้ ทีมละไม่น้อยกว่า 9 คน
แต่ไม่เกิน 12 คน จากรายชื่อตามข้ อ 8.1.1 ต่อนายทะเบียนของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ในวันประชุมผู้จดั การทีม หลังจากส่งรายชื่อนักกีฬาแล้ วไม่อนุญาตให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ เซปั กตะกร้ อทีมเดี่ยว และทีมคู่ ไม่ ต้องคัดเลือก
9.1.2 ประเภทตะกร้ อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง
1. นักกีฬามีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้ เพียงจังหวัดเดียว
2. ให้ ผ้ จู ดั การทีมส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันในรอบคัดเลือกได้ ทีมละไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 6 คน จากรายชื่อตามข้ อ 8.1.2 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จดั การทีม
หลังจากส่งรายชื่อนักกีฬาแล้ วไม่อนุญาตให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
9.1.3 ประเภทเซปั กตะกร้ อชายหาด ทีมเดี่ยวชายและทีมเดี่ยวหญิง
1. นักกีฬามีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้ เพียงจังหวัดเดียว
2. ให้ ผ้ จู ดั การทีมส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันในรอบคัดเลื อกได้ ทีมละไม่น้อยกว่า 4 คน
แต่ไม่เกิน 6 คน จากรายชื่อตามข้ อ 8.1.3 ต่อนายทะเบียนของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ในวันประชุมผู้จดั การทีม หลังจากส่งรายชื่อนักกีฬาแล้ วไม่อนุญาตให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
9.2 การคัดเลือกระดับภาค
ให้ ทาการคัดเลือกหาทีมตัวแทนภาค เพื่อเข้ าร่วมแข่งขันในระดับชาติ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็ น
5 ภาค แต่ละภาคคัดทีมเข้ ารอบประเภทละ 2 ทีม (จังหวัด) รวม 10 ทีม โดยให้ คดั เลือกเฉพาะ เซปั กตะกร้ อ
ทีมชุดชาย และทีมชุดหญิง, ตะกร้ อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง , เซปั กตะกร้ อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
และทีมเดี่ยวหญิง โดยให้ แต่ละภาคใช้ วิธีการจัดการแข่งขัน ดังนี ้
9.2.1 เซปั กตะกร้ อประเภททีมชุดชายและทีมชุดหญิง หากมีทีมสมัครเข้ าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือก
แต่ละประเภทไม่เกิน 5 ทีม ให้ แข่งขันแบบพบกันหมด หากมีทีมสมัครตังแต่
้ 6 ทีม ขึ ้นไป ให้ แบ่งสาย
การแข่งขันโดยแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย หรื อแข่งขันแบบแพ้ 2 ครัง้ คัดออก
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9.2.2 ตะกร้ อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง หากมีทีมสมัครเข้ าร่วมแข่งขันใน รอบคัดเลือกแต่ละ
ประเภทไม่เกิน 5 ทีม ให้ แข่งขันแบบพบกันหมด หากมีทีมสมัคร ตังแต่
้ 6 ทีมขึ ้นไป ให้ แบ่งสายการ
แข่งขันโดยแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย หรื อแข่งขันแบบแพ้ 2 ครัง้ คัดออก
(ให้ แข่ งขัน 2 สนาม พร้ อมกัน ทีมใดได้ แต้ ม (Score) มากกว่ าเป็ นทีมชนะ ตามกติกา
การแข่ งขัน)
9.2.3 เซปั กตะกร้ อชายหาดประเภททีมเดี่ยวชายและทีมเดี่ยวหญิง หากมีทีมสมัครเข้ าร่วม
แข่งขันในรอบคัดเลือก แต่ละประเภทไม่เกิน 5 ทีม ให้ แข่งขันแบบพบกันหมด หากมีทีมสมัคร
ตังแต่
้ 6 ทีมขึ ้นไป ให้ แบ่งสายการแข่งขันโดยแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย หรื อแข่งขันแบบ
แพ้ 2 ครัง้ คัดออก
กรณีมีทีมที่ได้ คะแนนเข้ ารอบเท่ ากันของประเภทเซปั กตะกร้ อทีมชุด, ตะกร้ อลอดห่ วงสากล,
และเซปั กตะกร้ อชายหาด ให้ ถือปฏิบัตเิ ช่ นเดียวกับรอบการแข่ งขันระดับชาติ
9.2.4 ต้ องจัดให้ มีการแข่งขันชิงตาแหน่งที่ 3 ทุกประเภท
9.2.5 หากภาคใดสมัครเข้ าร่วมแข่งขัน 2 ทีม ให้ ทงั ้ 2 ทีม ได้ สิทธิไปแข่งขันระดับชาติ โดยให้ ทาการ
จับสลากเพื่อหาตาแหน่ง ที่ 1 และ ที่ 2
9.2.6 หากภาคใดมีทีมสมัครเข้ าแข่งขันน้ อยกว่า 2 ทีม ให้ ทีมนันได้
้ สิทธิไปแข่งขันระดับชาติ โดยไม่ต้ อง
คัดเลือก และให้ พิจารณาทีมที่ 3 จากภาคหนึง่ ภาคใดที่มีทีมสมัครเข้ าร่วมการแข่งขันจานวนมาก
ที่สดุ ได้ สิทธิไปแข่งขันระดับชาติ แทน
9.3 ทีมที่ได้ สิทธิแข่ งขันระดับชาติ โดยไม่ ต้องคัดเลือกระดับภาค จานวน 2 ทีม ประกอบด้ วย
9.3.1 ทีมที่ 1 ทีมชนะเลิศในการแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 33 (ชุมพร – ระนองเกมส์ )
ประกอบด้ วย
1. เซปั กตะกร้ อ ทีมชาย ได้ แก่ จังหวัดมหาสารคาม
2. เซปั กตะกร้ อ ทีมหญิง ได้ แก่ จังหวัดราชบุรี
3. ตะกร้ อลอดห่วงสากล ทีมชาย ได้ แก่ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
4. ตะกร้ อลอดห่วงสากล ทีมหญิง ได้ แก่ จังหวัดอุดรธานี
5. เซปั กตะกร้ อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย ได้ แก่ จังหวัดปทุมธานี
6. เซปั กตะกร้ อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง ได้ แก่ จังหวัดชลบุรี
9.3.2 ทีมที่ 2 ทีมเจ้ าภาพจัดการแข่ งขันกีฬาแห่ งเยาวชนชาติ ครัง้ ที่ 34 จังหวัดน่ าน
ประกอบด้ วย.1. เซปั กตะกร้ อ ทีมชาย
2. เซปั กตะกร้ อ ทีมหญิง
3. ตะกร้ อลอดห่วงสากล ทีมชาย
4. ตะกร้ อลอดห่วงสากล ทีมหญิง
5. เซปั กตะกร้ อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
6. เซปั กตะกร้ อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
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10. หลักเกณฑ์ และวิธีการแข่ งขันระดับชาติ (แต่ ละประเภท)
10.1 จานวนนักกีฬา ให้ แต่ละจังหวัดที่ผา่ นการคัดเลือกระดับภาคและจังหวัดที่ได้ สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ
ให้ พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาที่ได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ จาก “แบบแจ้ งรายชื่อนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม แล้ วจัดส่ง
รายชื่อนันให้
้ แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยตามจานวนและระยะเวลาที่กาหนด โดยให้ ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
10.1.1 ประเภทเซปั กตะกร้ อทีมชาย และทีมหญิง ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ ตามข้ อ 8.1.1 (จานวนไม่เกิน 15 คน)
ให้ ส่งรายชื่อนักกีฬาจานวนไม่เกิน 12 คน ตามวัน เวลา ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด ดังนี ้
1. เซปั กตะกร้ อประเภททีมชุดชายและทีมชุดหญิง ให้ ตรวจสอบรายชื่อจานวนไม่เกิน 12 คน
2. เซปั กตะกร้ อประเภททีมเดี่ยวชายและทีมเดี่ยวหญิง ให้ แต่ละจังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬาได้ ไม่น้อย
กว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ตามกาหนดเวลาที่ได้ แจ้ งให้ ทราบในวันประชุม
ผู้จดั การทีม
3. เซปั กตะกร้ อประเภทคูช่ ายและคูห่ ญิง ให้ แต่ละจังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬาได้ ไม่น้อยกว่า 2 คน และ
ไม่เกิน 3 คน ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ตามกาหนดเวลาที่ได้ แจ้ งให้ ทราบในวันประชุมผู้จดั การทีม
โดยจะต้ องไม่มีชื่อซ ้ากับประเภททีมเดี่ยว
10.1.2 ตะกร้ อลอดห่วงสากลทีมชาย และ ทีมหญิง ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ ตามข้ อ 8.1.2 (จานวนไม่เกิน 8 คน)
ให้ สง่ รายชื่อนักกีฬาจานวนไม่เกิน 6 คน ตามวัน เวลา ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด
10.1.3 เซปั กตะกร้ อชายหาดทีมเดี่ยวชาย และทีมเดี่ยวหญิง ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ ตามข้ อ 8.1.3 (จานวน
ไม่เกิน 8 คน) ให้ สง่ รายชื่อนักกีฬาจานวนไม่เกิน 6 คน ตามวัน เวลา ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
กาหนด
10.2 ทีมที่ได้ สิทธิ์ไปแข่ งขันระดับชาติ แต่ ละประเภท ๆ ละ 12 ทีม (จังหวัด) ประกอบด้ วย
10.2.1 ทีมที่ได้ สิทธิเข้ าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ได้ แก่
1. ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค 5 ภาค รวม 10 ทีม (จังหวัด)
(ทีมชาย 2 ทีม, ทีมหญิง 2 ทีม / 1 ภาค)
2. ทีมชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33 (ทีมชาย 1 ทีม, ทีมหญิง 1 ทีม)
3. ทีมจังหวัดเจ้ าภาพ (ทีมชาย 1 ทีม, ทีมหญิง 1 ทีม)
หมายเหตุ หากเกิดกรณี มีทีมไม่ ครบ 12 ทีม ให้ พิจารณาทีมที่ได้ อนั ดับที่ 3 จากการคัดเลือก
ระดับภาคทีมีจานวนทีมสมัครเข้ าร่วมการแข่งขันมากที่สดุ ได้ สิทธิเข้ าร่วมการแข่งขันระดับชาติ
ตามลาดับ
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รายการ
1. ทีมจากรอบคัดเลือกระดับภาค 5 ภาค
(ทีมชาย 2 ทีม , ทีมหญิง 2 ทีม / 1 ภาค)
2. ทีมชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33
(ทีมชาย 1 ทีม , ทีมหญิง 1 ทีม)
3. ทีมเจ้ าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34
(ทีมชาย 1 ทีม , ทีมหญิง 1 ทีม)
จานวนทีมที่เข้ าแข่ งขันในระดับชาติ

จานวน(ทีม)
ชาย
หญิง
10

10

1

1

1

1

12

12

10.3 วิธีจัดการแข่ งขันระดับชาติ ให้ ดาเนินการ ดังนี ้
10.3.1 วิธีการจับสลากแบ่ งสายการแข่ งขันเซปั กตะกร้ อ, ตะกร้ อลอดห่ วงสากล และเซปั กตะกร้ อ
ชายหาด ให้ ทาการจับสลากลงตามหมายเลข ตามลาดับดังนี ้
- ให้ ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33 จับสลากลงสายในทีมที่ 1 ของ สาย A หรื อ สาย B
- ให้ ทีมที่ได้ อนั ดับที่ 1 ของแต่ละภาคจับสลากลงสายตามลาดับโดยการแยกสาย คือ สาย A 1 ทีม
สาย B 1 ทีม สาย C 1 ทีม สาย D 2 ทีม และตามด้ วยทีมที่ได้ อันดับที่ 2 ทีมที่มาจากภาคเดียวกันให้
อยู่ตา่ งสายกัน
- ในการจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดให้ ทีมเจ้ าภาพมีสิทธิ์เลือกลงสายในตาแหน่งหมายเลขใดหรื อ
สายใดก็ได้ ตลอดเวลาการจับสลาก
- ประเภททีมเดี่ยว และ ทีมคู่ ให้ ทีมเจ้ าภาพมีสิทธิเลือกจับสลากลงสายก่อน หรื อหลังในเวลาใดก็ได้
ตลอดเวลาการจับสลาก
10.3.2 เซปั กตะกร้ อ ประเภททีมชุด (ชาย – หญิง)
รอบแรก ให้ ทาการจับสลากลงตามหมายเลข 1 – 12 โดยแบ่งออกเป็ น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบ
กันหมดในสาย คัดทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 ของสายเข้ าแข่งขันในรอบที่สอง
กรณีมีทมี ที่ได้ คะแนนเท่ ากัน จานวน 2 ทีม ให้ พจิ ารณาจากผลการแข่ งขันของคู่กรณี
ทีมชนะให้ ได้ อันดับที่ดีกว่ า และจานวน 3 ทีม ให้ ใช้ วิธีการจับสลากหาทีมที่ได้ อันดับดีกว่ า
รอบสอง นาทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย จัดการแข่งขันแบบ แพ้ คดั ออก
และให้ ทาการจับสลากคูแ่ ข่งขัน ตามที่กาหนดไว้ โดยให้ ทีมที่ เป็ นที่ 1 ของแต่ละสาย
จับสลากเป็ นทีมยืนก่อนและให้ ทีมที่เป็ นที่ 2 ของสาย จับสลากเข้ าเป็ นคูแ่ ข่งขัน
ตามลาดับ และคูแ่ ข่งขันต้ องไม่เป็ นทีมที่มาจากสายเดียวกัน ดังนี ้
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คู่ P
คู่ Q
คู่ R
คู่ S
รอบรองชนะเลิศ

ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
ทีมชนะคู่ P แข่งขันกับ ทีมชนะคู่ Q
ทีมชนะคู่ R แข่งขันกับ ทีมชนะคู่ S
รอบชิงชนะเลิศ
ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ
ทีมแพ้ ในรอบรองชนะเลิศ ให้ ได้ ตาแหน่งที่ 3 ทัง้ 2 ทีม

10.3.3 เซปั กตะกร้ อ ประเภททีมเดี่ยว และทีมคู่ (ชาย – หญิง)
รอบแรก ให้ ทาการจับสลากลงตามหมายเลข โดยแบ่งออกเป็ น 2 สาย คือ สาย A ตังแต่
้ หมายเลข
1-6 และสาย B ตังแต่
้ หมายเลข 7 – 12 ใช้ ระบบการแข่งขันแพ้ คดั ออก
รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 1 สาย A ชิงชนะเลิศกับ ทีมที่ 1 สาย B ส่วนทีมที่แพ้ เป็ นที่ 2 สาย A
กับทีมที่แพ้ เป็ นที่ 2 ของสาย B ให้ ได้ ตาแหน่งที่ 3 ทัง้ 2 ทีม
10.3.4 ตะกร้ อลอดห่ วงสากลทีมชาย และทีมหญิง
รอบแรก ให้ ทาการจับสลากลงตามหมายเลข 1 – 12 โดยแบ่งออกเป็ น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม แข่งขัน
แบบพบกันหมดในสาย คัดทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 ของสายเข้ าแข่งขันในรอบทีสอง
10.3.4.1 กรณีมีทีมที่ได้ คะแนนเท่ ากัน จานวน 2 ทีม เกณฑ์การพิจารณา เรี ยงลาดับดังนี ้
10.3.4.1.1 ให้ พจิ ารณาจากผลการแข่ งขันของ คู่กรณี ทีมชนะให้ ได้ อันดับที่ ดีกว่ า
10.3.4.2 กรณีมีทีมที่ได้ คะแนนเท่ ากัน จานวน 3 ทีม เกณฑ์การพิจารณา เรี ยงลาดับดังนี ้
10.3.4.2.1 พิจารณาจากแต้ มรวม(Score) ทุกแม็ทช์ที่แข่งขัน ของทีมที่มีคะแนน เท่ากัน
ทีมใดมีแต้ มรวมมากกว่าจะอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่า
10.3.4.2.2 หากยังเท่ากันให้ ใช้ วิธีจบั สลาก
รอบสอง นาทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย จัดการแข่งขันแบบแพ้ คดั ออก และให้
ทาการจับสลากคูแ่ ข่งขันตามที่กาหนดไว้ โดยให้ ทีมที่เป็ นที่ 1 ที่มีคะแนนรวมสูงสุดใน
รอบแรกเป็ นทีมวางคู่ P ให้ ทีมที่เป็ นที่ 1 ที่มีคะแนนรวมต่าสุดในรอบแรกเป็ นทีมวางคู่ Q
ให้ ทีมที่เป็ นที่ 1 ที่มีคะแนนรวมอันดับ 2 ในรอบแรกเป็ นทีมวางคู่ R และให้ ทีมที่เป็ นที่ 1
ที่มีคะแนนรวมอันดับ 3 ในรอบแรกเป็ นทีมวางคู่ S และให้ ทีมที่เป็ นที่ 2 ของสาย
จับสลากเข้ าเป็ นคูแ่ ข่งขันตามลาดับ และคูแ่ ข่งขันต้ องไม่เป็ นทีมที่มาจากสายเดียวกัน ดังนี ้
คู่ P ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
คู่ Q ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
คู่ R ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
คู่ S ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
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รอบรองชนะเลิศ ทีมชนะคู่ P แข่งขันกับ ทีมชนะคู่ Q
ทีมชนะคู่ R แข่งขันกับ ทีมชนะคู่ S
รอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ
ทีมแพ้ ในรอบรองชนะเลิศ ให้ ได้ ตาแหน่งที่ 3 ทัง้ 2 ทีม
10.3.5 เซปั กตะกร้ อชายหาดประเภททีมเดี่ยวชายและทีมเดี่ยวหญิง
รอบแรก ให้ ทาการจับสลากลงตามหมายเลข 1 – 12 โดยแบ่งออกเป็ น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบ
กันหมดในสาย คัดทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 ของสายเข้ าแข่งขัน ในรอบที่สอง
กรณีมีทีมที่ได้ คะแนนเท่ ากัน จานวน 2 ทีม ให้ พจิ ารณาจากผลการแข่ งขัน ของคู่กรณี
ทีมชนะให้ ได้ อันดับที่ดีกว่ า และจานวน 3 ทีม ให้ ใช้ วิธีการจับสลากหาทีมที่ได้ อันดับดีกว่ า
รอบสอง นาทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย จัดการแข่งขันแบบแพ้ คดั ออก
และให้ ทาการจับสลากคูแ่ ข่งขัน ตามที่กาหนดไว้ โดยให้ ทีมที่เป็ นที่ 1ของแต่ละสาย
จับสลากเป็ นทีมยืนก่อนและให้ ทีมที่เป็ นที่ 2 ของสายจับสลากเข้ าเป็ นคูแ่ ข่งขัน
ตามลาดับ และคู่แข่ งขันต้ องไม่ เป็ นทีมที่มาจากสายเดียวกัน ดังนี ้
คู่ P ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
คู่ Q ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
คู่ R ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
คู่ S ที่ 1 ของสาย …….. แข่งขันกับ ที่ 2 ของสาย …….
รอบรองชนะเลิศ ทีมชนะคู่ P แข่งขันกับ ทีมชนะคู่ Q
ทีมชนะคู่ R แข่งขันกับ ทีมชนะคู่ S
รอบชิงชนะเลิศ
ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ
ทีมแพ้ ในรอบรองชนะเลิศ ให้ ได้ ตาแหน่งที่ 3 ทัง้ 2 ทีม
11. ข้ อปฏิบัตใิ นการแข่ งขัน
11.1 การประชุมผู้จดั การทีม ในการประชุมจะต้ องมีผ้ จู ดั การทีม หรื อผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้ าร่วมประชุม
อย่างน้ อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจะต้ องยอมรับ และปฏิบตั ิตามมติของที่
ประชุมทุกประการ ทังนี
้ ้ กกท. ไม่อนุญาตให้ นกั กีฬาเข้ าร่วมประชุมผู้จดั การทีม เพื่อทาหน้ าที่แทน
และผู้แทนสมาคมฯจะต้ องรายงานเสนอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
11.2 ให้ ผ้ จู ดั การทีมตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาตะกร้ อทีมชายและทีมหญิงในวันประชุมผู้จดั การทีม
เพื่อยืนยันความถูกต้ อง ประกอบด้ วย.1. เซปั กตะกร้ อ (ชาย - หญิง) ไม่เกินทีมละ 12 คน
2. ตะกร้ อลอดห่วงสากล (ชาย – หญิง) ไม่เกินทีมละ 6 คน
3. เซปั กตะกร้ อชายหาด (ชาย - หญิง) ไม่เกินทีมละ 6 คน
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11.3 จังหวัดใดที่ได้ รับสิทธิเข้ าแข่งขัน จะต้ องนาทีมไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
โดยเมื่อส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะแข่งขันในแต่ละครัง้ แล้ ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตลอดการแข่งขัน และ
นักกีฬาที่มีรายชื่อ ตาม“ใบส่งรายชื่อนักกีฬา” แต่ละครัง้ ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี ้ ต้ องรายงานตัวให้ ครบทุกคน
ในการแข่งขันแต่ละครัง้ ผู้จดั การทีม/ผู้ฝึกสอน จะต้ องส่งรายชื่อนักกีฬาก่อนเวลาตามตารางการ
แข่งขัน 30 นาที เมื่อคณะกรรมการเรี ยก หรื อประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทาการแข่งขัน หากนักกีฬา
คนใดในทีมไม่แสดงตัวตามรายชื่อที่ได้ ประกาศในใบส่งรายชื่อนักกีฬา นักกีฬาคนนัน้ ไม่ มีสิทธิ
ลงแข่ งขันในครั ง้ นัน้ โดยพิจารณาดังนี ้ นักกีฬาที่มีรายชื่อลงแข่ งขันเป็ นตัวจริงในทีม
ให้ ปรับทีมนัน้ เป็ นแพ้ ตามกติกาการแข่ งขัน ถ้ านักกีฬาที่มีรายชื่อเป็ นผู้เล่ นสารองให้
ตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนัน้ และยังมีสิทธ์ เข้ าแข่ งขันในครัง้ ต่ อไป
หมายเหตุ ทัง้ นีใ้ ห้ พจิ ารณาบนพืน้ ฐานความเป็ นจริงของจานวนนักกีฬาที่มาทา
การแข่ งขันในครั ง้ นัน้
11.4 ทีมใดไม่พร้ อมที่จะลงทาการแข่งขัน หรื อมาแข่งขันไม่ทนั ตามเวลาที่กาหนด คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะอนุญาตให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีก 10 นาที หากเลยเวลาที่ขยายออกไปให้ แล้ ว
ทีมนันยั
้ งไม่พร้ อมลงทาการแข่งขันให้ ปรับทีมนันเป็
้ นแพ้ ในการแข่งขันครัง้ นันทั
้ นที และยังมีสิทธิ์
เข้ าแข่งขันในครัง้ ต่อไป
11.5 ในระหว่างการแข่งขันทีมใดเจตนาผละจากการแข่งขันที่กาลังดาเนินการอยูใ่ ห้ ถือว่าทีมนันผิ
้ ด
มารยาทอย่างร้ ายแรงและให้ ปรับทีมที่กระทาผิดนันเป็
้ นแพ้ ในนัดนัน้ หรื อตลอดการแข่งขัน
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันรายงานตามสายงานเพื่อพิจารณาลงโทษตามควร
แก่กรณีตอ่ ไป
11.6 นักกีฬาจะต้ องนาบัตร AD Card ซึง่ เป็ นบัตรประจาตัวที่เจ้ าภาพหรื อการกีฬาแห่งประเทศไทยออก
ให้ แสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ตรวจสอบก่อนลงสนาม
ทุกครัง้ และเจ้ าหน้ าที่ประจาทีมจะต้ องมีบตั ร AD Card ขณะปฏิบตั ิหน้ าที่ในสนามทุกครัง้
เช่นเดียวกัน
11.7 หน้ าที่ของผู้จดั การทีม และผู้ฝึกสอน จะต้ องดูแลนักกีฬาภายในสังกัดให้ เป็ นไปตามระเบียบฯ และ
ข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และธรรมเนียม
ปฏิบตั ใิ นการแข่งขันของสมาคมตะกร้ อแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทังนี
้ ห้ ้ ามบุคคลที่ไม่มีชื่อใน
ใบส่งรายชื่อ ลงไปนัง่ ในที่นงั่ ของนักกีฬาสารอง หากพบเห็นคณะกรรมการหรื อผู้ตดั สินขอสงวน
สิทธิในการที่จะเชิญให้ ออกจากที่นงั่ สารองนัน้
12. การแต่ งกายของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
12.1 นักกีฬา ที่ลงทาการแข่งขันต้ องแต่งกายให้ สภุ าพและเหมือนกันทุกคน ต้ องมีหมายเลขกากับที่เสื ้อ
“ทังด้
้ านหน้ าและด้ านหลัง ประจาตัวตลอดการแข่งขันของแต่ละคนให้ เห็นชัดเจน จะเปลี่ยนแปลง
เป็ นหมายเลขอื่นไม่ได้ โดยที่ด้านหลังของเสือ้ เหนือหมายเลขให้ พมิ พ์ ช่ ือ “นักกีฬา” หรือ
”จังหวัด”มีขนาดตัวอักษรสูงไม่ เกิน 5 ซม. สาหรับเครื่ องหมายการค้ า คาโฆษณา หรื อสัญลักษณ์
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อันเป็ นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมการแข่งขัน ให้ มีขนาดไม่เกิน 2x3 นิ ้ว ตามข้ อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สาหรับนักกีฬาตะกร้ อ
ลอดห่วงทัง้ ชาย – หญิง ต้ องมีหมายเลขกากับที่เสื ้อด้ านหน้ าและด้ านหลังมองเห็นอย่างเด่นชัด ตาม
กติกาการแข่งขัน หรื อให้ เป็ นไปตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด
อนึ่ง ชุดที่ใช้ ในการแข่งขัน ห้ ามนาตราหรื อเครื่ องหมายการค้ า ที่เป็ นการประชาสัมพันธ์การขาย หรื อ
เกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ ามใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
12.2 ชุดแข่ งขัน ทุกทีมที่เข้ าร่วมการแข่งขัน จะต้ องมีชดุ แข่งขันอย่างน้ อย 2 ชุดและเป็ นสีที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน หากทังสองที
้
มที่เป็ นคูแ่ ข่งขันใส่เสื ้อสีเดียวกัน ทีมเจ้ าบ้ านจะต้ องเป็ นทีมที่เปลี่ยนสี
เสือ้ ในกรณีท่ ีแข่ งขันสนามกลาง ทีมที่มีช่ ือแรกในโปรแกรมการแข่ งขันจะต้ องเป็ นทีมที่
จะต้ องเปลี่ยนสีเสือ้ หากทีมใดไม่ ปฏิบัตติ ามระเบียบนี ้ จะถือว่ าเป็ นการเจตนาหลีกเลี่ยงที่
จะไม่ ลงทาการแข่ งขัน จะปรับเป็ นแพ้ ในการแข่ งขันครัง้ นัน้ และคณะกรรมการจะรายงาน
ไปยังจังหวัดต้ นสังกัดและการกีฬาแห่ งประเทศไทย เพื่อลงโทษต่ อไป
12.3 การแจ้ งสีเสือ้ ในวันประชุมผู้จัดการทีมให้ ทุกทีมแจ้ งสีเสือ้ ที่จะใช้ ในการแข่ งขันต่ อ
คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน การแต่ งกาย นักกีฬาต้ องแต่ งกายให้ เรี ยบร้ อยด้ วยชุด
ที่เหมือนกันทัง้ ทีม และต้ องติดหมายเลขเสือ้ ตามกติกาการแข่ งขัน หากทีมใดแต่ งกาย
ไม่ เรียบร้ อยหรือบกพร่ องตามที่กาหนด เจ้ าหน้ าที่ควบคุมการแข่ งขัน พิจารณาห้ ามนักกีฬา
คนนัน้ ลงทาการแข่ งขันจนกว่ าจะแต่ งกายให้ เรียบร้ อย และให้ ถือปฏิบัตติ ามระเบียบเรื่ องของ
เวลาการแข่ งขันด้ วย
12.4 ปลอกแขน ที่แสดงความเป็ นหัวหน้ าทีม ให้ แต่ละทีมจัดหามาเอง ปลอกแขนต้ องมีสีตดั กับสีเสื ้อ
มองเห็นได้ อย่างชัดเจน
12.5 เจ้ าหน้ าที่ทีมที่ลงปฏิบตั หิ น้ าที่ในสนามแข่งขัน ต้ องแต่งกายให้ สภุ าพ เรี ยบร้ อย ห้ ามสวมกางเกง
ขาสันและรองเท้
้
าแตะลงสนามโดยเด็ดขาด เจ้ าหน้ าที่ทีมคนใดปฏิบัตไิ ม่ ถูกต้ อง ไม่ อนุญาตให้
ลงปฏิบัตหิ น้ าที่
13. มารยาทของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
13.1 นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทีมทุกคนจะต้ องประพฤติตนให้ เหมาะสมกับการเป็ นนักกีฬา และเจ้ าหน้ าที่ทีม
ที่ดี และจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาตะกร้ อโดยเคร่งครัดตลอดเวลาใน
การแข่งขัน
13.2 การละเมิดกติกาจนผู้ตดั สินสัง่ ให้ ออกจากการแข่งขัน ถือเป็ นความผิดอย่างร้ ายแรง จะต้ องถูกลงโทษ
จากคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการเทคนิคการกีฬาและจะต้ องรายงานให้
การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป
13.3 การรับรางวัลการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทีมที่ได้ รับรางวัลในการแข่งขันจะต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และจะต้ องมา
แสดงตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อเข้ าร่วมในพิธีการมอบรางวัล หากนักกีฬาหรื อเจ้ าหน้ าที่ทีม
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หรื อทีมใดไม่มารายงานตัวหรื อไม่มาแสดงตัว สมาคมตะกร้ อแห่งประเทศไทยจะพิจารณาลงโทษโดย
ห้ ามนักกีฬาหรื อเจ้ าหน้ าที่ทีมหรื อทีมนันเข้
้ าร่วมการแข่งขันหรื อกิจกรรมอื่นใดที่สมาคมตะกร้ อแห่ง
ประเทศไทยเป็ นผู้จดั เป็ นระยะเวลา 1 ปี หรื อตามที่สมาคมฯกาหนด
14. การประท้ วง
14.1 การประท้ วงเทคนิคอื่นใด ที่นอกเหนือจากคาตัดสินของผู้ตดั สินที่ได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว ให้ ผ้ จู ดั การทีมยื่น
ประท้ วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมวางเงินประกันการประท้ วง 1,000.-บาท ภายใน 30 นาที
นับตังแต่
้ หมดเวลาการแข่งขัน (ให้ ดเู วลาในใบบันทึกของผู้ตดั สิน เป็ นส่วนประกอบในการกาหนดเวลา)
เงินประกันนี ้จะคืนให้ เมื่อการประท้ วงเป็ นผลสาเร็จเท่านัน้
14.2 การประท้ วงที่เกี่ยวกับคุณสมบัตนิ กั กีฬา ให้ เป็ นไปตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในข้ อบังคับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
15. อุปกรณ์ การแข่ งขัน – ให้ เป็ นไปตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด ประกอบด้ วย
1. ลูกตะกร้ อ เพื่อการแข่งขันเซปั กตะกร้ อ ทีมชาย-ทีมหญิง
2. ลูกตะกร้ อ เพื่อการแข่งขันเซปั กตะกร้ อชายหาด ทีมชาย-ทีมหญิง
3. ลูกตะกร้ อ เพื่อการแข่งขันตะกร้ อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง
4. เก้ าอี ้ผู้ตดั สิน ชุดเสา - ตาข่ายเซปั กตะกร้ อ และเซปั กตะกร้ อชายหาด
5. สนามแข่งขัน พื ้นยางสังเคราะห์แข่งขันเซปั กตะกร้ อและตะกร้ อลอดห่วง
6. ชุดเสา ตะกร้ อลอดห่วงแบบถอดประกอบ ( น๊ อกดาวน์ )
7. ห่วงชัย และอุปกรณ์เพื่อการแข่งขันตะกร้ อลอดห่วงสากลทีมชาย และทีมหญิง
8. เส้ นสนาม และอุปกรณ์เพื่อการแข่งขันเซปั กตะกร้ อชายหาด
16. รางวัลการแข่ งขัน
16.1 ให้ เป็ นไปตามบัญญัตไิ ว้ ในข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ.2550
รางวัลที่ 1 - เหรี ยญชุบทอง เกียรติบตั ร และของที่ระลึก (จานวน 1 ทีม)
รางวัลที่ 2 - เหรี ยญชุบเงิน เกียรติบตั ร และของที่ระลึก (จานวน 1 ทีม)
รางวัลที่ 3 - เหรี ยญชุบทองแดง เกียรติบตั ร และของที่ระลึก (จานวน 2 ทีม)
16.2 จานวนรายการแข่งขัน เหรี ยญรางวัล เกียรติบตั ร และของที่ระลึก
1. เซปั กตะกร้ อประเภททีมชุด ชาย-หญิง จานวนนักกีฬาทีมละ 12 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
(ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบตั ร)
2. เซปั กตะกร้ อประเภททีมเดี่ยว ชาย-หญิง จานวนนักกีฬาทีมละ 5 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน
(ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบตั ร)
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3. เซปั กตะกร้ อประเภททีมคู่ ชาย-หญิง จานวนนักกีฬาทีมละ 3 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน
(ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบตั ร)
4. ตะกร้ อลอดห่วงสากล ชาย-หญิง จานวนนักกีฬาทีมละ 6 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน
(ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบตั ร)
5. เซปั กตะกร้ อชายหาด ชาย-หญิง จานวนนักกีฬาทีมละ 6 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน
(ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบตั ร)
17. รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่ น
17.1 หลักเกณฑ์ การพิจารณานักกีฬาดีเด่ น
1. เป็ นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ หรื อทาคะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขัน
2. เป็ นนักกีฬาที่มีความสามารถ มีทกั ษะและเทคนิคการเล่นสูง
3. เป็ นนักกีฬาที่มีมารยาทดีและมีน ้าใจเป็ นนักกีฬา
4. เป็ นนักกีฬาที่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้ อบังคับของสมาคมฯ และ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
17.2 หลักเกณฑ์ การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่ น
1. เป็ นผู้ฝึกสอน ที่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเข้ าร่วม
การแข่งขันและปฏิบตั หิ น้ าที่ ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานันๆ
้ เท่านัน้
2. ต้ องเป็ นผู้ที่มีมารยาทดี มีนกั กีฬาได้ รับเหรี ยญรางวัล เหรี ยญทอง รวมมากที่สดุ
3. เป็ นผู้ทปี่ ฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้ อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตดั สิน
17.3 รางวัลนักกีฬาดีเด่ น และผู้ฝึกสอนดีเด่ น ในแต่ ละประเภท มีดังนี ้
รางวัลนักกีฬาดีเด่น เซปั กตะกร้ อชาย-หญิง จานวน 2 รางวัล จะได้ รับโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น เซปั กตะกร้ อชาย - หญิง จานวน 2 รางวัล จะได้ รับโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลนักกีฬาดีเด่น ตะกร้ อลอดห่วงชาย-หญิง จานวน 2 รางวัล จะได้ รับโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ตะกร้ อลอดห่วงชาย-หญิง จานวน 2 รางวัล จะได้ รับโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลนักกีฬาดีเด่น เซปั กตะกร้ อชายหาดชาย-หญิง จานวน 2 รางวัล จะได้ รับโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น เซปั กตะกร้ อชายหาดชาย-หญิง จานวน 2 รางวัล จะได้ รับโล่และเกียรติบตั ร
หมายเหตุ : เหรี ยญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้ าภาพเป็ นผู้ดาเนินการจัดเตรี ยมไว้ ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท.เป็ นผู้ดาเนินการให้
18. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้ นกั กีฬาผู้ที่ได้ รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผู้รับรางวัลด้ วยตนเอง และแต่งกายด้ วยชุดแข่งขัน หรื อแต่งกาย
ด้ วยชุดวอร์ มทังชุ
้ ด ซึง่ เป็ นแบบชุดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้ เป็ นไป
ตามระเบียบฯ
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2. พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ ใช้ เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนันๆ
้
ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ ใช้ เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
19. กาหนด วัน เวลา ของการแข่ งขันตะกร้ อ
19.1 อบรมเจ้ าหน้ าที่และคณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
- เซปั กตะกร้ อ
วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
- ตะกร้ อลอดห่วงสากล วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.
- เซปั กตะกร้ อชายหาด วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
19.2 ประชุมผู้จัดการทีม
- เซปั กตะกร้ อ
วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.
- ตะกร้ อลอดห่วง
วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น.
- เซปั กตะกร้ อชายหาด
วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.
19.3 วันแข่ งขัน
19.3.1 เซปั กตะกร้ อ
- ประเภททีมเดี่ยว และคู่ (ชาย – หญิง) วันที่ 19-22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
- ประเภททีมชุด (ชาย – หญิง)
วันที่ 23-29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
19.3.2 ตะกร้ อลอดห่ วง
- ตะกร้ อลอดห่วงสากลทีม (ชาย - หญิง) วันที่ 19-28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
19.3.3 เซปั กตะกร้ อชายหาด
- ประเภททีมเดี่ยว (ชาย – หญิง)
วันที่ 20-27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น.
20. ให้ คณะกรรมการจัดการแข่ งขันเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอานาจพิจารณาชี ้ขาด ข้ อขัดแย้ ง
อื่นใดที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากระเบียบนี ้ ให้ ถือเป็ นข้ อสรุปของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและถือเป็ นที่สิ ้นสุด
*******************
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รายชื่อนักกีฬาเซปั กตะกร้ อทีมชาติไทย ชาย-หญิง
(ชุดซีเกมส์ ครั ง้ ที่ 29 ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)
ที่สามารถทาการแข่ งขันได้ ทมี ชุดละ 1 คน (ตามข้ อ 8.1)
ในการแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่ านเกมส์ ”
ณ จังหวัดน่ าน
***************
ทีมชาย
1. ศิริวฒ
ั น์ สาขา
2. สิทธิพงศ์ คาจันทร์
3. ธนวัฒน์ ชุม่ เสนา
4. กฤษณพงศ์ นนทะโคตร
5. พรชัย เค้ าแก้ ว
6. อนุวฒ
ั น์ ชัยชนะ
7. วิชาญ เต็มโคตร
8. ทวีศกั ดิ์ ทองสาย
9. จันทฤทธิ์ คูแ่ ก้ ว
10. สมพร ใจสิงหล
11. อัษดิน วงศ์โยธา
12. ภัทรพงศ์ ยุพดี
13 เสกสรร ทัพทอง
14 จุฑาวัฒน์ ศรี ทอง
15 ตรี พงษ์ ระวังภัย
16 จิรศักดิ์ ผักบัวเงิน
17 สุริยนต์ กุลพิมล
18 ราชันต์ วิพนั ธ์

ทีมหญิง
1. ศศิวิมล จันทะสิทธ์
2. วิภาดา จิตรพรวน
3. เฟื่ องฟ้า ประภัศรางค์
4. สุดาพร พะลัง
5. ธิดารัตน์ โสดา
6. วนิสา ธนะธรรมวุฒิ
7. สมฤดี ปรื อปรัก
8. มัสยา ดวงศรี

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

