ระเบียบการแข่งขันกีฬาเนตบอล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
***********************
1. สมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
ดาติน ซรี นฤมล ศิริวัฒน์
เลขาธิการ
พันโท อมร พงษ์สุพรรณ
สถานที่ติดต่อ
สมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย
ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 25 ชั้น
286 การกีฬาแห่งประเทศไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2136-6731 โทรสาร 0-2136-6732
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝุายกีฬาเนตบอลของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ผู้แทนสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย
ผู้แทนจัดการทีม หรือผู้แทนจังหวัดๆ ละ 1 คน
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย
ประธานฝุายจัดการแข่งขันกีฬาเนตบอลจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันสหพันธ์กีฬาเนตบอลเอเชีย ฉบับที่รับรองโดยสมาคมกีฬาเนตบอล
แห่งประเทศไทย
5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
5.2 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้ องมีอายุไม่เกิน 19 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2542) โดยนับตั้งแต่ปีที่เกิด
ถึงปีที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้น
5.3 อนุญาตให้นักกีฬาที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันได้
6. อุปกรณ์การแข่งขัน และชุดแข่งขัน
6.1 ลูกเนตบอลมาตรฐานที่ฝุายจัดการแข่งขันเตรียมให้
6.2 ชุดแข่งขันประจาทีม มี 2 สี คือ สีอ่อนและสีเข้ม โดยแต่ละทีมต้องเตรียมอักษรย่อของตาแหน่งผู้เล่น
และต้องติดเสื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
7. ประเภทการแข่งขัน
จัดให้มีการแข่งขันเฉพาะประเภททีมหญิง
8. หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาและผูค้ วบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จากระดับภาค และ
การแข่งขันระดับชาติ
8.1 ทีมที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ละภาค ได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ
8.2 ทีมที่รับการคัดเลือกจากการแข่งขันระดับภาค จานวน 5 ภาคๆ ละ 2 ทีม ทีมเจ้าภาพ 1 ทีม และทีมชนะเลิศ
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่แล้ว 1 ทีม รวมเป็น 12 ทีม
8.3 หากการคัดเลือกระดับภาคสิ้นสุดลง และจานวนทีมไม่ครบ 12 ทีมให้นาทีมที่ได้อันดับ 3 ในแต่ละภาคที่มี
คะแนนรวมที่ดีที่สุดจากการเรียงลาดับ เข้าร่วมการแข่งขันรอบมหกรรมให้ครบ โดยการพิจารณาจากสมาคม
กีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย ต่อไป
9. จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
ทุกทีมสามารถส่งได้จานวนทั้งหมด 16 คน ประกอบไปด้วยผู้เล่นไม่เกิน 12 คน ผู้จัดการทีม
ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน 4 คน
10. วิธีจัดการแข่งขัน
10.1 กาหนดการประชุม และจับฉลากแบ่งสายก่อนการแข่งขัน 1 วัน หรือวันที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
กาหนด
10.2 ทีมแชมป์ กับรองแชมป์แยกออกจากสายเดียวกั น และที ม เจ้ า ภาพมี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กสายแข่งขัน
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10.3 ถ้ามีจานวนทีมตั้งแต่ 6 ทีม แต่ไม่ถึง 12 ทีม จะจัดการแข่งขันแบบแบ่งออกเป็น 2 สาย โดยแต่ละสาย
แข่งขันแบบพบกันหมด ในรอบรองชนะเลิศนาทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 ในสายที่ 1 ไปแข่งขันกับ
ทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ 2 ในสายที่ 2 และทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ 2 ในสายที่ 1 ไปแข่งขันกับทีมที่ได้
คะแนนอันดับที่ 1 ในสายที่ 2 ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศให้เข้าไปชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ
ให้ครองอันดับที่ 3 ร่วม
10.4 ถ้ามีจานวนทีมตั้งแต่ 12 ทีม จะจัดการแข่งขันแบบแบ่งออกเป็น 4 สาย
รอบแรก
แข่งขันพบกันหมดในสายโดยนาทีมที่มีคะแนนเป็น อันดับที่ 1- 2 ของแต่ละสาย เข้าทาการแข่งขัน
ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันในรอบแรก ให้หาทีมที่มีลาดับที่
สูงกว่า เพื่อเข้าแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยการนับคะแนนและวิธีจับสลากตามหมายเหตุข้อที่12
รอบก่อนรองชนะเลิศ
แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสลากให้ทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 วาง และจับทีมที่ได้อันดับที่ 2
ประกบคู่แข่งขัน ทีมที่แข่งขันกันในรอบแรกจะไม่แข่งขันกันอีกในรอบนี้ เพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ
- ผู้ชนะคู่ที่ 1 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 3
- ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 4
แล้วนาทีมที่ชนะไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป ส่วนทีมแพ้ครองอันดับ 3 ร่วมกัน
11. เวลาในการแข่งขัน
การแข่งขันในรอบแรก
1. การแข่งขันประกอบด้วย 4 ช่วง ช่วงละ 15 นาที เวลาพักระหว่างช่วงที่ 1-2 และ ช่วงที่ 3-4 เป็นเวลา 3 นาที
ส่วนการพักระหว่างช่วงที่ 2-3 เป็นเวลา 5 นาที ระยะเวลาอาจเพิ่มได้โดยผู้ตัดสินสั่งในกรณีที่มีอุบัติเหตุ
และต้องเปลี่ยนแดนทุกครั้งเมื่อเริ่มช่วงใหม่
2. ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผลการแข่งขันเสมอกัน โดยได้คะแนนทีมละ 1 คะแนน
การแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
1. การแข่งขันประกอบด้วย 4 ช่วง ช่วงละ 15 นาที เวลาพักระหว่างช่วงที่ 1-2 และ ช่วงที่ 3-4 เป็น
เวลา 3 นาที ส่วนการพักระหว่างช่วงที่ 2-3 เป็นเวลา 5 นาที ระยะเวลาอาจเพิ่มได้โดยผู้ตัดสินสั่งใน
กรณีที่มีอุบัติเหตุ และต้องเปลี่ยนแดนทุกครั้งเมื่อเริ่มช่วงใหม่
2. ถ้าคะแนนเท่ากันให้ต่อเวลาการแข่งขัน 2 ช่วง ช่วงละ 5 นาที ไม่มีการพักระหว่างครึ่ง ในกรณีที่หมด
เวลาการต่อเวลาแล้วยังมีคะแนนเท่ากันให้ใช้กฎสหพันธ์กีฬาเนตบอลแห่งเอเชีย โดยกาหนดทีมชนะต้อง
ได้คะแนนติดต่อกัน 2 คะแนน ให้ใช้เฉพาะในรอบก่อนรองชนะเลิศ เป็นต้นไป
12. การนับคะแนนผลการแข่งขัน ให้ตามกติกาดังนี้
ทีมชนะ ได้ 3 คะแนน
ทีมเสมอ ได้ 1 คะแนน
ทีมแพ้ ได้ 0 คะแนน
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หมายเหตุ ให้ใช้ในรอบแรก :
ก. ถ้ากรณีการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว นับคะแนนรวมปรากฏว่า มี 2 ทีม คะแนนรวมเท่ากัน ให้ดูว่าใคร
เป็นผู้ชนะในคู่นั้น และให้ทีมที่ชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไป
ข. ถ้ากรณีการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว นับคะแนนรวมปรากฏว่า มี 3 ทีม คะแนนรวมเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับ
ฉลากเพื่อเข้ารอบต่อไป
ค. ถ้าถึงเวลาการแข่งขันของแต่ละทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ทีมไม่มาดาเนินการแข่งขันภายใน
เวลาที่กาหนด คณะกรรมการฝุายจัดการแข่งขันจะดาเนินการจับเวลาภายใน 15 นาทีนับจากเวลา
การแข่งขันเป็นต้นไป และหากยังไม่มาทาการแข่งขันให้ถือว่าทีมที่ไม่มาเข้าร่วมการแข่งขันตาม
เวลาที่กาหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขัน และตัดสิทธิ์
ทีจ่ ะเข้าร่วมการแข่งขันรายการที่เหลือ ต่อไป
13. มารยาทของนักกีฬา
13.1 ปฏิบัติตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย และตามกติกาของสมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทยที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน

13.2 ผู้แทนสมาคมฯหรือวิทยากร สามารถพิจารณารายงานของผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสินที่ทา
หน้าที่ เพื่อพิจารณาลงโทษผู้เล่นที่เจตนาหรือแสดงเจตนาที่จะกระทาผิดกติกาที่ทาให้ ผู้เล่นฝุาย
ตรงข้ามได้รับบาดเจ็บ หรือแสดงออกถึงความไม่มีน้าใจนักกีฬา (Unsportsmanlike Conduct) โดยการ
สั่งพักไม่ให้ลงทาการแข่งขันในนัดต่อไป หรือให้ออกจากการแข่งขันตลอดรายการ และแจ้งผล
การพิจารณาการลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้จัดการทีม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัด
และการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป
13.3 ผู้แทนสมาคมฯหรือวิทยากร สามารถพิจารณารายงานของผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้ตัดสินที่ทา
หน้าที่ เพื่อพิจารณาส่งรายงานพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจาทีมที่แสดงออกถึงความไม่มี
น้าใจนักกีฬา (Unsportsmanlike Conduct) ต่อนายกสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัด และการ
กีฬาแห่งประเทศไทย เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่า
ด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
14. การประท้วง
การตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะไม่มีการประท้วงด้านการตัดสิน ส่วนเรื่อง
คุณสมบัติของนักกีฬา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550
15. บทลงโทษ
กรณีผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฝุาฝืนระเบียบและกติกา
การแข่งขันในชนิดกีฬานั้นๆ นอกจากจะต้องดาเนินการตามระเบียบและกติกาการแข่งขันฯ ดังกล่าวแล้ว ให้มีผล
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บังคับใช้ ตามข้อบังคับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ใน
บทลงโทษ ตั้งแต่ ข้อ 36 - 41 ตามแต่กรณีพิพาท
16. คณะกรรมการผู้ตัดสิน และ คณะกรรมการเทคนิค
16.1 ผู้แทนสมาคม
1
คน
16.2 วิทยากร
2
คน
16.3 กรรมการผู้ตัดสิน (จานวน 1 สนาม)
20
คน
หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินที่
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับ
การพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
17. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติ ไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 คือ

รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง จานวน 12 เหรียญ และประกาศนียบัตร จานวน 16 ใบ
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน จานวน 12 เหรียญ และประกาศนียบัตร จานวน 16 ใบ
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง จานวน 24 เหรียญ และประกาศนียบัตร จานวน 32 ใบ
- สาหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ที่ได้รับจะมี ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน,
เจ้าหน้าทีท่ ีมตามระเบียบที่กาหนด
- รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
- รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภททีมหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
18. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
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1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ
และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก
ที่สุดถ้าเหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
19. การประชุมผู้จัดการทีม
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬา
เข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพื่อ ทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยทราบต่อไป
20. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์
ของเกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจานวน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจานวน 1 แถว
21. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
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22. กาหนดการแข่งขัน

กาหนดการแข่งขันเนตบอล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
****************************
วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

มีนาคม 2561
เวลา 10.00 - 17.00 น.

- อบรมคณะกรรมการฝุายจัดการแข่งขันฯ

มีนาคม 2561
เวลา 15.00 - 16.00 น.
เวลา 17.00 เป็นต้นไป

- ประชุมผู้จัดการทีม
- ประชุมผู้ตัดสิน

มีนาคม 2561
เวลา 10.00 - 10.30 น.
เวลา 10.30 - 17.00 น.

- พิธีเปิดการแข่งขัน
- เริม่ ทาการแข่งขันรอบแรก

มีนาคม 2561
เวลา 10.00 - 17.00 น.

- เริ่มทาการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

มีนาคม 2561
เวลา 10.00 - 17.00 น.

- เริ่มทาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
- พิธปี ิดการแข่งขัน

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

