ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์
ณ จังหวัดน่าน
*****************
1. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม
พลตารวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
เลขาธิการ
พลตารวจโทพิสัณห์ จุลดิลก
สถานที่ติดต่อ
สนามศุภชลาศัย ประตู 3 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02 – 2154494
โทรสาร 02 – 2154494
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝุายกีฬาฟุตบอลของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการเทคนิคการกีฬา
ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
ประธานกรรมการ
ผู้แทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการ
ผู้ตัดสินฟุตบอลที่สมาคมฯ ส่งไปทาการตัดสิน
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
(หากไมมีการแต่งตั้ง ให้กรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทาหน้าที่แทน)
4. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
4.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย

ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
ประธานฝุายเทคนิคกีฬาฟุตบอล
ประธานฝุายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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5. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
5.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
5.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้แล้ว
5.3 การลงโทษ
เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ละเมิดระเบียบและข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้คณะกรรมการเทคนิคการกีฬาเป็นผู้สั่งลงโทษและแจ้งการลงโทษนั้นต่อ
ประธานกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพื่องดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิ์ตามข้อบังคับฯต่อไป
6. คุณสมบัตแิ ละสิทธิของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (นักกีฬา)
นักกีฬาที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
6.1 เป็นนักกีฬาที่มสี ัญชาติไทย อายุไม่เกิน 18 ปี ( เกิดปีพุทธศักราช 2543 เป็นต้นไป )
6.2 ให้เป็นไปตามข้อ 22 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
6.3 นักกีฬาและเจ้ าหน้าที่ประจาทีมที่สมัครเข้ าแข่งขันจะต้ องไม่อยู่ในระหว่างที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
หรือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่ งเอเซีย (A.F.C.) หรือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซี่ยน (A.F.F.) หรือสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ (F.A.T.) หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย (S.A.T.) ลงโทษห้ามเข้าแข่งขันหรือพักการแข่งขัน
ผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษนี้ไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมที่เข้าแข่งขันครั้งนี้ไม่ว่าประการใด ๆ
ประเภททีมชาย
6.4 ไม่อนุญาตให้นักฟุตบอลที่เคยมีชื่อเข้าแข่งขันฟุตบอลที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯส่งเข้าแข่งขัน
ฟุตบอลระหว่างประเทศ ในนามของทีมฟุตบอลชาติไทยทุกชุดทั้งในอดีตและในปัจจุบันลงทาการแข่งขัน
ยกเว้นในรายการที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ทุกรายการเข้าร่วมแข่งขันได้
- อนึ่งความเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ตามรายชื่อของนักฟุตบอลทีมชาติไทยท้ายระเบียบฯนี้
ไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน และหากมีชื่อของนักฟุตบอลทีมชาติไทยท่านใด ที่ได้ตกหลนไปจากรายชื่อ
ท้ายระเบียบฉบับนี้ ก็ให้ยึดถือข้อเท็จจริงในคุณสมบัติของนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันเป็นสาคัญว่าเคยมีชื่อเข้า
ร่ วมการแข่ งขันในนามของทีมฟุตบอลชาติไทยหรือไม่ หากเคยมีชื่อก็จะไม่ มีสิทธิเข้ าร่วมการแข่ งขัน
(ในกรณีนักกีฬาได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกแล้ว ยังไม่มีชื่อปรากฏในคุณสมบัติ ข้อ 6.4 นั้น สามารถ
เข้าร่วมแข่งขัน ในระดับชาติได้
6.5 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาฟุตบอลที่เคยส่งชื่อเข้าแข่งขันในฟุตบอลไทยลีก, ฟุตบอลลีกดิวิชั่น 1, ฟุตบอลลีกภูมิภาค
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ดิวิชั่น 2 และฟุตบอล เอฟเอคัพ ตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2017 ลงทาการแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34
(พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์” ทั้งในรอบคัดเลือกระดับภาคและระดับชาติ (ในกรณีนักกีฬาได้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
รอบคัดเลือกแล้ว ยังไม่มีชื่อปรากฏในคุณสมบัติ ข้อ 6.5 นั้นสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติได้
ประเภททีมหญิง
6.6 อนุญาตให้นักกีฬาฟุตบอลหญิงที่เคยมีชื่อเข้าแข่งขันฟุตบอลที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯส่งเข้า
แข่งขันฟุตบอลหญิงระหว่างประเทศในนามของทีมฟุตบอลหญิงชาติไทยทุกชุดทั้งในอดีตและในปัจจุบันลง
ทาการแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) ได้ทีมละไม่เกิน 8 คน แต่ลงแข่งขันได้ไม่เกิน 5 คน
ยกเว้นในรายการที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี ทุกรายการเข้าร่วมแข่งขันได้
- อนึ่ง ความเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ตามรายชื่อของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยท้าย
ระเบียบฯนี้ มีสิทธิเข้าร่วมการแข่ งขันได้ ไม่เกินทีมละ 8 คน และจะต้องแจ้งรายชื่อนักกีฬาดังกล่าวในการประชุม
ผู้จัดการทีม และหากมีชื่อของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยท่ านใดที่ได้ ตกหล่นไปจากรายชื่อท้ายระเบียบฯนี้ก็ให้

ยึดถือข้อเท็จจริงในคุณสมบัติของนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันเป็นสาคัญว่าเคยมีชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในนามของทีม
ฟุตบอลหญิงชาติไทยหรือไม่ หากเคยมีชื่อก็จะนับเป็ นนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
6.7 ห้ามนักกีฬาในประเภทฟุตซอลชายและหญิงในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ ลงแข่งขันในประเภทฟุตบอลชาย
และหญิง
6.8 หากมีทีมใดละเมิดระเบียบการแข่งขันนี้ ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่ งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 11 บทลงโทษ ข้อ 38 มาบังคับใช้ทั้งในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคและ
การแข่งขันระดับชาติ
6.9 สาหรับรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย นั้น ให้ยึดถือรายชื่อที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศฯ ได้ประกาศอย่างเป็น
ทางการเท่านั้น
7. ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันประเภทนี้เรียกวา “การแข่งขันฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561)” จะทาการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน โดยแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 2 ประเภท คือ
7.1 ประเภททีมชาย
7.2 ประเภททีมหญิง
8. จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8.1 ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน ทัง้ ประเภททีมชาย และประเภท
ทีมหญิง ได้ไม่เกินประเภทละ 25 คน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 15 คน และ ผู้ควบคุมทีมๆ ละ 4 คน
(ผู้จัดการทีม 1 คน , ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน)
8.2 ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ยืนยันรายชื่อนักกีฬา จานวน 18 คน ใน

วันประชุมผู้จัดการทีม (ตามใบส่ง ENTRY FORM BY NAME) ถ้าจังหวัดใดไม่ยืนยันรายชื่อ กกท. จะตัด
รายชื่อที่เกินจากอันดับที่ 18 เป็นต้นไปโดยไมมีเงื่อนไข
8.3 ให้แต่ละจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค ยืนยันรายชื่อนักกีฬาจานวน 18 คน ตามระยะเวลาที่ กกท.
กาหนดไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน ก่อนการแข่งขันระดับชาติ (ตามใบส่ง ENTRY FORM BY NAME) ถ้าจังหวัดใดไม่
ยืนยันรายชื่อ กกท. จะตัดรายชื่อที่เกินจากอันดับที่ 18 เป็นต้นไปโดยไมมีเงื่อนไข
9. คุณสมบัติและสิทธิของทีมเขารวมการแขงขัน
9.1 การแข่งขันระดับภาค สิทธิในการสมัครทีมเข้าแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะดาเนินการ
จัดการแข่งขัน โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค ในแต่ละภาค ประกอบด้วย จังหวัดต่างๆในภาค มีสิทธิส่งทีมฟุตบอล
เข้าร่วมการแข่งขันในนามของจังหวัด ได้จังหวัดละ 1 ทีม ดังต่อไปนี้
9.1.1 ภาค 1 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดจันทบุรี
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. จังหวัดชลบุรี
5. จังหวัดตราด
6. จังหวัดนนทบุรี
7. จังหวัดปทุมธานี
8. จังหวัดระยอง
9.จังหวัดสมุทรปราการ
10.จังหวัดสมุทรสงคราม
11.จังหวัดสมุทรสาคร
12.จังหวัดสระแก้ว
13.จังหวัดนครนายก
14.จังหวัดปราจีนบุรี

9.1.2 ภาค 2 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดชัยนาท
4. จังหวัดราชบุรี
5. จังหวัดลพบุรี
7. จังหวัดสุพรรณบุรี
8. จังหวัดสิงห์บุรี
10.จังหวัดอ่างทอง
11.จังหวัดอุทัยธานี
13.จังหวัดนครปฐม
14.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. จังหวัดนครสวรรค์
6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. จังหวัดสระบุรี
12.จังหวัดเพชรบุรี

9.1.3 ภาค 3 ประกอบด้วย 20 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
4. จังหวัดนครพนม
5. จังหวัดนครราชสีมา
7. จังหวัดมุกดาหาร
8. จังหวัดมหาสารคาม
10.จังหวัดร้อยเอ็ด
11.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
16.จังหวัดหนองบัวลาภู
17.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอานาจเจริญ
20. จังหวัดบึงกาฬ

3. จังหวัดชัยภูมิ
6. จังหวัดบุรีรัมย์
9. จังหวัดยโสธร
12.จังหวัดศรีสะเกษ
15.จังหวัดหนองคาย
18.จังหวัดอุบลราชธานี
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9.1.4 ภาค 4 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
10.จังหวัดยะลา
11. จังหวัดระนอง
13.จังหวัดสตูล
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9.1.5 ภาค 5 ประกอบด้วย 15 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกาแพงเพชร
2. จังหวัดเชียงราย
4. จังหวัดตาก
5. จังหวัดน่าน
7. จังหวัดพิจิตร
8. จังหวัดพิษณุโลก
10.จังหวัดแพร่
11.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13.จังหวัดลาพูน
14.จังหวัดสุโขทัย
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3. จังหวัดตรัง
6. จังหวัดปัตตานี
9.จังหวัดภูเก็ต
12.จังหวัดสงขลา

3. จังหวัดเชียงใหม่
6. จังหวัดพะเยา
9. จังหวัดเพชรบูรณ์
12.จังหวัดลาปาง
15.จังหวัดอุตรดิตถ์

9.2 การแข่งขันระดับภาค 5 ภาค เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนภายในภาค โดยให้สิทธิทีมชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศในแต่ละภาค รวมเป็น 10 ทีม จะได้รบั สิทธิเป็นทีมตัวแทนภายในภาค เข้าแข่งขันฟุตบอลชายและ
หญิง ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน
9.3 การแข่งขันระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34)
ประเภททีมชาย
ทีมทีม่ ีสิทธิเข้าแข่งขันในระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34) ประกอบด้วย จังหวัดต่างๆ จานวน
12 ทีม คือ
9.3.1.ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) คือจังหวัดน่าน
9.3.2.ทีมที่ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คือ จังหวัดสมุทรปราการ
9.3.3.ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาค 5 ภาค รวม 10 ทีม
ประเภททีมหญิง
ทีมทีม่ ีสิทธิเข้าแข่งขันในระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34) ประกอบด้วย จังหวัดต่างๆ จานวน
12 ทีม คือ
9.3.4.ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) คือจังหวัดน่าน
9.3.5.ทีมที่ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คือ จังหวัดขอนแก่น
9.3.6.ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาค 5 ภาค รวม 10 ทีม
10. การดําเนินการแข่งขัน
10.1 คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขันระดับภาค มีหน้าที่ดาเนินการและรับผิดชอบในการจัดการแข่ งขันตลอดจน
ควบคุมการดาเนินการแข่ งขันให้ เป็ นไปตามระเบียบการแข่ งขันนี้ในภาคของตนเอง และหากมีปั ญหาใด
นอกจากที่ได้ระบุไว้ ในระเบียบการแข่ งขันนี้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขันระดับภาค พิจารณาและ

ดาเนินการให้เสร็จสิ้นไป และรายงานให้คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทราบภายหลัง
10.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันระดับภาค มีอานาจในการที่จะ
พิจารณาการตัดสิทธิทีมที่ไม่ดาเนินการตามระเบียบการแข่งขันนี้ เช่นไม่ส่งรายชื่อและรูปถ่ายของผู้เล่น
ในวันสมัครฯ โดยไม่จัดทีมเข้าทาการแข่งขันตามรายการ หรือพิจารณาเปรียบเทียบปรับเป็นเงินใน
การทีท่ ีมใดๆปฏิบัติการฝุาฝืนระเบียบการแข่งขันนี้ จนเป็นเหตุให้มีผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน
10.3 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันระดับภาค มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกาหนดเวลาในการแข่งขัน
ในภาคของตน หรือการแข่งขันในวิธีอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กาหนดให้ทาการแข่งขันก็ได้
แต่จะทาให้ทีมหนึ่งทีมใดได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชนมิได้
11. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
11.1 การแข่งขันของแต่ละภาค จะต้องมีทีมต่างๆ ภายในภาค สมัครเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 8 ทีม หากทีม
สมัครเข้าแข่งขันน้อยกว่า 8 ทีม ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบ เพื่อพิจารณาต่อไป
11.2 การแข่งขันภายในภาค ถ้ามีทีมภายในภาคส่งเข้าแข่งขันตั้งแต่ 12 ทีมขึ้นไป ให้แบ่งการแข่งขันออก
เป็น 4 สาย โดยดาเนินการแข่งขันเป็นรอบดังนี้ (ถ้ามีทีมเข้าแข่งขันเกิน 16 ทีม ให้คณะกรรมการฯ
เป็นผู้พิจารณา)
11.2.1 รอบแรก ให้แต่ละสายทาการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และ
ที่ 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบที่สอง (ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันให้จับสลากหาทีมเข้ารอบ)
- ในกรณีที่ 3 ทีมมีคะแนนเท่ากัน ให้จับสลากเพื่อหาทีมที่เข้ารอบต่อไป
11.2.2 รอบที่สอง ทาการแข่งขันโดยใช้วิธีแพ้คัดออก โดยกาหนดคู่แข่งขัน ดังนี้
สาย ก. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 1 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 2
สาย ข. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 2 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 1
สาย ค. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 3 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 4
สาย ง. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 4 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 3
11.2.3 รอบรองชนะเลิศ
คูท่ ี่ 1 ให้ทีมที่ชนะสาย A (ก.)ในรอบที่สอง แข่งขันกับ ทีมที่ชนะสาย C (ค.)ในรอบที่สอง
คูท่ ี่ 2 ให้ทีมที่ชนะสาย B (ข.)ในรอบที่สอง แข่งขันกับ ทีมที่ชนะสาย D (ง.)ในรอบที่สอง
11.2.4 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ แข่งขันชิงตาแหน่งชนะเลิศ

11.2.5 การแข่งขันในรอบแรก ทาการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ว
ผลปรากฏว่าเสมอกัน ให้หาทีมชนะ โดยการเตะจาก จุดโทษ เพื่อหาทีมชนะ
สาหรับการแข่งขันในรอบที่สอง, รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน
แล้ว ผลปรากฏว่าเสมอกันในเวลาที่แข่งขันตามปกติ ให้หาผู้ชนะด้วยการใช้วิธีการเตะจาก
จุดโทษ เพื่อหาทีมชนะต่อไป โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขัน
11.3 การแข่งขันภายในภาค ถ้ามีทีมภายในภาคส่งเข้าแข่งขันน้อยกว่า 12 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น
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2 สาย โดยดาเนินการแข่งขันเป็นรอบ ดังนี้
11.3.1 รอบแรก ให้แต่ละสายทาการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1
และที่ 2 ของแต่ละสาย เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันให้จับสลาก
หาทีมเข้ารอบ)
- ในกรณีที่ 3 ทีมมีคะแนนเท่ากัน ให้จับสลากเพื่อหาทีมที่เข้ารอบ
11.3.2 รอบรองชนะเลิศ
คูท่ ี่ 1 ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 1 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 2
คูท่ ี่ 2 ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 2 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 1
11.3.3 การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ว ผลปรากฏว่า
เสมอกันในเวลาที่แข่งขันตามปกติ ให้หาผู้ชนะด้วยการใช้วิธีการเตะจาก จุดโทษ เพื่อหาทีมชนะ
ต่อไป โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขัน
11.3.4 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะ ในรอบรองชนะเลิศ แข่งขันชิงตาแหน่งชนะเลิศ
11.3.5 การแข่งขันในระดับชาติ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ครองอันดับที่ 3 ร่วมกัน
11.4 การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
11.4.1 การแข่งขันในแต่ละภาค กาหนดให้จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้
ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย ให้ทาการจับสลากเข้าสายตามปกติ
ข. กรณีแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย ให้ทาการจับสลากเข้าสายตามปกติ
11.4.2 การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันของแต่ละภาค ให้ทีมทีร่ ับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของภาค
นั้น มีสิทธิที่จะเลือกเข้าสายหนึ่งสายใด และมีสิทธิที่จะเลือกแข่งขันเป็นคูเ่ ปิดสนามได้
11.4.3 การแข่งขันระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34) กาหนดให้จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
ดังนี้
ประเภททีมชาย
ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน ซึ่งทีมจาก
ภาคเดียวกันอาจอยู่ในสายเดียวกันได้
ข. ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่งสายใดก็ได้
ค. ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ให้เป็นทีมยืนในอันดับ 1 สาย A (1.)
ง. ดาเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันข้อ 11.1 ถึง ข้อ 11.12
ประเภททีมหญิง
ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน ซึ่งทีมจาก
ภาคเดียวกันอาจอยู่ในสายเดียวกันได้
ข. ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่งสายใดก็ได้
ค. ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ให้เป็นทีมยืนในอันดับ 1 สาย A (1.)
ง. ดาเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันข้อ 11.1 ถึง ข้อ 11.12
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รอบแรก ให้แต่ละสายทาการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และ
ที่ 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบที่สอง (ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันให้จับสลากหาทีมเข้ารอบ)
- ในกรณีที่ 3 ทีมมีคะแนนเท่ากัน ให้จับสลากเพื่อหาทีมที่เข้ารอบต่อไป
รอบที่สอง ทาการแข่งขันโดยใช้วิธีแพ้คัดออก โดยกาหนดคู่แข่งขัน ดังนี้
สาย ก. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 1 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 2
สาย ข. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 2 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 1
สาย ค. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 3 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 4
สาย ง. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 4 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 3
รอบรองชนะเลิศ
คูท่ ี่ 1 ให้ทีมที่ชนะสาย A (ก.)ในรอบที่สอง แข่งขันกับ ทีมที่ชนะสาย C (ค.)ในรอบที่สอง
คู่ที่ 2 ให้ทีมที่ชนะสาย B (ข.)ในรอบที่สอง แข่งขันกับ ทีมที่ชนะสาย D (ง.)ในรอบที่สอง
รอบชิงชนะเลิศ
ให้ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ แข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ครองอันดับ
ที่ 3 ร่วมกัน
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การแข่งขันในรอบแรก ทาการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ว ผลปรากฏว่า
เสมอกัน ให้หาทีมชนะ โดยการเตะจาก จุดโทษ เพื่อหาทีมชนะ
สําหรับการแข่งขันในรอบที่สอง , รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน
แล้ว ผลปรากฏว่าเสมอกันในเวลาที่แข่งขันตามปกติ ให้หาผู้ชนะด้วยการใช้วิธีการเตะจาก จุดโทษ
เพื่อหาทีมชนะต่อไป โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขัน
11.5 การจัดให้มีการแบ่งสายและการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ให้ใช้วิธีนับคะแนนของการแข่งขันมารวมกัน
ถ้าทีมที่เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อหาลาดับของทีม ซึ่งจะดาเนินการจับสลากหาลาดับ
ของทีมเมื่อการแข่งขันคู่สุดท้ายของสายนั้นๆได้เสร็จสิ้นลง โดยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หรือ
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันระดับภาค และเจ้าหน้าที่ ซึ่งไปดาเนินการแข่งขันอยู่ เป็นผู้ดาเนินการจับ
สลากหาลาดับของทีมต่อไป
สาหรับทีมที่จะตองจับสลาก หากไมมีผู้แทนที่ไดรับมอบหมายมาทาการจับสลาก ให้คณะกรรมการ
จัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันระดับภาค หรือเจ้าหน้าที่ เปนผูดาเนินการ มีสิทธิที่จะ
เชิญบุคคลใดมาทาการจับสลากแทนก็ได้ และทีมนั้นๆ จะต้ องยอมรับผลการจับสลากนั้น สาหรับการนับ
คะแนน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
11.5.1 ทีมที่ชนะ ได้ 3 คะแนน
11.5.2 ทีมที่แพ้ ไม่ได้คะแนน
11.6 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 45 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที
11.7 การจั ดกาหนดการแข่ ง ขัน การเลื่ อน หรือสั่ งงดการแขงขัน ของที ม ที่ปฏิบัติผิ ดระเบียบการแขงขัน เมื่ อ
คณะกรรมการจัดการแข่ งขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่ งขันระดับภาค ไดประกาศไปแล้ว ทุกทีม
จะต้องปฏิบัติตามทุกประการ
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11.8 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันระดับภาค จะเลื่อนการแข่งขันของคู่
แข่งขันใดๆ ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น สนามไมอยู่ในภาวะที่ใชทาการแขงขันได้ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการเทคนิคการกีฬา ในกรณีเชนนี้ ทีมที่ต้องเขาแขงขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม โดยจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได หากจะเลื่อนโดยเหตุอื่น นอกจากที่กล่าวนี้ จะต้ องแจ้งใหทีมที่เข้าแขงขัน
ทราบก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง อนึ่ง ในกรณีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถดาเนินการจัดการแข่งขั น
ต่อไปได้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ดาเนินการแข่งขันต่อในเวลาที่เหลืออยู่ หรือหาข้อยุติ อื่นๆ ส่วน
วัน เวลา นั้น ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หารือกับตัวแทนการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อดาเนินการ
ต่อไป ให้คงไว้เกี่ยวกับการลงโทษ (ใบเหลืองและใบแดง) และนั กกีฬา จะต้องเป็นชุดเดียวกันกับชุดที่
ผู้ตัดสินได้สั่งยุติการแข่งขัน เท่านั้น
11.9 กาหนดการแข่ งขัน ที่คณะกรรมการจัดการแข่ งขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่ งขันระดับภาค ได้
กาหนดไว้ ทีมต่างๆจะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
11.10 หากมีปั ญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในเรื่องของกาหนดการแข่ งขัน ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันระดับภาค เป็นผู้พิจารณาผลของการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ ถือเป็นยุติ จะอุทธรณ์มิได้
11.11 การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรือเปลี่ยนผลการตัดสินไม่ได้
11.12 นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ทาร้ายผู้ตัดสิน ให้ยุติการแข่งขัน และปรับให้ทีมนั้นเป็นแพ้ และให้ยกเลิกผลการแข่งขัน
ที่ผ่านมา และไม่ให้มีการแข่งขันในเกมส์ที่เหลืออยู่ พร้อมทั้งเขียนรายงานเสนอการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ
เพื่อดาเนินการลงโทษสถานหนัก ต่อไป
12. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
หลักฐานการสมัครเข้าแข่งขันตามใบสมัคร กกท. จัดส่งให้และให้เป็นไปตามข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
12.1 จังหวัดที่มีความประสงค์จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันให้ยื่นความจานง โดยกรอกข้อความในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน ตามแบบใบสมัครเข้าแข่งขัน ใบสมัครดังกล่าว ต้องส่งพร้อมหลักฐานอีก 3 ข้อดังต่อไปนี้
12.1.1 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ตามคุณสมบัติในข้อ 6 และข้อ 8 จานวน 18 คน เรียง
ตามลาดับหมายเลขที่ส่งเข้าแข่งขัน พร้อมทั้งลายมือชื่อนักกีฬาที่แท้จริง(ซึ่งลายมือชื่อนี้จะใช้
ตรวจสอบในระหว่างที่แข่งขัน หากลายมือชื่อไม่เหมือนกันก็จะตัดสิทธิ์การลงแข่งขัน ของ
นักกีฬาผู้นั้นตลอดการแข่งขัน) พร้อมกับส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจาทีม ที่ไม่ขาดคุณสมบัติ
จานวน 4 คน
12.1.2 รูปถ่ายของนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ชว่ ยผู้ฝึกสอน ขนาด 2 นิ้ว (5 ซ.ม.) จานวนคนละ
3 รูป เป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยถ่ายใบหน้าตรง ไม่สวมหมวก และเขียนชื่อ – นามสกุล
(ตัวบรรจง) พร้อมทั้งชื่อของจังหวัดที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน และหมายเลขที่จะใช้แข่งขัน (เช่น นายกอ
ขอสกุล หมายเลข 11 จังหวัดราชธานี หรือ นายขอ กอสกุล ผู้จัดการทีมจังหวัดราชธานี) ไว้ด้าน
หลังรูป ทั้ง 3 รูป ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลดังกล่าว ให้ทาหนังสือถึงการกีฬา
แห่งประเทศไทยฯ และในระหว่างการแข่งขัน จะต้องสวมใส่บัตรประจาตัวที่ การกีฬาแห่ง

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

ประเทศไทยฯ ได้ออกให้ และถูกต้องตามตาแหน่งเท่านั้น ตลอดเวลาการแข่งขันตามรายชื่อที่
ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
12.1.3 บัตรประจาตัวประชาชน บัตรสมาชิกสภา บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจ
หรือบัตรประจาตัวทางราชการที่มีรูปถ่าย ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายเอกสารบัตรดังกล่าวมาด้วย
เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วจะคืนบัตรตัวจริงให้(ไม่รับใบแทนบัตรประจาตัวประชาชนที่ไม่มีรูปถ่าย)
จังหวัดที่เข้าแข่งขันจะต้องจัดทีมฟุตบอลไปแข่งขัน ตาม วัน เวลา และสนามแข่งขันที่ได้กาหนดไว้
ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้ว เหลือผู้เล่นน้อยกว่า 7 คนในสนาม ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และให้คู่แข่งขัน
เป็นผู้ชนะ และให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมา โดยไม่ให้แข่งขันในเกมส์ที่เหลืออยู่ หากทีมใดถึง
สนามแข่งขันแล้ว จะต้องลงสนามทาการแข่งขันตามเวลาที่กาหนด หากทีมหนึ่งทีมใดไม่ลงทาการ
แข่งขัน หรือเจตนาที่จะไม่ทาการแข่งขันตามเวลาที่กาหนด ให้ปรับเป็นแพ้และให้ทีมคู่แข่งขัน
เป็นผูช้ นะ (โดยผู้ตัดสินต้องเขียนรายงานเสนอต่อประธานจัดการแข่งขันเพื่อดาเนินการลงโทษตาม
ระเบียบการแข่งขันฯต่อไป) หากไม่พร้อมจะลงสนามทั้ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่ ทีมใดที่ถูกปรับ
เป็นแพ้ทุกกรณี ให้ถือว่าไม่มีผลในการแข่งขันที่ผ่านมา(ปรับเป็นแพ้ทุกแมทช์การแข่งขันที่ผ่านมา)
และไม่มีสิทธิ์ทาการแข่งขันต่อไป และในกรณีที่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บก่อนที่หมดเวลาการแข่งขันและไม่
สามารถทาการแข่งขันต่อไปได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ แต่ถ้าเป็นกรณีที่หมดเวลาแข่งขันแล้ว
ผู้เล่นคนนั้นมีความประสงค์ที่จะไม่ต้องการเตะจากจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงทาการแข่งขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไม่รว่ มการแข่งขันต่อไปจนหมด
เวลาการแข่งขัน หรือไม่เข้าแข่งขันตามรายการที่คณะกรรมการกาหนด ถือว่าทีมนั้นผิดมารยาทอย่าง
ร้ายแรงให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ทุกกรณี โดยให้ถือว่าไม่มีผลในการแข่งขันที่ผ่านมา(ปรับเป็นแพ้ทุก
แมทช์การแข่งขันที่ผ่านมา) และไม่มีสิทธิ์ทาการแข่งขันต่อไป และจะต้องถูกพิจารณาลงโทษตาม
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ให้ผู้จัดการทีมของทีมที่จะลงแข่งขันในวันนั้น ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าทีโ่ ดยลาดับหมายเลข
ให้ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ ตามแบบฟอร์มใบส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งขัน โดยมีผู้เล่น ไม่เกิน 11 คน
และผู้เล่นสารองไม่เกิน 7 คน การส่งรายชื่อนี้ต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หรือคณะกรรมการ
ดาเนินการข่งขันระดับภาค หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการแข่งขัน ก่อนเวลาการแข่งขัน
1 ชั่วโมงของทุกวันที่มีการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันของคูน่ ั้นๆ
ถ้าปรากฏหลักฐานว่าชุดของจังหวัดใดส่งชื่อหรือนามสกุลผู้เล่นปลอม ส่งบัญชีรายชื่อที่มีลายมือชื่อ
ผู้เล่นปลอม หรือจัดผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบฯ นี้ ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพและ
ให้ถือว่าไม่มีผลในการแข่งขันที่ผ่านมา และไม่มีสิทธิ์ทาการแข่งขันต่อไป ไม่ว่าจะมีการประท้วง
หรือไม่ก็ตาม โดยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่ งขันระดับภาค
ประกาศระบุความผิด ทั้งถอนสิทธิ์ทีมของจังหวัดนั้นออกจากการแข่งขัน และให้คณะกรรมการเทคนิค
การกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษตามข้อบังคับฯ ต่อไป
คูแ่ ข่งขันมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจบัญชีรายชื่อนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถ่ายของคูแ่ ข่งขันจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันระดับภาค หรือเจ้าหน้าที่ได้

10

11

12.7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ยนได้ 3 คน ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาแข่งขันอีกไม่ได้
12.8 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทมี ที่ดี การ
ละเมิดกติกาการแข่งขันจนถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ให้งดลง
ทาการแข่งขันในครั้งต่อไป 1 ครั้ง หรือผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือว่าเป็นความ
ผิดอย่างร้ายแรง ให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และนาเรื่องเสนอให้คณะกรรมการ
เทคนิค การกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาเพิ่มโทษตามควรแก่กรณีตามระเบียบฯ ต่อไป
12.9 นักกีฬาคนใดที่ถูกผู้ตัดสินให้ออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ทมี ที่ถูก
ผู้ตัดสินลงโทษ จะมีผลติดต่อสืบเนื่องไปถึงการแข่งขันรอบต่อไปด้วย
12.10 ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง ที่ประกาศใช้แล้ว เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบการ
แข่งขันนี้ ทีมที่เข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
12.11 การถอนที ม ออกจากการแข งขั น จะกระท ามิ ไ ด เมื่ อ ถึ ง ก าหนดวั น แข งขั น เริ่ ม ขึ้ น ของแต่ ล ะภาค
การไม่ไปแข่งขันตามกาหนดการแข่งขัน โดยอ้างการถอนทีมให้ลงโทษทีมนั้น ตามข้อ 12.3
12.12 การปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
นี้ การพิจารณาโทษของนักกีฬาและทีมที่เข้าแข่งขัน หรือพิจารณาการกระทาอันใดที่มีการละเมิด ซึ่งไม่
ปรากฏอยู่ในระเบียบฯนี้ รวมทั้งการพิจารณารายงานของผู้ตัดสิน ที่มเี หตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขัน
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ หรือรองประธาน กับกรรมการ อีกอย่างน้อย
5 คน เป็นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณานั้นเป็นทีส่ ิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการ
แข่งขันนี้ ผู้แทนจังหวัด เจ้าหน้าที่ นักกีฬาของทีมที่เข้าแข่งขันฯจะต้องทราบจะอ้างว่าไม่ทราบระเบียบฯ
นี้ ด้วยประการใดๆ มิได้
13. การแต่งกายของนักกีฬา
13.1 ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้น ผู้รกั ษาประตู) ตามแบบเครื่องแต่งกายสี
ของเสื้อ กางเกง และถุงเท้า ตามที่ได้แจ้งไวในใบสมัคร หรือแจ้งใน การประชุมผู้จัดการทีมก่อนการ
แข่งขัน และต้องติดหมายเลขประจาตัวทางด้านหน้า(อนุโลม) และหลังเสื้อพร้อมทั้งหมายเลขที่ขา
กางเกงแข่งขันให้ชัดเจนตามที่ได้ระบุหมายเลขของผู้เล่นแต่ละคนไว้ในใบสมัคร โดยหมายเลขที่
หน้าอกเสื้อ และที่ขากางเกง ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. ส่วนด้านหลังเสื้อ ต้องมีส่วนสูงไม่
น้อยกว่า 25 ซ.ม. ผูเ้ ล่นที่ไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนใบสมัครโดยเจตนา
ทุจริต หรือไม่มีเหตุอันควร หากลงไปแข่งขัน และมีผู้ประท้วง ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันภาค ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และไม่จัดให้ทาการแข่งขันในรอบต่อไป
ยกเว้นจะได้แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนลงทาการแข่งขัน และ ผู้ตัดสินได้บันทึกลงในรายงานไว้แล้ว
13.2 การจะมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์ อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน เป็นที่ประจักษ์เกินกว่า 2 x 3 นิ้วไม่ได้ อนึ่งชุดที่ใช้ในการแข่งขัน ห้ามนาตราหรือ
เครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ใส่ลงทาการแข่งขัน
ด้านหลังอนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬา เท่านั้น

13.3 ในกรณีชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่มีชื่ออยู่หลังคูแ่ ข่งขันเปลี่ยนชุดแข่งขัน ทั้งนี้โดยการ
พิจารณาของผู้ตัดสินที่ทาหน้าที่ในคูน่ ั้นๆ ในกรณีที่มีปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุดแข่งขันให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้ตัดสินเท่านั้น (ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบและข้อบังคับของ กกท.)
13.4 ผู้ทเี่ ป็นหัวหน้าชุด ต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน เครื่องหมายนี้จะต้องนามาเอง
13.5 ให้ใช้ข้อบังคับในกติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA)ที่สมาคมฯประกาศใช้
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14. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคน จะต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติ
ตามกติกาการแข่งขันฟุตบอลของ สหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และระเบียบการแข่งขันฟุตบอลของ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแข่งขัน หรือระเบียบการแข่งขันจนถึงกับผู้ตัดสิน
สั่งยุตกิ ารแข่งขัน ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแร ให้มีการพิจารณาโทษตามระเบียบการพิจารณามารยาท
วินัย และข้อประท้วง และบทลงโทษของสมาคมฯ และให้เสนอการกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาโทษ ตาม
ข้อบังคับอีกชั้นหนึ่ง
15. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงทําการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสิน
ที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา

- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่า
ไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน
16. การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการแข่งขันผู้ลงนาม
ในการประท้วง ต้องเป็นผู้แทนจังหวัดนั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้แทนจังหวัด เป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมด้วยวางเงินประกัน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล สาหรับการ
ประท้วงเรื่องคุณสมบัติผู้เล่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550
17. อุปกรณ์การแข่งขัน
ลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาตินี้ ให้ใช้ลูกฟุตบอลที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA) ให้การรับรอง หรือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (F.A.T.) ให้การรับรอง หรือการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (S.A.T.) ให้การรับรอง
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18. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (ครองเหรียญร่วม)
รางวัลนักกีฬาดีเด่น - ชาย
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย และประกาศนียบัตร
รางวัลนักกีฬาดีเด่น - หญิง
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง และประกาศนียบัตร
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น - ชาย
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นชาย และประกาศนียบัตร
รางวัลผู้ฝกึ สอนดีเด่น - หญิง
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง และประกาศนียบัตร
หมายเหตุ : เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท.เป็นผู้ดาเนินการให้
19. กําหนดจํานวนรายการแข่งขัน และจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน
จานวน 2 รายการ
- เหรียญชุบทอง
จานวน 36 เหรียญ ประกาศนียบัตร 44 ใบ
- เหรียญชุบเงิน
จานวน 36 เหรียญ ประกาศนียบัตร 44 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง
จานวน 72 เหรียญ ประกาศนียบัตร 88 ใบ
- สาหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ที่ได้รับจะมี ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ตามระเบียบที่กาหนด
20. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง

3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากที่สุดถ้าเหรียญ
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ทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
21. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
22. การประชุมผู้จัดการทีม ขอให้เป็นผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อเท่านั้น ถ้าไม่เข้าประชุมฯ
จะงดเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ ทราบ ในกรณีทีมต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
บุคคลดังกล่าว จะต้องทาหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง และแจ้งต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อดาเนินการเปลี่ยนแปลง ต่อไป ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วม
ประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน
23. กําหนดการแข่งขัน
การแข่งขันฟุตบอล ประเภทชาย และประเภทหญิง ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
ณ จังหวัดน่าน จะทาการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561
**************************

กําหนดการแข่งขันฟุตบอลชาย / หญิง
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
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**********************
สาย A(1)
1.
2.
3.

สาย B(2)
4.
5.
6.

คู่ที่

ว/ด/ป

สาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

มีนาคม 2561

1
2
3
4
2
1
4
3
1
2
3
4

13
14
15
16

มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561

มีนาคม 2561
มีนาคม 2561

17
18

มีนาคม 2561

19

มีนาคม 2561

ก
ข
ค
ง

คู่ที่ 1
คู่ที่ 2

สาย C(3)
7.
8.
9.

คู่แข่งขัน
รอบแรก
(1-2)
(4-5)
(7-8)
(10-11)
(W2-6)
(W1-3)
(W4-12)
(W3-9)
(L1-3)
(L2-6)
(L3-9)
(L4-12)
หมดการแข่งขันในรอบแรก
รอบที่สอง
ที่ 1 สาย 1 – ที่ 2 สาย 2
ที่ 1 สาย 2 – ที่ 2 สาย 1
ที่ 1 สาย 3 – ที่ 2 สาย 4
ที่ 1 สาย 4 – ที่ 2 สาย 3
พักการแข่งขัน
รอบรองชนะเลิศ
ทีมที่ชนะคู่ที่13 กับ ทีมที่ชนะคู่ที่15
ทีมที่ชนะคู่ที่14 กับ ทีมที่ชนะคู่ที่16
รอบชิงชนะเลิศ
ทีมที่ชนะคู่ที่ 17 กับ ทีมที่ชนะคู่ที่ 18
อันดับที่ 3 ครองเหรียญร่วมกัน

สาย D(4)
10.
11.
12.

สนาม

เวลา
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หมายเหตุ - กาหนดการแข่งขันฯ นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34)
ประเภทฟุตบอล ชาย/หญิง ตามระเบียบการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้
ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน
ซึ่งทีมจากภาคเดียวกันอาจอยู่ในสายเดียวกันได้
ข. ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่งสายใดก็ได้
ค. ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ให้เป็นทีมยืนในอันดับ 1 สาย A (1.)
ง. ดาเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันข้อ 11.1 ถึง ข้อ 11.12
************************
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รายชื่อนักกีฬาชายทีมชาติ
ชุดเอเชียนคัพ 2010

ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สินทวีชัย หทัยรัตนกุล
กิตติศักดิ์ ระวังปุา
สุรีย์ สุขะ
ณัฐพงษ์ สมณะ
ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์
ภานุพงษ์ วงศ์ษา
เกียรติประวุฒิ สายแวว
ปีเตอร์ แลง
รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค
สุทธินันท์ พุกหอม
ดัสกร ทองเหลา
สุเชาว์ นุชนุ่ม
สุธี สุขสมกิจ
เทิดศักดิ์ ใจมั่น
นิรุจน์ สุระเสียง
สุรัตน์ สุขะ
ธีรเทพ วิโนทัย
ธีรศิลป์ แดงดา
พิพัฒน์ ต้นกันยา
อานนท์ สังข์สระน้อย

กวิน ธรรมสัจจานันท์
พลวัฒน์ วังฆฮาด
ธีราทร บุญมาทัน
เกียรติประวุฒิ สายแวว
สุทธินันท์ พุกหอม
เจษฏากรณ์ เหมแดง
อาทิตย์ สุนทรพิธ
อภิภู สุนทรพนาเวศ
กีรติ เขียวสมบัติ
ธีรศิลป์ แดงดา
ปิยะชาติ ถามะพันธ์
คัพฟูา บุญมาตุ่น
ภานุวัฒน์ จินตะ
สมปอง สอเหลบ
อนาวิน จูจีน
สุจริต จันทกุล
เกรียงไกร พิมพ์รัตน์
อุกฤษณ์ วงศ์มีมา
อดุล หละโส
สุมัญญา ปุริสาย
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ชุดฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

วีระ เกิดพุทรา
สุรีย์ สุขะ
ปฏิภาณ เพชรพูล
เจษฏา จิตสวัสดิ์
นิเวศ ศิริวงศ์
ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์
ดัสกร ทองเหลา
สุเชาว์ นุชนุ่ม
ตะวัน ศรีปาน
จักริช บุญคา
นิรุจน์ สุระเสียง
ธีรเทพ วิโนทัย
ณรงค์ชัย วชิระบาล
โกสินทร์ หทัยรัตนกุล
พิชิตพงษ์ เฉยฉิว
ปุณณรัตน์ กลิ่นสุคนธ์
พิพัฒน์ ต้นกันยา
อภิเชษฐ์ พุดตาล
สุริยา ดอมไธสง

ชุดฟุตบอลโอลิมปิค รอบคัดเลือก 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กวิน ธรรมะสัจจานันท์
คมกริช คาโสกเชือก
ธีราทร บุญมาทัน
สุจริต จันทกล
เฉลิมศักดิ์ แก้วสุขแท้
ซีเกต หมาดปูเต๊ะ
ศุภภรณ์ พรหมพินิจ
ปกเกล้า อนันต์
ชนานันท์ ปูอมบุปผา
ปรัชญา นะราช
ภูริทัต จาริกานนท์
เกริกฤทธิ์ ทวีกาจน์
ธานัท จันทะยา
นิรันดร์ฤทธิ์ เจริญสุข
ทศพล ลาเทศ
อรรถพงศ์ หนูพรหม
วีรวุฒิ กาเหย็ม
อุกฤษฏ์ วงษ์มีนา
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20
21
22
23

ณัฐพงษ์ สมณะ
กิตติศักดิ์ ธนะสุวรรณ
ศรายุทธ ชัยคาดี
ธีรศิลป์ แดงดา

รายชื่อนักกีฬาหญิงทีมชาติ
ชุดชิงแชมป์เอเชีย 2008
1 วราภรณ์ บุญสิงห์
2 สุรฉัตร เมตตา
3 ธิดารัตน์ วิวาสุขุ
4 ดวงนภา ศรีตะลา
5 เบญจวรรณ แจ้งอัตถะ
6 สุกัญญา เพ็งเต็ม
7 สุภาภรณ์ แก้วแบน
8 ดารัตน์ ช่างปลูก
9 กุลธิดา ไกรกิจราษฏร์
10 อนุชศรา หมายเจริญ
11 สุนิสา สร้างไธสง
12 จันทร์เพ็ญ สีเสริม
13 วิลัยพร บุตรด้วง

ชุดเอเชี่ยนคัพ 2010
1 สุภาภรณ์ แก้วแบน
2 ชิดตะวัน ชาวงศ์
3 พิกุล เขื่อนเพชร
4 สุนิสา สร้างไธสง
5 ธิดารัตน์ วิวาสุขุ
6 ดวงนภา ศรีตะลา
7 จันทร์เพ็ญ ศรีเสริม
8 อนุชศรา หมายเจริญ
9 นิสา ร่มเย็น
10 พิสมัย สอนไสย์
11 วิลัยพร บุตรด้วง
12 ภาวินี เนตรทิพย์
13 สุกัญญา เพ็งเต็ม
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

วจี เกิดสมบุญ
พิกุล เขื่อนเพ็ชร
ชิดตะวัน ชาวงษ์
กิติยา เที่ยงธรรม
พิสมัย สอนไสย์
นิสา ร่มเย็น
ธนิกาญจน์ แดงดา
ปานประดับ ชินวงษ์
สุภรณ์ทิพย์ วิภากรณ์วิทย์
อรทัย ศรีมณี
ชุติมา สุภาพกิจ
กาญจนา สังข์เงิน
วรรณพร ศรีภักดิ์
พรรณิภา กมลรัตน์
อรวรรณ คาธร
ดุจดาว วาหมงคล
กัญญาวีร์ สุดเทวี

ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 25
1
2
3
4
5
6
7
8

สุภาภรณ์ แก้วแบน
ชิดตะวัน ชาวงศ์
พิกุล เขื่อนเพชร
สุนิสา สร้างไธสง
ธิดารัตน์ วิวาสุขุ
ดวงนภา ศรีตะลา
จันทร์เพ็ญ ศรีเสริม
อนุชศรา หมายเจริญ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ดารัตน์ ช่างปลูก
เบญจวรรณ แจ้งอัตถะ
วจี เกิดสมบุญ
ดุจดาว วาหมงคล
อรวรรณ คาธร
กาญจนา สังห์เงิน
ตรีชฏา บุญปลอด
จิระประภา ทับสุรีย์
พุ่มพวง เงินดี
ศิริพร พิมพิสาร
วราภรณ์ บุญสิงห์
กัญญาวีร์ สุดเทวี
ภัสรา หมายเจริญ
พรรณิภา กมลรัตน์
สุกัญญา ช.เจริญยิ่ง
อรทัย ศรีมณี
แสงจันทร์ พานิช

ชุดคัดเลือกโอลิมปิค 2012
1
2
3
4
5
6
7
8

วราภรณ์ บุญสิงห์
ญาดา เส็งยง
ขวัญฤดี แสงจันทร์
ดารัตน์ ช่างปลูก
ดวงนภา ศรีตะลา
ขวัญฤทัย คุณูปถัมภ์
พิกุล เขื่อนเพชร
วจี เกิดสมบุญ
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นิสา ร่มเย็น
พิสมัย สอนไสย์
วิลัยพร บุตรด้วง
เจน วงศ์วรโชติ
สุกัญญา เพ็งเต็ม
สิรัญญา ศรีมณี
ดาริกา เพียรภายลุน
วจี เกิดสมบุญ
ขวัญฤทัย คุณูปถัมภ์
ศรีไพร พร้อมกลาง
กาญจนา สังห์เงิน
ตรีชฏา บุญปลอด
จิระประภา ทับสุริ
กนกวรรณ วงศ์สนิท
ศิริพร พิมพิสาร
วราภรณ์ บุญสิงห์
กัญญาวีร์ สุดเทวี
สายลม พิทยานุกูลทรัพย์
หนึ่งฤทัย ไพรเขต
สุกัญญา ฤทธิ์งาม
อรทัย ศรีมณี
แสงจันทร์ พานิช

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จันทร์เพ็ญ ศรีเสริม
วารุณี เพ็ชรวิเศษ
สุนิสา สร้างไธสง
หนึ่งฤทัย ไพรเขต
ชิดตะวัน ชาวงษ์
พิศมัย สอนไสย
สุนิสา วงษ์ศรีแก้ว
อนุชศรา หมายเจริญ
ธนีกาญจน์ แดงดา
วิลัยพร บุตรด้วง
ธิดารัตน์ วิวาสุขุ
นิสา ร่มเย็น

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

