


 

ติดต่อกองอ านวยการฯ 

บริษัท  ต้นกล้าการผลิต  จ ากดั   102/2  หมู่ 9  ต าบลบางกรวย  อ าเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบุรีรหัสไปรษณีย์  11130   
โทรศพัท์มือถือ 081-804-3674 , 063-629-7281 โทรสาร.02-883-8469 

E-mail  :  tonkla31legs@gmail.com     เวลาท าการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์เวลา 09.00 – 17.00 น. 

 คุณสมบัติของนักกีฬา “สพฐ.–เอ.พี. ฮอนด้า  วิ่ง 31  ขา  สามัคคี  ปี 14”  ใน  1 ทีม จะต้องประกอบด้วย 

 นกักีฬาตวัจริง 30 คน 

 นกักีฬาตวัส ารอง 4 คน 

 ผู้น าทีม(หัวหน้าทีมท่ีเป็นนักเรียน)  1  คน 

 ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 1-3 คน 

 ทีมนกักีฬาจะเป็นทีมชายล้วนหรือทีมหญิงล้วนหรือทีมผสมชายหญิงก็ได้ 

 นกักีฬาต้องเป็นผู้ที่ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 และศกึษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกนัทัง้ทีม 

 นกักีฬาต้องมีอายุระหว่าง 10 -12 ปี หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2549– 2552 

หน้าท่ีของผู้น าทีม (หัวหน้าทีมที่เป็นนักเรียน) 

 ผู้น าทีมจะต้องท าหน้าที่พานกักีฬาในทีมของตนเองมาเข้าแถว  ณ  จดุลงทะเบียนนกักีฬา 

 ผู้น าทีมจะต้องเข้าใจขัน้ตอนในการลงทะเบียน  เข้าใจเร่ืองเอกสารในการลงทะเบียนว่าจะต้องน าเอกสาร

อะไรมาที่จุดลงทะเบียนนกักีฬาบ้าง (นักกีฬาทุกคนจะต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงกับ

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนนักกีฬาในวันแข่งขันทุกครัง้) 

 ผู้น าทีมจะต้องท าหน้าที่พานกักีฬาในทีมของตนเองไปยังเต็นท์นกักีฬาของตนเองได้ 

 ผู้น าทีมจะต้องมารับฟังกฎ  กติกา  การแข่งขนักีฬา“สพฐ.–เอ.พี. ฮอนด้า  วิ่ง 31  ขา  สามคัคี  ปี 14”  

พร้อมกบัครูผู้ควบคมุการฝึกซ้อม  ณ  จดุประชมุทีม   และผู้น าทีมจะต้องน าข้อมูลที่ได้รับฟังไปแบ่งปันและ

อธิบายกบันกักีฬาภายในทีมของตนเองได้ 

 ผู้น าทีมจะต้องท าหน้าที่พานกักีฬาในทีมของตนเองมาเข้าแถวร่วมพิธีเปิด – พิธีปิด การแข่งขนั“สพฐ.–เอ.

พี. ฮอนด้า  วิ่ง 31  ขา  สามคัคี  ปี 14”  โดยผู้น าทีมจะต้องเป็นผู้ ยืนหวัแถวเท่านัน้ 

 ผู้น าทีมจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าในการวอร์มร่างกายให้กับทีมของตนเองเท่านัน้   (ห้ามครูผู้ควบคุมการ

ฝึกซ้อมเป็นคนสั่ งการวอร์มร่างกายให้กับทีมของตนเองเด็ดขาด)   

 

ข้าพเจ้าได้อ่านกฎกติกาโดยละเอียด  และจะปฏบัิตติามกฎข้างต้น 



 

ระเบียบการแข่งขัน 

ฟุตบอลนักเรียนชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  ประจ าปีการศึกษา  2561 

มหกรรมกฬีา  สพฐ. เกมส์  2018 

………………………………………………………………………………………….. 

                 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน( สพฐ.)  ได้ด ำเนินกำรจดักำรแข่งขนัฟุตบอลนักเรียนชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  “ มหกรรมกีฬำ  สพฐ. เกมส์  2018 ”  เพื่อเปิดโอกำสและส่งเสริมให้

เยำวชนท่ีมีทกัษะทำงด้ำนกีฬำฟุตบอลได้มีโอกำสร่วมกำรแข่งขนั  และยงัสำมำรถพฒันำทกัษะฟุตบอลให้ดียิ่งข้ึนไป      

เพื่อพฒันำกำ้วสู่ตวัแทนนกักีฬำในระดบัประเทศต่อไปในอนำคต 

ข้อ  1.       ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจ าปีการศึกษา 2561 ” 
                “ มหกรรมกฬีา  สพฐ. เกมส์  2018 ” 
 

ข้อ  2.       สิทธิในการสมัครร่วมแข่งขัน 
                    2.1.   ผูส้มคัรร่วมกำรแข่งขนัจะตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีก ำลงัศึกษำอยูจ่ริงในโรงเรียนนั้น ๆ  ในปีกำรศึกษำ 2561 
                    2.2.   เร่ิมเปิดรับสมคัรวนัท่ี   5 – 11   พฤศจิกำยน   2561   สอบถำมรำยละเอียดไดท่ี้  081-3114110 
                    2.3.    กำรรับสมคัรและกำรคดัเลือกทีมเพื่อเขำ้แข่งขนัแบ่งออกเป็น  3  รอบกำรแข่งขนั  ไดแ้ก่  กำรแข่งขนั  
                             คดัเลือกตวัแทนระดบัจงัหวดั/กำรแข่งขนัคดัเลือกตวัแทนระดบัภำค/กำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 
                              แห่งประเทศไทย 
                    2.4.   กำรประชุมผูจ้ดักำรทีม  ทีมต่ำง ๆ  ท่ีส่งทีมร่วมแข่งขนั  จะตอ้งเขำ้ร่วมประชุมหรือส่งผูแ้ทนเขำ้ร่วม                
                             ประชุมผูจ้ดักำรทีม   ตำมวนั  เวลำ  และสถำนท่ีซ่ึงคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัไดก้ ำหนดไวแ้ลว้ 
                             หำกทีมใดไม่เขำ้ร่วมประชุมตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ตกลงตำมมติในท่ีประชุมดว้ยทุกประกำร  จะโตแ้ยง้ 
                             วำ่ไม่ทรำบไม่ไดอ้ยำ่งเด็ดขำด 
 

ข้อ 3.       จ านวนนักกฬีาและเจ้าหน้าทีท่มี 
                    3.1.    ส่งนกักีฬำสมคัรร่วมเขำ้แข่งขนัไดที้มละไม่นอ้ยกวำ่  15  คน  และไม่เกิน  20  คนเท่ำนั้น 
                    3.2.    มีเจำ้หนำ้ท่ีทีมได ้ 6  คน  ประกอบดว้ย 
                              -     ผูจ้ดักำรทีม                                 1  คน 
                              -     ผูค้วบคุมทีม                                1  คน 
                              -     ผูฝึ้กสอน                                     1  คน 
                              -     ผูช่้วยผูฝึ้กสอน                            2  คน 
                              -     เจำ้หนำ้ท่ีแพทยป์ระจ ำทีม           1  คน 
 

ข้อ  4.    คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
              4.1.     ทีมท่ีสมคัรเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั  ตอ้งส่งในนำมโรงเรียนเท่ำนั้นโดยสำมำรถเชิญนกัเรียนจำกโรงเรียนอ่ืน ๆ 
                         เขำ้ร่วมทีมไดแ้ต่นกัเรียนนั้นจะตอ้งศึกษำอยูใ่นสถำนศึกษำท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันั้น ๆ เท่ำนั้น  หำ้มเชิญ 



                         นกัเรียนจำกภูมิภำคอ่ืน ๆ เขำ้ร่วมทีมเด็ดขำด    
               4.2.    นกักีฬำท่ีสมคัรร่วมกำรแข่งขนัจะตอ้งเป็นเพศชำยเท่ำนั้น  และเป็นผูมี้บตัรประจ ำตวัประชำชน 
               4.3.    นกักีฬำท่ีสมคัรเขำ้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งศึกษำอยูใ่นหลกัสูตรกำรศึกษำ  ดงัน้ี.. 
                         (1)    ไม่เกินระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   ในรุ่นอำยไุม่เกิน  12 ปี  ( เกิดไม่เกิน  พ.ศ.  2549 ) 
                         (2)     ไม่เกินระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3     ในรุ่นอำยไุม่เกิน  15 ปี  ( เกิดไม่เกิน  พ.ศ.  2546 ) 
                         (3)     ไม่เกินระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6     ในรุ่นอำยไุม่เกิน  18  ปี ( เกิดไม่เกิน  พ.ศ.  2543 ) 
                4.4.   นกักีฬำจะตอ้งเขำ้ศึกษำในสถำนศึกษำนั้น ๆ ก่อนวนัท่ี  15  มิถุนำยน  2561  เท่ำนั้น 
                4.5.   นกักีฬำท่ีมีรำยช่ือลงทะเบียนกำรศึกษำอยู ่ 2 สถำบนั  ไม่มีสิทธิร่วมกำรแข่งขนัเด็ดขำด 
                4.6.   นกักีฬำ  1  คนสำมำรถสมคัรร่วมแข่งขนัไดเ้พียงทีมเดียวและรุ่นอำยเุดียวเท่ำนั้น  หำกมีรำยช่ือซ ้ ำซอ้น 
                          เกินหน่ึงทีม  หรือเกินหน่ึงรุ่นอำย ุ จะถูกตดัสิทธิไม่ใหเ้ขำ้ร่วมกำรแข่งขนัเด็ดขำด  โดยจะอำ้งวำ่มีผูน้ ำ 
                          ช่ือตนเองไปสมคัรเขำ้แข่งขนั  โดยตนเองไม่ทรำบไม่ได ้
                 4.7.   นกักีฬำทุกคนตอ้งมีเอกสำรแบบรำยงำนประจ ำตวันกัเรียนเทอมแรกของปีกำรศึกษำ  2561  โดยมีลำยมือ 
                          ช่ือหวัหนำ้สถำนศึกษำลงนำมรับรอง  พร้อมประทบัตรำโรงเรียน 
  ข้อ  5.     เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 
                  5.1.   สถำนศึกษำท่ีสมคัรเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั  เม่ือส่งเอกสำรกำรสมคัรใหแ้ก่ฝ่ำยจดักำรแข่งขนัแลว้  ถือวำ่ 
                           ทำงสถำนศึกษำไดรั้บทรำบระเบียบกำรแข่งขนัเป็นท่ีชดัเจนแลว้  และยนิยอมปฏิบติัตำมระเบียบกำร 
                           แข่งขนั ฯ  โดยจะอำ้งวำ่ไม่ทรำบไม่รู้เร่ืองไม่ได ้ และเม่ือฝ่ำยจดักำรแข่งขนัไดแ้จง้ขอควำมร่วมมือ 
                           กบัทำงสถำนศึกษำ  เร่ืองกำรแถลงข่ำว  กำรจบัสลำกกำรแข่งขนั  กำรประชุมทีม   ทำงสถำนศึกษำ 
                            จะตอ้งส่งผูแ้ทนเขำ้ร่วมประชุมตำมวนั  เวลำ  ท่ีฝ่ำยจดักำรแข่งขนัก ำหนด 
                   5.2.   ใบสมคัรเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัตอ้งลงนำมโดยผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ  หรือผูมี้อ  ำนำจลงนำมเท่ำนั้น 
                            ก่อนลงนำมจะตอ้งทรำบถึงรำยละเอียดในระเบียบกำรแข่งขนัเป็นอยำ่งดีและยอมรับระเบียบใน 
                             ทุก ๆ ขอ้โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ 
                   5.3.   รูปถ่ำยนกักีฬำขนำด  1 น้ิว  โดยนกักีฬำตอ้งสวมชุดนกัเรียนของสถำนศึกษำเท่ำนั้น 
                   5.4.   ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของนกักีฬำทุกคน  พอ้มลงนำมส ำเนำถูกตอ้ง 
                   5.5.   หนงัสือแบบรำยงำนประจ ำตวันกัเรียนเทอมแรกของปีกำรศึกษำ 2561  และประทบัตรำสถำนศึกษำ 
                            โดยมีผูอ้  ำนวยกำรหรือผูมี้อ ำนำจลงนำมใหก้ำรรับรอง 
                   5.6.   เอกสำรทุกช้ินทำงฝ่ำยจดักำรแข่งขนัจะใชเ้ป็นหลกัฐำนจนกวำ่จะส้ินสุดกำรแข่งขนัในรอบ 
                            ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
 

    ขอ้  6.     กำรด ำเนินกำรจดัแข่งขนั    
                     6.1.    กำรแข่งขนัแบ่งออกเป็น  3  รอบ  คือ. 
                               (1)   รอบคดัเลือกเพื่อหำตวัแทนจงัหวดัทัว่ประเทศ   จ  ำนวน  77  จงัหวดั 
                      
 
 
 



       6.2.    กำรแข่งขนัรอบคดัเลือกตวัแทนระดบัภูมิภำค  จ  ำนวน  6 ภำค   แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
                               (1)  ภำคกลำง      จ  ำนวน  20  จงัหวดั   
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (2)   ภำคตะวนัออก    จ  ำนวน 6  ทีม 
                                                            

ฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำร 
จนัทบุรี ชลบุรี 
ตรำด ระยอง 

 
                                (3)   ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ     จ  ำนวน 20  ทีม 
                                                            

เลย มหำสำรคำม 
หนองบวัล ำภู ร้อยเอด็ 
อุดรธำนี ศรีสะเกษ 
หนองคำย ยโสธร 
บึงกำฬ อุบลรำชธำนี 
นครพนม อ ำนำจเจริญ 
มุกดำหำร ชยัภูมิ 
สกลนคร นครรำชสีมำ 
กำฬสินธ์ุ บุรีรัมย ์
ขอนแก่น สุรินทร์ 

 
                                 
 
 

กรุงเทพมหำนคร สระแกว้ 
นนทบุรี รำชบุรี 
พระนครศรีอยธุยำ กำญจนบุรี 
ปทุมธำนี สุพรรณบุรี 
สระบุรี นครปฐม 
สิงห์บุรี เพชรบุรี 
ลพบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 
ชยันำท สมุทรสงครำม 
อ่ำงทอง สมุทรสำคร 
ประจีนบุรี นครนำยก 



(4)   ภำคใต ้     จ  ำนวน  9   ทีม 
                                                            

สุรำษฏร์ธำนี ภูเก็ต 
ชุมพร ระนอง 
นครศรีธรรมรำช กระบ่ี 
พทัลุง พงังำ 
ตรัง  

                               
                                  (5) ภำคใตช้ำยแดน   จ  ำนวน  5  จงัหวดั 
 

นรำธิวำส ปัตตำนี 
ยะลำ สงขลำ 
สตูล  

 
                                     (6)   ภำคเหนือ      จ  ำนวน  17   ทีม 
                                                            

เชียงใหม่ ตำก 
แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก 
ล ำปำง อุตรดิตถ์ 
ล ำพูน เพชรบูรณ์ 
เชียงรำย ก ำแพงเพชร 
พะเยำ พิจิตร 
แพร่ นครสวรรค ์
น่ำน อุทยัธำนี 
สุโขทยั  

 
                                (7)   ในกำรแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภำค    ทีมชนะเลิศ  และทีมรองชนะเลิศ  ในแต่ละรุ่นอำย ุ
                                         จะไดสิ้ทธิเขำ้แข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป 
                                
                                (8)    ทีมตวัแทนระดบัภำคท่ีเขำ้แข่งขนัในระดบัประเทศ   จะไดรั้บเงินสนบัสนุนกำรเดินทำง 
                                         ตำมระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) 
 
 
 
 
 



 
  ข้อ  7.   วธีิการจัดการแข่งขันเพ่ือหาตัวแทนระดับภาค   จ านวน 6  ภาค  ดังนี ้
                7.1.   ภาคกลาง  จ านวน    20  ทมี    แบ่งกำรแข่งขนัออกเป็น  4   สำย  ดงัน้ี 
                                                                       สำยท่ี  A   จ  ำนวน  5  ทีม                  สำยท่ี  B.    จ  ำนวน  5  ทีม 
                                                                       สำยท่ี  C.  จ  ำนวน  S  ทีม                  สำยท่ี  D.    จ  ำนวน  5   ทีม 
                           คดัเอำทีมท่ีมีคะแนนเป็นอนัดบัหน่ึง และอนัดบัสอง  ของแต่ละสำยเขำ้รอบต่อไป   ตั้งแต่รอบท่ี 2 
                           จนถึงรอบชิงชนะเลิศ  แข่งขนัในระบบน็อคเอำ้ท ์  ถำ้เสมอกนัในเวลำจะตดัสินหำทีมชนะดว้ย 
                           กำรยงิลูกโทษท่ีจุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเขำ้รอบต่อไป           คดัเอำสองทีมเขำ้รอบแข่งขนั 
                           ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป 
 

                  7.2.   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    จ านวน  20   ทมี    แบ่งกำรแข่งขนัออกเป็น 4  สำย  ดงัน้ี 
                                                                       สำยท่ี  A.  จ  ำนวน  5  ทีม                  สำยท่ี  B.    จ  ำนวน  5  ทีม 
                                                                       สำยท่ี  C.  จ  ำนวน  5  ทีม                  สำยท่ี  D.    จ  ำนวน  5   ทีม 
                           คดัเอำทีมท่ีมีคะแนนเป็นอนัดบัหน่ึง และอนัดบัสอง  ของแต่ละสำยเขำ้รอบต่อไป   ตั้งแต่รอบท่ี 2 
                           จนถึงรอบชิงชนะเลิศ  แข่งขนัในระบบน็อคเอำ้ท ์  ถำ้เสมอกนัในเวลำจะตดัสินหำทีมชนะดว้ย 
                           กำรยงิลูกโทษท่ีจุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเขำ้รอบต่อไป                คดัเอำสองทีมเขำ้รอบแข่งขนั 
                           ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป 
 

                   7.3.   ภาคใต้     จ านวน  9   ทมี    แบ่งกำรแข่งขนัออกเป็น  3  สำย  ดงัน้ี 
                                                                       สำยท่ี  A.  จ  ำนวน  3  ทีม                   สำยท่ี  B.    จ  ำนวน  3  ทีม 
                                                                       สำยท่ี  C.  จ  ำนวน  3  ทีม      
                           ทีมอนัดบัท่ีหน่ึงและอนัดบัท่ีสอง  จะผำ่นเขำ้ไปเล่นรอบท่ีสำม  /  ร่วมกบัทีมอนัดบัสำมในสำยท่ีจบั             
                           สลำกผำ่นเขำ้รอบอีก ๒ ทีม  รวมเป็นแปดทีมเขำ้รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป.  คดัเอำสองทีมเขำ้รอบ              
                           แข่งขนัชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป    
 

                    7.4.   ภาคใต้ชายแดน      จ านวน  5   ทมี     
                              แข่งขนัแบบพบกนัหมด   คดัเอำทีมท่ีมีคะแนนเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง  และอนัดบัท่ีสอง 
                              ผำ่นเขำ้รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป 
 

 ข้อ  8.   การจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย 
              8.1.  กำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกรุ่นอำย ุ จะมีทีมร่วมแข่งขนัจ ำนวนรุ่นอำยลุะ  12  ทีม 
                      จะแบ่งกำรแข่งขนัออกเป็น 4 สำย ๆ ละ 3 ทีม  แข่งขนัแบบพบกนัหมดภำยในสำยของทีมตนเอง 
                       แลว้คดัเอำทีมท่ีไดอ้นัดบัท่ี  1  และอนัดบัท่ี 2  ของแต่ละสำยเขำ้แข่งขนัในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป 
                       ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศจะไดเ้ขำ้ไปแข่งขนัชิงต ำแหน่งชนะเลิศ  ทีมท่ีแพใ้นรอบรองชนะเลิศ 
                       จะไดเ้ขำ้ไปชิงต ำแหน่งอนัดบัท่ี 3  ต่อไป 
               
 
 



 
 8.2.  รำงวลัจำกกำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ทั้งสำมรุ่นอำยุ 

                       (1)  ทีมชนะเลิศ                                  ไดรั้บเหรียญรำงวลั   
                       (2)  ทีมรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง          ไดรั้บเหรียญรำงวลั   
                       (3)  ทีมรองชนะเลิศอนัดบัสอง           ไดรั้บเหรียญรำงวลั   
                        
               8.3.  ในกำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  *** ยกเลิกกำรลงโทษ / กำรคำดโทษ (ใบเหลือง-ใบแดง) 
                       ทีมท่ีผำ่นเป็นตวัแทนเขำ้รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทั้งหมด (ยกเวน้นกักีฬำท่ีไดรั้บใบแดงจำก 
                        ฐำนประพฤติผดิอยำ่งร้ำยแรงหรือฐำนกระท ำผดิกติกำอยำ่งร้ำยแรงจนท ำใหคู้่ต่อสู้ไดรั้บบำดเจบ็จำก 
                        กำรกระท ำนั้นๆ  ยงัคงไดรั้บบทลงโทษตำมปกติต่อไป) 
 

 ข้อ  9.    กติกาและข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
               9.1.   กติกำกำรแข่งขนั  ใหใ้ชก้ติกำของสหพนัธ์ฟุตบอลนำนำชำติ ( FIFA )  ซ่ึงสมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
                        ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
               9.2.   ผูจ้ดักำรทีม  หรือผูฝึ้กสอนหรือผูช่้วยผูฝึ้กสอนของทีมท่ีส่งเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั  จะตอ้งติดต่อประสำนงำน 
                        กบัเจำ้หนำ้ท่ีจดักำรแข่งขนัท่ีมีช่ืออยูท่ำ้ยโปรแกรมกำรแข่งขนั  ก่อนวนัเร่ิมตน้กำรแข่งขนัและเม่ือส้ินสุด 
                        กำรแข่งขนัในแต่ละนดั  เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งใหก้ำรแข่งขนัด ำเนินไปดว้ยควำมเรียบร้อย  

          หำกผูฝึ้กสอนละเลยไม่ท ำกำรกำรตรวจสอบแลว้เกิดควำมเสียหำย  ฝ่ำยจดักำรแข่งขนัจะไม่รับผดิชอบ                
          ใดๆทั้งส้ิน 

                9.3.   ใหแ้ต่ละทีมรำยงำนตวัก่อนกำรแข่งขนัแต่ละคร้ัง ไม่นอ้ยกวำ่ 45  นำที  และทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงท ำกำร 
                          แข่งขนั  หำกเลยเวลำท่ีก ำหนดไวแ้ลว้ให้ปรับทีมนั้นๆเป็นแพ ้0-2  และใหแ้ข่งขนัใหค้รบตำมจ ำนวน 
                          แมตซ์ท่ีเหลืออยูต่่อไป 
                 9.4.   ทีมใดไม่มำท ำกำรแข่งขนัหรือมีเจตนำไม่ท ำกำรแข่งขนัใหท้นัตำมก ำหนดกำรแข่งขนั  หรือผละออกจำก 
                          กำรแข่งขนั คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัจะพิจำรณำลงโทษหำ้มเขำ้แข่งขนัในรำยกำรท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
                          และยกเลิกผลกำรแข่งขนัท่ีผำ่นมำทั้งหมด  หำ้มส่งทีมร่วมกำรแข่งขนัในปีต่อไปและทุกรำยกำรท่ีส ำนกั 
                          งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.)  ก ำกบัดูแลอยู ่ ยกเวน้เหตุสุดวสิัย  อุบติัเหตุ 
                          ใหค้ณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัพิจำรณำเป็นกรณีไป 
   
               9.5.    ในแต่ละเกมส์กำรแข่งขนัใหส่้งรำยช่ือนกักีฬำไดไ้ม่เกิน 20 คน  ตอ้งใส่หมำยเลขชุดแข่งขนัตำม 
                          ท่ีแจง้ไวทุ้กประกำร 
                9.6.    กำรแข่งขนัทุกนดั  นกักีฬำทุกคนจะตอ้งน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนฉบบัตวัจริง  มำแสดงต่อ 
                          คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทุกคร้ัง   หำกนกักีฬำคนใดไม่แสดงบตัรฉบบัตวัจริง   ไม่มีสิทธิลงสนำม 
                          แข่งขนัเด็ดขำดไม่วำ่จะดว้ยสำเหตุใด ๆ ก็ตำม 
                9.7.   ในระหวำ่งกำรแข่งขนั  ให้นกักีฬำส ำรองสวมเส้ือท่ีมีสีแตกต่ำงจำกสีเส้ือแข่งขนัของทั้งสองทีม 
                9.8.   นกักีฬำและเจำ้หนำ้ท่ีทีมท่ีถูกพกักำรแข่งขนั  ไม่อนุญำตให้อยูใ่นท่ีนัง่ผูเ้ล่นส ำรอง 
                9.9.   ท่ีพกัผูเ้ล่นส ำรอง  อนุญำตใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีทีมท่ีมีรำยช่ือแจง้ไว ้ จ  ำนวน 6  คน  และผูเ้ล่นส ำรองไม่เกิน 
                         9  คน  ท่ีมีช่ือในทะเบียนรำยช่ือเท่ำนั้น 



                 
   9.10. เวลำท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั 

                         (1)   รุ่นอำยไุม่เกิน 12 ปี  แข่งขนั  2  คร่ึง ๆ เวลำละ  25  นำที  พกัระหวำ่งคร่ึงไม่เกิน  10  นำที 
                         (2)   รุ่นอำยไุม่เกิน 15 ปี  แข่งขนั  2  คร่ึงๆ เวลำละ  35  นำที   พกัระหวำ่งคร่ึงไม่เกิน  10  นำที 
                         (3)   รุ่นอำยไุม่เกิน 18 ปี  แข่งขนั  2  คร่ึง ๆ เวลำละ  45  นำที  พกัระหวำ่งคร่ึงไม่เกิน  10  นำที    
                9.11. นกักีฬำทุกคนตอ้งสวมใส่อุปกรณ์กำรแข่งขนัท่ีมีควำมปลอดภยัสูงเท่ำนั้น 
                9.12. ผูเ้ล่นทุกคนตอ้งสวมใส่สนบัแขง้ท่ีมีขนำดมำตรฐำนและมีควำมทนทำนสูงขณะลงท ำกำรแข่งขนั 
                         หำกผูเ้ล่นคนใดไม่ปฏิบติัตำม  ใหพ้กัผูเ้ล่นคนนั้น ๆ หรือจนกวำ่จะปฏิบติัตำมใหถู้กตอ้ง 
                9.13.  หวัหนำ้ทีมจะตอ้งสวนปลอกแขนแสดงสัญลกัษณ์ทุกคร้ังท่ีลงท ำกำรแข่งขนั  ทีมตอ้งจดัหำมำเอง 
                 9.14.  กำรเปล่ียนตวัผูเ้ล่นระหวำ่งกำรแข่งขนั อนุญำตใหเ้ปล่ียนตวัผูเ้ล่นไดน้ดัละ  5  คน 
                 9.15.  ในกรณีท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรแข่งขนัและเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติหรือฝนตกหนกัพื้นสนำมไม่อยู ่
                           ในสภำพท่ีใชก้ำรได ้และผูต้ดัสินพิจำรณำแลว้สั่งยติุกำรแข่งขนัในวนันั้น  ใหผ้ลกำรแข่งขนั 
                            ในวนันั้นคงไวด้งัเดิมและใหท้ ำกำรแข่งขนัในวนัท่ีฝ่ำยจดักำรแข่งขนัก ำหนดใหม่  โดยใหท้ ำกำร 
                            แข่งขนัต่อจำกเวลำท่ียติุกำรแข่งขนัไว ้
                 9.16. ในกรณีท่ีไดรั้บบำดเจบ็จำกกำรแข่งขนั  ฝ่ำยจดักำรแข่งขนัจะรับผิดชอบในกำรดูแลปฐมพยำบำล 
                           ในเบ้ีองตน้ใหเ้ท่ำนั้น  กำรส่งต่อสถำนพยำบำลเป็นควำมรับผดิชอบของแต่ละทีมท่ีร่วมแข่งขนั 
 

ข้อ  10.    การพจิารณามารยาทและการลงโทษนักกฬีา   
                10.1.   กำรสะสมกำรคำดโทษและกำรไล่ออกของนกักีฬำ 
                           (1)   สะสมใบเหลืองครบ  2 ใบ   ใหพ้กักำรแข่งขนั 1  นดักำรแข่งขนั 
                                   กำรสะสมใบเหลืองในแต่ละนดัจะถูกรวบรวมคะแนนควำมประพฤติในระบบทีมดว้ย 
                                   เพื่อน ำไปเป็นบรรทดัฐำนในกำรพิจำรณำทีมเขำ้รอบ  ในกรณีท่ีแต่ละสำยมีคะแนนเท่ำกนั 
                                   โดยมีเกณฑก์ำรนบัคะแนนดงัน้ี.   ใบเหลืองละ  2  คะแนน   /  ใบแดง  5  คะแนน 
                            (2)   สะสมใบแดง  1  ใบ  ใหพ้กักำรแข่งขนั  1  นดักำรแข่งขนั 
                 10.2.   ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์  ทะเลำะววิำท  ชกต่อยกนั  ใหง้ดลงท ำกำรแข่งขนัตลอดรำยกำร 
                             หรือตำมบทพิจำรณำลงโทษจำกฝ่ำยจดักำรแข่งขนั 
 

ข้อ  11.    การพจิารณามารยาทและการลงโทษทมี 
                11.1.   นกักีฬำหรือเจำ้หนำ้ท่ีทีมคนใดไม่ปฏิบติัตำมระเบียบกำรแข่งขนัหรือประพฤติตนไม่เหมำะสม 
                           ไม่วำ่กรณีใด ๆ  ทั้งภำยในและภำยนอกสนำมแข่งขนั   คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัสำมำรถ 
                            ลงโทษไดต้ำมควรแก่กรณี  โดยยดึถือใบรำยงำนจำกคณะผูต้ดัสินท่ีเห็นเหตุกำรณ์ 
                 11.2.   ในระหวำ่งกำรแข่งขนัหำกนกักีฬำทั้ง 2 ทีมมีกำรเล่นท่ีรุนแรงหรือมีกำรเล่นท่ีย ัว่ยคูุ่แข่งขนั  อนัจะ 
                            ก่อใหเ้กิดกำรทะเลำะววิำท  กรรมกำรผูต้ดัสินและคณะกรรมกำรผูต้ดัสินจะร่วมกนัพิจำรณำ 
                            เหตุกำรณ์นั้น  และหรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตดัสินปัญหำและบทลงโทษนั้นๆ 
                            และถือเป็นขอ้ยติุ 
                  11.3.  หำกมีกำรทะเลำะววิำท  ระหวำ่งทีมหรือเจำ้หนำ้ท่ีท่ีฝ่ำยจดักำรแข่งขนั  หลงัจบกำรแข่งขนัแลว้ 
                            จะพิจำรณำลงโทษเด็ดขำด  ทีมจะอุทธรณ์ใด ๆมิไดท้ั้งส้ิน 



                  11.4.   ทีมใดฝ่ำฝืนส่งนกักีฬำท่ีถูกลงโทษใหพ้กักำรแข่งขนัหรือผดิระเบียบลงท ำกำรแข่งขนั  ใหป้รับทีม 
                             ชนะเป็นแพ ้ ดว้ยประตู 2-0  ในกำรแข่งขนัคร้ังนั้น โดยจะแจง้วำ่ตณะกรรมกำรจดักกำรแข่งขนั 
                             ไม่แจง้ให้ทรำบไม่ไดเ้ด็ดขำด 
                  11.5.   ทีมท่ีสมคัรเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัหำกปลอมแปลงเอกสำรเพื่อใหน้กักีฬำของตนเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั 
                             หรือใชเ้อกสำรเทจ็  หรือส่งนกักีฬำท่ีผดิคุณสมบติัเขำ้แข่งขนั  ทีมนั้นจะถูกตดัสิทธิออกจำกกำร 
                             แข่งขนั  ตลอดจนผูจ้ดักำรทีม  เจำ้หนำ้ท่ีทีมและนกักีฬำทั้งทีมทั้งหมดจะถูกตดัสิทธิไม่ใหเ้ขำ้ร่วม 
                            กำรแข่งขนัรำยกำรน้ีต่อไป 
                 11.6.   ระเบียบกำรแข่งขนัอ่ืนใดท่ีมิไดร้ะบุในระเบียบน้ี   ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนั     
                             ค  ำตดัสินของคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัถือเป็นท่ีส้ินสุดจะอุทธรณ์ใดๆมิไดท้ั้งส้ิน 
 

ข้อ  12.   การประท้วง   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
               12.1.   ใหผู้จ้ดักำรทีมหรือผูฝึ้กสอนท่ีไดรั้บกำรมอบอ ำนำจเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูจ้ดักำรทีม   เป็นผูล้งนำม 
                           ยืน่หนงัสือประทว้ง 
                12.2.   ค  ำประทว้งใหท้  ำเป็นหนงัสือ  พร้อมทั้งรำยละเอียดหลกัฐำนประกอบค ำประทว้งยืน่ต่อ คณะกรรมกำร 
                           รับค ำประทว้งพร้อมวำงเงินประกนั  จ  ำนวน 2,000  บำท ( สองพนับำท ) 
                12.3.   กำรประทว้งตอ้งยืน่ค  ำประทว้งก่อนกำรแข่งขนัหรือก่อนส้ินสุดกำรแข่งขนัไม่นอ้ยกวำ่  30  นำที 
                           จะตอ้งน ำหลกัฐำนประกอบกำรประทว้ง  เช่น  หลกัฐำนท่ีนกักีฬำขำดคุณสมบติั  จะตอ้งเป็นหลกัฐำน 
                           ท่ีสำมำรถยนืยนัควำมผดิท่ีชดัเจนเป็นตน้   ถำ้กำรแข่งขนัด ำเนินไปแลว้ยงัไม่ส่งเอกสำรครบถว้น 
                           จะถือวำ่กำรประทว้งคร้ังนั้น ๆ ไม่สมบูรณ์ทนัที 
                12.4.   กำรประทว้งท่ีมิไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวข้ำ้งตน้  จะไม่ไดรั้บกำรพิจำรณำ 
                12.5.   คณะกรรมกำรรับค ำประทว้งไดรั้บค ำประทว้งนั้นแลว้  ใหแ้จง้ทีมท่ีถูกประทว้งนั้นทรำบ  เพื่อด ำเนิน 
                           กำรยืน่ค  ำแกป้ระทว้งภำยใน 24ชัว่โมง  นบัตั้งแต่ไดรั้บแจง้ค ำประทว้งหำกพน้ก ำหนดดงักล่ำวแลว้ 
                           และไม่มีกำรยืน่แกค้  ำประทว้ง  ใหค้ณะกรรมกำรรับค ำประทว้งพิจำรณำช้ีขำดค ำประทว้งนั้น 
                           ไปฝ่ำยเดียว  ค  ำตดัสินของคณะกรรมกำรรับค ำประทว้งใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
                12.6.   ภำยหลงัยืน่ค  ำประทว้ง  ถำ้ผูป้ระทว้งเพิกเฉยไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งใด ๆ  ภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำร 
                           รับค ำประทว้งเห็นสมควรก ำหนดไว ้ เพื่อกำรด ำเนินกำรพิจำรณำค ำประทว้ง  โดยไดแ้จง้ใหผู้ป้ระทว้ง 
                           รับทรำบแลว้  ใหถื้อวำ่ผูป้ระทว้งไม่ประสงคจ์ะด ำเนินกำรประทว้งนั้นอีกต่อไป และใหจ้  ำหน่ำยค ำ 
                           ประทว้งนั้นและใหรั้บเงินประกนักำรประทว้งนั้นดว้ย 
                12.7.   ระหวำ่งท่ีมีกำรประทว้ง  กำรแข่งขนัจะด ำเนินกำรต่อไปตำมก ำหนดกำรแข่งขนั  หำกกำรประทว้ง 
                           ท่ีเป็นผลจะไดรั้บเงินประกนักำรประทว้งนั้นคืน  หำกกำรประทว้งไม่เป็นผลใหรั้บเงินประกนั 
                           กำรประทว้งเขำ้เป็นเงินสนบัสนุนกำรแข่งขนั 
                 12.8.  ค  ำตดัสินของคณะกรรมกำรรับค ำประทว้งใหถื้อเป็นเด็ดขำด  จะอุทธรณ์มิได ้ และค ำตดัสินของ 
                            คณะกรรมกำรรับค ำประทว้งใหเ้ป็นท่ีสุด  จะน ำไปฟ้องร้องศำลปกครองมิไดเ้ช่นกนั 
                  12.9.  บทลงโทษ     หำกกำรประทว้งเป็นผลทีมนั้นจะถูกตดัสิทธิออกจำกกำรแข่งขนั  และรับเงินค่ำ 
                            สนบัสนุนทีมและเงินรำงวลัจำกกำรแข่งขนัพร้อมรำงวลัอ่ืน ๆ ทนัที   และหำ้มส่งทีมเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั 
                            ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน( สพฐ.)  ดูแลก ำกบักำรแข่งขนัเป็นเวลำ 2 ปี 



 
ข้อ  13.   การถอนทมี 
                เม่ือมีกำรจบัสลำกแบ่งสำยกำรแข่งขนัแลว้  จะไม่สำมำรถขอถอนทีมไดทุ้กกรณี  ถำ้ทีมใดไม่มำท ำกำรแข่งขนั 
                หรือเจตนำไม่มำท ำกำรแข่งขนัตำมก ำหนดกำรหรือผละจำกกำรแข่งขนั  ทำงคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนั 
                จะพิจำรณำลงโทษหำ้มเขำ้แข่งขนั และหำ้มส่งทีมเร่วมกำรแข่งขนัท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
                ขั้นพื้นฐำน( สพฐ.)  ดูแลก ำกบักำรแข่งขนัเป็นเวลำ 2 ปี 
 
                 จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทัว่กนั 
 
                                                       ประกำศ  ณ. วนัท่ี………เดือน………………………..พ.ศ.2561 
 
 
                             
   
                 
 



การแข่งขันคีตะมวยไทย 
 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษา  รุ่นอายุ ๑๒ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นอายุ ๑๕ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นอายุ ๑๘ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๒.๑ แข่งขันประเภททีม แบ่งเป็น 

 - ระดับประถมศึกษา   จ านวน ๑ ทีม 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน ๑ ทีม 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน ๑ ทีม 

๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ ๗ – ๑๐ คน (ชาย หรือหญิง หรือชาย - หญิงรวมกัน ) และครูผู้สอน
จ านวน ทีมละไม่เกิน ๓ คน 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑  ในวันแข่งขัน ให้รายงานตัวเข้าแข่งขัน ๗ – ๑๐ คน 
๓.๒  ทีมที่จะแข่งขันให้น าซีดีเพลงประกอบการแข่งขัน ส่งคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการก่อนการ

แข่งขันอย่างน้อย ๓๐ นาท ี
๓.๓  ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแข่งขันคีตะมวยไทย (ชุดมวยไทยโบราณหรือ 

ชุดมวยไทยสมัยใหม่ ผมยาวรวบให้เรียบร้อย) 
๓.๔  ผู้เข้าแข็งขันจะต้องใช้ร่ายไหว้ครูมวยไทย ในการเริ่มต้นการแสดงช่วงแรก ตามท่าบังคับที่ 

ก าหนด ๓ ท่า (ช่วงอบอุ่นร่างกาย) ๑.๓๐ นาท ี- ๒ นาที โดยใช้เพลงปี่มวย 
๓.๕  การแข่งขันใช้เวลา ๘ นาที แต่อาจน้อยกว่าหรือมากกว่าได้ไม่เกิน ๓๐ วินาที โดยเริ่มจับเวลา 

เมื่อนักกีฬาเริ่มการเคลื่อนไหว โดยใช้สัญญาณเริ่มต้นด้วยเสียง Beep เดียวเท่านั้น (ต้องใช้
นาฬิกาจับเวลาและประกาศเวลาที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละทีม) 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน 
๔.๑ คะแนนเต็มร้อย ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 

๔.๒.๑ ท่าไหว้ครู (ท่าบังคับ) ตามเวลาที่ก าหนด    ๑๕ คะแนน 
   ๔.๒.๒ ความเป็นมวยไทย ครบทุกอาวุธ (หมัด,เท้า,เข่า,ศอก)   ๒๐ คะแนน 
   ๔.๒.๓ ความแข็งแรงและความอ่อนตัว     ๑๕ คะแนน 

๔.๒.๔ การเชื่อมท่าการเคลื่อนไหว     ๑๐ คะแนน 
   ๔.๒.๕ ความสมบูรณ์ของท่า      ๑๐ คะแนน 

  ๔.๒.๖ ความพร้อมเพรียง       ๑๐ คะแนน 
   ๔.๒.๗ ความคิดสร้างสรรค์      ๑๐ คะแนน 

๔.๒.๘ ชุดการแต่งกายและความเหมาะสมของเพลง 
        (ชุดมวยโบราณ หรือ มวยไทยสมัยใหม่) 
        ให้ใส่แองเก้ิลแทนรองเท้า      ๑๐ คะแนน 



***หมายเหต ุ ความเป็นมวยไทย หมายถึง ผู้ เข้าแข่งขันจะต้องใช้ลูกไม้ต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมี 
ความสัมพันธ์กับเพลง และความแข็งแรง โดยไม่มีการตีลังกาหรือต่อตัว ในขณะท าการ
แข่งขันจะต้องมี ๓ ท่าบังคับ มีท่าไหว้ครูบังคับ เคลื่อนไหวโดยใช้ท่าการเคลื่อนไหวบังคับ
พ้ืนฐาน ๘ ท่าบังคับอัน ได้แก่ 

- ท่าไหว้ครู 
   ๑. กราบเบญจางคประดิษฐ์ 

๒. กรอบพระแม่ธรณี 
๓. ถวายบังคม 

- ท่าเคลื่อนไหวบังคับ 
๑. หมัด 
๒. ควงเปิดสูง 

   ๓. ศอก 
   ๔. เตะ 
   ๕. เข่า 
   ๖. ทัดมาลา 
   ๗. ปัดสุขเกษม 

๘. ย่างสามขุม 
๔.๒ การหักคะแนน ให้พิจารณาจากกรณีต่อไปนี้ 

๑) ใช้เวลาแข่งขันน้อยกว่า ๗ นาที ๓๐ วินาที หรือ ใช้เวลาแข่งขันมากกว่า ๘ นาที ๓๐ 
วินาทีหัก ๑ คะแนน ทุก ๕ วินาที แต่หักได้ไม่เกิน ๑๐ คะแนน 

 ๒) การล้ าเส้น อนุญาตให้เหยียบเส้นได้แต่ไม่ล้ าออกนอกเส้นให้หักคะแนนครั้งละ ๑ คะแนน
แตห่ักได้ไม่เกิน ๑๐ คะแนน 
๔.๓ หากมีการหักคะแนน ต้องน าคะแนนที่หักไปลบจากคะแนนที่ให้ 

  ๔.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๕. รางวัล (ระดับชาติ) 

๕.๑ ชนะเลิศ      ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และเกียรติบัตร 
๕.๒ รองชนะเลิศ     ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และเกียรติบัตร 
๕.๓ อันดับที่ ๓ ร่วม  ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และเกียรติบัตร 

 
๖. คณะกรรมการตัดสิน 
  ๖.๑ คณะกรรมการแต่ละชุด มีจ านวน ๕ คน 
  ๖.๒ คุณสมบัติ 

๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับกิจกรรม 
๒) เป็นตัวแทนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๓) เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ข้อควรค านึง  
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก ์ควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 



- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ ๑-๓ 
สถานที่ 

- สถานที่ใช้แข่งขันควรมีความเหมาะสม สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
- ขนาดของเวที มีขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร 
- พ้ืนต้องเรียบเสมอกันและปูพรม (พ้ืนยาง) 
- ต้องตีเส้นขอบสนามด้วยเทปสีที่มองเห็นชัดเจนมีความกว้างของเส้น ๕ เซนติเมตร 
- ต้องมีพ้ืนที่นอกเส้นสนามโดยรอบขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 

***หมายเหต ุระดับกลุ่ม เขตพ้ืนที่ และระดับภาค ไม่ต้องมีเวทีหรือพรมแต่ต้องท าสนามตามเกณฑ์*** 
๗. การเข้าแข่งขันระดับเขต/จังหวัด, ระดับภาค และระดับชาติ 

๗.๑  การคัดเลือกระดับเขต/จังหวัด คัดเลือกตัวแทนจังหวัดละ ๑ ทีม/รุ่น 
๗.๒ ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับภาค คัดเลือกทีมที่ ชนะเลิศและรอง

ชนะเลิศเข้าแข่งขันในระดับชาติ จ านวน ๒ ทีม/รุ่น 
๘. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ - ๓ คณะกรรมการพิจารณาและน าไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้
ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 



สพฐ.เกมส์ 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  

 
เพื่อให้การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในรายการ สพฐ. เกมส์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน จึงได้ออกระเบียบการแข่งขันดังนี้  
 

๑. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในรายการ สพฐ. เกมส์ 
๒. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป  
๓. ประเภทการแข่งขัน  

๓.๑. ระดับชั้นประถมศึกษา           เซปักตะกร้อทีมชาย  รุ่นอายุ ๑๒ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     เซปักตะกร้อทีมชาย  รุ่นอายุ ๑๕ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เซปักตะกร้อทีมชาย  รุ่นอายุ ๑๘ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓.๔ ระดับชั้นประถมศึกษา             เซปักตะกร้อทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๒ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     เซปักตะกร้อทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๕ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เซปักตะกร้อทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๘ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔. การแข่งขันและจ านวนทีมแข่งขัน  
๔.๑ ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทีมละ ๕ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน 
๔.๒ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องยืนยันรายชื่อนักกีฬา จ านวน ๕ คนพร้อมกับน าชุดแข่งขัน (น ามา

เอง) มาตรวจก่อนการแข่งขนั ในวันประชุมทีม ก่อนการแข่งขัน ๑ วัน เบอร์เสื้อ ๑-๓๕ เท่านั้น 
๔.๓ ทีมท่ีได้เป็นตัวแทนคือ 

๔.๓.๑ ระดับเขต คัดเลือกตัวแทนจังหวัดประเภทละ ๑ ทีม 
๔.๓.๒ ระดับภาค คัดเลือกประเภทละ ๒ ทีม คือ ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไปแข่งขันระดับชาติ 

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดย
ต้องใช้นักกีฬาชุดเดียวกับท่ีมีรายชื่อแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค จะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไม่ได้  

 
๕. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 

๕.๑ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกินในรุ่นอายุที่เข้าแข่งขันท่ีก าหนด  
๕.๒ การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และระดับภาค ในนามจังหวัด ส่งทีมเข้า
ร่วมการแข่งขันได้เพียง รุ่นละ ๑ ทีม เท่านั้น 
๕.๓ ผู้สมัครจะลงแข่งขันรุ่นใด ในนามจังหวัดได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น 
๕.๔ ผู้สมัครจะต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาที่สังกัด ตามใบรับรอง ปพ.๑ 



๕.๕ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๖. การสมัครแข่งขัน  
๖.๑ ให้ใช้ใบสมัครที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดให้เท่านั้น ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย 

๖.๑.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริงให้น าไปแสดงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบก่อน
การแข่งขัน ในวันประชุมทีม ) 

๖.๑.๒ ส าเนาใบรับรองของสถาบันการศึกษา ปพ.๑ ติดรูปถ่ายนักเรียนประทับตราโรงเรียน
และลงนามโดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน (ตัวจริงให้น าไปแสดงให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบในวันประชุมทีม) 

๖.๑.๓ ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียด เรียบร้อย พร้อมส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
ส าเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ่าย มาท่ี ส านักงานประสานงานโครงการ ..................................... 

๖.๑.๔ ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ถ้าหลักฐานไม่พร้อมจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

 
ล าดับ ระดับ ก าหนดการแข่งขัน สถานที่ 

๑ ระดับเขต / จังหวัด ๕ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด 
๒ ระดับภาค ๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาคใต้              จังหวัดกระบี่ 

ภาคใต้ชายแดน    จังหวัดสงขลา 
ภาคเหนือ          จังหวัดสโุขทัย 
ภาคกลาง          จังหวัดสมทุรสาคร 
ภาคตะวันออก    จังหวัดชลบุรี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดมหาสารคาม 

๓ ระดับประเทศ ๑๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร  

 
๗. กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ โดยอนุโลมยกเว้น 

 ๗.๑ รอบคัดเลือกระดับภาค แบ่งออกเป็น ๖ ภาค ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้งระบบการแข่งขันในวัน
ประชุมใหญ่ทางเทคนิค 

๗.๒ ระดับชาติ ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้งระบบการแข่งขันในวันประชุมใหญ่ทางเทคนิค 
๗.๓ ผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ในการประท้วงต่อการตัดสินของผู้ตัดสิน 
๗.๔ ผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ในการประท้วงใดๆ ต่อคณะกรรมการการตัดสินและผู้ตัดสิน 



๗.๕ ผู้ฝึกสอนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด กรณีที่ท าผิดระเบียบอาจถูกตัดสิทธิ์ และให้ออก
จากการท าหน้าที่ผู้ฝึกสอนในนัดนั้น หรืออาจตัดสิทธิ์ในแมทช์นั้น  

๘. ระบบการจัดการแข่งขัน เป็นแบบสาย 
๙. ความสูงของตาข่าย และลูกบอลที่ในการแข่งขัน 

รุ่นอายุ  ชาย  หญิง  
12 ปี  1.45 ม. 1.45 ม. 
15 ปี  1.55 ม.  1.45 ม.  
18 ปี  1.55 ม.  1.45 ม.  

 
๑๐. ลูกตะกร้อที่ใช้ในการแข่งขัน MARATHON 
๑๑. วิธีจัดการแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับเขต/จังหวัด, ระดับภาค แบ่งออกเป็น ๖ ภาค และระดับชาติ คือ 

๑๑.๑ ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ต่อไปนี้ นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ แพร่ 
น่าน ล าปาง สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก ล าพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
๑๑.๒ ภาคใต้ ประกอบด้วย ๙ จังหวัด ต่อไปนี้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต ตรัง 
นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา 
๑๑.๓ ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ต่อไปนี้ สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา 
๑๑.๔  ภาคกลาง  ประกอบด้วย ๒๐ จังหวัด ต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี 
นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี  พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแก้ว นครนายก  
๑๑.๕ ภาคตะวันออก  ประกอบด้วย ๖ จังหวัดต่อไปนี้ สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง 
จันทบุรี ตราด 
๑๑.๕ ระดับชาติ ประกอบด้วย 

๑๑.๕.๑  ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ (ทุกรุ่นอายุ) จากรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค  
๖ ภาคๆ ละ ๒ ทีม รวม ๑๒ ทีม/รุ่น 

๑๒. สิทธิประโยชน์ (ระดับชาติ) 
๑๒.๑. ทุกทีมที่ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะได้รับค่าเดินทางทีมและค่าที่ พักทีมละ  

๔,๐๐๐ บาท 
๑๓. รางวัล (ระดับชาติ) 

๑๓.๑ ชนะเลิศ  ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และเกียรติบัตร 
๑๓.๒ รองชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และเกียรติบัตร 
๑๓.๓ อันดับที่ ๓ ร่วม ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และเกียรติบัตร 



 
๑๔. การประท้วง 

๑๔.๑ การประท้วงใด ๆ ต้องท าหนังสือเป็นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมค่าธรรมเนียม 
๒,๐๐๐ บาท ภายใน ๓๐ นาที หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันนัดที่ต้องการประท้วง 
๑๔.๒ ถ้าทีมถูกประท้วงไม่สามารถชี้แจงเหตุผล ภายในเวลาที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ก าหนดคณะกรรมการ 
จะตัดสินค าประท้วงนั้นได้เลย และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 
๑๔.๓ กรณีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะวินิจฉัย  
ชี้ขาดตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 



ระเบียบการและกติกาการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล สพฐ.เกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

1. ส่งในนามโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาโดยโรงเรียนท่ีสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ ได้แก่  โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. อปท., โรงเรียนกีฬา และโรงเรียนเอกชน ท่ัวไปเท่านั้น 
2. แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภท ชาย –หญิง รวม 3 รุ่น 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    2.1 รุ่นประถมศึกษา  อายุไม่เกิน  12  ปี 
    2.2 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น  อายุไม่เกิน 15 ปี 
    2.3  รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี  
3. ส่งรายช่ือนักกีฬาได้ทีมละ ไม่เกิน 12 คน  โดยมีหลักฐานดังนี้ 
   3.1 รูปถ่าย 1 ใบ 
   3.2 ส าเนาบัตรประชาชน 
   3.3 ส าเนาใบ ป.พ.1 
4. การแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับจังหวัดแต่ละโรงเรียนสามารถดึงตัวผู้เล่นได้ไม่จ ากัดจ านวน แต่ต้องอยู่ภายใน
จังหวัดเดียวกัน โดยจะท าการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค เพียงรุ่นละ  1 ทีม  เท่านั้น 
5. การแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาค ไม่สามารถเปล่ียนแปลงผู้เล่นได้ โดยจะท าการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขัน
ระดับประเทศ จ านวนรุ่นละ 2 ทีม ได้แก่ทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศ 
6. การแข่งขันในรอบระดับประเทศ จะท าการแข่งขัน  ณ  สนามโมโนสเตเด้ียม 29 ถนนราชพฤกษ์ 
7. การรับสมัครแข่งขันและส่งหลักฐานให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการจัดแข่งขัน สพฐ.เกมส์ 2561  ไก้ประกาศไว้ 
8. การด าเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการและกติกาการแข่งขันของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ
(FIBA) และของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 
9. การประท้วง หรือ การวินิจฉัย เรื่องใดๆ ทางคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลฯ จะเป็นฝ่ายพิจารณา 
ด าเนินการและผลการตัดสินเรื่องนั้นๆ  ถือเป็นที่ส้ินสุด  
 

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



ระเบียบการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ประเภท ฟุตซอล ชาย  
อายุ 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  ระเบียบการแข่งขัน    
 ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ประเภท ฟุตซอล นักเรียนชาย 
รุ่นอายุ 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  ประเภทการแข่งขัน    
 รุ่นอายุ 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี 
3.  คุณสมบัติเข้าแข่งขัน    
 นักกีฬาฟุตซอลที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นชาย สัญชาติไทย   
  3.2 ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ ดังนี้ 
   3.2.1 ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี 2549 
   3.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี 2546 
   3.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี 2543 
  3.3 การนับอายุของผู้เข้าสมัคร นับถึงปี พ.ศ. 2561 
  3.4 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันในสังกัดของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  
  3.5 นักกีฬา 1 ทีม สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน 
  3.6 โรงเรียนทุกสังกัด  
  3.7 เมื่อเข้าแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่แล้ว นักกีฬาสามารถรวมเป็นทีมเขตพ้ืนที่ส่งแข่งระดับภาคได้  
4.  หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 4.1 ใบสมัคร โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 4.2 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลและเจ้าหน้าที่ ตามคุณสมบัติในข้อ 3 จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน และ

ไม่เกิน 15 เรียงตามล าดับหมายเลขท่ีส่งแข่งขัน พร้อมทั้งลายเซ็นของนักกีฬาฟุตซอลที่แท้จริง และเจ้าหน้าที่ประจ าทีม
ไม่ขาดคุณสมบัติ 

4.3 ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาฟุตซอล (แผงรูป) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
จากผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมประทับตราสถานศึกษา 

 4.4 ใบรับรองว่านักกีฬาปัจจุบันก าลังศึกษาในสถานศึกษาและติดรูปถ่ายพร้อมประทับตราสถานศึกษา 
(ปพ.1) 
 
 
 
 
 



  4.5 ใบรับรองของผู้ปกครอง 
 4.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)  และแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง 

ในวันแข่งขัน 
  ระดับภาค ลงนามโดย ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  ระดับชาติ ลงนามโดย ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่  ตัวแทนภาค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

5.  การสมัครเข้าแข่งขัน  
 5.1 ระดับเขตพ้ืนที่ สมัครตามทีเ่ขตพ้ืนที่ก าหนด  
 5.2 ระดับภาค สมัครหรือส่งหลักฐาน ตามที่เขตพ้ืนที่ ตัวแทนภาคก าหนด  
 5.3 ระดับชาติ สมัครหรือส่งหลักฐาน ตามที่ สพฐ ก าหนด  

 6.  ก าหนดการแข่งขัน   
  6.1 สถานที่แข่งขัน ตามที่ สพฐ ก าหนด   
  6.2 จบัฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ประชุม กติกา ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุม ตามที่ สพฐ ก าหนด  
  6.3 เริ่มการแข่งขัน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ชิงชนะเลิศ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 
  6.4 เวลาเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   
  6.5 แข่งแบบพบกันหมดในสาย เอาที่ 1 และ ที่ 2 มาไขว้น้อคเอ้าท์ จนหาผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 
ตามล าดับ 
 7. การด าเนินการจัดการแขง่ขัน 
  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือก าหนดเวลาในการแข่งขัน  
หรือการแข่งขันในวิธีอ่ืนๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ก าหนดให้ท าการแข่งขันได้ โดยมิท าให้ทีมหนึ่งทีมใด 
ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ 
 8. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง    
  รุ่น 12 ปี แข่งขันแบบ 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที 
  รุ่น 15 ปี และ 18 ปี แข่งขันแบบ 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที 
 9.  อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง  (ไม่เกิน 1 นาที) หากไม่ใช้สิทธิ์การขอเวลานอกในครึ่งเวลา
แรกจะไม่สามารถน าไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได้ 
 10.  ก าหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ก าหนดไว้   
  ก าหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ก าหนดไว้ ทีมต่าง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 11.  หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบุ    
  ในเรื่องของการก าหนดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา ผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นยุติ จะอุทธรณ์มิได้ 
 12.  กติกาและการตัดสิน 
  12.1  ซึ่งสมาคม ฯ ได้ประกาศใช้แล้ว 
  12.2  ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในการแข่งขันนั้น  
การตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในระหว่างการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ 
 



 
 13.  ทีมฟุตซอลที่ได้เข้าร่วมท าการแข่งขันจะต้องไปแข่งขันตาม วัน เวลา และสนามแข่งขัน ตามที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ก าหนด    
  ทีมใดที่ลงสนามแข่งขันโดยมีผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และทีมใดมาถึงสนาม 
แข่งขันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันภายในเวลาที่ก าหนดให้คู่แข่งขันเป็นผู้ชนะผ่าน หากไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน 
ทั้ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้งทีม 
 14.  ในวันแข่งขันให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมแข่งขัน ส่งบัญชีรายชื่อ 
ผู้เล่นได้ไม่เกิน 12 คน    
  โดยล าดับหมายเลขให้ตรงตามเลขที่ได้สมัครไว้ตามแบบฟอร์มใบส่งรายชื่อวันแข่งขัน โดยให้มีผู้เล่นลง
สนามแข่งขันได้  5 คน และผู้เล่นส ารอง 7 คน 
 15.  ถ้าปรากฏว่าทีมใดส่ง ช่ือ หรือ นามสกุล ผู้เล่นปลอม หรือจัดผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบการแข่งขันฯ  
นี้ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
 16.  ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขัน หรือ แสดงเจตนาไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขัน 
  ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขัน ซึ่งก าลังด าเนินการแข่งขันอยู่นั้น หรือ แสดงเจตนาไม่ร่วมการแข่งขัน 
ต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
 17.  คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขัน 
  คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ 
ตลอดระยะเวลาในขณะที่การแข่งขันก าลังด าเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลีย่นกลับไปเล่นได้อีก 
 18.  การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหว่างท าการแข่งขัน 
  การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหว่างท าการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ตลอดระยะเวลา 
ในขณะที่การแข่งขันก าลังด าเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้อีก 
 19.  ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สนาม ผู้ตัดสินมีอ านาจในการตักเตือนผู้เล่นใดๆ ที่กระท าผิด หรือ มีพฤติกรรมที่แสดง 
ถึงการไม่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
  ผู้ตัดสินมีอ านาจสั่งให้ผู้เล่นคนนั้นออกจากสนามได้ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการลงโทษต่อไป 
 20.  ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด ต้องติดเครื่องหมายหัวหน้าทีม (ปลอกแขน) ที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน 
 21.  การประท้วง 
  21.1  ทีมใดประท้วงเรื่องสิทธิของผู้เล่น หรือเรื่องอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หรือผู้แทนซึ่งได้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้ยื่นประท้วงค าประท้วงนั้น  
จะต้องมีข้อความชัดเจนและมีหลักฐานประกอบ ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการการแข่งขัน การประท้วงนี้สามารถประท้วง
ได้ตั้งแต่เริ่มท าการแข่งขันรอบนั้น ๆ จนกระทั้งถึงภายในเวลา 09.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  
ของการแข่งขัน พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วง จ านวน 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 



 
  21.2  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับหนังสือประท้วงแล้ว ผู้ยื่นประท้วงต้องเป็นผู้จัดส่ง 
ส าเนาหนังสือประท้วงนั้นให้ทีมที่ถูกประท้วงทราบทันทีที่ได้ยื่นประท้วง และให้ทีมที่ถูกประท้วงนั้นชี้แจงเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าหากทีมที่ถูกประท้วงนั้น ไม่ชี้แจงอย่างใดตามเวลาที่
ก าหนด ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันตัดสินค าประท้วงนั้นตามระเบียบการพิจารณาฯ เอง 
  21.3   การประท้วงในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศนั้น คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาหลังจากการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่านพ้นแล้ว 
 22.  รางวัลการแข่งขัน 
  22.1  รางวัลชนะเลิศ แต่ละรุ่นได้รับถ้วยรางวัล 
  22.2  รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเหรียญรางวัล ทอง  
เงิน ทองแดง ตามล าดับ 
  22.3  ทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร  
  22.4  เงินรางวัล (ถ้ามี) 
 
 
 
 

(นายสุนันทวิทย์  พลอยขาว) 
ประธานจัดการแข่งขัน 
โทร  ๐๘๑-๙๐๒๑๒๕๔ 
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ระเบียบการแข่งขนั 

วอลเลยบ์อล “สพฐ” เกมส์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

เพื่อใหก้ารแข่งขนัวอลเลยบ์อล “สพฐ” เกมส์ ประจ าปี ๒๕๖๑ ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย สพฐ.จึงได้

ออกระเบียบการไวด้งัน้ี 

ขอ้ท่ี ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา่ระเบียบการแข่งขนัวอลเลยบ์อล “สพฐ” เกมส์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ขอ้ท่ี ๒. ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศน้ีเป็นตน้ไป 

ขอ้ท่ี ๓. ประเภทการแข่งขนั 

 ๓.๑ ประเภท ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี ชาย 

 ๓.๒ ประเภท ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี หญิง 

 ๓.๓ ประเภท ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 

  ๓.๔ ประเภท ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 

  ๓.๕ ประเภท ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย 

๓.๖ ประเภท ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี หญิง 

 ขอ้ท่ี ๔. ทีมท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั 

  ๔.๑ การส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัจงัหวดัจะส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัก่ีทีมก็ได ้เพื่อ

คดัเลือกเป็นตวัแทนจงัหวดัเพื่อเขา้แข่งขนัในระดบัภาคต่อไป และสามารถท าการรวมนกักีฬาในระดบัจงัหวดัท่ีส่ง

เขา้ร่วมการแข่งขนั เขา้แข่งขนัในระดบัภาคได ้

  ๔.๒ การส่งทีมท่ีเขา้แข่งขนัตอ้งเป็นทีมของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบ 

ขอ้ท่ี ๓ 

  ๔.๓ ทีมท่ีไดเ้ป็นตวัแทนคือทีม ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ของภาค เพื่อเขา้แข่งขนัรอบสุดทา้ย  

ณ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตอ้งใชผู้เ้ล่นชุดเดียวกบัชุดท่ีแข่งขนัรอบคดัเลือกตวัแทนภูมิภาค จะเปล่ียนแปลงผูเ้ล่น

ไม่ได ้



  ๔.๔ ทีมท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั สามารถส่งรายช่ือนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน ๑๘ คน 

เจา้หนา้ท่ี ๓ คน และยนืยนัรายช่ือนกักีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขนัจ านวน ๑๔ คน ในวนัประชุมผูจ้ดัการทีม 

 ขอ้ท่ี ๕. คุณสมบติัของนกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนั 

  ๕.๑ ผูส้มคัรตอ้งมีอายดุงัต่อไปน้ี 

  ๕.๑.๑ ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี ชาย (ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๙) 

๕.๑.๒ ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี หญิง (ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๙) 

  ๕.๑.๓ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี ชาย(เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๖) 

  ๕.๑.๔ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี หญิง(เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๖) 

  ๕.๑.๕ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย(เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๓) 

๕.๑.๖ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี หญิง(เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๓) 

  ๕.๒ ผูส้มคัรตอ้งก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาท่ีส่งเขา้แข่งขนั 

  ๕.๓ ผูส้มคัรจะลงท าการแข่งขนัไดเ้พียงทีมเดียวเท่านั้น 

 ขอ้ท่ี ๖. การสมคัรเขา้แข่งขนั 

  ๖.๑ สถาบนัการศึกษาท่ีส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั ตอ้งส่งใบสมคัรประกอบดว้ย 

   - ใบสมคัรท่ี สพฐ ก าหนดให้เท่านั้น ติดรูปถ่าย และกรอกรายละเอียดเรียบร้อย  

  โดยหลงัจากท่ี “สพฐ” ไดรั้บใบสมคัรแลว้ หา้มเพิ่มหรือเปล่ียนตวัผูส้มคัรอีก 

   - ปพ ๑ ตวัจริง พร้อมประทบัตราสถานศึกษาและลงนามโดยหวัหนา้สถานศึกษา 

   - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

   (ตวัจริงใหน้ าไปแสดงใหค้ณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแขง่ขนัในวนัประชุมผูจ้ดัการทีม) 

  ๖.๒ การรับสมคัรไม่จ  ากดั 

  ๖.๓ ทีมท่ีสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั ถา้หลกัฐานไม่พร้อมสมบูรณ์ จะไม่ไดรั้บพิจารณาเขา้ร่วมการ 

        แข่งขนั (ไม่รับสมคัรทางโทรศพัทแ์ละแฟกซ์) 



๖.๔ วนัเปิดและปิดรับสมคัร 

         ตั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 ขอ้ท่ี ๗. กติกาการแข่งขนัใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ (FIVB) 

 ขอ้ท่ี ๘. การจดัอนัดบัทีม 

  ๘.๑ ดูจากจ านวนแมทซ์ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกวา่จะไดอ้นัดบัท่ีดีกวา่ 

  ๘.๒ ถา้จ านวนแมทซ์ท่ีชนะเท่ากนั ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลากเพื่อหาอนัดบัท่ีดีกวา่ของทีม 

 ขอ้ท่ี ๙ ความสูงของตาข่าย และลูกบอลท่ีใชใ้นการแข่งขนั 

 ๙.๑ ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี ชาย  ความสูงของตาข่าย ๒.๑๕ เมตร 

๙.๒ ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี หญิง  ความสูงของตาข่าย ๒.๑๐ เมตร 

 ๙.๓ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ความสูงของตาข่าย ๒.๓๘ เมตร 

 ๙.๔ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ความสูงของตาข่าย ๒.๒๐ เมตร 

 ๙.๕ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย ความสูงของตาข่าย ๒.๔๓ เมตร 

๙.๖ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี หญิง ความสูงของตาข่าย ๒.๒๔ เมตร 

๙.๗ ลูกวอลเลยบ์อลท่ีใชใ้นการแข่งขนั ยีห่้อ MIKASA รุ่น MVA300 

 ขอ้ท่ี ๑๐. วธีิการจดัการแข่งขนั 

  ๑๐.๑ ระดบัจงัหวดั ๕ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

-  เพื่อคดัเลือก ๑ ทีม เป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัระดบัภาคต่อไป 

  ๑๐.๒ รอบคดัเลือกระดบัภาคแบ่งออกเป็น ๖ ภาคและรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคือ 

   ๑๐.๒.๑ ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด แข่งขัน ณ จังหวดัสุโขทยั ระหว่างวนัที ่๒๖ พฤศจิกายน - 

๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สุโขทยั ตาก 

พิษณุโลก อุตรดิตถ ์เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค ์อุทยัธานี 

   ๑๐.๒.๒ ภาคใต้ ๙ จังหวดั แข่งขัน ณ จังหวดักระบี่ ระหว่างวนัที่ ๒๖ พฤศจิกายน -        

๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง กระบ่ี พงังา ภูเก็ต ระนอง 



   ๑๐.๒.๓ ภาคใต้ชายแดน ๕ จังหวดั แข่งขัน ณ จังหวดัสงขลา ระหว่างวนัที่                   

๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

   ๑๐.๒.๔ ภาคกลาง ๒๐ จังหวัด แข่งขัน ณ จังหวดัสมุทรสาคร ระหว่างวันที่                          

๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี สระบุรี 

สิงห์บุรี ลพบุรี ชยันาท อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขนัธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

   ๑๐.๒.๕ ภาคตะวนัออก ๖ จังหวดั แข่งขัน ณ จังหวดัชลบุรี ระหว่างวันที่                          

๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ จนัทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง 

   ๑๐.๒.๖ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวดั แข่งขัน ณ จังหวดัมหาสารคาม ระหว่าง

วนัที ่๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย เลย หนองบวัล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 

มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ชยัภูมิ 

นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ 

  ๑๐.๓ ระดับชาติ แข่งขัน ณ จังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที ่๑๑ - ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ของแต่ละรุ่น และแต่ละภาค  

 ขอ้ท่ี ๑๑. รางวลัการแข่งขนั 

  ๑๑.๑ การแข่งขนัระดบัชาติ จะไดรั้บทุนการศึกษา เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร โดยเป็นไป

ตามท่ีสคณะกรรมการการศึกษาขนัพื้นฐานก าหนด 

  ชนะเลิศ   เหรียญชุบทอง และเกียรติบตัร 

  รองชนะเลิศอนัดบั ๑ เหรียญชุบเงิน และเกียรติบตัร 

  รองชนะเลิศอนัดบั ๒ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบตัร (ครอง 

เหรียญร่วมกนั   

อนัดบั 
วอลเลยบ์อล 

จ านวนถว้ยรางวลั จ านวนเหรียญ จ านวนเกียรติบตัร 
ชนะเลิศ ๖ ๙๐ ๙๐ 
รองชนะเลิศอนัดบั  ๑ ๖ ๙๐ ๙๐ 
รองชนะเลิศอนัดบั ๒ ๑๒ ๑๘๐ ๑๘๐ 



 

 ขอ้ท่ี ๑๒. การประทว้ง 

  การประทว้งใดๆ ตอ้งท าหนงัสือเป็นหลกัฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมหลกัฐาน และวางเงิน

ประกนัจ านวน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 

- ประธานจดัการแข่งขนัจงัหวดัเจา้ภาพ   เป็นประธาน 

- ผูแ้ทนสมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย เป็นรองประธาน 

- ผูแ้ทนทีมท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั(ยกเวน้คู่กรณี) เป็นกรรมการ 

ขอ้ท่ี ๑๓ หากมีกรณีใดๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นระเบียบน้ี คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะเป็นผูว้นิิจฉยั

ตามความเหมาะสมแก่กรณี ค าช้ีขาดถือเป็นขอ้ยติุ จะอุทธรณ์ใดๆ อีกไม่ได ้

 

       ประกาศ ณ วนัท่ี 

       ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 


