ระเบียบการแข่งขันกีฬากาบัดดี้
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
****************
1. สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข
เลขาธิการสมาคม
นายสมปราชญ์ ผลชู
สถานที่ติดต่อ
286 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
โซน E ห้อง 218 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0 2300 5010, โทรสาร 0 2369 1508
E-MAIL: kabaddithai@hotmail.com (www.kabaddithailand.org)
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
2.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
อุปนายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
2.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งตั้ง
ผู้แทนสมาคมกาบัดดี้ฯ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งตั้ง
วิทยากรกีฬากาบัดดี้ฯ
2.3 คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน
ผู้แทนสมาคมกีฬากาบัดดี้ฯ
วิทยากรกีฬากาบัดดี้ฯ
ประธานคณะอนุกรรมการของแต่ละฝุายของจังหวัดเจ้าภาพฯ
ผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้

ประธานที่ปรึกษา
รองประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
ประธานกรรมการ

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย
ผู้แทนกองนิติการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ

กรรมการ
กรรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝุายเทคนิคสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
ประธานฝุายกีฬากาบัดดี้ของจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนของแต่ละจังหวัด
ที่ส่งเข้าแข่งขัน จังหวัดละ 1 คน (ยกเว้น คู่กรณี)
กรรมการ
ประธานผู้ตัดสินสมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
3.3 การประท้วงเทคนิค
การแข่งขันกาบัดดี้ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ไม่ให้มีการประท้วงทางเทคนิคไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ให้ถือผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมการ
แข่งขันเป็นเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬากระทาการใด ๆ ที่มีพฤติการณ์ในทานองประท้วงหรือไม่
ยอมรับคาตัดสินของคณะกรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทยจะรายงานความประพฤติ
ของนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมนั้นไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา ต่อไป
3.4 การประท้วงเรื่องคุณสมบัตรของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กาบัดดี้แห่งเอเชีย (AKF) ฉบับภาษาไทย โดยสมาคมกีฬากาบัดดี้
แห่งประเทศไทย ประกาศใช้ในปัจจุบัน ยกเว้นข้อกาหนดตามระเบียบนี้และมติข้อตกลงในการประชุม
ผู้จัดการทีม ตามข้อ 11.
4.3 บทลงโทษให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550
5 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 นักกีฬาที่สมัครเข้าทาการแข่งขัน จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาของ
สมาคมกีฬาจังหวัดนั้น ๆ ตามข้ อบังคับ การกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550

5.2 การสมัครเข้าแข่งขัน ให้ เป็ น ไปตามประกาศของการกีฬาแห่ งประเทศไทย และจะต้องได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคมาก่อน
5.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระยะเวลาที่สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย หรือประธานอานวยการแข่งขัน หรือการ
กีฬาแห่งประเทศไทยได้ลงโทษให้พักการแข่งขัน
5.4 นักกีฬาอายุต้องไม่เกิน 18 ปี โดยนับตั้งแต่ปีที่เกิดถึงปีที่เข้าร่วมแข่งขัน (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2543)
5.5 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง 34 สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้กาหนดให้นักกีฬาทีมชาติไทย
ทั้งชาย และหญิง ลงแข่งขัน ในสนามได้ไม่เกินทีมละ 3 คน ทีมใดฝุาฝืนปรับแพ้ในคู่แข่งขันนั้น นั้น
ความเป็น นักกีฬาทีมชาติ คือ นักกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมฯ รับรองว่าเป็นนักกีฬา
ทีมชาติ และกาหนดให้ความเป็นนักกีฬาทีมชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันกาหนดระเบียบ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปีนั้น ซึง่ รายชื่อเป็นไปตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายระเบียบการแข่งขันนี้

6 ประเภทการแข่งขัน
6.1 ประเภททีมชาย รุ่นน้าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
6.2 ประเภททีมหญิง รุ่นน้าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม
7 จานวนนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับภาคและรอบสุดท้ายระดับชาติ
7.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ประเภทละ 1 ทีม คือ ทีมชาย 1 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม
7.2 ในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภาค แต่ละทีมจะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกินทีมละ 15 คน แต่
ไม่น้อยกว่า 7 คน
7.3 เมื่อมีการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภาค หลังจากประชุมผู้จัดการทีม และชั่งน้าหนักนักกีฬาเสร็จ
แล้ว ให้ผู้จัดการทีมตัดรายชื่อนักกีฬาออกไปให้เหลือนักกีฬาได้ไม่เกิน 12 คน
7.4 ถ้าภาคใดไม่มีการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ในการคัดเลือกตัวแทนระดับภาค หรือทีมได้สิทธิเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติแล้ว ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อนักกีฬาให้ผู้แทนสมาคมฯอีกครั้ง โดยให้เหลือนักกีฬาไม่เกิน 12
คน และทาการชั่งน้าหนัก
7.5 เจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 3 คน (ผู้จัดการทีม 1 คน, ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน)
7.6 เจ้าภาพการแข่ง ขัน ระดับ ภาคทุกภาค จะต้องจัด ให้มีก ารแข่ งขันทุกภาคที่มีทีม จัง หวัดสมัค รเข้า
แข่งขันตั้งแต่ 3 ทีมขึ้นไป กรณีที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม ให้จับสลากเพื่อหาลาดับที่ 1 และที่ 2
7.7 การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคของแต่ละภาคจะกระทาเมื่อใดให้เป็นไปตามความพร้อมของจังหวัด
เจ้ าภาพฯ แต่ ล ะภาค ภายใต้ข้ อบัง คับการกี ฬ าแห่ งประเทศไทย ว่าด้ ว ยการแข่งขั นกีฬ าเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยแจ้งให้สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน
7.8 การแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับ ภาค จะต้องมีผู้แทนจากสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เป็น
ผู้ควบคุมการดาเนินการจัดการแข่งขัน และให้ผู้แทนสมาคมฯ มีอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคสนาม
กีฬากาบัดดี้ของภูมิภาคร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้
8 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
8.1 การแข่งขันระดับภาค เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค จะได้สิทธิภาคละ 2 ทีม ของแต่
ละประเภท (ชาย 2 ทีม หญิง 2 ทีม)

8.2 การแข่งขันระดับชาติ จานวนทีมที่ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่
8.2.1 ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จานวน 1 ทีม ชาย 1 ทีม หญิง 1 ทีม
8.2.2 ทีมชนะเลิศในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จานวน 1 ทีม ชาย 1 ทีม หญิง 1 ทีม
8.2.3 ทีมจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกภาค รวมแล้วไม่เกิน 10 ทีม
8.2.4 กรณีทีมของจังหวัดที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือกระดับภาคแล้วแต่ไม่ส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับชาติให้ตัดสิทธิในการส่งทีมเข้าร่ว มการแข่งขันในครั้งต่อไปเป็นเวลา
1 ปี และเสนอให้ กกท. ริบค่าเลี้ยงตอบแทนที่จ่ายไป
8.2.5 กรณีนักกีฬากาบัดดี้ที่ต้องแข่งขันกีฬาประเภทอื่นด้วยแล้วไม่มาทาการแข่งขันกีฬา
กาบัดดี้จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งต่อไปเป็นเวลา 1 ปี และเสนอให้
กกท. ริบค่าเบี้ยเลี้ยงตอบแทนที่จ่ายไป
8.2.6 หากภาคใดมีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า 2 ทีม ในการเลือกทีมจาก
ภาคอื่นเข้าแข่งขันระดับชาติ ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) ทีมลาดับที่ 3 ของภาคที่เป็นเจ้าภาพ ในมหกรรมระดับชาติ
2) ทีมลาดับที่ 3 ของภาคที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด
3) หากดาเนินการตามนัย ข้อ.1), ข้อ.2) แล้วยังไม่ครบอีกให้สมาคมจับฉลากทีม
ลาดับที่ 3 ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันของทุกภาค
8.3 กรณีที่มีทีมได้สิทธิเข้ามาแข่งขันในระดับ ชาติ แต่ไม่มีการแข่งขันระดับภาค ให้ผู้จัด การทีม
หรือผู้ฝึกสอนนานักกีฬามาชั่งน้าหนัก ณ สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดที่ เป็น
เจ้าภาพในการคัดเลือกระดับภาค โดยมีผู้แทนสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ลงนาม
รับรองเอกสารการชั่งน้าหนัก และส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป
9 วิธีการจัดการแข่งขัน
9.1 ในการแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ
9.1.1 ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 5 ทีม ให้ใช้วิธีแข่งขันแบบพบกันหมด
9.1.2 ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 6 – 11 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สายในการจับฉลากแบ่ง
สายให้ทีมชนะเลิศ ครั้งที่ 33 อยู่ในสาย ก ทีมรองชนะเลิศอยู่ในสาย ข ส่วนทีมลาดับที่ 3 ให้จับฉลาก
เพื่ออยู่ในสาย ก และ ข ทีมที่เหลือจับฉลากเข้าสาย ส่วนทีมเจ้าภาพเลือกลงสายได้
รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และ 2 ของแต่ ละสาย
เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ ที่ 1 สาย ก พบ ที่ 2 สาย ข, ที่ 1 สาย ข พบ ที่ 2 สาย ก
รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
9.1.3 ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 12 ทีม หรือเกิน 12 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย
แข่งขันในรอบแรกโดยมีทีมชนะเข้าแข่งขันในรอบที่สอง จานวน 8 ทีม แล้วแข่งขันแบบแพ้คัด
ออก เหลือ 4 ทีม เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันใน
รอบชิงชนะเลิศ

9.1.4 การจับฉลากแบ่งสายให้ทีมชนะเลิศครั้งที่ 33 อยู่ในสาย ก ทีมรองชนะเลิศอยู่ในสาย ง ส่วน
ทีมลาดับที่ 3 ให้จับฉลากเพื่ออยู่ในสาย ข และ ค ทีมที่เหลือจับฉลากเข้าสาย ส่วนทีมเจ้าภาพ
สามารถเลือกลงสายได้
9.2 เวลาในการแข่ ง ขั น ระยะเวลาในการแข่ ง ขั น แบ่ ง ออกเป็ น 2 ครึ่ ง ผู้ เ ล่ น ชายครึ่ ง ละ 20 นาที
พัก 5 นาที สาหรับผู้เล่นหญิงจะแข่งขันครึ่งละ 15 นาที พัก 5 นาที และเปลี่ยนแดน ภายหลังจากการ
พัก แต่ละทีมจะได้คะแนนทุกครั้ง เมื่อผู้เล่นฝุายตรงข้ามออกจากการแข่งขัน ทีมที่ได้คะแนน LONA
จะได้เพิ่มอีก 2 คะแนน และจะได้คะแนนจากการรุกที่ผู้รุกสามารถรุกเข้าไปในเขตการได้คะแนนพิเศษ
(Bonus Line) จานวน 1 คะแนน จากการรุกแต่ละครั้ง โดยที่ฝุา ยรับมีผู้เล่น ที่ถูกออกจากการแข่งขัน
ไม่เกิน 2 คน ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเมื่อจบการแข่งขัน จะได้เป็นทีมที่ชนะ และทีมใดทีมหนึ่งสามารถเริ่ม
การแข่งขันได้ แม้จะมีผู้เล่นขาดอยู่ 1 คน หรือ 2 คน แต่
9.2.1 เมื่ อผู้ เล่ นของฝุ ายตนต้องออกจากการแข่งขัน (Out) ผู้ เล่ นที่ ขาดไปในขณะเริ่มการแข่งขั น
จะต้องถูกนั บคะแนนให้ กับฝุายตรงข้าม เช่นเดียวกับผู้เล่นที่ตายหรือออกจากการแข่ง ขัน
และได้คะแนน LONA ด้วย
9.2.2 เมื่อผู้เล่นที่ขาดไปกลับมา จะสามารถเข้าสนามแข่งขันได้ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินก่อน
หมายเหตุ :
ก. การรุกในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแต่ละครึ่ง จะอนุญาตให้แข่งขันต่อไป ถึงแม้เวลาการแข่งขันจะ
หมดแล้วก็ตาม
ข. การรุกของนักกีฬาตัวรุกในแดนฝุายรับ มีเวลา 30 วินาที ถ้าใช้เวลารุกเกิน 30 วินาที จะถูกประกาศให้
ตัวรุกออก
ค. สาหรับการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock – out) หรือหาทีมชนะเข้าแข่งขันในรอบต่อไป กรณีถ้ามี
คะแนนเสมอกัน ให้ดาเนิ น การแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์กาบัดดี้แห่ งเอเชียที่ประกาศใช้ฉบับ
ปัจจุบัน
ง. การแข่งขันระบบในสายเดียวกัน (League System) ทีมชนะจะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน
เสมอกันจะได้ทีมละ 1 คะแนน
จ. นักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บขณะแข่งขัน และผู้ตัดสินขอเวลานอก เพื่ออนุญาตให้ปฐมพยาบาล ต้อง
ไม่เกิน 2 นาที ถ้าเกินให้ทาการเปลี่ยนตัว
ฉ. ในการแข่งขัน ถ้าเกิดไฟฟูาดับ ฝนตกหนัก หรือเหตุการณ์อื่นใด จนทาให้การแข่งขัน ดาเนินต่อไปไม่ได้
จะต้องจัดการแข่งขันใหม่ แต้ถ้าเหตุดังกล่าว เป็นการหยุดแข่งขัน ชั่วคราว จะต้องดาเนินการแข่งขัน
ต่อไปจนจบการแข่งขัน และถ้ามีการแข่งขันใหม่ ไม่จาเป็นต้องใช้ผู้เล่นคนเดิม
ช. การหยุดการแข่งขันชั่วคราวจากเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น จะต้องมีเวลาหยุดรวมกันไม่เกิน 20 นาที รวมทั้ง
จากการที่ผู้ตัดสินสั่งให้หยุดการแข่งขันชั่วคราวด้วย ระหว่างการหยุดพักชั่วคราวนี้ ผู้เล่นจะออกไปนอก
สนามแข่งขันไม่ได้ ยกเว้น จะได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินก่อน ถ้าฝุาฝืนกติกาข้อนี้ จะเสียคะแนนความ
ประพฤติให้กับทีมตรงข้าม 1 คะแนน หากหยุดเวลารวมเกิน 20 นาทีให้ทาการแข่งขันใหม่
การขอเวลานอก (Time Out)
การขอเวลานอกทางเทคนิค แต่ ล ะทีม สามารถขอเวลานอกได้ ครึ่ งละไม่ เกิ น 2 ครั้ง ครั้ง ละ
30 วินาที โดยหัวหน้าทีม ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอนเป็นผู้ขอเวลานอก และระหว่างการขอเวลานอก ผู้เล่นจะ

ออกนอกสนามแข่งขันไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน หากฝุาฝืนจะถูกลงโทษ โดยเพิ่มคะแนนให้ทีมตรงข้าม
1 คะแนน
เวลาที่เสียไปในระหว่างการขอเวลานอกทางเทคนิค ไม่ถือว่าเป็นเวลาในการแข่งขันหากทีมใด
เปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างทาการแข่งขัน ให้ถือว่าทีมนั้นขอเวลานอกทางเทคนิค
หมายเหตุ กรณีเกิดการบาดเจ็บ หรือหยุดการแข่งขันด้วยเหตุใด ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสิน และไม่ถือว่า
เวลาที่หยุดไปเป็นเวลาของการแข่งขัน
9.3 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น จะเปลี่ยนได้เมื่อทีมขอเวลานอก และการพักครึ่งของการแข่งขัน โดยเปลี่ยนตัวได้
เฉพาะผู้เล่นที่ยังอยู่ในสนามแข่งขัน สาหรับการเปลี่ยนตัวเมื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้ตัดสิน โดยสามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬากลับไป – มา ได้
9.4 การให้คะแนน
ทีมชนะได้
2
คะแนน
ทีมแพ้ได้
0
คะแนน
ทีมเสมอได้
1
คะแนน
9.5 ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันในสายเดียวกัน และต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งเข้าแข่งขันในรอบต่อไป ให้
พิจารณา ดังนี้
9.5.1 ถ้ามีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้ทีมที่ชนะในรอบนั้นเป็น อันดับ 1 แพ้เป็นอันดับ 2
9.5.2 ถ้า ทีมได้ ค ะแนนเท่า กันมากกว่า 2 ทีมให้ ดาเนิน การตามกติกากาบัดดี้ที่ประกาศใช้ใ น
ปัจจุบัน
9.6 การฟาล์ว (Fouls) ผู้ ตัดสินหรือกรรมการมีอานาจที่ว่ากล่าวตักเตือน ตัดคะแนน หรือตัดสิ ทธิการ
แข่งขันของผู้เล่นหรือของทีม จากการกระทาต่อไปนี้
9.6.1 ผู้เล่นพยายามที่จะทาให้ฝุายรุกหยุดการเปล่งเสียง “กาบัดดี้” โดยการปิดปากหรือรัดคอหรือ
ด้วยวิธีอื่น ๆ
9.6.2 จับอย่างรุนแรงจนทาให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ
9.6.3 การเล่นที่เจตนาทาร้ายร่างกายผู้เล่นทีมตรงกันข้าม
9.6.4 จับผู้เล่นฝุายรุกโดยใช้วิธีใช้ขาหนีบ
9.6.5 ทีมใช้เวลานานกว่า 5 วินาที ในการส่งผู้เล่นฝุายรุกเข้าไปในแดนฝุายรับ และให้ฝุายรับรุกแทน
9.6.6 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีม ห้ามเข้าไปในสนามแข่งขันระหว่างกาลังแข่งขัน
9.7 สัญลักษณ์และระดับการลงโทษของกรรมการและผู้ตัดสิน
9.7.1 ระดับความผิดที่ถูกตักเตือนใช้สัญลักษณ์ “ใบเขียว”
9.7.2 ระดับความผิดที่รุนแรงใช้ สัญลักษณ์ “ใบเหลือง” และให้ผู้เล่นคนนั้นออกจากการแข่งขัน
เพื่อให้ฝุายเทคนิคจัดการแข่งขันทาการอบรม 2 นาที โดนจะเสียคะแนนที่ถูกออกจากการ
แข่งขัน เมื่อครบ 2 นาที แล้วกลับเข้ามาเล่นต่อไป
9.7.3 ระดับ ความผิ ด ที่รุ น แรงมาก เช่น การแสดงมารยาทที่ก้ า วร้ า วรุ นแรง ท าร้ ายร่ างกาย ใช้
สัญลักษณ์ “ใบแดง” ถูกให้ออกจากการแข่งขัน โดยไม่ให้มีผู้เล่นคนอื่นลงมาแทนจนหมดเวลา
การแข่งขันในนัดนั้น และไม่ให้ลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 นัด สาหรับการลงโทษที่

มากกว่านี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน, คณะกรรมการอานวยการแข่งขัน และ
สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย
9.8 การชั่งน้าหนักของนักกีฬา ให้ชั่งครั้งเดียวก่อนการประชุมผู้จัดการทีม จะทาการชั่งน้าหนักในห้องที่
เตรียมไว้ มีคณะกรรมการชั่งน้าหนัก และผู้แทนของแต่ละทีม ทีมละ 1 คน เพื่อเป็นสักขีพยาน โดย
นักกีฬาจะเข้าทาการชั่งน้าหนักเพียงคนเดียว ไม่มีผู้ช่วยเหลือในการขึ้นชั่ง
9.9 นักกีฬาที่มาชั่งน้าหนักจะต้องนาบัตรประจาตัวนักกีฬามาแสดงต่อคณะกรรมการการชั่งน้าหนักด้วย
10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 แต่ละทีมจะประกอบด้วยผู้เล่น 12 คน ลงเล่นครั้งละ 7 คน ที่เหลือ 5 คน เป็นผู้เล่นสารอง
10.2 เริ่มการแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 1 นาที ให้ผู้ ตัดสิน เชิญหัว หน้าทีมของคู่แข่งขันมาทาการเสี่ยง
เพื่อให้ทีมใดทีมหนึ่งเป็นฝุายรับหรือฝุายรุกก่อน
10.3 การส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน
10.3.1 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ส่งรายชื่อได้ตามลาดับ โดยระบุหมายเลข ตาแหน่ง พร้อมหมายเลข
เสื้ อและผู้ เล่ นส ารองในช่ องผู้ เล่ นส ารองต่อผู้ ตัดสิ นก่ อนก าหนดเวลาการแข่ งขั นอย่ างน้ อย
30 นาที
10.3.2 ทีมใดลงแข่งขันไม่ครบ 7 คน เมื่อเริ่มแข่งขันจะเสียคะแนนให้กับทีมตรงข้ามตามจานวนผู้เล่น
ที่ขาดแต่ต้องมีผู้เล่ น ในทีมไม่น้อยกว่า 5 คน ถ้าทีมไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันหลั งพ้นเวลาที่
กาหนดไว้ 15 นาที ให้ปรับเป็นแพ้ โดยให้ทีมชนะ 2 คะแนน
10.4 นักกีฬาต้องยอมรับและเคารพต่อคาตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขัน
10.5 ห้ามนักกีฬาใช้สารกระตุ้น โดยผู้เล่นหรือจากเจ้าหน้าที่
10.6 นักกีฬาต้องสวมรองเท้าในขณะทาการแข่งขัน
10.7 นักกีฬาจะต้องตัดเล็บให้สั้น ทั้งเล็บมือ และเท้า
10.8 ผู้จัดการทีมจะต้องให้นักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันติดหมายเลข ทั้งด้านหน้าเสื้อ และด้านหลังของ
เสื้อแข่งขัน และมีขนาดของหมายเลขด้านหน้าอย่างน้อย 4X4 นิ้ว ด้านหลัง 6X6 นิ้ว
10.9 ผู้เล่นจะต้องใส่ชุดแข่งขันที่เป็นหมายเลขเดิมตลอดการแข่งขันในรายการนั้น (ห้ามเปลี่ยนหมายเลข)
10.10 ชุดแข่งขัน ต้องประกอบด้วย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้า และสาหรับผู้หญิงต้องสวมชุด
ชั้นใน สาหรับผู้ชายสวมกางเกงในด้วย
10.11 ห้ามทาน้ามันหรืออย่างใดที่ทาให้ลื่นตามตัว แขน และขา
10.12 ห้ามสวมสิ่งที่เป็นโลหะ
10.13 ห้ามใส่รองเท้าหนังแข็ง หรือพื้นรองเท้าแข็ง ที่จะเกิดอันตรายต่อการเล่นได้
10.14 ห้ามผู้เล่นสอนกันในขณะแข่งขัน ยกเว้น แต่หัวหน้าทีมหรือผู้เล่นที่ได้รับมอบหมาย และจะ ส อ น
กันได้ในแดนของตน เท่านั้น
11 การประชุมผู้จัดการทีม
11.1 ให้จังหวัดหรือสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัด ส่งรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน เพื่อยืนยันการเข้า
ร่ วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 ให้ เป็นไปตามข้อบั งคับการกีฬาแห่ งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

11.2 อนุ ญาตให้ ส มาคมกี ฬาจั ง หวัดแต่งตั้งบุ คคลปฏิบัติห น้าที่เ ป็นผู้ จั ดการที มได้ หากจั งหวัด ใดไม่ มี
ผู้จัดการทีมให้ผู้ฝึกสอนคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม
11.3 การประชุมผู้จัดการทีม จะกระทาตามวันเวลาและสถานที่ที่จังหวัดเจ้าภาพกาหนด การประชุม
ผู้จัดการทีมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการทีม และหรือผู้ฝึกสอนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
จังหวัดต้นสังกัดจะต้องเข้าร่วมประชุม หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องยอมรับและปฏิบัติ
ตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทา
หน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะทารายงานเสนอการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทราบและพิจารณา
ต่อไป
11.4 ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนจะต้องแจ้งยืนยันรายชื่อนักกีฬาตัวจริงในที่ประชุมผู้จัดการทีม (ในระดับภาค)
12 การแต่งกาย
12.1 นักกีฬาผู้เข้าแข่งขันแต่งกายเหมือนกันทั้งทีม และมีหมายเลขประจาตัวโดยกาหนดเครื่องแต่งกายแต่
ละทีม มี 2 ชุด คือ สีอ่อน และสีเข้ม ทั้งนี้ เครื่องแต่งกายต้องไม่ขัดต่อกติกาของสมาคมกาบัดดี้แห่ง
ประเทศไทย กาหนด และสาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่
มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตราหรือเครื่องหมาย
การค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขัน
โดยเด็ดขาด
อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
12.2 ห้ามมิให้นักกีฬาประดับธงชาติไทยที่ชุดแข่งขัน และห้ามมิให้นักกีฬาทุกคนประดับธงชาติ
ต่างประเทศที่ชุดแข่งขัน
12.3 หัวหน้าทีมจะต้องติดปลอกแขนแสดงสถานะก่อนลงทาการแข่งขันทุกครั้ง (ทีมจะต้องเตรียมมาเอง)
12.4 ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน แต่งกายสุภาพเหมาะสมสาหรับการฝึกสอน และควบคุมทีม
หากแต่งกายไม่เรียบร้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิไม่ให้ทาหน้าที่ในการแข่งขันนัดนั้น
12.5กรรมการผู้ตัดสิน ให้แต่งกายตามระเบียบของสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทยกาหนด
13 มารยาทและวินัยของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม
ผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลาที่กาหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเมื่อเวลาผ่านไป 15
นาที หลังจากเวลาเริ่มการแข่งขันให้ปรับเป็นผู้แพ้ตลอดเวลาการแข่งขัน ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีม
ทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี คือมีน้าใจเป็นนักกีฬา และต้องปฏิบัติตามกติกา
การแข่ง ขัน อย่า งเคร่ง ครัด หากมีผู ้ใ ดละเมิด หรือ ฝุา ฝืน ผู ้แ ทนสมาคมฯ จะรายงานให้ก ารกีฬ า แห่ง
ประเทศไทยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทราบและพิจารณาลงโทษต่อไป
14 การประท้วง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

15 คณะกรรมการผู้ตัดสิน
15.1 ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสิน
ที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ตัดสินกีฬา
15.2 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่า
ไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน
15.3 คณะกรรมการผู้ตัดสิน (รอบสุดท้ายระดับชาติ) ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนสมาคมฯ
1
คน
(2) วิทยากร
2
คน
(3) ผู้ตัดสิน
20
คน
16. อุปกรณ์ในการแข่งขัน
16.1 สนามแข่งขันเป็นพื้นโฟมยางสังเคราะห์แมทเอธาโฟม อุปกรณ์ประกอบสนาม เช่น ปูายบอกคะแนน
ปูายชื่อทีม โต๊ะ เก้าอี้กรรมการ ที่นั่งผู้เล่นสารอง และผู้ควบคุมทีม ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้จัดให้
16.2 อุปกรณ์ใบบันทึกคะแนนสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดให้
16.3 อุปกรณ์ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 16.1 ให้แต่ละทีมจัดหามาเองโดยไม่ขัดต่อกติกาการแข่งขัน
16.4 สนามสามารถใช้พื้นสนามแมทเอธาโฟมของกีฬาเทควันโดได้
17. รางวัลการแข่งขัน
17.1 ให้เ ป็น ไปตามที่บ ัญ ญัติไ ว้ใ นข้อ ข้อ บัง คับ การกีฬ าแหงประเทศไทย ว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน กีฬ า
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (ครองเหรียญร่วมกัน)
17.2 มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ควบคุมทีมที่ได้รับรางวัลตามผลการแข่งขัน
17.3 รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประเภทชาย 1 รางวัล และประเภทหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
17.4 รางวัลนักกีฬาตัวรุกยอดเยี่ยม ชาย 1 รางวัลและหญิง 1 รางวัลและประกาศนียบัตร
17.5 รางวัลนักกีฬาตัวรับยอดเยี่ยม ชาย 1 รางวัลและหญิง 1 รางวัลและประกาศนียบัตร
17.6 รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภททีมชาย 1 รางวัล และประเภททีมหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
17.7 หลักเกณฑ์การพิจารณา ให้ถือตามแนวปฏิบัติการคัดเลือกเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันแต่ละคู่ แล้วนา
ผลรวมมาจัดลาดับ
18. จานวนเหรียญรางวัล
ประเภททีมชาย
เหรียญทอง
12
เหรียญ
เหรียญเงิน
12
เหรียญ
เหรียญทองแดง 24
เหรียญ

ประเภททีมหญิง

รวม
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
รวม

48
12
12
24
48

เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ

19. จานวนประกาศนียบัตร
19.1 สาหรับนักกีฬา
จานวน 96
ใบ
19.2 สาหรับเจ้าหน้าที่ทีม
จานวน 24
ใบ
19.3 สาหรับผู้ตัดสิน
จานวน 23
ใบ
19.4 สาหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จานวน 40
ใบ
รวมทั้งสิ้น
จานวน 183 ใบ
ประกาศนียบัตรสาหรับนักกีฬา เป็นเอกสารรับรองผลการแข่งขันใช้ควบคู่กับเหรียญรางวัล จะ
จัดพิมพ์ชื่อตัว ชื่อสกุล และสังกัด ตามข้อมูลในแต่ละประเภท
หมายเหตุ : เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
และโล่รางวัลนักกีฬาตัวรุก/ตัวรับยอดเยี่ยม สมาคมฯ เป็นผู้ดาเนินการให้
20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
20.1 ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
20.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ
ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
21. กาหนดการแข่งขันและการประชุมผู้จัดการทีม
21.1 วันที่
มีนาคม 2561
- เวลา 09.00 – 16.30 น.

21.2 วันที่
มีนาคม 2561
- เวลา 09.00 น.
- เวลา 12.00 – 14.00 น.
- เวลา 14.00 น.

อบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและเจ้าหน้าที่เทคนิค
ณ สนามแข่งขัน

ประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสิน ณ สนามแข่งขัน
ชั่งน้าหนักนักกีฬา ณ สนามแข่งขัน
ประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ณ สนามแข่งขัน

21.3 วันที่

มีนาคม 2561

วันแข่งขัน

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

กาหนดการแข่งขันกาบัดดี้
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
กาบัดดี้ เยาวชนชาย 12 ทีม, เยาวชนหญิง 12 ทีม สนามแข่งขัน 2 สนาม แยก ชาย – หญิง
************************************
รอบแรก
แบ่งเป็น 4 สาย สายละ 3 ทีม แต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่มีคะแนนที่ 1 และ 2 ของ
แต่ละสายไปเล่นในรอบสอง
รวม ชาย 12 คู่ หญิง 12 คู่
สาย
วันที่
มี.ค. 61
มี.ค. 61
มี.ค. 61
รอบสอง

ชาย
ชนะเลิศ
1–2
2–3
1–3

ที่3
1–2
2–3
1–3

ที3่
1–2
2–3
1–3

รองชนะเลิศ ชนะเลิศ

1–2
2–3
1–3

1–2
2–3
1–3

ที่3
1–2
2–3
1–3

ที่3
1–2
2–3
1–3

รองชนะเลิศ

1–2
2–3
1–3

- แข่งขันแบบแพ้คัดออก

สาย
วันที่
มี.ค. 61

หญิง

ชาย
A
ที่ 1 สาย ก – ที่ 2
สาย ค, (คู่ที่ 13)

หญิง
B
ที่ 1 สาย ค – ที่ 2
สาย ก, (คู่ที่ 14)

A
ที่ 1 สาย ก – ที่ 2
สาย ค, (คู่ที่ 13)

B
ที่ 1 สาย ค – ที่ 2
สาย ก, (คู่ที่ 14)

มี.ค. 61

ที่ 1 สาย ข – ที่ 2
สาย ง (คู่ที่ 15)

ที่ 1 สาย ง – ที่ 2
สาย ข (คู่ที่ 16)

ที่ 1 สาย ข – ที่ 2
สาย ง (คู่ที่ 15)

ที่ 1 สาย ง – ที่ 2
สาย ข (คู่ที่ 16)

รอบรองชนะเลิศ
วันที่
มี.ค. 61

ชาย
ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 (คู่ที่ 17)
ผู้ชนะคู่ที่ 15 – ผู้ชนะคู่ที่ 16 (คู่ที่ 18)
ชิงชนะเลิศ
ผู้ชนะคู่ที่ 17 – ผู้ชนะคู่ที่ 18 (คู่ที่ 19)
ครองที่ 3 ร่วมกัน

มี.ค. 61

สรุป

หญิง
ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14 (คู่ที่ 17)
ผู้ชนะคู่ที่ 15 – ผู้ชนะคู่ที่ 16 (คู่ที่ 18)
ชิงชนะเลิศ
ผู้ชนะคู่ที่ 17 – ผู้ชนะคู่ที่ 18 (คู่ที่ 19)
ครองที่ 3 ร่วมกัน

การแข่งขันทั้งหมด ชาย 19 คู่ หญิง 19 คู่ รวม 38 คู่

- เอกสารแนบ รายชื่อนักกีฬากาบัดดี้ทีมชาติที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 แนบท้ายระเบียบการแข่งขัน
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวอลิสา

ลิ้มสาราญ

2

นางสาวนาลีรัตน์

เกสโร

3
4

นางสาวอัจฉรา
นางสาวน้าฝน

พวงเงิน
ค้างคีรี

5
6

นางสาวชลดา
นางสาววรรทกานต์

ชัยประพันธ์
กรรมโชติ

7

นางสาวนุชนาถ

ไม้หวั่น

ประ
จาปี
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2556
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2557
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2556
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2557
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2557
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2556
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2557
กีฬากาบัดดีห้ ญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 2558
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2557
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2556
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2557
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2556
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2557
รายการที่ติดทีมชาติ

8

นางสาวกมลทิพย์

สุวรรณชนะ

9

นายคมสัน

ทองคา

10

นางสาวจีรวรรณ

นามเชียงใต้

11

นางสาวกฤตยา

กวงขุนทด

12
13

นางสาวจิราวรรณ
นางสาวรัตนา

เจริญรูป
เรืองเกิด

14

นายเจนวิทย์

ดิษขนาน

15

นางสาวธนัชพร

ศรีจันทร์

16

นายติณณ์

ผลชู

17

นายวรวุฒิ

ช่วยเกิด

18

นายนิสิต

ไชยรัตน์

19

นายภูวนัย

วรรณแสน

20
21
22
23

นายณัฐพล
นายธนกร
นายอนุวัฒน์
นายสันติ

ดวงจันทร์คา
บุญเปี่ยม
หนูแก้ว
บุญเชิด

24

นางสาวนันทรัตน์

นันทกิจโกศล

กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดดี้หญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศเวียดนาม
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศเวียดนาม
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดดี้หญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศเวียดนาม
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

2556
2557
2558
2556
2557
2559
2557
2559
2557
2559
2557
2557
2558
2556
2557
2557
2559
2556
2557
2559
2556
2557
2556
2557
2556
2557
2559
2557
2557
2557
2556
2557
2559
2556
2557

25
26
27

นางสาวทราย
นางสาวอลิสา
นายศราวุฒิ

แจ่มเจริญ
ทองสุข
ห่อเพชร

28

นายคุณากร

จันทร์เจริญ

29
30
31
32
33
34
35
36

นายทนงศักดิ์
นายชัยธวัช
นายสุทธิเกียรติ
นายชัยวัฒน์
นายกฤษณะ
นายฐาปกรณ์
นางสาวปวิตรา
นางสาวศิวิตา

ศรีเหรา
สิทธิสม
ชุมพรพันธุ์
เจริญพงศ์
สอนพรม
เครืออยู่
สกุลมาก
ปงเมฆ

37
38
39
40
41
42
43

นางสาววาสนา
นางสาวกรรณิกา
นางสาวมินตรา
นางสาวณัฐธิดา
นางสาวชรินดา
นางสาวปานธิดา
นายพีรเดช

ราชมณี
มั่นหมาย
สายพรม
ดีพรม
ยินดี
คาธาตุ
จันทะแจ่ม

44
45
46
47
48
49
50
51
52

นายปราโมทช์
นายกิตธิชัย
นายศศิธร
นายชาญวิทย์
นายวริทธิ์
นายพศวีร์
นายอนิวัฒน์
นางสาวธัญวรัตน์
นางสาวยมลพร

สายสิงห์
ก้านเกตุ
รุ่งสว่าง
วิเชียร
ส่งศรี
สว่างใหญ่
พากเพียร
จงมี
อรุณรัตน์

กีฬากาบัดดี้หญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศเวียดนาม
กีฬากาบัดดี้หญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดดี้หญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดดี้หญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดดี้หญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดดี้หญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬากาบัดดี้หญิงชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศเวียดนาม
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬากาบัดี้ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอินเดีย
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศเวียดนาม
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศเวียดนาม

2558
2557
2557
2557
2559
2557
2559
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2559
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
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