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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  2560 

................................................................................................................... 
 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  อาชีวศึกษาภาค และระดับชาติ  ให้เป็นไปด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบว่าด้วยก าร
จัดการแข่งขันฟุตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา 2560  ได้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  2560  ” 
 ข้อ 2.  บรรดาระเบียบ  หรือข้อบังคับที่ขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3.  ในระเบียบนี้  ก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขันตั้งแต่  ข้อ 4  เป็นต้นไป 
 ข้อ 4.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

4.1  คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
มอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันฟุตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  2560 ที่ปรึกษาและ
ควบคุมการแข่งขัน 

4.2  ประธานกีฬาฟุตบอลของอาชีวศึกษาจังหวัด                         ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวศึกษา 

4.3  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง  กรรมการ 
4.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง  กรรมการ 
4.5  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง  กรรมการ 
4.6  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง  กรรมการ 

 ข้อ 5.  คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 
  5.1  ประธานกีฬาฟุตบอลของอาชีวศึกษาจังหวัด             ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
  5.2  ผู้ควบคุมการแข่งขันที่อาชีวศึกษาจังหวัด 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง            กรรมการ 
  5.3  ผู้ควบคุมการตัดสินที่อาชีวศึกษาจังหวัด 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง        กรรมการ 

5.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัด 
       เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง                  กรรมการ 

ข้อ 6.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  6.1  ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดแข่งขันอาชีวะเกมส์ พ.ศ.
2560 
  6.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  ( FiFA)  ซึ่งสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
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 ข้อ 7.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  7.1  เป็นนักเรียน  นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี  ระดับ  ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
  7.2  ต้องมีอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป  และไม่เกิน  22 ปี  ( ใช้ พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย  พ.ศ.เกิด) 
  7.3  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้นักกีฬาฟุตซอล  ทีเ่ข้าท าการแข่งขันอาชีวะ
ศึกษาครั้งนี้  ร่วมแข่งขันในประเภทกีฬาฟุตบอลทุกกรณี 
 

 ข้อ  8.  ประเภทการแข่งขัน 
  การแข่งขันประเภทนี้  เรียนกว่า “การแข่งขันฟุตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปี 
การศึกษา 2560”  จัดการแข่งขัน  1 ประเภท คือ ประเภททีมชาย 
 

 ข้อ 9.  จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน   18  คน  แต่ไม่น้อยกว่า  15  คน  และผู้
ควบคุมทีมๆ ละ  3 คน  ในการแข่งขันแต่ละครั้งของทุกทีมที่มีการแข่งขันในแต่ละวัน มีสิทธิส่งรายชื่อ       
นักกีฬาลงแข่งขันได้จ านวนครั้งละไม่เกิน  18  คน  โดยให้มีผู้เล่นในสนามไม่เกิน  11 คน  และผู้เล่นส ารอง       
ไม่เกิน  7  คน 
 

 ข้อ 10.  คุณสมบัติและสิทธิของทีมเข้าร่วมแข่งขัน 
10.1 การแข่งขันระดับจังหวัด  ให้อาชีวศึกษาจังหวัด   ด าเนินการจัดการแข่งขันเพ่ือ  

คัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด  เข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับภาค  จังหวัดละ  1 ทีม 
10.2 การแข่งขันระดับภาค  ให้อาชีวศึกษาภาค  ด าเนินการจัดการแข่งขันเพ่ือคัดเลือก

ตัวแทนอาชีวศึกษาภาค  เขาร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ ภาคละ 2 ทีม 
10.3 การแข่งขันระดับชาติ  ทีมที่มีสิทธิเข้าแข่งขันในระดับชาติ  ประกอบด้วยประเภททีม

ชาย  จ านวน  12  ทีม  ได้แก่ 
10.3.1  ทีมชนะเลิศฟุตบอลชายอาชีวเกมส์  ครั้งที่ผ่านมา 1 ทีม 
10.3.2  ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งนี้  1 ทีม 
10.3.3  ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศของการแข่งขันฟุตบอลชาย  อาชีวศึกษา ระดับ
ภาค รวม 10 ทีม 
 

 ข้อ 11.  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 
  - นักกีฬาภาคเดียวกันไม่จัดให้พบกันในรอบแรก 
  11.1  การแข่งขัน  ถ้ามีทีมส่งเข้าแข่งขันตั้งแต่  12  ทีม  ขึ้นไปให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น        
4 สาย แลให้ด าเนินการดังนี้ 
   11.1.1  รอบแรก  ให้แต่ละสายท าการแข่งขันแบบพบกันหมด เพ่ือคัดเลือกทีมที่มี
คะแนน ที่ 1 และที่  2  ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบที่สอง 
   11.1.2  รอบที่สอง  ให้ท าการแข่งขันโดยใช้วิธีแพ้คัดออก  โดยก าหนดคู่แข่งขัน  ดังนี้ 
 ให้ทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่ 1  ของสายที่  A  แข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่  B 
 ให้ทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่ 1  ของสายที่  B  แข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่  A 
 ให้ทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่ 1  ของสายที่  C  แข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่  D 
 ให้ทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่ 1  ของสายที่  D  แข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่  C 
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   11.1.3  รองรองชนะเลิศ 
 คู่ท่ี 1  ให้ทีมที่ชนะสาย A.  ในรอบที่สอง  แข่งขันกับ  ทีมที่ชนะสาย C .  ในรอบท่ี สอง 
 คู่ท่ี 2  ให้ทีมที่ชนะสาย B.  ในรอบท่ีสอง  แข่งขันกับ  ทีมที่ชนะสาย D.   ในรอบท่ี สอง 
   11.1.4  รอบชิงชนะเลิศ  ให้ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงต าแหน่งชนะเลิศ
และให้ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ  ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
   11.1.5  การแข่งขันในรอบที่สอง  รอบรองชนะเลิศ  และรองชิงชนะเลิศ  เมื่อหมดเวลา
การแข่งขันแล้ว ผลปรากฏว่าเสมอกันในเวลาที่แข่งขันตามปกติให้หาผู้ชนะด้วยการใช้วิธีการเตะลูก ณ จุดเตะโทษ  
เพ่ือหาทีมชนะต่อไป  โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขัน 
 

  11.2  การแข่งขัน  ถ้ามีทีมเข้าแข่งขันน้อยกว่า 12 ทีม ให้แบ่ง การแข่งขันออกเป็น  2  สาย โดย
ด าเนินการแข่งขันเป็นรอบ ดังนี้ 
   11.2.1  รอบแรก  ให้แต่ละสายท าการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย  เพื่อคัดเลือกทีมที่
มีคะแนนเป็นที่ 1 และที่ 2  ของแต่ละสายแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 
   11.2.2  รอบรองชนะเลิศ 
  คู่ท่ี  1  ให้ทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่  1  ของสายที่  A  แข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ B 
  คู่ท่ี  2  ให้ทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่  1  ของสายที่  B  แข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ A 
   11.2.3  รอบชิงชนะเลิศ  ให้ทีมท่ีชนะ  ในรอบรองชนเลิศ  แข่งขันชิงต าแหน่งชนะเลิศ
และให้ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ  ครองต าแหน่งที่ 3  ร่วมกัน 
   11.2.4  การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ  เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน
แล้ว ผลปรากฏว่าเสมอกันในเวลาที่แข่งขันตามปกติ  ให้หาผู้ชนะด้วยการใช้วิธีเตะลูก  ณ  จุดเตะโทษ  เพื่อหาทีม
ชนะต่อไป โดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขัน 
 

  11.3  การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน 
   11.3.1  การแข่งขันก าหนดให้จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน 
   ก.  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  4  สาย  ให้ท าการจับสลากเข้าสายตามปกติ 
   ข.  กรณีแบ่งการแข่งขันออกเป็น  2  สาย  ให้ท าการจับสลากเข้าสายตามปกติ 
   11.3.2  การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน  ให้ทีมที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นั้นมี
สิทธิที่เลือกเข้าสายหนึ่งสายใด  และมีสิทธิที่จะเลือกเข้าแข่งขัน  เป็นคู่เปิด  สนามได้ 
   11.3.3  การแข่งขันระดับชาติ  กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา  2560 ก าหนดให้
จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน  ดังนี้ 
   ก.  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  4  สาย  สายละ  3  ทีม 
   ข.  ทีมชนะเลิศกีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่แล้วให้จับสลากเป็นทีมยืนในสายหนึ่ง  สายใด
ก่อนแต่ต้องไม่อยู่ร่วมสายกับทีมจังหวัดที่เป็นตัวแทนภายในภาคเดียวกัน 
   ค.  จับสลากแยกทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศตัวแทนภายในแต่ละภาพให้อยู่แยกสายกัน 
   ง.  ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะศึกษาเกมส์  มีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่ง  สาย
ใดก็ได้ 
   จ.  ด าเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขัน  ข้อ  11.1  ถึง ข้อ  11.9 
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  11.4  การจัดให้มีการแบ่งสาย  และการแข่งขันพบกันหมดในสาย  ให้ใช้วิธีนับคะแนนของ    
การแข่งขันมาร่วมกัน  ถ้าทีมที่เข้แข่งขันมีคะแนนเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับสลากเพ่ือหาล าดับของทีมซึ่งจะด าเนิน    
การจับสลากหาล าดับของทีม  เมื่อการแข่งขันคู่สุดท้ายของสายนั้นๆๆ  ได้เสร็จสิ้นลงโดยให้คณะกรรมการ      
การจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการการด าเนินการแข่งขันภาค  และเจ้าหน้าที่ซึ่งไปด าเนินการแข่งขัน          
อยู่ เป็นผู้ด าเนินการจับสลากหาล าดับของทีมต่อไป  ส าหรับทีมที่จะต้องจับสลาก  หาไม่มีผู้แทนที่ได้รับ   
มอบหมายการท างานจับสลากให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันภาค       
หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ  มีสิทธิที่จะเชิญบุคคลใดมาท าการจับสลากแทนก็ได้และทีมนั้นๆ จะต้องยอม    
รบัผลการจับสลากนั้น  ส าหรับการนับคะแนน  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
   11.4.1  ทีมที่ชนะได้  3  คะแนน 
   11.4.2  ทีมที่ชนะได้  1  คะแนน 
   11.4.3  ทีมที่แพ้ไม่ได้คะแนน 
  11.5  การแข่งขันแบ่งเป็น  2  ครึ่งๆ ละ  45  นาที  พักระหว่างครึ่งไม่เกิน  15  นาที 
  11.6  การจัดก าหนดการแข่งขันการเลื่อน  หรือสั่งงดการแข่งขันของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการ
แข่งขันเมื่อคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการ           
ด าเนินการแข่งขันได้ประกาศไปแล้วทุกท่ีจะต้องปฏิบัติตามทุกประการ 
  11.7  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรามการด าเนินการแข่งขันภาค  จะเลื่อนการ
แข่งขันของคู่แข่งขันใดๆๆ  ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น  เช่น  สนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ท าการแข่งขันได้         
ตามความเห็นของคณะกรรมการการเทคนิคการกีฬา  ในกรณีเช่นนี้  ทีมที่จะต้องเข้าแข่งขันจะต้องรับทราบ    
และปฏิบัติตามโดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้  หากจะเลื่อน  โดยเหตุอ่ืนนอกจากที่กล่าวนี้จะต้องแจ้งให้     
ทีมท่ีเข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน  ไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง 
  11.8  ก าหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการด าเนินการ    
แข่งขันภาคได้ก าหนดไว้ทีมต่างๆ  จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
  11.9  หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของก าหนดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรกมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันภาค  
เป็นผู้พิจารณาผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้ 
 

 ข้อ  12.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  12.1  การแต่งกายของนักกีฬา  ผู้เล่นแต่ละทีมต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเหมือนกัน ( ยกเว้น
ผู้รักษาประตู ) และห้ามใช้ชุดแต่งกายสีด า  การแต่งกายต้องแจ้งไว้ในใบสมัคร  หรือวันที่ประชุมผู้จัดการทีม    
ก่อนการแข่งขันและต้องติดตามหมายเลขประจ าตัวทางด้านหน้า  และด้านหลังเสื้อ  พร้อมทั้งกางเกงต้อง        
ติดหมายเลขให้เรียบร้อย 
  12.2  ในกรณีที่ชุดแข่งขันสีคล้ายคลึงกัน  ให้ทีมที่มีชื่อแข่งขันอยู่หลังเปลี่ยนชุดแข่งขัน 
  12.3  ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนด้านซ้ายให้ชัดเจน  เครื่องหมายนี้ต้ อง     
น ามาเอง 
  12.4  ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผู้ เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและ     
เจ้าหน้าที่ทีมที่ดี  การละเมิดกติกาการแข่งขัน  จะถูกผู้ตัดสินคาดโทษ ( ใบเหลือง ) 2 ครั้ง  จะติดต่อกันหรือไม่   
ก็ตามให้งดลงท าการแข่งขันในครั้งต่อไป 1 ครั้ง และนักกีฬาได้รับใบเหลืองครบ  3  ใน  ให้งดท าการแข่งขันอีก   
1 ครั้ง หรือผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน ( ใบแดง )  ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงให้งดลงแข่งขันในนัด
ต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง  ในกรณีที่เกิดมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทและชกต่อยกันให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไป      
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อย่างน้อย  2  ครั้ง  หรือตลอดรายการแข่งขันตามกรณีโทษที่  คณะกรรมการฯ  เห็นสมควรและน าเรื่องเสมอ    
ให้คณะกรรมการการอ านวยการแข่งขันพิจารณาโทษตามควร  แก่กรณีต่อไป 
  12.5  หากมีปัญหานอกเหนอจากที่ระบุไว้ในเรื่องของก าหนดการแข่งขัน  ให้อยู่ในดุลยพินิจ    
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน  เป็นผู้พิจารณาผลการพิจารณาของ   
คณะกรรมการฯ  ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ 
  12.6  ทีมที่แข่งขันจะต้องเข้าแข่งขันตามวัน  เวลา  และสนามแข่งขันที่ได้ก าหนดไว้ทีมใดลง
สนามแข่งขันแล้วเหลือผู้เล่นน้อยกว่า 7 คน  ในสนามให้ปรับเป็นแพ้  และทุกทีมต้องลงนาม  ท าการแข่งขัน   
ตามเวลาที่ก าหนด  หากทีมใดไม่ลงท าการแข่งขันตามก าหนดเวลาให้ปรับเป็นแพ้  โดยให้ทีมคู่แข่งขันเป็นผู้     
ชนะผ่าน  และกรณีที่มีไม่พร้อมจะลงท าการแข่งขันทั้ง 2 ทีม  ให้ปรับแพ้ทั้งคู่และจะต้องถูกก าหนดโทษปรับ   
เป็นเงิน  2,000  บาทต่อครั้ง  และจะต้องท าการแข่งขันตามก าหดการแข่งขันในครั้งต่อไป ตามปกติด้วย  
  12.7  ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงแข่งขัน  หรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขันต่อไป    
จนหมดเวลาการแข่งขัน หรือไม่เข้าแข่งขันตามรายการที่คณะกรรมการก าหนดถือว่ า  ทีมนั้นผิดมารยาทอย่าง
ร้ายแรงให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในครั้งนั้น  และถูกลงโทษให้ปรับเป็นเงิน 2,000  บาท  อาจพิจารณาตัดสินสิทธิ     
เข้าร่วมแข่งขันในครั้งต่อไป  พร้อมรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของทีมทราบอย่างเป็นทางการ      
ด้วยการป้องกันความเสียหายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ 
  12.8  ให้ผู้จัดการทีมของทีมที่จะลงแข่งขันในวันนั้น  ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่    
โดยล าดับหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขสมัคร  ไว้ตามแบบฟอร์มใบส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งขัน  
โดยมีผู้เล่นไม่เกิน  11 คน และผู้เล่นส ารองไม่เกิน  7  คน  การส่งรายชื่อนี้ต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการ   
แข่งขันหรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแข่งขัน          
ก่อนเวลาการแข่งขัน  1  ชั่วโมง  ของทุกวันที่มีการแข่งขัน  ณ  สนามแข่งขันของคู่นั้นๆ 
  12.9  การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ยนได้  3  คน  ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามา
แข่งขันอีกไม่ได ้
  12.10  ถ้าปรากฏหลักฐานว่า  ทีมใดปลอมแปลงรายชื่อและหรือชื่อสกุลผู้เข้าแข่งขัน  หรือส่ง    
ผู้ขาดคุณสมบัติเข้าร่วมท าการแข่งขันให้ปรับแพ้ในรอบนั้น  ไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตาม  โดยให้
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันประกาศระบุความผิด  รวมทั้งถอนสิทธิทีมออกจากการแข่งขัน  พร้อมรายงาน
เหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของทีมทราบอย่างเป็นทางการด้วย 
  12.11  นักกีฬาคนใดที่ถูกผู้ตัดสินให้ออก ( ใบแดง ) หรือถูกคาดโทษ  ( ใบเหลือง ) ตลอดจนถึง
เจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกผู้ตัดสินลงโทษ  จะมีผลติดต่อสืบเนื่องไปถึงการแข่งขันรอบต่อไปด้วย 
 

 ข้อ 13  การประท้วง 
  13.1  ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2560 
  13.2  ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน  ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเงิน ประกัน     
จ านวน 2,000  บาท  ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 24 ชั่ วโมง  หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันหากประท้วง   
ไม่เป็นผลให้ริบเงินประกันดังกล่าวตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ 
 อนึ่งเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา  ถ้าทีมใดมีนักกีฬาขาดคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน  ให้ปรับเป็นแพ้  
ตลอดการแข่งขัน และหากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาสามารถ
ด าเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได้ทันที  โดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณีในการยื่นประท้วง  และผลการพิจารณา    
หรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ถือเป็นที่สุด 
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 ข้อ 14.  อุปกรณ์การแข่งขัน 
  ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน  ให้ใช้ลูกบอลที่สหพันธ์ฟุตบอลนานานชาติ ( FIFA )  หรือสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ( F.A.T )  ให้การรับรอง 
 

 ข้อ 15.  รางวัลการแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการ  
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2560 

- รางวัลที่  1  ถ้วย/เหรียญชุบทอง และเกียรตบิัตร 
- รางวัลที่  2  ถ้วย/เหรียญชุบเงิน และเกียรตบิัตร 
- รางวัลที่  3  ถ้วย/เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร 
- โล่/ถ้วยรางวัลนักกีฬาฟุตบอลยอดเยี่ยม และเกียรตบิัตร 
- โล่/ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม และเกียรติบัตร 

 
ให้คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน มกราคม  พ.ศ.2560 
 

                      
(นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันฟุตซอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

************************************************* 
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุต

ซอล ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาระดับภาค และระดับชาติ 
ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาจึง
วางระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตซอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันฟุตซอล กีฬาอาชีวะศึกษาเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560” 

ข้อ 2. บรรดาระเบียบ หรือข้อบังคับที่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้ ก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขันตั้งแต่ ข้อ 4 เป็นต้นไป 
ข้อ 4. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
 4.1 คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันฟุตซอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ปรึกษาและ
ควบคุมการแข่งขัน 

 4.2 ประธานฝ่ายกีฬาฟุตซอล ของอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานกรรมการ 
  เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
 4.3 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 
 4.4 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 
 4.5 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 
 4.6 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
ข้อ 5. คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 
 5.1 ประธานฝ่ายฟุตซอลของอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานกรรมการ 
   เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
 5.2 ผู้ควบคุมการแข่งขันที่อาชีวศึกษาจังหวัด กรรมการ 
   เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
 5.3 ผู้ควบคุมการตัดสินที่อาชีวศึกษาจังหวัด กรรมการ 
   เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
 5.4 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัด เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
ข้อ 6. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 6.1 ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 

พ.ศ. 2560 
 6.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซ่ึงสมาคมฟุตซอลแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
ข้อ 7. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 7.1 เป็นนักเรียน นักศึกษาระดับปกติและระบบทวิภาคี ระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรีใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
 7.2 ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 22 ปี (ใช้ พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ. เกิด) 
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 7.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้นักกีฬาฟุตบอล ทีเ่ข้าท าการแข่งขันอาชีวะ
เกมส์ครั้งนี้ร่วมแข่งขันในประเภทกีฬาฟุตซอล ทุกกรณี 

ข้อ 8. ประเภทการแข่งขัน 
 การแข่งขันประเภทนี้เรียกว่า “การแข่งขันฟุตซอล” กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ข้อ 9 จ านวนผู้เข้าร่วมกี่แข่งขัน 
 9.1 ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน ได้ไม่เกิน 12 คน แต่ไม่น้อยกว่า 10 คน และผู้ควบคุม

ทีม ๆ ละ 3 คน โดยให้มีผู้เล่นในสนามไม่เกิน 5 คน และผู้เล่นส ารองไม่เกิน 7 คน 
ข้อ 10. คุณสมบัติและสิทธิของทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
 10.1 การแข่งขันระดับจังหวัด ให้อาชีวศึกษาจังหวัด ด าเนินการจัดการแข่งขันเพ่ือคัดเลือก

ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับภาค จังหวัดละ 1 ทีม 
 10.2 การแข่งขันระดับภาค ให้อาชีวศึกษาภาค ด าเนินการจัดการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกตัวแทน

อาชีวศึกษาภาค เข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ภาคละ 2 ทีม 
 10.3 การแข่งขันระดับชาติ  ทีมท่ีมีสิทธิเข้าแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ประเภททีมชาย 

จ านวน 12 ทีม ได้แก่ 
  10.3.1 ทีมชนะเลิศฟุตซอลชายกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ผ่านมา 1 ทีม 
  10.3.2 ทีมจังหวัดเจ้าภาพอาชีวะเกมส์ ในครั้งนี้ 1 ทีม 
  10.3.3 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศของการแข่งขันฟุตซอลชาย อาชีวะเกมส์ ระดับภาค 

รวม 10 ทีม 
 
 
 
ข้อ 11. หลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขัน 

  - นักกีฬาภาคเดียวกันไม่จัดให้พบกันในรอบแรก 
  - การตัดสินทั้งในระดับภาค และระดับชาติ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 11.1 การแข่งขันระดับภาคถ้ามีทีมส่งเข้ามาแข่งขันตั้งแต่ 12 ทีม ขึ้นไป ให้แบ่งการแข่งขัน
ออกเป็น 4 สาย 

  11.1.1 รอบแรกในแต่ละสายท าการแข่งขันพบกันหมดในสายเพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนน 
เป็นที่ 1 และท่ี2 ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบที่สอง 

  11.1.2 รอบที่สอง ท าการแข่งขันโดยใช้วิธีแพ้คัดออก โดยก าหนดคู่แข่งขัน ดังนี้ 
สาย A. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 1 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 2 
สาย B. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 2 แข่งขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 1 
สาย C. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 3 แข่งขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 4 
สาย D. ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 4 แข่งขันกับ ทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 3 
  11.1.3 รอบรองชนะเลิศ 
คู่ท่ี 1 ให้ทีมที่ชนะสาย A. ในรอบที่สอง แข่งขันกับ ทีมที่ชนะสาย C.ในรอบท่ีสอง 
คู่ท่ี 2 ให้ทีมที่ชนะสาย B. ในรอบที่สอง แข่งขันกับ ทีมที่ชนะสาย D.ในรอบท่ีสอง 
  11.1.4 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะ ในรอบรองชนะเลิศ แข่งขัน ชิงต าแหน่งชนะเลิศ

และให้ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 



3 
 

  11.1.5 การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ว
ผลปรากฏว่า เสมอกันในเวลาที่แข่งขันตามปกติ ให้หาผู้ชนะด้วยการใช้วิธีการเตะลูก ณ จุดเตะโทษตามกติกา
การแข่งขันฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ซึ่งสมาคมฯได้ประกาศใช้แล้ว เพื่อหา
ทีมชนะต่อไป โดยไม่มีการต่อการแข่งขัน 

 11.2 การแข่งขันระดับภาค ถ้ามีทีมส่งทีมเข้าแข่งขันน้อยกว่า 12 ทีม ให้คณะกรรมการฯเป็นผู้
พิจารณาเพ่ือความเหมาะสม หรือจัดให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย โดยด าเนินการแข่งขันเป็นรอบดังนี้ 

  11.2.1 รอบแรกให้แต่ละสายท าการแข่งขันแบบพบกันหมดสายเพ่ือคัดเลือกทีมที่มี
คะแนนเป็นที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสาย เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (ถ้าผลคะแนนเสมอกันให้ดูผลการ
แข่งขันในคู่แข่งขันถ้ายังเสมอกันให้จับสลากเพ่ือหาทีมท่ีจะเข้าไปเล่นในรอบต่อไป) 

  11.2.2 รอบรองชนะเลิศ 
คู่ท่ี 1 ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 1 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 2 
คู่ท่ี 2 ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ 2 แข่งขันกับ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสายที่ 1 
  11.2.3 รอบชิงชนะเลิศให้ทีมที่ชนะในรอบชนะเลิศ แข่งขัน ชิงต าแหน่งชนะเลิศและให้

ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
  11.2.4 การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศเมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ว

ปรากฏว่า เสมอกันในเวลาที่แข่งขันตามปกติ ให้หาผู้ชนะ ด้วยการใช้วิธีเตะลูก ณ จุดเตะโทษตามกติกาการ
แข่งขันฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพันธ์ฟุตบอล นานาชาติ (ฟีฟ่า) ซึ่งสมาคมฯได้ประกาศใช้แล้ว เพื่อหาทีม
ชนะต่อไป โดยไม่มีการต่อการแข่งขัน 

 11.3 การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 
  11.3.1 การแข่งขันในระดับภาค ก าหนดให้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันดังนี้ 
   ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย ให้ท าการจับสลากเข้าสายตามปกติ 
   ข. กรณีแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย ให้ท าการจับสลากเข้าสายตามปกติ 
  11.3.2 การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันของระดับภาค ให้ทีมท่ีรับเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขัน มีสิทธิที่จะเลือกเข้าสายหนึ่งสายใดและมีสิทธิที่จะเลือกแข่งขันเป็นคู่เปิดสนามได้ 
  11.3.3 การแข่งขันระดับชาติ ก าหนดให้จับสลาก แบ่งสายการแข่งขันดังต่อไปนี้ 
   ก. ประเภททีมชาย 12 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สายๆ ละ 3 ทีม 
   ข. ทีมชนะเลิศฟุตซอล กีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่แล้วให้จับสลากเป็นทีมยืนในสาย

หนึ่งสายใดก่อน แต่ไม่ต้องอยู่ร่วมกันกับทีมจังหวัดที่เป็นตัวแทนภายในภาคเดียวกัน 
   ค. จับสลากแยกทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศตัวแทนภายในภาคแต่ละภาคให้อยู่

แยกสายกัน 
   ง. ทีมจังหวัดเจ้าภาพมีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่งสายใดได้ 
   จ. ด าเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขัน ข้อ 11.1 ถึง 11.10 
 11.4 การจัดการให้มีการแบ่งสาย และการแข่งขันพบกันหมดในสาย ให้ใช้วิธีนับคะแนนของ

การแข่งขันร่วมกัน ถ้าทีมทีเข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลากเพ่ือหาล าดับของทีมซ่ึงจะด าเนินการ
จับสลากหาล าดับของทีมเมื่อการแข่งขันคู่สุดท้ายของสายนั้นๆ ได้เสร็จสิ้นลงโดยให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน หรือคณะกรรมการการด าเนินงานแข่งขันภาคและเจ้าหน้าที่ ซึ่งด าเนินการจับสลาก หาล าดับของทีม
ต่อไปส าหรับทีมท่ีจะต้องจับสลากหากไม่มีผู้แทนที่ได้รับมอบหมายมาท าการจับสลาก ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ มีสิทธิที่จะเชิญบุคคลใด 
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มาท าการจับสลากแทนก็ได้ และทีมนั้นๆ จะต้องยอมรับผลการจับสลากนั้น ส าหรับการนับคะแนน มี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  11.4.1 ทีมท่ีชนะได้ 3 คะแนน 
  11.4.2 ทีมท่ีเสมอได้ 1 คะแนน 
  11.4.3 ทีมท่ีแพ้ไม่ได้คะแนน 
 11.5 การแข่งขันเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 20 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที 
 11.6 อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง (ไม่เกิน 1 นาที) หากไม่ใช้สิทธิการขอเวลา

นอกในเวลาครึ่งแรกจะไม่สามารถ น าไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได้ 
 11.7 การจัดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขัน ของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขัน 

เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันภาคได้ประกาศไปแล้วทุกทีมจะต้อง
ปฏิบัติตามทุกประการ 

 11.8 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันภาค จะเลื่อนการ
แข่งขันของคู่แข่งขันใดๆ ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น สนามไม่อยู่ในสภาวะที่ใช้ท าการแข่งขันได้ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา ในกรณีเช่นนี้ ทีมที่ต้องเข้าแข่งขันจะต้องรับทราบ และปฏิบัติ
ตามโดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

 11.9 ก าหนดการแข่งขัน ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน
ภาค ได้ก าหนดไว้ ทีมต่างๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

 11.10 หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องขอก าหนดการแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันภาค เป็นผู้พิจารณาผลของการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้ 

ข้อ 12. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 12.1 การแต่งกายของนักกีฬา ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้น

ผู้รักษาประตู) และห้ามใช้ชุดแต่งกายสีด า การแต่งกายต้องแจ้งไว้ในใบสมัคร หรือวันที่ประชุมผู้จัดการทีม
ก่อนการแข่งขัน และต้องติดหมายเลขประจ าตัวทางด้านหน้า และด้านหลังเสื้อ พร้อมทั้งกางเกงต้องติด
หมายเลขให้เรียบร้อย 

 12.2 ในกรณีที่ชุดแข่งขันสีคล้ายคลึงกันให้ทีมท่ีมีชื่อแข่งขันอยู่หลังเปลี่ยนชุดแข่งขัน 
 12.3 ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมต้องติดหมายเลขท่ีแขนด้ายซ้ายให้ชัดเจน เครื่องหมายนี้ต้องน ามาเอง 
 12.4 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

ทีมท่ีดี การละเมิดกติกาการแข่งขัน จะถูกตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามให้งดลง
ท าการแข่งขันในครั้งต่อไป 1 ครั้ง และนักกีฬาได้รับใบเหลืองครบ 3 ใบ ให้งดท าการแข่งขันอีก 1 ครั้ง หรือผู้
ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 
ครั้ง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท และชกต่อยกัน ให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือ
ตลอดรายการแข่งขันตามกรณีโทษที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรและน าเรื่องเสนอให้คณะกรรมการ
อ านวยการแข่งขัน พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีต่อไป 

 12.5 หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของก าหนดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาผลของคณะ
กรรมการฯ ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ 
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 12.6 ทีมที่แข่งขันจะต้องเข้าแข่งขันตามวัน เวลา และสนามแข่งขันที่ได้ก าหนดไว้ทีมใดเมื่อถึง
เวลาลงสนามแข่งขันแล้วมีผู้เล่นอย่างน้อย 5 คน ในสนามให้ปรับเป็นแพ้ และทุกทีมต้อลงสนามท าการ
แข่งขันตามเวลาที่ก าหนด หากทีมใดไม่ลงท าการแข่งขันตามก าหนดเวลาให้ปรับเป็นแพ้โดยให้ทีมคู่แข่งขัน
เป็นผู้ชนะผ่าน และกรณีที่ทีมไม่พร้อมจะลงท าการแข่งขันทั้ง 2 ทีม ให้ปรับแพ้ทั้งคู่และจะต้องถูกก าหนดโทษ
ปรับเป็นเงิน 2,000 บาทต่อครั้ง และจะต้องท าการแข่งขันตามก าหนดการแข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติด้วย 

 12.7 ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงท าการแข่งขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขัน
ต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขัน หรือไม่เข้าแข่งขันตามรายการที่คณะกรรมการก าหนด ถือว่าทีมนั้นผิดมารยาท
อย่างร้ายแรง ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในครั้งนั้น และถูกลงโทษปรับเป็นเงิน 2,000 บาท อาจพิจารณาตัดสิทธิ
เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปพร้อมรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของทีมทราบอย่างเป็นทางการ
ด้วย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ 

 12.8 ให้ผู้จัดการทีมของทีมที่จะลงแข่งขันในวันนั้น ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่โดย
ล าดับหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขท่ีสมัครไว้ ตามแบบฟอร์มใบส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งขัน โดยมีผู้เล่นไม่เกิน 5 
คน และผู้เล่นส ารองไม่เกิน 7 คน การส่งรายชื่อนี้ต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการ
ด าเนินการแข่งขันภาค หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแข่งขัน ก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง 
ของทุกวันที่มีการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันของคู่แข่งขันนั้นๆ 

 12.9 ถ้าปรากฏหลักฐานว่า ทีมใดปลอมแปลงรายชื่อและหรือชื่อสกุลผู้เข้าแข่งขัน หรือส่งผู้ขาด
คุณสมบัติ เข้าร่วมท าการแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้ในรอบนั้น ไม่มีการท าการประท้วงหรือไม่ก็ตาม โดยให้
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันประกาศระบุความผิด รวมทั้งถอนสิทธิทีมออกจากการแข่งขันพร้อมรายงาน
เหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นตอนของทีมทราบอย่างเป็นทางการด้วย 

 12.10 นักกีฬาคนใดท่ีถูกผู้ตัดสินให้ออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกผู้ตัดสินลงโทษ จะมีผลต่อสืบเนื่องไปถึงการแข่งขันรอบต่อไปด้วย 

ข้อ 13. การประท้วง 
 13.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

อาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2560 
 13.2 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเงินประกันจ านวน 

2,000 บาท ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันหากประท้วงไม่เป็น
ผลให้ริบเงินประกันดังกล่าว ตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ 

อนึ่ง เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาขาดคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน 
และหากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา สามารถด าเนินการขอ
ตรวจสอบหลักฐานได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณีในการยื่นประท้วง และผลการพิจารณาหรือการ
ตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด 

ข้อ 14. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
 ลูกฟุตซอลที่ใช้ในการแข่งขัน ให้ใช้ลูกฟุตซอลที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) หรือสมาคม

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้หารรับรอง 
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ข้อ 15. รางวัลการแข่งขัน 
 ให้เป็นตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน

กีฬาอาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2560 
- รางวัลที่ 1 ถ้วย/เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร 
- รางวัลที่ 2 ถ้วย/เหรียญชุบเงิน และเกียรตบิัตร 
- รางวัลที่ 3 ถ้วย/เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร 
- โล่/ถ้วยรางวัลนักกีฬาฟุตซอลยอดเยี่ยม และเกียรตบิัตร 
- โล่/เกียรตบิัตรผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 

 
 ให้คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560 
 

                    
(นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

************************************ 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอล  ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  อาชีวศึกษาภาค  และ
ระดับชาติ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา  จึงวางระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา 
2560  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อที่  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัด     
การแข่งขันวอลเลย์บอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  2560 
 ข้อที ่ 2  บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อที ่ 3  ในระเบียบนี้  ก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขันตั้งแต่  ข้อ  4  เป็นต้นไป 
 ข้อที ่ 4  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
  4.1  คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันวอลเลย์บอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  2560 ที่ปรึกษา
และควบคุมการแข่งขัน 
  4.2  ประธานฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลของอาชีวศึกษาจังหวัด    ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์   
  4.3  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง รองประธานกรรมการ 
  4.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 
  4.5  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
  4.6  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง        กรรมการและผู้ช่วย 
          เลขานุการ 
 

 ข้อที ่ 5  คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 
  5.1  ประธานฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลของอาชีวศึกษาจังหวัด  ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
  5.2  ผู้ควบคุมการแข่งขันที่อาชีวศึกษาจังหวัด   กรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
  5.3  ผู้ควบคุมการตัดสินที่อาชีวศึกษาจังหวัด   กรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
  5.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัด     กรรมการและเลขานุการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
 

 ข้อที ่ 6  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  6.1  ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  
พ.ศ.2560   
  6.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  ซึ่งสมาคม
วอลเลย์บอลได้ประกาศใช้ 
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 ข้อที ่ 7  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  7.1  เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี  ระดับ  ปวช.  ปวส.  และปริญญาตรี
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และได้ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย   
1 ภาคเรียน 
  7.2  ต้องมีอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป  และไม่เกิน  22  ปี  (ใช้ พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย  พ.ศ. เกิด) 
 

 ข้อที ่ 8  ประเภทการแข่งขันและความสูงของตาข่าย 
  วอลเลย์บอลในร่ม 
   1.  ทีมชาย   ความสูงของตาข่าย  2.43  เมตร 
   2.  ทีมหญิง  ความสูงของตาข่าย  2.24  เมตร 
 

 ข้อที ่ 9  หลักเกณฑ์และจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  9.1  ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 12 คน แต่ไม่น้อยกว่า 10 คน และผู้ควบคุม
ทีมๆ ละ 3 คน โดยให้มีผู้เล่นในสนามไม่เกิน 6 คน ผู้เล่นส ารองไม่เกิน 6 คน  
  9.2  ระดับชาติ 
   วอลเลย์บอล  จ านวนทีมท่ีผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน  ได้แก่ 
    -  ทีมชนะเลิศกีฬาอาชีวะเกมส์  ครั้งที่แล้ว  1   ทีม 
    -  ทีมอาชีวศึกษาเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์  1   ทีม 
    -  ทีมท่ีผ่านการคัดเลือกแต่ละภาค (ภาคละ 2 ทีม) 10 ทีม 
      รวม    12 ทีม 
 ข้อที่  10  คุณสมบัติและสิทธิของทีมเข้าการแข่งขัน 
  - นักกีฬาภาคเดียวกันไม่จัดให้พบกันในรอบแรก 
  10.1  การแข่งขันระดับภาค 
           -  ในกรณีที่มีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  ไม่เกิน  5  ทีม  ให้ใช้วิธีการแข่งขันแบบพบ
กันหมด 
           -  ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 6–8 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2  สาย 
             รอบแรก  แข่งขันพบกันหมดในสาย  เพ่ือหาทีมที่มีคะแนนเป็นที่  1  และ  2  ของแต่
ละสายเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 
   รอบรองชนะเลิศ  ที่ 1 สาย  A – ที่ 2 สาย B   ที่ 2 สาย A – ที่ 1 สาย B 
   รอบชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ 
            -  ในกรณีที่ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 9-11  ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย 
   รอบแรก  แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย  เพ่ือหาทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1-4 ของแต่ละ
สายเข้าแข่งขันในรอบสอง 
   รอบสอง   ที่ 1 สาย A – ที่ 4 สาย B 
     ที่ 2 สาย A – ที่ 3 สาย B 
     ที่ 1 สาย B – ที่ 4 สาย A 
     ที่ 2 สาย B – ที่ 3 สาย A 
   รอบรอง  (ท่ี 1 สาย A – ที่ 4 สาย B) – (ท่ี 2 สาย B – ที่ 3 สาย A) 
     (ท่ี 1 สาย B – ที่ 4 สาย A) – (ท่ี 2 สาย A – ที่ 3 สาย B) 
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   รอบชิง  ผู้ชนะรอบรอง  ชิงชนะเลิศ 
            -  ถ้ามีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  12  ทีม  ขึ้นไป  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้พิจารณาวิธีการจัดการแข่งขัน  โดยพิจารณาจากจ านวนวันแข่งขัน  จ านวนสนามแข่งขัน 
  10.2  การจัดอันดับทีม 
           ทีมชนะ      2  คะแนน 
           ทีมแพ้      1  คะแนน 
           ทีมท่ีไม่มาปรากฏตัวหรือปฏิเสธที่แข่งขัน  0  คะแนน 
           การแข่งขันท่ีเป็นแบบพบกันหมดในแต่ละสายหากมีทีมตั้งแต่ 2 ทีม  หรือมากกว่า 2 ทีม  
มีคะแนนเท่ากัน  จะพิจารณาจัดอันดับ  ดังนี้ 
           ก.  น าคะแนนที่ได้ของทุกทีมในสายเดียวกัน  หารด้วยคะแนนที่เสีย  ทีมที่มีอัตราส่วน
มากกว่าเป็นทีมที่อยู่ในอันดับสูงกว่า 
           ข.  ในกรณีที่ด าเนินการตามข้อ  ก.  แล้วยังเท่ากันอยู่ให้น า เซ็ทที่ได้ของทุกทีมในสาย
เดียวกัน  หารด้วยเซ็ทท่ีเสีย  และพิจารณาอันดับเช่นเดียวกับข้อ  ก. 
           ค.  ถ้าด าเนินการตามข้อ  ก.  และ  ข.  แล้วยังเท่ากันอีกให้พิจารณา  ดังนี้ 
   -  ในกรณีเท่ากัน  2  ทีม  ให้พิจารณาเฉพาะการแข่งขันของคู่กรณีนี้  ทีมใดชนะถือว่ามี
อันดับที่ดีกว่า 
   -  ในกรณีเท่ากัน  3  ทีม  หรือมากกว่าให้น าผลการแข่งขันเฉพาะของทีมที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้นมาพิจารณา 
   -  ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ  ก.  และ  ข. 
  10.3  การแข่งขันระดับชาติ  สมาคมวอลเลย์บอลเป็นผู้ก าหนดวิธีการจัดการแข่งขัน 
  10.4  การจับสลากแบ่งสาย  ให้ทีมชนะเลิศ  ครั้งที่แล้ว  อยู่สาย  ง.  และ  ทีมเจ้าภาพอยู่สาย  
ก.  โดยทุกทีมต้องจับสลากเข้าสายแข่งขัน 
  10.5  รูปแบบการแข่งขัน 
           10.5.1  รอบแรกแข่งระบบ  2  ใน  3  เซ็ท 
           10.5.2  รอบสองขึ้นไป  แข่งระบบ  3  ใน  5  เซ็ท 
 

 ข้อ  11  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน   
  11.1  ทุกทีมต้องไปแข่งขันตามวัน  เวลา  และสถานที่แข่งขันตามที่ก าหนดไว้   
  11.2  ทีมใดที่ไม่พร้อมแข่งขันหลังจากเวลาที่ก าหนด  15  นาที  หรือ  ผู้เล่นไม่ครบ  6  คน  ให้
ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  เมื่อถูกปรับเป็นแพ้ด้วยเหตุใดก็ตาม  ทีมนั้นต้องแข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติ 
  11.3  ทีมใดมีเจตนาไม่ยอมแข่งขันในขณะที่ยังด าเนินการอยู่ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  และให้
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน  และคณะกรรมการเทคนิคการกีฬาพิจารณาโทษ 
  11.4  หัวหน้าทีมต้องมีแถบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนาด  2x8  เซนติเมตร  บริเวณใต้เลขด้านหน้า
เสื้อแข่งขัน 
  11.5  ทุกทีมต้องยอมรับนับถือผู้ตัดสิน  และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินและควบคุม
การแข่งขันในครั้งนั้น 
  11.6  ให้การแข่งขันเป็นไปตามก าหนดที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้  จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
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 ข้อ  12  การแต่งกายของนักกีฬา 
  -  นักกีฬาต้องแต่งกายตามแบบสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก าหนด 
  -  นักกีฬาทุกทีมต้องใส่ชุดแข่งขันแต่งกายตามสีที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด  
(ในวันที่มีการประชุมก าหนด) 
  -  เครื่องหมายการค้าค าโฆษณาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่มิใช่ชื่อจังหวัดจะมีขนาดเกิน 2x3 นิ้วไม่ได้ 
 

 ข้อ  13  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
  -  ผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่มประชุม  ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่ทางเจ้าภาพก าหนดหากไม่เข้าร่วม
ประชุม  จะไม่อนุญาตให้ท าหน้าที่ในการแข่งขันและรายงานให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบ 
  -  ตลอดการแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ดีและ
จะต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลโดยเคร่งครัด 
  -  การละเมิดกติกาจนถึงผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน  ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงจะต้อง
ถูกลงโทษ  จากคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันร่วมกับกรรมการเทคนิคการกีฬารายงานให้ทราบเพ่ือพิจารณา
ลงโทษต่อไป 
 

 ข้อ  14  การประท้วง 
  14.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2560 
  14.2  ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน  ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเงินประกันจ านวน  
2,000  บาท  ต่อคณะกรรมการจักการแข่งขัน  ภายใน  24  ชั่วโมง  หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันหากการประท้วงไม่
เป็นผลให้ริบเงินประกันดังกล่าว  ตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ 
 

 อนึ่ง  เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา  ถ้าทีมใดนักกีฬาขาดคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน  ให้ปรับเป็นแพ้
ตลอดการแข่งขัน  และหากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติ  ของนักกีฬาสามารถ
ด าเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณีในการยื่นประท้วงและผลการพิจารณาหรือ
การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ถือเป็นที่สุด 
 

 ข้อ  15  อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
  ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน  ให้ใช้ลูกวอลเลย์บอลที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติรับรอง
อุปกรณ์อ่ืน ๆ  ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
 

 ข้อ  16  ปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ 
  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการด าเนินงานแข่งขันเป็นผู้ พิจารณา  ค าตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สุด  จะอุทธรณ์มิได้ 
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 ข้อ  17  รางวัลการแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2560 
   - รางวัลที่  1  ถ้วย / เหรียญชุบทอง  และเกียรตบิัตร 
   - รางวัลที่  2  ถ้วย / เหรียญชุบเงิน   และเกียรตบิัตร 
   - รางวัลที่  3  ถ้วย / เหรียญชุบทองแดง และเกียรตบิัตร  
   โล่ / ถ้วยรางวัลนักกีฬาวอลเลย์บอลยอดเยี่ยม  ชาย  1  รางวัล , หญิง  1  รางวัล   
   โล่ / เกียรตบิัตรส าหรับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม      ชาย  1  รางวัล , หญิง  1  รางวัล   
 ให้คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
   

ประกาศ  ณ  วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 

 
(นายจีระพงษ์    หอมสุวรรณ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  2560 

................................................................................................................... 
 โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  ว่าด้วยการ       
จัดการแข่งขันบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  อาชีวศึกษาภาค 
และระดับชาติ  ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา จึงวางระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปี
การศึกษา 2560 ได้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  2560  ” 
 ข้อ 2.  บรรดาระเบียบ  หรือข้อบังคับที่ขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3.  ในระเบียบนี้  ก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขันตั้งแต่  ข้อ 4  เป็นต้นไป 
 ข้อ 4.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

4.1  คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ที่ ส านักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษามอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันบาสเกตบอล  อาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  
2560  ที่ปรึกษาและควบคุมการแข่งขัน 

4.2  ประธานกีฬาบาสเกตบอลของอาชีวศึกษาจังหวัด  ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวศึกษา 

4.3  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง    กรรมการ 
4.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง   กรรมการ 
4.5  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง   กรรมการ 
4.6  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง   กรรมการ 
 

 ข้อ 5.  คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 
  5.1  ประธานกีฬาบาสเกตบอลของอาชีวศึกษาจังหวัด   ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวศึกษา 
  5.2  ผู้ควบคุมการแข่งขันที่อาชีวศึกษาจังหวัด     กรรมการ 
         เจ้าภาพอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
  5.3  ผู้ควบคุมการตัดสินที่อาชีวศึกษาจังหวัด      กรรมการ 
 เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง    
 5.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัด        กรรมการและเลขานุการ 

เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง  
 ข้อ 6.  ข้อบังคับและกติกาแข่งขัน 
  6.1  ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2560 
  6.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันบาสเกตบอลของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยที่ใช้ใน
ปัจจุบัน 
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 ข้อ 7.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
  7.1  เป็นนักเรียน  นักศึกษาระบบปกติ  และระบบทวิภาคี  ระดับ ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียน อย่างน้อย 
1 ภาคเรียน 
  7.2  ต้องมีอายุตั้งแต่  15 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 22 ปี ( ใช้ พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ. เกิด) 
  7.3  นักกีฬาทีมชาติ  เยาวชนทีมชาติ  หมายถึง  นักกีฬาชาติไทย  ทีมเยาวชนชาติไทย 
ทีมชาติระดับนักเรียนไทย  ทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ มีสิทธิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ 3 คน แข่งได้ไม่เกิน  2  คน  นักกีฬาทีมชาติให้ถือปีย้อนหลัง
ไม่เกิน 3 ปี 
 

 ข้อ 8.  ประเภทการแข่งขัน 
 การแข่งขันประเภทนี้  เรียกว่า  การแข่งขันบาสเกตบอล ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560” 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมชาย และทีมหญิง 
 

 ข้อ 9.  หลักเกณฑ์  และจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  9.1  การแข่งขันระดับจังหวัด  ให้อาชีวศึกษาจังหวัด ด าเนินการจัดการแข่งขันเพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับภาค จังหวัดละ 2 ทีม ( ทีมชาย   
1 ทีม,ทีมหญิง 1 ทีม) และส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกินทีมละ 15 คน และต้องยืนยันรายชื่อนักกีฬาให้เหลือ
ทีมละ ไม่เกิน  12 คน (รวมหัวหน้าทีม) กรณีที่ไม่ยืนยันรายชื่อตามวันที่ก าหนด ให้ถือเอานักกีฬาตาม
รายชื่อ ตั้งแต่ล าดับที่ 1-12  เป็นนักกีฬาทีมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 
  9.2  การแข่งขันระดับภาค  ให้อาชีวศึกษาภาค ด าเนินการจัดการแข่งขันเพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนอาชีวศึกษาภาค เข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ภาคละ 4 ทีม ( ทีมชาย 2 ทีม ทีมหญิง 
2 ทีม) 
  9.3  การแข่งขันระดับชาติ  ทีมที่มีสิทธิเข้าแข่งขันในระดับชาติ  ประกอบด้วยประเภท 
ทีมชาย จ านวน 12 ทีม  ทีมหญิง จ านวน 12 ทีม  ได้แก่ 
   9.3.1  ทีมชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ผ่านมา 2 ทีม  
( ทีมชาย   1 ทีม ทีมหญิง 1 ทีม) 
   9.3.2  ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ ในครั้งนี้ 2 ทีม  
( ทีมชาย 1 ทีม ทีมหญิง 1 ทีม) 
   9.3.3  ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศของการแข่งขันบาสเกตบอล  อาชีวะเกมส์
ระดับภาค  รวม  20  ทีม ( ทีมชาย 10 ทีม ทีมหญิง 10 ทีม) 
  9.4  จ านวนผู้ควบคุมทีมและผู้ติดต่อทีมของแต่ละทีมจ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นผู้ฝึกสอน    
1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน  ผู้จัดการทีม 1  
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 ข้อ 10.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
  - นักกีฬาภาคเดียวกันไม่จัดให้พบกันในรอบแรก 
  - การตัดสินทั้งในระดับภาค และระดับชาติ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  10.1  ถ้ามีทีมเข้าแข่งขันไม่เกิน 5  ทีม ในแต่ละประเภท ( ชาย/หญิง) จะจัดการแข่งขัน
แบบพบกันหมดในประเภทนั้น  โดยทีมท่ีได้คะแนนเป็นอันดับ 1 เป็นทีมชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นรองชนะเลิศ 
และอันดับที่3 เป็นที่ 3 ตามล าดับ 
  10.2  ถ้ามีทีมเข้าแข่งขันตั้งแต่ 6-11 ทีม  ในแต่ละประเภท (ชาย/หญิง) ให้จัดแบ่งเป็น 2 
สายแล้วจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสายของประเภทนั้นๆ คัดเลือกทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 และ 2 
เข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  ทีมอาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกอยู่สายในสายหนึ่งในรอบแรก 
ส่วนการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  ก าหนดไว้ดังนี้ 
   ที่ 1 สาย A – ที ่2 สาย C , ที ่2 สาย A – ที่ 1  สาย C 

      ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย D,         ที่ 2  สาย B – ที่ 1  สาย D 
-  ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงชนะเลิศ 
-  ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ  ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 

  การจัดแบ่งสายในรอบแรก  จัดเป็นสายดังต่อไปนี้ 
   มี  6 ทีม  จัดเป็น  สาย A   มี3   ทีม , สาย B   มี 3   ทีม 

มี  7 ทีม  จัดเป็น  สาย A   มี4   ทีม , สาย B   มี 3   ทีม 
มี  8 ทีม  จัดเป็น  สาย A   มี4   ทีม , สาย B   มี 4   ทีม 
มี  9 ทีม  จัดเป็น  สาย A   มี5   ทีม , สาย B   มี 4   ทีม 
มี  10 ทีม จัดเป็น  สาย A   มี5   ทีม , สาย B   มี 5   ทีม 
มี  11 ทีม จัดเป็น  สาย A   มี5   ทีม , สาย B   มี 6   ทีม 

  10.3  ถ้ามีทีมเข้าแข่งขันตั้งแต่ 12 – 16 ทีม  ในแต่ละประเภท ให้จัดแบ่งเป็น 4 สายแล้ว
จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสายของประเภทนั้นๆ คัดเลือกทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 และ 2 เข้าไป
แข่งขันในรอบสอง ทีมอาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกอยู่ในสายใดสายหนึ่งในรอบแรก ส่วนการ
แข่งขันในรอบสอง ก าหนดไว้ดังนี้ 
  สาย A         สายB 

1. ที่  1  สาย A     1. ที่  2  สาย A 
2. ที่  2  สาย B     2. ที่  2  สาย B 
3. ที่  1  สาย C     3. ที่  2  สาย C 
4. ที่  2  สาย D    4. ที่  1  สาย D 
- แข่งขันแบบพบกันหมดในสายของประเภทนั้นๆ  คัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนเป็น อันดับ 

1 และ 2 เข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  โดยก าหนดไว้ดังนี้ 
ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย C ,     ที่ 2 สาย A – ที่ 1  สาย C 
ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย D,      ที่ 2 สาย B – ที่ 1  สาย D 

- ทีมท่ีชนะในรองรองชนะเลิศได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงชนะเลิศ 
- ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ  ครองต าแหน่งที่ 3   ร่วมกัน 
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การจัดแบ่งสายในรอบแรก  จัดเป็นสายดังต่อไปนี้ 
- มี 12 ทีม   จัดเป็น      สาย A มี3  ทีม , สาย B มี 3 ทีม , สาย C มี 3 ทีม , สาย D มี 3 ทีม 
- มี 13 ทีม   จัดเป็น      สาย A มี4  ทีม , สาย B มี 3 ทีม , สาย C มี 3 ทีม , สาย D มี 3 ทีม 
- มี 14 ทีม   จัดเป็น      สาย A มี4  ทีม , สาย B มี 4 ทีม , สาย C มี 3 ทีม , สาย D มี 4 ทีม 
- มี 15 ทีม   จัดเป็น      สาย A มี4  ทีม , สาย B มี 4 ทีม , สาย C มี 4 ทีม , สาย D มี 3 ทีม 
- มี 16 ทีม   จัดเป็น      สาย A มี4  ทีม , สาย B มี 4 ทีม , สาย C มี 4 ทีม , สาย D มี 4 ทีม 
 ข้อ 11.  การจัดอันดับของทีม 
  11.1  ทีมชนะเลิศได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน ทีมที่มาแข่งขันไม่ทันภายใน 30 นาที  
และไม่มาท าการแข่งขัน  หรือถูกปรับเป็นแพ้ในกรณีท่ีผู้ตัดสินสั่งให้ลงแข่งขันได้  0  คะแนน 

  11.2  กรณีทีมที่คะแนนเท่ากัน  ให้พิจารณาอันดับ ดังต่อไปนี้ 
   11.2.1  ทีมมคีะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้พิจารณาว่าทีมใดเป็นอันดับก่อนหรือหลัง
ให้ถือผลการแข่งขันระหว่าง 2 ทีม ในรอบนั้น 
   11.2.2  ทีมมีคะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ต้องการเข้ารอบ 2 ทีม ให้จับสลาก
เข้ารอบก่อน 2 ทีม แล้วก าหนดว่าทีมเป็นอันดับก่อนหรือหลัง  ให้ถือผลการแข่งขันระหว่าง 2 ทีมในรอบ
นั้น 
   11.2.3  กรณีทีมมีคะแนนเท่ากัน  2 ทีม ต้องการเข้ารอบต่อไปทีมเดียวให้จับ
สลากหาทีมเข้ารอบ 
   11.2.5  การด าเนินการจับสลากเข้ารอบ  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 ข้อ 12.  มารยาท,  ข้อปฏิบัติทั่วไปของผู้ฝึกสอน, หัวหน้าทีม และผู้จัดการทีม 
  12.1  การรายงานตัวของนักกีฬา  เพ่ือให้คณะกรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐาน  จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  ก่อนลงท าการ
แข่งขันทุกครั้ง 
  12.2  นักกีฬาที่มีสิทธิลงท าการแข่งขัน  จะต้องเป็นนักกีฬาที่มีรายชื่อตามที่ผู้ฝึกสอนได้ลง
รายชื่อไว้ก่อนเริ่มท าการแข่งขัน  หากไม่มีชื่อในใบส่งรายชื่อในเกมส์ใดแล้วนักกีฬาผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิลงท า
การแข่งขันในเกมส์นั้น 
  12.3  นักกีฬา (รวมถึงหัวหน้าทีม) ผู้ฝึกสอน  ผู้จัดการทีม และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามทีมต้อง
เคารพยอรับการตัดสินของผู้ตัดสิน  และกรรมการควบคุมการแข่งขัน  โดยไม่แสดงอาการ กิริยา พูดจา  
อันเป็นการแสดงถึงการ ไม่เคารพการตัดสิน ทั้งในสนามและนอกสนามแข่งขัน 
  12.4  นักกีฬา ( รวมถึงหัวหน้าทีม ) ผู้ฝึกสอน  ผู้จัดการทีม และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามทีม
ต้องไม่แสดงอาการ กิริยา หรือ ส่งเสริมให้บุคคลอ่ืนกระท าการอันเกิดเหตุให้การแข่งขันความรุนแรงทั้ง   
ในสนามและนอกสนามแข่งขัน 
  12.5  เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขันนักกีฬา ( รวมถึงหัวหน้าทีม )  ผู้ฝึกสอน 
ผู้จัดการทีม  และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามทีมต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินกรรมการ
ควบคุมการแข่งขัน คณะกรรมการ 
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  12.6  หัวหน้าทีม  คือ  ผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของทีมนานามแข่งขัน  สนามติดต่อสื่อสารเพ่ือ
ขอทราบข้อเท็จจริงจากกรรมการผู้ตัดสินอย่างสุภาพในระหว่างการแข่งขัน  ซึ่งจะกระท าได้เมื่อเป็นเกมการ
แข่งขันหยุด หรือเป็นบอลตายและนาฬิกาการแข่งขันหยุดเดินเท่านั้น 
  12.7  นักกีฬา  5 คนแรก ที่ผู้ฝึกสอนได้แจ้งรายชื่อไว้  หากปรากฏว่าก่อนภายหลังเริ่ม
การแข่งขันไปแล้วไม่นานพบว่าผู้เล่นมีผู้เล่น  5 คนแรก  ตามท่ีแจ้งไว้  ผู้เล่นคนนั้นต้องเปลี่ยนตัวออกและ
ให้ผู้เล่น 5 คนแรก  ที่ถูกต้องลงเล่นแทนและจะไม่มีการลงโทษใดๆ ต่อทีมนั้น 
  12.8  ผู้เล่น 5 คนที่ฝึกสอนได้แจ้งไว้อาจเปลี่ยนตัวได้ในกรณีเกิดการบาดเจ็บแต่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการผู้ตัดสิน  ในกรณีนี้ฝ่ายตรงข้ามสามารถเปลี่ยนตัวได้ 1 คน 
  12.9  ในกรณีที่ไม่มีผู้ฝึกสอนหรือผู้ฝึกสอนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  โดยไม่มีชื่อ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฝนบันทึกคะแนน (หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้) หัวหน้าทีมจะท า
หน้าที่แทนผู้ฝึกสอน 
  12.10  ในกรณีหัวหน้าทีมซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนตามกระท าฟาล์วเสียสิทธิ หรือเกิด
การบาดเจ็บและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นักกีฬาที่ท าหน้าที่แทนหัวหน้าทีมต้องปฏิบัติหน้าที่แทน
เข้าในการเป็นผู้ฝึกสอนด้วย 
  12.11  ในกรณีนักกีฬาเป็นโรคติดต่อ เช่น โรคทางผิวหนัง อีสุกอีใส  ตาแดง เป็นต้น หรือ
มีบาดแผลที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  จะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขันจนกว่าจะหายเป็นปกติ หรือได้รับ
อนุญาตจากแพทย์  โดยมีใบรับรองของแพทย์มายืนยันต่อฝ่ายด าเนินการจัดการแข่งขันหรือแทนสมาคม
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทยฯ 
 ข้อ 13.  การแต่งกายของนักกีฬา 
  13.1 ให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขันแต่งกายให้ถูกต้อง  ตามกติกาของสมาคมบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย  ที่ใช้ในปัจจุบัน ( พ.ศ.2560 ) และจะมีเครื่องหมายการค้า  ท าโฆษณาหรือสัญลักษณ์อันเป็น
การที่โฆษณาท่ีมใิช่ชื่อจังหวัดเป็นที่ประจักษ์เกินกว่าขนาด 2x3 นิ้วไม่ได้ 
  13.2  ทุกทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด คือ  ชุดสีอ่อน 1 ชุด และสีเข้ม 1 ชุด โดย
ก าหนดให้ทีมชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขันสวมชุดสีอ่อน  ทีมชื่อหลังสวมชุดสีเข้ม 
  13.3  ให้นักกีฬาสวมชุดที่มีหมายเลขบนเสื้อแข่งขันด้านหน้า ผ ขนาดสูง 10 ซม.) และ
ด้านหลัง ( ขนาดสูง 60 ซม.) ตั้งแต่หมายเลข 0-99  โดยสีของหมายเลขตัดกับสีของเสื้ออย่างชัดเจน 

 ข้อ 14. การประท้วง 
  14.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 
  14.2  ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน  ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเงินประกัน 
จ านวน 2,000   บาท  ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ภายใน 24 ชั่วโมง  หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน  หาก
การประทว้งไม่เป็นผล ให้ริบเงินประกันดังกล่าว  ตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ 
  อนึ่ง เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา  ถ้าทีมใดมีนักกีฬาขาดคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน
ให้ปรับเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน  และหากกรรมการจัดการแข่งขัน  มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของ
นักกีฬาสามารถด าเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได้ทันที  โดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณีในการยื่นประท้วง
และผลในการพิจารณา การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นดีที่สุด 
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 ข้อ  15.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
  ลูกบาสเกตบอลที่ใช้ในการแข่งขัน  ให้ใช้ลูกบาสเกตบอลที่สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ 
(FIBA) ให้การรับรองโดยประเภทบาสเกตบอลชายใช้ลูกบาสเกตบอลขนาดเบอร์ 7 และประเภท
บาสเกตบอลหญิง ใช้ลูกบาสเกตบอลขนาดเบอร์ 6 

 ข้อ 16.  รางวัลการแข่งขัน 
16.1.ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2560 
- รางวัลที่  1  ถ้วย/เหรียญชบุทอง และเกียรตบิัตร 
- รางวัลที่  2  ถ้วย/เหรียญชบุเงิน  และเกียรตบิัตร 
- รางวัลที่  3  ถ้วย/เหรียญชบุทองแดง และเกียรติบัตร 
- โล่/ถ้วยรางวัลนักกีฬาบาสเกตบอลยอดเยี่ยม และประกาศนียบัตร ชาย 1 รางวัล 
หญิง 1 รางวัล 
- โล่/ถ้วยรางวัลผูฝ้ึกสอนยอดเยี่ยม และเกียรติบัตร 

16.2.การพิจารณานักกีฬายอดเยี่ยม ชาย – หญิง ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  16.2.1.พิจารณาจากทีมที่เข้ารอบ  4  ทีมสุดท้าย  
  16.2.2.เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือไม่เป็นก็ได้ 
  16.2.3.เป็นนักกีฬาทีมีความสามารถเด่นท้ังเกมรุกและเกมรับ 
  16.2.4.เป็นนักกีฬาที่มีความเหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล 
  16.2.5 เป็นนักกีฬาที่มีโอกาสก้าวไปเล่นในระดับสูงต่อไปได้ 
  16.2.6.เป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
  16.2.7.เกณฑ์อ่ืน ๆ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
16.1  การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 

   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเป็นผู้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 

ให้คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560 
 

                  
(นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อ กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

************************************ 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัด        
การแข่งขันเซปักตะกร้อ  ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  อาชีวศึกษาภาค    
และระดับชาติ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  จึงวางระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปี
การศึกษา  2560  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อที ่ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัด     
การแข่งขันเซปักตะกร้อ  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  2560 
 ข้อที ่ 2  บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อที ่ 3  ในระเบียบนี้  ก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขันตั้งแต่  ข้อ  4  เป็นต้นไป 
 ข้อที ่ 4  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
  4.1  คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อ  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  
2560  ที่ปรึกษาและควบคุมการแข่งขัน 
  4.2  ประธานฝ่ายกีฬาเซปักตะกร้อของอาชีวศึกษาจังหวัด    ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์   
  4.3  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง รองประธานกรรมการ 
  4.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 
  4.5  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
  4.6  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง           กรรมการและผู้ช่วย 
          เลขานุการ 
 

 ข้อที ่ 5  คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 
  5.1  ประธานฝ่ายกีฬาเซปักตะกร้อของอาชีวศึกษาจังหวัด  ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
  5.2  ผู้ควบคุมการแข่งขันที่อาชีวศึกษาจังหวัด   กรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
  5.3  ผู้ควบคุมการตัดสินที่อาชีวศึกษาจังหวัด   กรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
  5.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
 ข้อที ่ 6  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  6.1  ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาชีวะ 
เกมส์  พ.ศ.2560 
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 ข้อที ่ 7  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  7.1  เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
  7.2  ต้องมีอายุตั้งแต่  15 ปีขึ้นไป และไม่เกิน  22 ปี  (ใช้ พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย  พ.ศ. เกิด) 
 

 ข้อที ่ 8  ประเภทการแข่งขัน 
  การแข่งขันประเภทนี้  เรียกว่า  “การแข่งขันเซปัก-ตะกร้อ”  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปี
การศึกษา  2560  โดยแบ่ง  การแข่งขันออกเป็น  4  ประเภท 
  8.1  ประเภททีมชุดชาย 
  8.2  ประเภททีมชุดหญิง 
  8.3  ประเภททีมเดี่ยวชาย 
  8.4  ประเภททีมเดี่ยวหญิง 
 

 ข้อที ่ 9  จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  9.1  เซปัก-ตะกร้อชาย – หญิง  ประเภททีมชุด  ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อย
กว่า  9  คน  แต่ไม่เกิน  12  คน  (ให้มีจ านวนเจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอน  ผู้ควบคุมทีมได้ไม่เกิน  3  คน) 
  9.2  เซปัก-ตะกร้อชาย – หญิง  ประเภททีมเดี่ยวส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อย
กว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  5  คน  (ผู้ควบคุมทีมไม่เกิน 3 คน) 
  9.3  การจัดการแข่งขันให้จัดการแข่งขันทีมเดี่ยวให้เสร็จสิ้นก่อน  จึงจัดการแข่งขันทีมชุดทั้ง
ประเภททีมชายและทีมหญิง 
 

 ข้อที ่ 10  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
  10.1  ระดับจังหวัด 
           ให้แต่ละสถานศึกษาคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษา  ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
จังหวัด  สถานศึกษาละ  1  ทีม / ประเภท  (ชาย  1  ทีม , หญิง  1  ทีม)  (ตามข้อ 8) 
  10.2  ระดับภาค 
           ให้แต่ละอาชีวศึกษาจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคได้ประเภทละ 1 ทีมเพ่ือ  
คัดเลือกตัวแทนภาคให้ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ภาคละ 2 ทีม/ประเภท (ชาย 2 ทีม,  หญิง 2  
ทีม (ตามข้อ 8)  ให้ใช้ชื่อตาม อศจ.ภาค  แต่ละภาค(ภาคเหนือ , ภาคกลาง , ภาคใต้ , ภาคตะวันออกและกทม) 
  10.3   ระดับชาติ 
           ทีมท่ีมีสิทธิเข้าแข่งขันในระดับชาติ  ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ  จ านวน  12  ทีม   
           10.3.1  ทีมชนะเลิศเซปัก-ตะกร้อ  ประเภททีมชุด และทีมเดียว  ทีมชายและหญิง
            กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่แล้ว (กรณีทีมแชมป์เก่าครั้งที่แล้วไม่สามารถส่งได้  
            ให้เป็นสิทธิของภาคนั้นโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมภาคนั้น ๆ) 
           10.3.2  ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
           10.3.3  ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภททีมชุดของการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อ  
            กีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  รวมจ านวน  10  ทีม (ตามข้อ 8) 
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 ข้อ  11  วิธีการจัดการแข่งขัน   
  - นักกีฬาภาคเดียวกันไม่จัดให้พบกันในรอบแรก 
  - การตัดสินทั้งในระดับภาค และระดับชาติ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  11.1  การจัดการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อ  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดและภาค  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันในแต่ละระดับ 
  11.2  การจัดการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อ  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติให้แบ่งการ
แข่งขันแบบแพ้ 2 ครั้งคัดออกทั้งประเภททีมชายและหญิง ตามผัง โดยเปิดโอกาสให้ทีมแชมป์เก่าและเจ้าภาพ
เลือกอยู่ในสาย A และ B 
  รอบแรก  แข่งขันแบบแพ้ 2 ครั้งคัดออกเพ่ือหาทีมท่ี  1  และที่  2  ของแต่ละสายเข้าแข่งขัน
ในรอบสอง  
  รอบสอง  จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  โดยไขว้สายดังนี้ 
   A:  ที่  1  สาย  A-  ที่  2  สาย  B 
   B:  ที่  2  สาย  A-  ที่  1  สาย  B 
   C:  ที่  1  สาย  C-  ที่  2  สาย  D 
   D:  ที่  2  สาย  C-  ที่  1  สาย  D 
  เอาทีมที่ชนะไปเข้ารอบรองชนะเลิศ 
  รอบรองชนะเลิศ  (4 ทีม) 
  จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  โดยไขว้ข้ามสาย  ดังนี้ 
  รอบรองชนะเลิศ  ให้ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ  แข่งขันชิงต าแหน่งชนะเลิศ  และทีมที่แพ้
ในรอบรองชนะเลิศ  ได้ครองดับที่  3 ร่วมกัน 
  11.3  การด าเนินการจับสลากเข้าสาย(ตามแผนผัง) ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 
 

 ข้อ  12  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  12.1  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  กรรมการตัดสิน  และเจ้าหน้าที่  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  12.2  ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวที่ได้ลงทะเบียบ
ไว้แล้วในแบบการแข่งขันประจ าวัน  ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือตามค าสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้
ปรับเป็นแพ้  ในกรณีดังกล่าวเป็นประเภทใด  ให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันแจ้งให้คณะกรรมการ
อ านวยการต่อไป 
 

 ข้อ  13  การแต่งกายของนักกีฬา 
  ให้เป็นไปตามกติกาเซปัก-ตะกร้อของสหพันธ์เซปัก-ตะกร้อ  (ISTAF)  ก าหนด 
 

 ข้อ  14  การประท้วง 
  14.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2560 
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  14.2  ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน  ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเงินประกัน
จ านวน  2,000  บาท  ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ภายใน  24  ชั่วโมง  หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันหากการ
ประท้วงไม่เป็นผลให้ริบเงินประกันดังกล่าว  ตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ 
 
 อนึ่ง  เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา  ถ้าทีมใดนักกีฬาขาดคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน  ให้ปรับเป็น
แพ้ตลอดการแข่งขัน  และหากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติ  ของนักกีฬา
สามารถด าเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณีในการยื่นประท้วงและผลการ
พิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ถือเป็นที่สุด 
 

 ข้อ  15  อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยหรือ
การกีฬาแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย 
  15.1  ลูกตะกร้อ  ประเภทเซปัก-ตะกร้อชาย  MT 908 
  15.2  ลูกตะกร้อ  ประเภทเซปัก-ตะกร้อหญิง MT 909 
  15.3  เน็ตตะกร้อ 
  15.4  ในการแข่งขันอาชีวะเกมส์ในระดับชาติให้มีสนามที่ด าเนินการแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 
สนาม แบ่งเป็นชาย 2  สนาม หญิง 2 สนาม 
 

 ข้อ  16  รางวัลการแข่งขัน 
  16.1  ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2558 
   - รางวัลที่  1  ถ้วย / เหรียญชุบทอง  และเกียรตบิัตร  

(เฉพาะเกียรตบิัตรมอบให้ผู้ควบคุมผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ไม่เกิน  3  คน) 
   - รางวัลที่  2  ถ้วย / เหรียญชุบเงิน  และเกียรตบิัตร  

(เฉพาะเกียรตบิัตรมอบให้ผู้ควบคุมผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ไม่เกิน  3  คน) 
   - รางวัลที่  3  ถ้วย / เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  

(เฉพาะเกียรตบิัตรมอบให้ผู้ควบคุมผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ไม่เกิน  3  คน) 
โล่ / ถ้วยรางวัลนักกีฬาเซปัก-ตะกร้อยอดเยี่ยม  ชาย  1  รางวัล , หญิง  1  รางวัล  
(พร้อมเกียรตบิัตร) 

   โล่ / เกียรตบิัตรผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  ชาย  1  รางวัล , หญิง  1  รางวัล   
  16.2  การพิจารณานักกีฬายอดเยี่ยม  ชาย – หญิง  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ต่อไปนี้ 
           16.2.1  พิจารณาจากทีมที่เข้ารอบ  4  ทีมสุดท้าย 
           16.2.2  เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือไม่เป็นก็ได้ 
           16.2.3  เป็นนักกีฬามีความสามารถเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับ 
           16.2.4  เป็นนักกีฬาที่มีโอกาสก้าวไปเล่นในระดับสูงต่อไปได้ 
           16.2.5  เป็นผู้ที่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
           16.2.6  เกณฑ์อ่ืน ๆ  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
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  16.3  การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ด าเนินการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ  เสนอดังนี้ 
            16.3.1  ผู้แทนกรรมการตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ 1 คน 
            16.3.2  ผู้แทนกรรมการเทคนิคสนามเซปักตะกร้อ 1 คน 
            16.3.3  ผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ 1 คน 
 ให้คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่  25   เดือน มกราคม  พ.ศ.2560 
 

                   
(นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 



ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ว่าด้วยกาจัดการแข่งขันเปตองกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2560 

*************************** 
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันเปตอง ใน

การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  อาชีวศึกษาภาค และระดับชาติ ให้เป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงวางระเบียบว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันเปตอง กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียนว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันเปตอง กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560” 

ข้อ 2. บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับที่ขัด หรือแย้งกับกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้ ก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขันตั้งแต่ ข้อ 4 เป็นต้นไป 
ข้อ 4. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

  4.1 คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มอบหมายหน้าที่ควบคุมการแข่งขันเปตองกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ปรึกษาและควบคุมการ
แข่งขัน 
  4.2 ประธานฝ่ายกีฬาเปตองของอาชีวศึกษาจังหวัด   ประธานกรรมการ 
        เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
  4.3 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง  รองประธานกรรมการ 
  4.4 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 

4.5 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
4.6 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและ  

           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ 5. คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 

5.1 ประธานฝ่ายกีฬาเปตองของอาชีวศึกษาจังหวัด   ประธานกรรมการ 
      เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
5.2 ผู้ควบคุมการแข่งขันที่อาชีวศึกษาจังหวัด   รองประธานกรรมการ 
      เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
5.3 ผู้ควบคุมการตัดสินที่อาชีวศึกษาจังหวัด    กรรมการ 
      เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
5.4 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัด     กรรมการและเลขานุการ 
      เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 

 
ข้อ 6. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

6.1 ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน กีฬาอาชีวะเกมส์ 
พ.ศ. 2560  

6.2 ให้ใช้กติกาสากลการเล่นเปตองของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P) 
ข้อ 7. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

7.1 เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวีภาคี ระดับ  ปวช.  ปวส.  และปริญญาตรี  
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 

7.2 ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป และไม่เกิน 22 ปี (ใช้พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ. เกิด) 
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ข้อ 8. ประเภทการแข่งขัน  
โดยแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 9 ประเภท 

8.1 ประเภท SHOOTING ชาย 
8.2 ประเภท SHOOTING หญิง 
8.3 ประเภทชายเดี่ยว   (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
8.4 ประเภทหญิงเดี่ยว   (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)  
8.5 ประเภทชายคู่   (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
8.6 ประเภทหญิงคู่  (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
8.7 ประเภทคู่ผสม  (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
8.8 ประเภททีมชาย  (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก) 
8.9 ประเภททีมหญิง  (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก) 

ข้อ 9. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
 ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ของทีมตัวแทนภาค ในแต่ละภาค (5 ภาค) ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 

9.1 นักกีฬาชาย  จ านวน 10 คน ผู้ฝึกสอน จ านวน 2 คน รวม 12 คน 
9.2 นักกีฬาหญิง จ านวน 10 คน ผู้ฝึกสอน จ านวน 2 คน รวม 12 คน 
9.3 การส่งรายชื่อนักกีฬาชาย – หญิง (รายชื่อรวม) ตามข้อ 9.1 และข้อ 9.2 ให้ทุกจังหวัด ส่ง

รายชื่อนักกีฬาลงท าการแข่งขันตามประเภทที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยน
ประเภทการแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

9.4 การปรับเปลี่ยนตัวกีฬา(นักกีฬาส ารอง) ลงท าการแข่งขันรอบคักเลือก ระดับภาค (เฉพาะ
ประเภทชายคู่ – หญิงคู่ ทีมชาย – ทีมหญิง)  

 - ประเภทชายคู่   จ านวน 2 คน (ส ารอง 1 คน) – หญิงคู่   จ านวน 2 คน (ส ารอง 1 คน)  
 - ประเภททีมชาย จ านวน 3 คน (ส ารอง 1 คน) – ทีมหญิง จ านวน 3 คน (ส ารอง 1 คน)  
 หมายเหตุ  ประเภท SHOOTING =ชาย/หญิง สามารถลงแข่งขันได้เฉพาะหรือมาจากทั้งประเภท

คู่และประเภททีม 3 คน โดยลงแข่งขันได้ประเภทละ 1 คน 
9.5 ให้ท าการเปลี่ยนตัวนักกีฬาส ารอง ลงท าการแข่งขัน (ตามข้อ 9.4 ได้โดย นักกีฬาชาย-หญิง 

ลงท าการแข่งขันในประเภทชายคู่ – หญิงคู่, ทีมชายและทีมหญิงระหว่างเกมส์การแข่งขัน (เปลี่ยนนักกีฬาส ารอง
ได้ 1 เกมส์/1 ครั้ง เท่านั้นเมื่อขึ้นเกมส์ใหม่สามารถลงได้ตามปกติ) 

 
ข้อ 10. วิธีการจัดการแข่งขัน 

  - นักกีฬาภาคเดียวกันไม่จัดให้พบกันในรอบแรก 
  - การตัดสินทั้งในระดับภาค และระดับชาติ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 10.1 ประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่,หญิงคู่, คู่ผสม, ทีมชายและทีมหญิง จะใช้วิธีการ
ด าเนินการดังนี้ ในระดับภาคใช้การแบ่งสายๆ ละ 4 ทีม ชนะ 2 ครั้ง เข้ารอบ แพ้ 2 ครั้ง ตกรอบและจับสลากทุก
ครั้ง จนถึงรอบชนะเลิศผู้แพ้ได้ล าดับ 3 ร่วมกัน  

10. 2 ทีมท่ีมีคะแนนการแข่งขันเท่ากัน ให้ด าเนินการดังนี้ 
10.2.1 ดูคู่กรณีก่อน (ตั้งแต่ 2 ทีม ไม่เกิน 3 ทีม) 
10.2.2 ใช้วิธีน าแต้มได้ แต้มเสีย มาบวกลบแต้ม ลบแต้มเสียแล้วจัดล าดับทีมใดได้แต้ม

มากกว่า เป็นผู้ชนะได้เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป 
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  10.3 ประเภท SHOOTING  ชาย – หญิง 
   10.3.1 นักกีฬาชายจ านวน 5 ภาค ภาคละ 2 คน รวม 10 คน นักกีฬาหญิงจ านวน 5 
ภาค ภาคละ 2 คน รวม 10 คน    
   รอบแรก นักกีฬา 10 คน จะใช้วิธีการแข่งขันแบบเก็บคะแนนทุกคน  โดยจะคัดนักกีฬา  
คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  และอันดับที่ 2 ( กลุ่ม 1 ) จ านวน  2  คน  เพื่อไปเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ( อันดับ
ที่ 9  และอันดับ 10 ตกรอบ) 
   รอบสอง  นักกีฬา  6  คน  (อันดับที่ 3 – อันดับที่ 8 )  จะใช้วิธีการจัดการแข่งขันแบบ
เก็บคะแนนทุกคน  โดยจะคัดนักกีฬาคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  และอันดับที่ 2 (กลุ่ม 2 )จ านวน 2 คน เพื่อไปเข้า
แข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ( อันดับ 3 – อันดับ 6 ตกรอบ ) 
   รอบรองชนะเลิศ  (คู่ที่ 1 ) นักกีฬาคะแนน อันดับที่ 1 ( กลุ่ม 1 ) แข่งขันกับนักกีฬา
คะแนนอันดับที่ 2 (กลุ่มที่ 2 ) (คู่ท่ี 2 )  นักกีฬาคะแนนอันดับที่ 2 (กลุ่ม 1 ) แข่งขันกับนักกีฬาคะแนนอันดับที่ 1 
(กลุ่ม 2 ) ผู้ชนะเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ( FINAL)  ผู้แพ้ได้ครองเหรียญทองแดงทั้ง 2 คน 
 
หลักเกณฑ์การจัดอันดับการแข่งขันเปตอง ประเภท SHOOTING  ของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP) 

การแข่งขันเปตองประเภท  SHOOTING  ในกรณีคะแนนเท่ากัน  ไม่สามารถจัดอันดับได้ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีคะแนนเท่ากันในรอบเก็บคะแนน  โดยมีนักกีฬาครบตามจ านวนที่ต้องการในรอบต่อไปให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ให้ดูคะแนนที่ท าได้แต่ละครั้ง  โดยเริ่มจากที่ท าได้  5 คะแนน  นักกีฬาคนใดท าได้ 5  
คะแนน  มากครั้งกว่าได้จัดอันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน 

1.2 ให้ดูคะแนนที่ท าได้แต่ละครั้ง  โดยเริ่มจากที่ได้  3 คะแนน  นักกีฬาคนใดท าได้  3  คะแนน 
มากครั้งกว่าได้จัดอันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน 

1.3 ให้ดูคะแนนรวมของแต่ละสถานี  โดยเลือกคะแนนที่มากท่ีสุดมา 1 สถานี จาก 5 สถานี 
นักกีฬาคนใดมีคะแนนมากกว่าได้อันดับที่ดีกว่า 

 10.4  รอบรองชนะเลิศ  ประเภท  SHOOTING  ชาย-หญิง  ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว  ชายคู่  
คู่ผสม  ทีมชายและทีมหญิง 

  10.4.1 คู่ท่ี 1 ทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 1 แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน  อันดับที่ 4 
  10.4.2 คู่ที่ 2 ทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 2 แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน  อันดับที่ 5 
  10.4.3 ทีมชนะในคู่ท่ี 1 และคู่ท่ี 2 เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ( Final ) 
  10.4.4 ทีมแพ้ ในคู่ที่ 1 และคู่ที่ 3 ได้รับเหรียญทองแดงทั้ง 2 ทีม 
 10.5  รองชิงชนะเลิศ 
 ประเภท  SHOOTING  ชาย-หญิง  ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว  ชายคู่  หญิงคู่  คู่ผสม ทีมชาย

และทีมหญิงทีมที่ชนะได้รับเหรียญทอง  ทีมแพ้ได้รับเหรียญเงิน 
ข้อ 11. คะแนนการแข่งขัน 
 การแข่งขันรอบที่ 1 จนถึงรอบชิงชนะเลิศใช้ 3 คะแนน 
ข้อ 12. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ทีมหรือนักกีฬาจังหวัดใดไม่สามารถลงท าการแข่งขันได้ ภายใน 15 นาที  นับตั้งแต่สัญญาณเวลา

ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน  ทีมหรือนักกีฬาจังหวัดนั้นจะเสียคะแนนให้จังหวัด
คู่แข่งขัน 1 คะแนน  และทุก ๆ 5 นาที อีก 1 คะแนน  ถ้าครบ 1 ชั่วโมง  ยังลงสนามไม่ได้ให้ปรับเป็นแพ้ในเกมส์
นั้น (เกมส์ต่อไปถ้าพร้อมลงท าการแข่งขันก็ให้ลงท าการแข่งขันได้ ) 
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ข้อ 13 การแต่งกายของนักกีฬาแต่ละจังหวัด 
 13.1  นักกีฬาตัวแทนภาคที่ผ่านมาคัดเลือกต้องแต่งกายชุดนักกีฬาลงท าการแข่งขันให้สุภาพ

เรียบร้อยเป็นทีมเดียวกัน โดยสวมกางแดงขายาว ( ห้ามสวมกางเกงยีนส์และหรือทรงยีนส์ลงท าการแข่งขัน) 
รองเท้ากีฬาหุ้มส้นและถุงเท้า สวมเสื้อแขนสั้น  หรือเสื้อแขนยาว ทับในกางเกง ( ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้า
รัดส้นลงท าการแข่งขัน) 

 13.2  เสื้อแข่งขันของนักกีฬาทีมจังหวัดที่ลงท าการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบ
สุดท้ายระดับชาติ  จะต้องพิมพ์ชื่อจังหวัดเป็นภาษาไทยอยู่ด้านหลังเสื้อ 

 13.3  ชุดแต่งกายของนักกีฬาจะมีเครื่องหมายการค้าค าโฆษณาหรือสัญลักษณ์อันเป็นการ
โฆษณาท่ีมิใช่  ชื่อจังหวัดเป็นที่ประจักรไม่เกิน  2 x 3  นิ้ว  นักกีฬาที่แต่งกายผิดระเบียบผู้ตัดสินหรือ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนให้ถูกต้อง 

ข้อ 14. อุปกรณ์การแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมลูกเปตองลูกเป้าและเทปวัดระยะมาเอง  ลูกเปตองจะต้องเป็นลูกเปตอง

ซึ่งถูกผลิต  จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว  ( จากสหพันธ์เปตองนานาชาติ  F.I.P.J.P.  จากสมาคมเปตองแห่ง
ประเทศไทย  หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย)  ให้การรับรองส าหรับใช้ในการแข่งขันในประเทศได้และต้องมี
ลักษณะดังนี้ 

 14.1 เป็นโลหะ 
 14.2 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 7.05-8.00 ซม. 
 14.3 มีน้ าหนักระหว่าง 650 – 800 กรัม และต้องมีเครื่องหมายของโรงงงานผู้ผลิตตัวเลขแสดง

น้ าหนักปรากฏอยู่บนลูกอย่างชัดเจน 
 14.4 เป็นลูกท่ีผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P.)  จาก

สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย หือจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมไม่ว่าจะใช้ตะกั่ว
บัดกรี  หรือ าเอาดินทรายมาติดเพ่ิมหรือใส่ไปในลูกเปตองในลักษณะที่มีเจตนาส่อไปในทางทุจริต  แต่อย่างไรก็
ตามชื่อของผู้เล่น  (เจ้าของลูกเปตอง)  ชื่อย่อ  หรือคุณสมบัติของผู้ผลิต  สามารถสลักบนลูกเปตองได้ 

 14.5. อุปกรณ์การแข่งขันให้เป็นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนั่นๆเป็นผู้
ก าหนด 

ข้อ 15. มารยาทของนักกีฬา 
 15.1  ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องประพฤติให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติ

ตามกติกาการแข่งขันทุกประการ 
 15.2  ห้ามกระท าการใด ๆ อันเป็นการยั่วยุ หรือท าลายสมาธิของคู่แข่งขัน  ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 15.3  การตัดสิน-ชี้ขาด  ของคณะกรรมการจากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย  ถือเป็นที่สิ้นสุด 
ข้อ 16.  การประท้วง 
 16.1  กรณีท่ีมีการประท้วง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับส านักงานกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย  

การแข่งขันอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2560  ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการผู้ตัดสิน – ชี้ขาด สมาคมเปตอง
แห่งประเทศไทยระหว่างการแข่งขันที่มีเหตุเกิดข้ึน  ข้อวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

อนึ่ง เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาหากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของ
นักกีฬา  สามารถด าเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณีในการยื่นประท้วงและผลการ
พิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ข้อ 17.  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาด 

ข้อ 18.  รางวัลการแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขัน

กีฬาอาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2560  อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ  ดังนี้ 
- รางวัลที่  1  เหรียญชุบทอง และเกียรตบิัตร 
- รางวัลที่  2  เหรียญชุบเงิน และเกียรตบิัตร 
- รางวัลที่  3  เหรียญชุบทองแดง และเกียรตบิัตร 
- โล่/ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย – หญิง พร้อมเกียรติบัตร จ านวน 2 รางวัล 
- โล่/ เกียรตบิัตร  ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ชาย-หญิง จ านวน 2 รางวัล 

ดูคะแนนรวมจากผลการแข่งขันแต่ละประเภท 
 

ให้คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน มกราคม  พ.ศ.2560 
 

                 
(นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

************************************ 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัดการ        
แข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาภาค 
และระดับชาติ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  จึงวางระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันมวยไทย  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา 
2560  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อที ่ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัด     
การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  2560 
 ข้อที ่ 2  บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับท่ีขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อที ่ 3  ในระเบียบนี้  ก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขันตั้งแต่  ข้อ  4  เป็นต้นไป 
 ข้อที ่ 4  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
  4.1  คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ที่ส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษามอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น   กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปี
การศึกษา  2560    ที่ปรึกษาและควบคุมการแข่งขัน 
  4.2  ประธานฝ่ายกีฬามวยไทยสมัครเล่นของอาชีวศึกษาจังหวัด   ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์   
  4.3  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง รองประธานกรรมการ 
  4.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 
  4.5  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
  4.6  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง       กรรมการและผู้ช่วย 
          เลขานุการ 
 

 ข้อที ่ 5  คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 
  5.1  ประธานฝ่ายกีฬามวยไทยสมัครเล่นของอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
  5.2  ผู้ควบคุมการแข่งขันที่อาชีวศึกษาจังหวัด   กรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
  5.3  ผู้ควบคุมการตัดสินที่อาชีวศึกษาจังหวัด   กรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
  5.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
 ข้อที ่ 6  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  6.1  ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์  พ.ศ.2560 
  6.2  กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นของสมาคมมวยไทยสมัครเล่น
แห่งประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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 ข้อที ่ 7  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  7.1  เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี  ระดับ  ปวช.  ปวส.   และ
ปริญญาตรีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และได้ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย  
1 ภาคเรียน 
  7.2  ต้องมีอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป  และไม่เกิน  22  ปี  (ใช้ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย              
พ.ศ. เกิด) 
  7.3  นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง  มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไม่
อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขันโดยเด็ดขาด 
 

 ข้อที ่ 8  ประเภทการแข่งขัน 
  การแข่งขันประเภทนี้  เรียกว่า  “การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น”  กีฬาอาชีวะเกมส์  
ประจ าปีการศึกษา 2560  ประเภทบุคคลชาย  ก าหนดให้มีการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชายแบ่งออกเป็น   9  
รุ่น ดังนี้ 
   รุ่น     กติกาใหม่ 
  8.1.1  รุ่นเปเปอร์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  39  กก.  แต่ไม่เกิน  42  กก. 
  8.1.2  รุ่นพินเวท   น้ าหนักต้องเกิน  42  กก.  แต่ไม่เกิน  45  กก. 
  8.1.3  รุ่นไลท์ฟลายเวท  น้ าหนักต้องเกิน  45  กก.  แต่ไม่เกิน  48  กก. 
  8.1.4  รุ่นฟลายเวท  น้ าหนักต้องเกิน  48  กก.  แต่ไม่เกิน  51  กก. 
  8.1.5  รุ่นแบนตั้มเวท  น้ าหนักต้องเกิน  51  กก.  แต่ไม่เกิน  54  กก. 
  8.1.6  รุ่นเฟเธอร์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  54  กก.  แต่ไม่เกิน  57  กก. 
  8.1.7  รุ่นไลท์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  57  กก.  แต่ไม่เกิน  60  กก. 
  8.1.8  รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักต้องเกิน  60  กก.  แต่ไม่เกิน  63.5  กก. 
  8.1.9  รุ่นเวลเตอร์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  63.5  กก.  แต่ไม่เกิน  67  กก. 
  ประเภทบุคคลหญิง ก าหนดให้มีการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิงแบ่งออกเป็น 8 รุ่น ดังนี้ 
   รุ่น     กติกา 
  8.2.1  รุ่นเปเปอร์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  39  กก.  แต่ไม่เกิน  42  กก. 
  8.2.2  รุ่นพินเวท   น้ าหนักต้องเกิน  42  กก.  แต่ไม่เกิน  45  กก. 
  8.2.3  รุ่นไลท์ฟลายเวท  น้ าหนักต้องเกิน  45  กก.  แต่ไม่เกิน  48  กก. 
  8.2.4  รุ่นฟลายเวท  น้ าหนักต้องเกิน  48  กก.  แต่ไม่เกิน  51  กก. 
  8.2.5  รุ่นแบนตั้มเวท  น้ าหนักต้องเกิน  51  กก.  แต่ไม่เกิน  54  กก. 
  8.2.6  รุ่นเฟเธอร์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  54  กก.  แต่ไม่เกิน  57  กก. 
  8.2.7  รุ่นไลท์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  57  กก.  แต่ไม่เกิน  60  กก. 
  8.2.8  รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักต้องเกิน  60  กก.  แต่ไม่เกิน  63.5  กก. 
 

 ข้อที ่ 9  จ านวนยกและเวลาของยกท่ีแข่งขัน 
  9.1  ประเภทบุคคลชาย ก าหนดให้มีการแข่งขัน 3 ยกๆละ 3 นาที พักระหว่างยก  1 นาที 
           9.2  ประเภทบุคคลหญิง ก าหนดให้มีการแข่งขัน 3 ยกๆละ 2 นาที พักระหว่างยก  1 นาที 
 



3 
 

  หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน 
 

 ข้อที่  10  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักมวย 
  10.1  ระดับจังหวัด 
   ให้แต่ละสถานศึกษา  คัดเลือกตัวแทนส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดโดย
สถานศึกษาส่งแข่งขันได้รุ่นละ  1  คน 
  10.2  ระดับภาค 
   ให้แต่ละอาชีวศึกษาจังหวัด  ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด  เข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภาคได้รุ่นละ  1 คน  จัดการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก  (Knock  out)  นักมวยที่เข้า
สู่รอบชิงชนะเลิศทุกรุ่นในระดับภาค  ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 
 อนึ่ง  แม้ว่านักมวยคู่ชิงชนะเลิศของการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค  ที่ได้สิทธิเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับชาติแล้วก็ตาม  นักมวยคู่ชิงชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศแต่ละภาคดังกล่าวจะต้อง
เข้าแข่งขันในวันชิงชนะเลิศ  ตามโปรแกรมที่จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกภาคนั้น ๆ  ก าหนดไว้
ก่อนแล้วด้วย  (ไม่น้อยกว่า  45  วัน) 
  10.3  ระดับชาติ   
   การแข่งขันระดับชาติเป็นการแข่งขันระหว่างนักกีฬาตัวแทนภาคจ านวน  5  ภาค  
ภาคละ  ไม่เกิน  2  คน / รุ่น 
 

 ข้อ  11  วิธีการจัดการแข่งขัน   
  จัดการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก  (Knock  out) 
  11.1  จัดการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก  (Knock  out) 
  11.2  นักกีฬาภาคเดียวกันไม่จัดให้พบกันในรอบแรก 
  11.3  การตัดสินทั้งในระดับภาค และระดับชาติ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1เพ่ือ1) 
 
 ข้อ  12  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  12.1  การตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนัก 
           -  นักมวยที่เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องมีสมุดประจ าตัวนักมวย  (BOXER’S BOOK)  
ตามแบบท่ีก าหนดและต้องน าไปแสดงทุกครั้งที่มีการตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนัก  เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเป็นผู้ที่
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และมีน้ าหนักตัวอยู่ในพิกัดรุ่นที่ได้สิทธิเข้าแข่งขันเท่านั้น 
           -  นักมวยทุกคนต้องไปรับการตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนัก  เพ่ือเข้ารุ่นอย่างเป็น
ทางการในตอนเช้าก่อนการแข่งขันวันแรก 1 วัน  ระหว่างเวลา 07.00 – 10.00 น.  ณ  สถานที่ที่
คณะกรรมการการจัดการแข่งขันก าหนด  และนักมวยจะต้องไปรับการตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักอีกในวันที่
ตนเองจะต้องท าการแข่งขันระหว่างเวลา  07.00 – 09.00 น. 
           -  นักมวยที่ไม่ได้ตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักเข้ารุ่นในวันแรกตามเวลา  และสถานที่ที่
ก าหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมท าการแข่งขันอย่างเด็ดขาด 
           -  นักมวยที่ไม่ได้ชกเลยตลอดการแข่งขัน  จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลและคะแนนสะสม
ของการแข่งขันของนักมวยคนนั้น 

        - นักมวยหญิงทุกคนต้องมีหลักฐานการผ่านการตรวจการตั้งครรภ์ โดยมีผลการตรวจ 
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ว่าไม่ตั้งครรภ์ (โดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ก่อนวันท าการแข่งขันไม่เกิน 7 วัน โดยน ามาแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันที่ท าการชั่งน้ าหนักเพ่ือเข้ารุ่น   
  12.2  การเปลี่ยนรุ่น 
           นักมวยที่ได้สิทธิเข้าแข่งขันระดับชาติในรุ่นใด  จะต้องเข้าท าการแข่งขันในรุ่นนั้น
เท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงรุ่นแข่งขันใหม่ไม่ได้ 
  12.3  การจับสลากประกบคู่แข่งขัน 
           คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  จะท าการจับสลากประกบคู่แข่งขันภายหลังจากการ
ตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักตัว  อย่างเป็นทางการในวันแรกของการแข่งขันเสร็จเรียบร้อย  โดยจะต้องกระท า
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจ าทีม  (ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน)  และจะก าหนดโปรแกรมการแข่งขันประจ าวันภาย
หลังจากการจับสลากประกบคู่เสร็จสิ้นลง  ในการจับสลากเจ้าหน้าที่ประจ าทีมจะต้องอยู่ในที่ ประชุมจับสลาก
นั้นเพื่อเป็นสักขีพยานยืนยันความถูกต้องของนักมวยของตนเอง 
  12.4  ผ้าพันมือ  นวม  กระจับ  เครื่องป้องกันศีรษะ 
           12.4.1  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมนวม  ผ้าพันมือ  กระจับ             
เครื่องป้องกันศีรษะที่ถูกต้องตามกติกาการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ไว้ให้ส าหรับนักมวยที่เข้าแข่งขันทุกคน 
           12.4.2  นักมวยสามารถใช้กระจับ  สนับฟัน  และเครื่องป้องกันศีรษะของตนเองได้ 
ซึ่งสนับฟันจะต้องเป็นชนิดกระชับกับฟัน  (Gum  shields) และไม่เป็นชนิดมีสีเดียวกับสีเลือด และเครื่อง
ป้องกันศีรษะจะตอ้งเป็นไปตามกติกาการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 
           12.4.3  การรายงานตัวของนักมวย 
          นักมวยที่เข้าแข่งขันในแต่ละวัน  ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุปกรณ์
การแข่งขันเพ่ือขอรับอุปกรณ์การแข่งขัน  ณ  จุดที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดและต้องแต่งกายใ ห้
เรียบร้อยก่อนที่ตนเองจะข้ึนเวทีแข่งขันอย่างน้อย  1  คู่ 
           12.4.4  การปฏิบัติของนักมวยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว 
          นักมวยที่แข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทันทีท่ีลงจากสังเวียน  นักมวยหรือพ่ีเลี้ยง
จะต้องรีบติดต่อขอรับสมุดประจ าตัวนักมวยคืนจากคณะกรรมการลูกขุน  หรือเจ้าหน้าที่เทคนิคของฝ่ายจัดการ
แข่งขันทันทีและจะต้องน าอุปกรณ์การแข่งขันที่ยืมมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุปกรณ์การแข่งขันคืนให้แก่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายอุปกรณ์การแข่งขันโดยเร็วด้วยกิริยาที่สุภาพ 
  12.5  การแต่งกายของนักกีฬา 
           12.5.1  นักมวยจะต้องสวมกางเกงขาสั้น  ความยาวไม่เกินหัวเข่าสีตามมุมของตนเอง
(สีแดงหรือสีน้ าเงินเท่านั้น) 
           12.5.2  นักมวยต้องสวมเสื้อกล้าม  สีตามมุมของตนเอง(สีแดงหรือสีน้ าเงินเท่านั้น)  
ในกรณีที่เสื้อกับกางเกงเป็นสีเดียวกัน  ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมให้ 
           12.5.3  นักมวยที่เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  จะต้องสวมกระจับ  
สนับฟันและเครื่องป้องกันศีรษะตามกติกาและข้อก าหนดของสมาคมฯ  หากมีเครื่องหมายการค้า  ค าโฆษณา/
สัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่ชื่อสถานศึกษาหรือจังหวัดจะต้องมีขนาดไม่เกิน  2x3  ตารางนิ้ว 
           12.5.4  นักมวยที่เข้าแข่งขันจะต้องสวมมงคลพร้อมการร าร่ายไหว้ครูก่อนการแข่งขัน 
  12.6  การไหว้ครูก่อนเริ่มการแข่งขันนักมวยต้องร าร่ายไหว้ครูตามศิลปะประเพณีการแข่งขัน
มวยไทยทุกคน โดยมีดนตรีปี่ชวา กองแขก และฉ่ิงฉับให้จังหวะบรรเลง ห้ามใช้เทปหรือซีดีแทนการบรรเลงด้วย
ปี่กลอง  เมื่อนักมวยไหว้ครูเสร็จแล้วจึงให้เริ่มมีการแข่งขัน 
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  12.7  มารยาทนักกีฬา 
           ตลอดเวลาการแข่งขัน  นักมวยจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี
และจะต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ  หากประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อกฎ  กติกาการ
แข่งขันคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี 
  12.8  หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน 
           ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องรับผิดชอบต่อการประชุม  หรือการให้ความร่วมมือใน
การปรึกษาหารือในส่วนที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง  ต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่
นักมวยของตนเอง  ในขณะที่นักมวยของตนเองก าลังแข่งขันอยู่  ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนควรจะต้องไปนั่งชม
ในที่ท่ีก าหนดให้และจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่กติการะบุไว้อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ  13  การประท้วง 
  13.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2560 
  13.2  การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา  หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา  ก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง
พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วงตามที่ก าหนด (จ านวน 2,000 บาท) 
  13.3  การประท้วงเทคนิคกีฬา  ตามค าประท้วงให้ผู้จัดการทีมท าเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬาภายในเวลาไม่เกิน  30  นาที  หลังจากการแข่งขัน
ในช่วงนั้นสิ้นสุดลง  พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วงตามท่ีก าหนด 
  13.4  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง  แล้วเห็นว่าค าประท้วงไม่เป็นผลและได้
วินิจฉัยให้เป็นไปตามค าตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงแล้ว  ให้ยึดเงินประกันดังกล่าว  และ
มอบให้เป็นทุนส าหรับส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพต่อไป  ทั้งนี้  การพิจารณาการตัดสินของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด 
 

 ข้อ  14  รางวัลของการแข่งขัน 
  ให้จังหวัดเจ้าภาพจัดท ารางวัลในการแข่งขันกีฬา  ประกอบด้วยถ้วยรางวัล  เหรียญรางวัล  
และเกียรตบิัตร  เพื่อมอบให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน  ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน  ดังนี้  คือ 
  14.1  รางวัลนักกีฬา 
   - รางวัลที่  1  เหรียญชุบทองและเกียรตบิัตร 
   - รางวัลที่  2  เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
   - รางวัลที่  3  เหรียญชุบทองแดงและเกียรตบิัตร  
   - ถ้วยรางวัลนักมวยยอดเยี่ยม ชาย (BEST BOXER’S) 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

- ถ้วยรางวัลนักมวยยอดเยี่ยม หญิง (BEST BOXER’S) 1 รางวัล พร้อมเกียรตบิัตร 
  14.2  รางวัลทีม 
   การหาต าแหน่งของทีมจะต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
   1.  ผู้ชนะแต่ละครั้งในรอบแรก ๆ  หรือรอบก่อนรองชนะเลิศ    จะได้  1  คะแนน 
   2.  ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ            จะได้  2  คะแนน 
   3.  ผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศ         จะได้  3  คะแนน 
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   ในกรณีที่สองทีมหรือมากกว่าสองทีม  ได้คะแนนรวมเท่ากัน  การจัดล าดับต าแหน่ง
พิจารณา  คือ 
   ก.  จ านวนของผู้ชนะเลิศมากกว่าและถ้ายังเท่ากันอยู่ 
   ข.  จ านวนของผู้ได้ต าแหน่งรองชนะเลิศมากกว่าและถ้ายังเท่ากันอยู่ 
   ค.  จ านวนของต าแหน่งที่  3  มากกว่า 
  14.3  รางวัลผู้ฝึกสอน 
   -  โล่ / เกียรตบิัตร  ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  1  รางวัล 
  14.4  เกียรติบัตรผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ทุกคน 
 

 ข้อที่  15  คุณสมบัติของคณะกรรมการลูกขุน  ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน 
  15.1  คณะกรรมการลูกขุนจะต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินจากสมาคมมวย ไทย
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ านวน  3  คน 
  15.2  ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน  จากสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จ านวนอย่างน้อย  12  คน 
 
 ข้อที่  16  แพทย์ตรวจร่างกายและแพทย์ประจ าเวทีแข่งขัน 
  ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจัดหาคณะแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมและ
เพียงพอในการแข่งขันแต่ละวัน 
 
 ให้คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25   มกราคม  พ.ศ. 2560 
 

 
(นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

************************************ 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัด        
การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น  ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  
อาชีวศึกษาภาค    และระดับชาติ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงวางระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น  
กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา 2560  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อที ่ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัด     
การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา  2560 
 ข้อที ่ 2  บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อที ่ 3  ในระเบียบนี้  ก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขันตั้งแต่  ข้อ  4  เป็นต้นไป 
 ข้อที ่ 4  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
  4.1  คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปี
การศึกษา  2560   ที่ปรึกษาและควบคุมการแข่งขัน 
  4.2  ประธานฝ่ายกีฬามวยสากลสมัครเล่นของอาชีวศึกษาจังหวัด   ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์   
  4.3  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง รองประธานกรรมการ 
  4.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 
  4.5  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
  4.6  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง       กรรมการและผู้ช่วย 
          เลขานุการ 
 ข้อที ่ 5  คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 
  5.1  ประธานฝ่ายกีฬามวยสากลสมัครเล่นของอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
  5.2  ผู้ควบคุมการแข่งขันที่อาชีวศึกษาจังหวัด   กรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
  5.3  ผู้ควบคุมการแข่งขันที่อาชีวศึกษาจังหวัด   กรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
  5.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
 

 ข้อที ่ 6  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  6.1  ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์  พ.ศ.2560 
  6.2  กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นของสหพันธ์สมาคมมวยสากล
สมัครเล่นนานาชาติ  (IBA)  ซึ่งส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการและสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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 ข้อที ่ 7  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  7.1  เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี  ระดับ  ปวช.  ปวส.  และปรญิญา
ตรีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
  7.2  ต้องมีอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป  และไม่เกิน  22  ปี (ใช้ พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ. เกิด) 
  7.3  นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง  มิฉะนั้นคณะกรรมการจะ   
ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขันโดยเด็ดขาด 
 

 ข้อที ่ 8  ประเภทการแข่งขัน 
  การแข่งขันประเภทนี้  เรียกว่า  “การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น”  กีฬาอาชีวะเกมส์  
ประจ าปีการศึกษา 2560   
  ประเภทบุคคลชาย ก าหนดให้มีการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชายแบ่งออกเป็น 9 รุ่น ดังนี้ 
   รุ่น     กติกาใหม่ 
  8.1.1  รุ่นพินเวท   น้ าหนักต้องเกิน  43  กก.  แต่ไม่เกิน  46  กก. 
  8.1.2  รุ่นไลท์ฟลายเวท  น้ าหนักต้องเกิน  46  กก.  แต่ไม่เกิน  49  กก. 
  8.1.3  รุ่นฟลายเวท  น้ าหนักต้องเกิน  49  กก.  แต่ไม่เกิน  52  กก. 
  8.1.4  รุ่นแบนตั้มเวท  น้ าหนักต้องเกิน  52  กก.  แต่ไม่เกิน  56  กก. 
  8.1.5  รุ่นไลท์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  56  กก.  แต่ไม่เกิน  60  กก. 
  8.1.6  รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักต้องเกิน  60  กก.  แต่ไม่เกิน  64  กก. 
  8.1.7  รุ่นเวลเตอร์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  64  กก.  แต่ไม่เกิน  69  กก. 
  8.1.8  รุ่นมิดเดิลเวท  น้ าหนักต้องเกิน  69  กก.  แต่ไม่เกิน  75  กก. 
  8.1.9  รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท  น้ าหนักต้องเกิน  75  กก.  แต่ไม่เกิน  81  กก. 
 

  ประเภทบุคคลหญิง ก าหนดให้มีการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิงแบ่งออกเป็น 8 รุ่น ดังนี้ 
  8.2.1  รุ่นพินเวท   น้ าหนักต้องเกิน  42  กก.  แต่ไม่เกิน  45  กก. 
  8.2.2  รุ่นไลท์ฟลายเวท  น้ าหนักต้องเกิน  45  กก.  แต่ไม่เกิน  48  กก. 
  8.2.3  รุ่นฟลายเวท  น้ าหนักต้องเกิน  48  กก.  แต่ไม่เกิน  51  กก. 
  8.2.4  รุ่นแบนตั้มเวท  น้ าหนักต้องเกิน  51  กก.  แต่ไม่เกิน  54  กก. 
  8.2.5  รุ่นเฟเธอร์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  54  กก.  แต่ไม่เกิน  57  กก. 
  8.2.6  รุ่นไลท์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  57  กก.  แต่ไม่เกิน  60  กก. 
  8.2.7  รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักต้องเกิน  60  กก.  แต่ไม่เกิน  64  กก. 
  8.2.8  รุ่นเวลเตอร์เวท  น้ าหนักต้องเกิน  64  กก.  แต่ไม่เกิน  69  กก. 
 

 ข้อที ่ 9  จ านวนยกและเวลาของยกท่ีแข่งขัน 
            9.1  ประเภทบุคคลชาย ก าหนดให้มีการแข่งขัน  3 ยก ๆละ 3 นาที  พักระหว่างยก  1 นาที 
            9.2  ประเภทบุคคลหญิง ก าหนดให้มีการแข่งขัน  3 ยก ๆละ 2 นาที  พักระหว่างยก  1 นาที 
 

 ข้อที่  10  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักมวย 
  10.1  ระดับจังหวัด 
   ให้แต่ละสถานศึกษา  คัดเลือกตัวแทนส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดโดย
สถานศึกษาส่งแข่งขันได้รุ่นละ  1  คน 
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  10.2  ระดับภาค 
   ให้อาชีวศึกษาจังหวัด  ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด  เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับภาคได้รุ่นละ  1 คน  จัดการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก  (Knock  out)  นักมวยที่เข้าสู่
รอบชิงชนะเลิศทุกรุ่นในระดับภาค  ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 
 อนึ่ง  แม้ว่านักมวยคู่ชิงชนะเลิศของการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค  ที่ได้สิทธิเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับชาติแล้วก็ตาม  นักมวยคู่ชิงชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศแต่ละภาคดังกล่าวจะต้อง
เข้าแข่งขันในวันชิงชนะเลิศ  ตามโปรแกรมที่จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกภาคนั้น ๆ  ก าหนดไว้
ก่อนแล้วด้วย  (ไม่น้อยกว่า  45  วัน) 
  10.3  ระดับชาติ   
   การแข่งขันระดับชาติเป็นการแข่งขันระหว่างนักกีฬาตัวแทนภาคจ านวน  5  ภาค  
ภาค ๆ ละ  ไม่เกิน  2  คน / รุ่น 
 

 ข้อ  11  วิธีการจัดการแข่งขัน   
  จัดการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก  (Knock  out) 
  11.1  จัดการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก  (Knock  out) 
  11.2  นักกีฬาภาคเดียวกันไม่จัดให้พบกันในรอบแรก 
  11.3  การตัดสินทั้งในระดับภาค และระดับชาติ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1 เพื่อ 1) 
 
 

 ข้อ  12  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  12.1  การตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนัก 
           -  นักมวยที่เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องมีสมุดประจ าตัวนักมวย  (BOXER’S BOOK)  
ตามแบบท่ีก าหนดและต้องน าไปแสดงทุกครั้งที่มีการตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนัก  เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเป็นผู้ที่
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และมีน้ าหนักตัวอยู่ในพิกัดรุ่นที่ได้สิทธิเข้าแข่งขันเท่านั้น 
           -  นักมวยทุกคนต้องไปรับการตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนัก  เพ่ือเข้ารุ่นอย่างเป็น
ทางการในตอนเช้าก่อนการแข่งขันวันแรก 1 วัน  ระหว่างเวลา 07.00 – 10.00 น.  ณ  สถานที่ที่
คณะกรรมการการจัดการแข่งขันก าหนด  และนักมวยจะต้องไปรับการตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักอีกในวันที่
ตนเองจะต้องท าการแข่งขันระหว่างเวลา  07.00 – 09.00 น. 
           -  นักมวยที่ไม่ได้ตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักเข้ารุ่นในวันแรกตามเวลา  และสถานที่ที่
ก าหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าการแข่งขันอย่างเด็ดขาด 
           -  นักมวยที่ไม่ได้ชกเลยตลอดการแข่งขัน  จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลและคะแนนสะสม
ของการแข่งขันของนักมวยคนนั้น 
           - นักมวยหญิงทุกคนต้องมีหลักฐานการผ่านการตรวจการตั้งครรภ์ โดยมีผลการตรวจ
ว่าไม่ตั้งครรภ์ (โดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ก่อนวันท าการแข่งขันไม่เกิน 7 วัน โดยน ามาแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันที่ท าการชั่งน้ าหนักเพ่ือเข้ารุ่น   
  12.2  การเปลี่ยนรุ่น 
           นักมวยที่ได้สิทธิเข้าแข่งขันระดับชาติในรุ่นใด  จะต้องเข้าท าการแข่งขันในรุ่นนั้น
เท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงรุ่นแข่งขันใหม่ไม่ได้ 
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  12.3  การจับสลากประกบคู่แข่งขัน 
           คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  จะท าการจับสลากประกบคู่แข่งขันภายหลังจากการ
ตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักตัว  อย่างเป็นทางการในวันแรกของการแข่งขันเสร็จเรียบร้อย  โดยจะต้องกระท า
ต่อเจ้าหน้าที่ประจ าทีม  (ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน)  และจะก าหนดโปรแกรมการแข่งขันประจ าวันภาย
หลังจากการจับสลากประกบคู่เสร็จสิ้นลง  ในการจับสลากเจ้าหน้าที่ประจ าทีมจะต้องอยู่ในที่ประชุมจับสลาก
นั้นเพื่อเป็นสักขีพยานยืนยันความถูกต้องของนักมวยของตนเอง 
  12.4  ผ้าพันมือ  นวม  กระจับ  เครื่องป้องกันศีรษะ  และสายรัดเอว 
           12.4.1  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมนวม  ผ้าพันมือ  กระจับ                    
เครื่องป้องกันศีรษะ  และสายรัดเอวที่ถูกต้องตามกติกาการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นของสหพันธ์มวยสากล
สมัครเล่นนานาชาติ  ไว้ให้ส าหรับนักมวยที่เข้าแข่งขันทุกคน 
           12.4.2  นักมวยสามารถใช้กระจับ  สนับฟัน  และเครื่องป้องกันศีรษะของตนเองได้ซึ่ง
สนับฟันจะต้องเป็นชนิดกระชับกับฟัน  (Gum  shields)และไม่เป็นชนิดมีสีเดียวกับสีเลือด  และ                   
เครื่องป้องกันศีรษะจะต้องเป็นไปตามกติกาการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นของสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่น
นานาชาติ 
           12.4.3  การรายงานตัวของนักมวย 
          นักมวยที่เข้าแข่งขันในแต่ละวัน  ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุปกรณ์
การแข่งขันเพ่ือขอรับอุปกรณ์การแข่งขัน  ณ  จุดที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดและต้องแต่งกายให้
เรียบร้อยก่อนที่ตนเองจะข้ึนเวทีแข่งขันอย่างน้อย  1  คู่ 
           12.4.4  การปฏิบัติของนักมวยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว 
          นักมวยที่แข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทันทีท่ีลงจากสังเวียน  นักมวยหรือพ่ีเลี้ยง
จะต้องรีบติดต่อขอรับสมุดประจ าตัวนักมวยคืนจากคณะกรรมการลูกขุน  หรือเจ้าหน้าที่เทคนิคของฝ่ายจัดการ
แข่งขันทันทีและจะต้องน าอุปกรณ์การแข่งขันที่ยืมมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุปกรณ์การแข่งขันคืนให้แก่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายอุปกรณ์การแข่งขันโดยเร็วด้วยกิริยาที่สุภาพ 
  12.5  การแต่งกายของนักกีฬา 
           12.5.1  นักมวยจะต้องสวมกางเกงขาสั้น  ความยาวไม่เกินหัวเข่า สีตามมุมของตนเอง
(สีแดงหรือสีน้ าเงินเท่านั้น) 
           12.5.2  นักมวยต้องสวมเสื้อกล้าม  สีตามมุมของตนเอง(สีแดงหรือสีน้ าเงินเท่านั้น)  
ในกรณีที่เสื้อกับกางเกงเป็นสีเดียวกัน  นักมวยจะต้องสวมสายคาดเอวสีขาวที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ 
           12.5.3  นักมวยจะต้องสวมถุงเท้า  และรองเท้าหนัง  หรือผ้าใบชนิดหุ้มส้น   
           12.5.4  นักมวยที่เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  จะต้องสวมกระจับ
สนับฟันและเครื่องป้องกันศีรษะตามกติกาและข้อก าหนดของสมาคมฯ  หากมีเครื่องหมายการค้า               
ค าโฆษณา/สัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่ชื่อสถานศึกษาหรือจังหวัดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 2x3 ตารางนิ้ว 
    12.6  มารยาทนักกีฬา 
           ตลอดเวลาการแข่งขัน  นักมวยจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี
และจะต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ  หากประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อกฎ  กติกา      
การแข่งขันคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี 
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  12.7  หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน 
           ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องรับผิดชอบต่อการประชุม  หรือการให้ความร่วมมือใน
การปรึกษาหารือในส่วนที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง  ต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่
นักมวยของตนเอง  ในขณะที่นักมวยของตนเองก าลังแข่งขันอยู่  ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนควรจะต้องไปนั่งชม
ในที่ท่ีก าหนดให้และจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่กติการะบุไว้อย่างเคร่งครัด 
 

 ข้อ  13  การประท้วง 
  13.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2560 
  13.2  การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา  หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา  ก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง
พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วงตามที่ก าหนด 
  13.3  การประท้วงเทคนิคกีฬา  ตามค าประท้วงให้ผู้จัดการทีมท าเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา  ภายในเวลาไม่เกิน  30  นาที  หลังจากการแข่งขัน
ในช่วงนั้นสิ้นสุดลง  พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วงตามท่ีก าหนด (จ านวน 2,000 บาท) 
  13.4  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการแล้วเห็นว่าค าประท้วงไม่เป็นผลและได้วินิจฉัยให้
เป็นไปตามค าตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงแล้ว  ให้ยึดเงินประกันดังกล่าว  และมอบให้เป็น
ทุนส าหรับส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพต่อไป  ทั้งนี้  การพิจารณาการตัดสินของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันถือเป็นที่สุด 
 

 ข้อ  14  รางวัลของการแข่งขัน 
  ให้จังหวัดเจ้าภาพจัดท ารางวัลในการแข่งขันกีฬา  ประกอบด้วยถ้วยรางวัล  เหรียญรางวัล  
และเกียรตบิัตร  เพื่อมอบให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน  ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน  ดังนี้  คือ 
  14.1  รางวัลนักกีฬา 
   - รางวัลที่  1  เหรียญชุบทองและเกียรตบิัตร 
   - รางวัลที่  2  เหรียญชุบเงินและเกียรตบิัตร 
   - รางวัลที่  3  เหรียญชุบทองแดงและเกียรตบิัตร  
   ถ้วยรางวัลนักมวยยอดเยี่ยม ชาย (BEST BOXER’S) 1 รางวัล พร้อมเกียรตบิัตร 
   ถ้วยรางวัลนักมวยยอดเยี่ยม หญิง (BEST BOXER’S) 1 รางวัล พร้อมเกียรตบิัตร 
  14.2  รางวัลทีม  ถ้วยรางวัลทีมชายและหญิง 
   การหาต าแหน่งของทีมจะต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
   1.  ผู้ชนะแต่ละครั้งในรอบแรก ๆ  หรือรอบก่อนรองชนะเลิศ    จะได้  1  คะแนน 
   2.  ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ            จะได้  2  คะแนน 
   3.  ผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศ         จะได้  3  คะแนน 
 

   ในกรณีที่สองทีมหรือมากกว่าสองทีม  ได้คะแนนรวมเท่ากัน  การจัดล าดับต าแหน่ง
พิจารณา  คือ 
   ก.  จ านวนของผู้ชนะเลิศมากกว่าและถ้ายังเท่ากันอยู่ 
   ข.  จ านวนของผู้ได้ต าแหน่งรองชนะเลิศมากกว่าและถ้ายังเท่ากันอยู่ 
   ค.  จ านวนของต าแหน่งที่  3  มากกว่า 
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หมายเหตุ  นักมวยในรุ่นใดท าการแข่งขันไม่ครบ  3  คน  ไม่คิดคะแนนรวม 
  14.3  รางวัลผู้ฝึกสอน 
   -  โล่ / เกียรตบิัตร  ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  1  รางวัล 
  14.4  เกียรติบัตรผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ทุกคน 
 

 ข้อที่  15  คุณสมบัติของคณะกรรมการลูกขุน  ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน 
  15.1  คณะกรรมการลูกขุนจะต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินจากสมาคมมวยสากล
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ านวน  3  คน 
  15.2  ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน  จากสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จ านวนอย่างน้อย  12  คน 
 

 ข้อที่  16  แพทย์ตรวจร่างกายและแพทย์ประจ าเวทีแข่งขัน 
  ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจัดหาคณะแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมและ
เพียงพอในการแข่งขันแต่ละวัน 
 
 ให้คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม  พ.ศ.2560 
 

                         
(นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันหมากล้อม กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

************************************************* 
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน

หมากล้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาระดับภาค และ
ระดับชาติ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษาจึงวางระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันหมากล้อม กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันหมากล้อม กีฬาอาชีวะศึกษาเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560” 

ข้อ 2. บรรดาระเบียบ หรือข้อบังคับที่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้ ก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขันตั้งแต่ ข้อ 4 เป็นต้นไป 
ข้อ 4. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
 4.1 คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันหมากล้อม กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ปรึกษาและ
ควบคุมการแข่งขัน 

 4.2 ประธานฝ่ายกีฬาหมากล้อม ของอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานกรรมการ 
  เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
 4.3 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง รองประธานกรรมการ 
 4.4 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 
 4.5 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
 4.6 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ 5. คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 
 5.1 ประธานฝ่ายหมากล้อมของอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานกรรมการ 
   เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
 5.2 ผู้ควบคุมการแข่งขันที่อาชีวศึกษาจังหวัด กรรมการ 
   เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
 5.3 ผู้ควบคุมการตัดสินที่อาชีวศึกษาจังหวัด กรรมการ 
   เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
 5.4 บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัด เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
ข้อ 6. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 6.1 ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 

พ.ศ. 2560 
 6.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันหมากล้อมของสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ซึ่งทางสมาคม

หมากล้อมได้ประกาศใช้ 
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ข้อ 7. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 7.1 เป็นนักเรียน นักศึกษาระดับปกติและระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
 7.2 ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 22 ปี (ใช้ พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ. เกิด) 
ข้อ 8. ประเภทการแข่งขัน มี 8 ประเภท ดังนี้ 
  

ประเภททีม 3 คน ประเภทคู่ ประเภทบุคคล 
ประเภททีมชาย ประเภทคู่ชาย ประเภทบุคคลชาย 
ประเภททีมหญิง ประเภทคู่หญิง ประเภทบุคคลหญิง 
ประเภททีมผสม ประเภทคู่ผสม  

 

หมายเหตุ - นักกีฬาไม่สามารถลงแข่งได้หลายประเภทการแข่งขัน (ไม่สามารถลงซ้ ามือได้) 
- ประเภททีมผสม 3 คน (ประกอบด้วย ชาญ 2 หญิง 1 หรือ ชาย 1 หญิง 2) ให้นักกีฬา

หญิงอย่างน้อย 1 คน อยู่ที่มือ 3 เสมอ หากมีนักกีฬาที่ไม่สามารถลงแข่งขันได้ 1 คน 
นักกีฬาทีมผสมที่เหลือต้องเป็นชาย 1 คน และหญิง(มือ 3) 1 คน จึงจะลงแข่งขันได้ 

ข้อ 9 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 9.1 ระดับภาค มีการแข่งขันระดับภาคท าการคัดเลือก ดังนี้ 
  9.1.1 ประเภททีม ท าการคัดเลือกให้เหลือเพียง ทีมชาย 3 ทีม และทีมผสม 3 ทีม( 27คน) 
  9.1.2 ประเภทคู่ ท าการคัดเลือกให้เหลือเพียง คู่ชาย 3 คู่  คู่หญิง 3 คู่ และคู่ผสม 3 คู่  

(18 คน) 
  9.1.3 ประเภทบุคคล ท าการคัดเลือกให้เหลือเพียง บุคคลชาย 3 คนและบุคคลหญิง 3 คน 

(6 คน) 
หมายเหตุ  แต่ละอาชีวศึกษาจังหวัด ส่งนักกีฬาเข้าคัดเลือกให้ได้ไม่เกิน 2 ทีม (ประเภททีมชาย 2 ทีม 

(6 คน) ประเภททีมหญิง 2 ทีม(6 คน) ประเภททีมผสม 2 ทีม(6 คน) ประเภทคู่ชาย 2 คู่(4 คน) ประเภทคู่หญิง 
2 คู่(4 คน) ประเภทคู่ผสม 2 คู่(4 คน) ประเภทบุคคลชาย 2 คน ประเภทบุคคลหญิง 2 คน) รวม 34 คน 

 9.2 ระดับชาติ มีการแข่งขันระดับชาติ ดังนี้ 
  9.2.1 น าอันดับ 1-3 ของแต่ละประเภท ในแต่ละภาคมาแข่งขันเพ่ือหาผู้ชนะเลิศ 
  9.2.2 จ านวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 272 คน 

หมายเหตุ  ให้สิทธิจังหวัดเจ้าภาพสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติได้ ประเภทละ 
1 ทีม/ 1 คู่/ 1คน (โดยที่จังหวัดเจ้าภาพยังมีสิทธิส่งทีมเพ่ือเข้าท าการแข่งขันระดับภาค) 

ข้อ 10. วิธีการจัดการแข่งขัน 
 10.1 การแข่งขันในรอบแรกของแต่ละประเภท 
  10.1.1 ใช้ระบบ Swiss Pairing System จับคู่การแข่งขัน 
  10.1.2 หากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบคู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถใส่ทีม 

“Bye” เพ่ือให้จับคู่ได้ลงตัว 
  10.1.3 จ านวนกระดานที่ใช้ในการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 กระดาน 
  10.1.4 ผู้ชนะในแต่ละกระดานได้ 1 คะแนน ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน 
 10.2 การพิจารณาหาผู้ได้รางวัล ของแต่ละประเภท 
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  10.2.1 กรณีมีคะแนนเท่ากัน 2 คน/ทีม ให้พิจารณาผลการแข่งขันของคู่กรณี ผู้ชนะได้
รางวัล 

  10.2.2 กรณีไม่เคยเจอกันมาก่อนให้ดูคะแนน SOS และ SOSOS ตามล าดับเพ่ือหาผู้ได้รับ
รางวัล หากยังเท่ากันให้จับสลากหาผู้ได้รับรางวัล 

  10.2.3 กรณีคะแนนเท่ากัน 3 คน/ทีม ให้พิจารณา SOS และ SOSOS ตามล าดับเพ่ือหาผู้
ได้รับรางวัล 

  10.2.4 กรณีคะแนน SOS และ SOSOS เท่ากัน หรือ แพ้ชนะกันเป็นงูกินหางให้จับสลาก
เพ่ือหาผู้ได้รับรางวัล 

 10.3 ในแต่ละกระดานจะจับคู่แข่งขันกัน โดยให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน และยังไม่เคยแข่งขันกันมา
ก่อน มาพบกัน ในกรณีที่ไม่สามารถหาคู่แข่งขันที่มีคะแนนเท่ากันได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะหาคู่แข่งขัน
ตามระบบ Swiss Pairing System ของโปรแกรม Macmahon 

หมายเหตุ : การแข่งขันระดับภาคใช้ระบบ Swiss Pairing System ของโปรแกรม Macmahon 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 รอบ 

ข้อ 11. กติกาการแข่งขัน 
  11.1 ให้ผู้ชนะการเสี่ยงทายเป็นผู้เลือกสีหมาก (การเสี่ยงทายให้ใช้การก าเม็ดทายคู่ ทายคี่) 
  11.2 ให้ฝ่ายด าได้วางหมากเม็ดแรก แต่ต้องลบแต้มต่อ 6.5 คะแนน ตอนนับคะแนน 
  11.3 ใช้กติกาการนับคะแนนแบบญึ่ปุ่น หากมีปัญหาเรื่องเชลยให้ใช้การนับคะแนนแบบจีน 
  11.4 การวางหมากห้ามทดลองวางหรือใช้นิ้วจิ้มดู เมื่อวางหมากที่จุดใดถือว่าวางจุดนั้น แม้ว่า
จะยังไม่ปล่อยมือ 
  11.5 ในกรณีทั้งสองฝ่ายคิดว่าจะท าแต้มเพ่ิมไม่ได้แล้ว ให้ผลัดกันลงในตา Neutral จนหมด 
และเม่ือทั้งสองฝ่ายบอก “ผ่าน” ถือว่าจบเกมส์ 
  11.6 แต่ละเม็ดจะใช้เวลาคิดนานเท่าใดก็ได้ แต่เวลาที่ใช้รวมของแต่ละฝ่าย ต้องไม่เกิน 45 
นาที หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เวลาไป 45 นาทีแล้ว เกมส์ยังไม่จบจะต้องถูกบังคับให้เกิน 20 เม็ด ภายในเวลา 10 
นาที เช่นนี้เรื่อยๆ ไปจนกว่าจะจบ Games หากผู้แข่งขันไม่สามารถเดินหมาก 20 เม็ด ภายในเวลา 10 นาทีได้
หมด จะต้องถูกปรับเป็นฝ่ายแพ้ทันที 
 11.7 ในกรณีใช้นาฬิกาจับเวลา (Chess Clock) เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ลงแข่งขัน
กรรมการจัดการแข่งขัน จะให้ฝ่ายที่มารอกดนาฬิกาจับเวลาทันที ถ้าครบ 15 นาที แล้วอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่มา
แข่งขัน ให้ถือว่าฝ่ายที่แล้วเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าทันก่อนครบ 15 นาที ก็อนุญาตให้ท าการแข่งขันได้  แต่ต้องหัก
เวลาออกเท่ากับท่ีอีกฝ่ายหนึ่งต้องรอ 
 11.8 ในกรณีที่ไม่มีนาฬิกาจับเวลา เมื่อเริมการแข่งขันให้ฝ่ายที่มาแข่งขันรออยู่ ถ้าครบ 15 นาที แล้วอีก
ฝ่ายหนึ่งยังไม่ลงแข่งขัน ให้ถือว่าฝ่ายที่มารอเป็นฝ่ายชนะในกระดานนั้น แต่ถ้ามาทันก่อนครบ 15 นาที ก็อนุญาต
ให้ท าการแข่งขันได้ แต่ต้องหักเวลาออกเท่ากับท่ีอีกฝ่ายหนึ่งต้องรอ 
 11.9 กติกาการแข่งขันประเภทคู่ (Pair Go) 
  11.9.1 การเล่น Pair Go  จะเป็นการเล่น 2 คน โดยผู้เล่นทั้งสองของแต่ละคู่เรียกว่า 
“Partners” 
  11.9.2 การนั่ง ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะนั่งข้างคู่ผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน     โดยหันหน้าเข้าหาคูเล่นฝ่าย
ตรงข้าม ให้ตรงตามล าดับมือที่ได้วางไว้ และให้คงล าดับมือวางที่ได้วางไว้ตลอดการแข่งขัน 
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  11.9.3 การวางหมาก ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามกฎวางล าดับหมาก ครั้งนี้ 
   1. ผู้เล่นทีม 1 มือ 1 วางหมากด า – ผู้เล่นทีม 2 มือ 1 วางหมากขาว 
   2. ผู้เล่นทีม 1 มือ 2 วางหมากด า – ผู้เล่นทีม 2 มือ 2 วางหมากขาว 
โดยวางหมากตามล าดับสลับกันไป 
  11.9.4 ระหว่างการแข่งขัน ห้ามคู่นักกีฬาปรึกษา หรือให้ค าแนะน ากัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือ
แสดงท่าทางใดๆ 

 หมายเหตุ : อนุญาตให้พูดคุยกันได้ในกรณี บอกว่าถึงตาใครวางหมาก หรือหารือกันว่าจะยอม
แพ้หรือไม่ โดย การยอมแพ้ ผู้เล่นจะต้องถามคู่ของตนก่อนว่าจะยินยอมหรือไม่ซึ่งคู่มีสิทธิยอมหรือไม่ยอมก็ได้ 

  11.9.5 การยอมแพ้ ผู้เล่นสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อถึงตาตนเอง และคู่ของผู้เล่นไม่สามารถ
บอกยอมแพ้ แทนกันได้ 

  11.9.6 การท าผิดกฎ (การวางหมากผิดล าดับ) 
   11.9.6.1 เมื่อมีการประท้วงว่ามีการวางหมากผิดล าดับ ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 

11.9.3 กรรมการจะหักคะแนนฝ่ายที่ว่างหมากผิดล าดับ ดังนี้ 
    11.9.6.1.1 ผิดครั้งที่ 1 หัก 3 คะแนน 
     - ถือว่าหมากเม็ดนั้นเป็นหมากท่ีถูกต้องของผู้เล่นมือนั้น 
     - ให้อีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ล าดับถัดไปจากมือนี้ เป็นผู้วางหมาก 

 11.9.6.1.2 ผิดครั้งที่ 2 หัก 5 คะแนน 
     - ถือว่าหมากเม็ดนั้นเป็นหมากท่ีถูกต้องของผู้เล่นมือนั้น 
     - ให้อีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ล าดับถัดไปจากมือนี้ เป็นผู้วางหมาก 

  11.9.6.1.3 ผิดครั้งที่ 3 ปรับแพ้ทันที 
 11.9.6.2 เมื่อมีการวางผิดล าดับ ตามที่ระบุในข้อ 11.9.3 แต่ไม่มีการประท้วงในทันที ให้
ถือว่าไม่มีการเล่นผิดล าดับ 
 11.9.7 ถ้าจับได้ว่ามีการปรึกษากันระหว่างคู่ ปรับแพ้ทันที 
 11.9.8 เกมส์จะหยุดเมื่อมีการขอผ่านติดต่อกัน 2 ครั้ง 
 11.9.9 การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นทีสิ้นสุด 
 11.10 กติกาการแข่งขันประเภททีม 
  11.10.1 การแข่งขันประเภททีม จะเป็นการเล่น 3 กระดาน  โดยประกอบด้วยผู้เล่น     
“มือ 1” “มือ 2” และ “มือ 3” ซ่ึงต่างเลน่ในกระดานของตนเอง กับผูเ้ลน่ทีมฝา่ยตรงข้าม 
  11.10.2 การประกบคู่การแข่งขัน ปฏิบัติดังนี้ 
    - กระดานที่ 1 มือ 1 ฝั่งด า เล่นกับมือ 1 ฝั่งขาว 
    - กระดานที่ 2 มือ 2 ฝั่งด า เล่นกับมือ 2 ฝั่งขาว 
    - กระดานที่ 3 มือ 3 ฝั่งด า เล่นกับมือ 3 ฝั่งขาว 
  11.10.3 ให้คงล าดับมือวางที่ได้วางไว้ตลอดการแข่งขัน 
  11.10.4 ผลการแข่งขันประเภททีม ดูจากผลการแข่งขันของการประกบคู่ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 11.10.2 ทีมฝ่ายใดมีผลชนะ 2 กระดาน ให้ทีมฝ่ายดังกล่าวนั้นเป็นผู้ชนะ 

ข้อ 12. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 12.1 ผู้ฝึกสอนห้ามสอนนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน 
 12.2 ระเบียบปฏิบัติในการแข่งขัน  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในการแข่งขันของสมาคมกีฬา 
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 12.3 ห้ามผู้ชมการแข่งขัน  ส่งเสียงดัง  และรบกวนสมาธิผู้เข้าแข่งขัน 
ข้อ 13. การแต่งกายของนักกีฬา 
 13.1 นักกีฬาต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย หรือใส่ชุดนักศึกษา ที่มีเครื่องหมายบ่งบอกว่าเป็น

นักกีฬา ของวิทยาลัยที่ตนสังกัด ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์ และห้าม
สวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด 

ข้อ 14. การประท้วง 
 14.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

อาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2560 
 14.2 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเงินประกันจ านวน 

2,000 บาท ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันหากประท้วงไม่เป็น
ผลให้ริบเงินประกันดังกล่าว ตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ 

อนึ่ง เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาขาดคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน 
และหากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา สามารถด าเนินการขอ
ตรวจสอบหลักฐานได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณีในการยื่นประท้วง และผลการพิจารณาหรือการ
ตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด 

ข้อ 15. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

อาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2560 
 ส าหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทของการแข่งขัน มีดังนี้ 
  อันดับที่ 1   เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร 1  รางวัล 
  อันดับที่ 2   เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร 1  รางวัล 
  อันดับที่ 3   เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร 1  รางวัล 
  ผู้ฝึกสอนดีเด่น  โล่รางวัล และเกียรติบัตร 1  รางวัล 
ข้อ 16. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นพิจารณาจากจ านวนรางวัลของนักกีฬา  โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ
ของล าดับของล าดับเหรียญ(ประเภทบุคคล ประเภทคู่ ตามล าดับ) 
 ทั้งนี้หากจ านวนรางวัลทั้งหมดเท่ากันจะพิจารณาจากจ านวนกระดานที่แข่งขันชนะให้คณะ
กรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

 ให้คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน มกราคม  พ.ศ.2560 
   

    
(นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปีการศึกษา  2560 

************************************ 
 โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการ               
จัดการแข่งขันกรีฑา  ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  อาชีวศึกษาภาค    
และระดับชาติ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  จึงวางระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกรีฑา  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา 
2560  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัด     
การแข่งขันกรีฑา  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา    2560” 
 ข้อ  2  บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  3  ในระเบียบนี้  ก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขันตั้งแต่  ข้อ  4  เป็นต้นไป 
 ข้อ  4  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
 
  4.1  คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันกรีฑา  กีฬาอาชีวะเกมส์  ประจ าปีการศึกษา 2560    
ที่ปรึกษาและควบคุมการแข่งขัน 
  4.2  ประธานฝุายกรีฑาของอาชีวศึกษาจังหวัด  เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์  ประธานกรรมการ 
  4.3  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง       กรรมการ 
  4.4  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง       กรรมการ 
  4.5  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง       กรรมการ 
  4.6  บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง      กรรมการและเลขานุการ 
 
 ข้อ  5  คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 
  5.1  ประธานฝุายกรีฑาของอาชีวศึกษาจังหวัด   ประธานกรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์ 
  5.2  ผู้แทนฝุายเทคนิคกีฬาที่อาชีวศึกษาจังหวัด   กรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
  5.3  หัวหน้าผู้ชี้ขาด  (ประเภทลู่/ลาน)  ที่อาชีวศึกษาจังหวัด  กรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
  5.4  เลขานุการจัดการแข่งขันกรีฑาอาชีวศึกษาจังหวัด  กรรมการ 
         เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 
 •  ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง  มีอ านาจพิจารณาการประท้วง  และค าวินิจฉัย 
 •  ของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้เป็นที่สุด 
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 ข้อ  6  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  6.1  ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์  พ.ศ. 2560 และกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ  ฉบับที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยให้
การรับรอง 
  6.2  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขันการวินิจฉัยในกรณี
นั้น ๆ  ให้เป็นหน้าที่ของประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกรีฑาเป็นผู้ตัดสิน 
 
 ข้อ  7  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  7.1  เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และได้ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย  1 ภาคเรียน 
  7.2  ต้องมีอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป และไม่เกิน  22  ปี (ใช้ พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย  พ.ศ.เกิด) 
 
 ข้อ  8  ประเภทการแข่งขัน 
  8.1  ประเภท            ชาย                          หญิง 
    1.  วิ่ง  100  เมตร   1.  วิ่ง  100  เมตร 
          2.  วิ่ง  200  เมตร   2.  วิ่ง  200  เมตร 
    3.  วิ่ง  400  เมตร   3.  วิ่ง  400  เมตร 
    4.  วิ่ง  800  เมตร   4.  วิ่ง  800  เมตร 
    5.  วิ่ง  1,500  เมตร   5.  วิ่ง  1,500  เมตร 
    6.  วิ่ง  5,000  เมตร   6.  วิ่ง  3,000  เมตร 
    7.  วิ่งข้ามรั้ว  110  เมตร   7.  วิ่งข้ามรั้ว  100  เมตร 
    8.  วิ่งข้ามรั้ว  400  เมตร   8.  วิ่งข้ามรั้ว  400  เมตร 
    9.  วิ่งวิบาก  2,000  เมตร  9.  วิ่งผลัด  4 x 100  เมตร 
    10. วิ่งผลัด  4 x 100  เมตร  10. วิ่งผลัด (เมสเล่ย์) 
    11. วิ่งผลัด (เมสเลย์)   11. วิ่งผลัด  4 x 400  เมตร 
    12. วิ่งผลัด  4 x 400  เมตร  12. เดิน  3,000  เมตร 
    13. เดิน  5,000  เมตร 
 
 
  8.2  ประเภท            ชาย                          หญิง 
    14. กระโดดไกล    13. กระโดดไกล 
    15. กระโดดสูง    14. กระโดดสูง 
    16. เขย่งก้าวกระโดด   15. เขย่งก้าวกระโดด 
    17. ขว้างจักร    16. ขว้างจักร 
    18. ทุ่มน้ าหนัก    17. ทุ่มน้ าหนัก 
    19. พุ่งแหลน    18. พุ่งแหลน 
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 ข้อ  9  จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ระดับภาค  ให้แต่ละอาชีวศึกษาจังหวัด  ส่งนักกีฬาชาย – หญิง  เข้าร่วมการแข่งขันประเภท
บุคคล  ส่งได้ประเภทละ  2  คน  ประเภททีม  ส่งได้ประเภทละ  1  ทีม  (ส ารอง  2  คน) 
 
 ข้อ  10  หลักเกณฑ์การแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ 
  การส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  ที่ส่งเข้าแข่งขันให้อาชีวศึกษาจังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬา
เจ้าหน้าที่และประเภทการแข่งขันให้เจ้าภาพระดับภาคและระดับชาติไม่น้อยกว่า  45  วัน  ก่อนพิธีเปิดการ
แข่งขัน 
 
 ข้อ  11  วิธีการจัดการแข่งขัน  จัดให้มีการแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและ
ระดับชาติ 
  - นักกีฬาภาคเดียวกันไม่จัดให้พบกันในรอบแรก 
  - การตัดสินทั้งในระดับภาค และระดับชาติ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  11.1  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการแข่งขัน 
  11.2  ระดับชาติ  วิธีการคัดเลือก  และจ านวนนักกีฬาผ่านเข้ารอบแต่ละประเภท 
 
  เข้าแข่งขันระดับชาติ  ดังนี้ 

ภาค 
จ านวน 
อศจ. 

 ประเภทลู่
(ระยะสั้น) 

ประเภท
ลู่ 
    (อ่ืน) 

ประเภททีม 
ประเภท 
   ลาน 

ประเภทเดิน 
ประเภท 
   ผสม 

1. เหนือ       17        6      3         3      3         3       3 
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ       20        6      4         4      3         4       4 
3. ภาคตะวันออกและ      
    กรุงเทพมหานคร 

      13        4      3         3      2         3       3 

4. กลาง       14        4      3         3      2         3       3 
5. ใต ้       14        4      3         3      2         3       3 

รวม       78    24  คน  16  ทีม     16  ทีม  12  ทีม     16  ทีม  16  ทีม 
 
  11.3  เฉพาะประเภทระยะสั้น (ประเภทลู่)  วิ่ง  100, 200  และ  400  เมตร (ชาย – หญิง) 
  จ านวนนักกีฬาผ่านเข้ารอบประเภทละ  24  คน 
  - ประเภทลู่อื่น ๆ  และวิ่งข้ามรั้ว  จ านวนนักกีฬาผ่านเข้ารอบประเภทละ 16 คน 
  - ประเภททีมวิ่งผลัด   จ านวนนักกีฬาผ่านเข้ารอบประเภทละ 16 คน 
  - ประเภทลานทุกประเภท   จ านวนนักกีฬาผ่านเข้ารอบประเภทละ 12 คน 
  - ประเภทเดิน 3,000 , 5,000 ม.  จ านวนนักกีฬาผ่านเข้ารอบประเภทละ 16 คน 
  11.4  เฉพาะประเภททีม  วิ่งผลัดที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับภาคแล้ว  ให้เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้
ไม่เกิน  2  คน  ทั้งนี้นักกีฬาที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่จะต้องเป็นนักกีฬาที่มีรายชื่ออยู่ในทีม  (Family  List)  ในการ
แข่งขันระดับภาค (รอบ – คัดเลือก) และใน อศจ. เดียวกัน 
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 ข้อ  12  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  12.1  ประเภทลู่ การแข่งขันในรอบคัดเลือกประเภทใดท่ีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 8 คน หรือ 8 ทีม  
ให้เลื่อนการแข่งขันครั้งนั้นไปท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
  12.2  สิทธิการแข่งขันผ่านการคัดเลือก 
   - ประเภทลู่  ให้เป็นไปตามกติกา  IAAF  หรือ  ข้อ  141  อนุ  7  โดยอนุโลม 
   - ประเภทลาน  ความไกล  (ทุ่ม , พุ่ง , ขว้าง , กระโดดไกล , เขย่งก้าวกระโดด)  
หากมีนักกีฬาเข้าแข่งขันเกิน  8  คน  ให้มีรอบคัดเลือก) 
   - ประเภทลาน  กระโดดสูง  เป็นรอบชิงชนะเลิศ 
  12.3  ล าดับความสูงของการเลื่อนไม้พาดกระดานให้ประธานการแข่งขันน าเสนอในที่ประชุม  
ผู้จัดการทีมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  12.4  การสมัครแข่งขันให้ปฏิบัติตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2560  ภายในก าหนดเวลาและแบบฟอร์มที่ส่งให้ 
 
 ข้อ  13  การแต่งกายของนักกีฬา 
  13.1  ให้นักกีฬาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ตามข้อบังคับของสมาคมกรีฑา 
  13.2  ชุดแข่งขันทีมวิ่งผลัด  นักกีฬาต้องใช้ชุดและสีเดียวกัน 
  13.3  หมายเลขประจ าตัวนักกีฬา  (เบอร์แข่งขัน)  ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันให้นักกีฬา
จะต้องติดเต็มแผ่น  รวมทั้งส่วนที่มีโฆษณา  ห้ามพันส่วนใดส่วนหนึ่งมิฉะนั้น  ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน 
 
 ข้อ  14  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม  (ผู้จัดการทีม) 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติ
ตามกติกาการแข่งขันทุกประการ  หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม  (ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน)  หรือละ
เมินต่อกติกาการแข่งขันจะพิจารณาโทษควรแก่กรณี 
 
 ข้อ  15  การประท้วง 
  15.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2560 
  15.2  การประท้วงทางเทคนิค 
           -  ให้ประท้วงได้ตามแบบฟอร์ม  คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดขึ้นเท่านั้น 
           -  ให้ประท้วงภายใน  30  นาที  หลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็น
ทางการ 
           -  ให้ยื่นประท้วงต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์  พร้อมเงินประกันจ านวน 2,000 
บาท  และหากประท้วงไม่เป็นผล  ให้ริบเงินประกันดังกล่าวตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ 
 
 อนึ่ง  เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา  หากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติ
ของนักกีฬาสามารถด าเนินการขอตรวจหลักฐานได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณี ในการยื่นประท้วงและ
ผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ถือเป็นที่สุด 
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 ข้อ  16  รางวัลการแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2560 
  รางวัลที่  1   เหรียญชุบทองและเกียรตบิัตร 
  รางวัลที่  2   เหรียญชุบเงินและเกียรตบิัตร 
  รางวัลที่  3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรตบิัตร 
  ถ้วยรางวัลคะแนนรวมชาย , หญิง , อันดับ 1 , 2 , 3 
  โล่/ถ้วยรางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยมชาย  1  รางวัล , หญิง  1  รางวัล  (พร้อมเกียรตบิัตร) 
  -  เหรียญรางวัลและเกียรตบิัตรมอบให้เฉพาะนักกีฬาที่ลงแข่งขันแต่ไม่เกินจ านวน 
    รวมตัวส ารอง 
  -  เกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ทีมท่ีได้รับรางวัล 
 
 ข้อ  17  หน้าที่ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน 
  17.1  ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม  ที่มีชื่อระบุไว้ในใบสมัคร  3  คน  เท่านั้นมีสิทธิเข้าประชุม
หรือยื่นเรื่องประท้วงในข้อปัญหาการแข่งขันได้ 
  17.2  ผู้จัดการทีม  ต้องแจ้งระเบียบกติกาการแข่งขันและก าหนดการแข่งขันให้นักกีฬาของ
ตนทราบโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ของทีม 
  17.3  ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน  ต้องส่งนักกีฬาของตนไปรายงานตัวต่อนายทะเบียน  ณ  ที่
รายงานตัวตามก าหนดการรายงานตัวแต่ละประเภท 
 
  17.4  เพ่ือให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความยุติธรรม  ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  นักกีฬาหรือ
บุคคลภายนอก  จะไม่มีสิทธิเข้าภายในบริเวณรั้วสนามแข่งขัน  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ผู้ฝุาฝืนจะถูกเชิญให้ออกจาก
ภายในบริเวณสนามและถ้ายังฝุาฝืนเกี่ยวกับนักกีฬาคนนั้น ๆ  อาจถูกตัดสิทธิให้ออกจากการแข่งขันตาม
ประเภทที่ก าลังท าการแข่งขัน  นั้น ๆ  ก็ได้ 
  17.5  นักกีฬาที่ท าการแข่งขันเสร็จแล้ว  เมื่อได้อันดับชนะเลิศ  รองชนะเลิศและอันดับที่  3  
ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่แผนกพิธีมอบเหรียญ 
 
 ข้อ  18  การยืนยันรายช่ือนักกีฬาและการรายงานตัว 
  18.1  การยืนยันรายชื่อนักกีฬา  (Final  Confirmation)  ให้แจ้งยืนยันรายชื่อนักกีฬาก่อน  
เวลา  10.00  น.  ของวันก่อนการแข่งขัน  1  วัน 
  18.2  การรายงานตัวของนักกีฬาต่อฝุายเรียกตัวนักกีฬาก่อนการแข่งขัน  ณ  ที่รายงานตัว  ดังนี้ 
 ประเภท      การรายงานตัว 
 ประเภทลู่   ครั้งแรก  30  นาที  ก่อนการแข่งขัน  ครั้งสุดท้าย  20  นาท ี
 ประเภทลานอ่ืน ๆ  ครั้งแรก  40  นาที  ก่อนการแข่งขัน  ครั้งสุดท้าย  30  นาท ี
 ประเภทผสม   ครั้งแรก  30  นาที  ก่อนการแข่งขันในประเภทแรกของแต่ 
     ละวันเท่านั้น 
  18.3  ในกรณีนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภทในเวลาเดียวกัน  ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน
ต้องมารายงานตัวแทนนักกีฬาผู้นั้น  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  ส าหรับเวลาแข่งขัน  นักกีฬาจะต้องรับผิดชอบ
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ตัวเองและลงแข่งขันให้ทันเวลาตามประเภทการแข่งขันและถูกต้องตามกติกาของประเภทนั้น ๆ หากไม่
ทันเวลาหรือไม่ถูกต้องตามกติกาถือว่าหมดสิทธิและหากผู้ตัดสินตรวจพบว่านักกีฬาผู้นั้นไม่ได้ลงแข่งขันหลาย
ประเภทในเวลาเดียวกันจริงให้ถือว่าการรายงานตัวนั้นเป็นเท็จจะต้องถูกตัดสิทธิ 
  18.4  นักกีฬาที่มีชื่อแข่งขันประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว  ไม่มารายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
และไม่มีเหตุผลแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรที่เชื่อถือได้  นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิการแข่งขันประเภทอ่ืน ๆ  
ที่เหลืออยู่ทุกประเภทตามกติกาสหพันธ์กรีฑานานาชาติฉบับอังกฤษปี  2008  ที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การรับรอง 
 
 ข้อ  19  ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกีฬาฝ่ายกรีฑารักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้  ด้วยความเรียบร้อย 

ก าหนดการแข่งขันกรีฑา 
กีฬา  “อาชีวะเกมส์”  ครั้งที่  12 

ภาคเช้า 
รายการที่ เวลาแข่งขัน ประเภท ชาย/หญิง รอบแข่งขัน 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

08.00 น. 
08.30 น. 
08.30 น. 
08.30 น. 
08.50 น. 
09.10 น. 
09.20 น. 
09.30 น. 
09.40 น. 
09.55 น. 
10.10 น. 
10.20 น. 

เดิน  5,000  เมตร 
ทุ่มน้ าหนัก 
ขว้างจักร 

กระโดดไกล 
วิ่งข้ามรั้ว  100  เมตร 
วิ่งข้ามรั้ว  110  เมตร 

วิ่งผลัด  4 x 100  เมตร 
วิ่งผลัด  4 x 100  เมตร 

วิ่ง  1,500  เมตร 
วิ่ง  1,500  เมตร 
วิ่ง  400  เมตร 
วิ่ง  400  เมตร 

ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 

รอบคัดเลือก 
รอบคัดเลือก 
รอบคัดเลือก 
รอบคัดเลือก 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 

รอบคัดเลือก 
รอบคัดเลือก 

พัก 
ภาคบ่าย 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

14.00 น. 
14.00 น. 
14.00 น. 
14.10 น. 
14.20 น. 
14.30 น. 
14.40 น. 
15.20 น. 
15.30 น. 

ขว้างจักร 
กระโดดไกล 

วิ่งข้ามรั้ว  100  เมตร 
วิ่งข้ามรั้ว  110  เมตร 

วิ่ง  400  เมตร 
วิ่ง  400  เมตร 

วิ่ง  5,000  เมตร 
วิ่งผลัด  4 x 100  เมตร 
วิ่งผลัด  4 x 100  เมตร 

หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง  
ชาย 
ชาย 
หญิง 
ชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
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ก าหนดการแข่งขันกรีฑา 
กีฬา  “อาชีวะเกมส์”  ครั้งที่  12 

ภาคเช้า 
รายการที่ เวลาแข่งขัน ประเภท ชาย/หญิง รอบแข่งขัน 

201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 

08.10 น. 
08.30 น. 
08.30 น. 
08.40 น. 
09.00 น. 
09.20 น. 
09.30 น. 
09.50 น. 
10.00 น. 
10.20 น. 
10.30 น. 

เดิน  3,000  เมตร 
กระโดดสูง 
พุ่งแหลน 

วิ่ง  100  เมตร 
วิ่ง  100  เมตร 
วิ่ง  800  เมตร 
วิ่ง  800  เมตร 

วิ่งผลัด  4 x 200  เมตร 
วิ่งผลัด  4 x 200  เมตร 
วิ่งข้ามรั้ว  400  เมตร 
วิ่งข้ามรั้ว  400  เมตร 

หญิง 
ชาย 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 

รอบคัดเลือก 
รอบคัดเลือก 
รอบคัดเลือก 
รอบคัดเลือก 
รอบคัดเลือก 
รอบคัดเลือก 
รอบคัดเลือก 
รอบคัดเลือก 

พัก 
ภาคบ่าย 

212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 

14.00 น. 
14.00 น. 
14.00 น. 
14.15 น. 
14.30 น. 
14.40 น. 
14.50 น. 
15.00 น. 
15.30 น. 
15.40 น. 

พุ่งแหลน 
กระโดดสูง 

วิ่งข้ามรั้ว  400  เมตร 
วิ่งข้ามรั้ว  400  เมตร 

วิ่ง  100  เมตร 
วิ่ง  100  เมตร 
วิ่ง  800  เมตร 
วิ่ง  800  เมตร 

วิ่งผลัด  4 x 200  เมตร 
วิ่งผลัด  4 x 200  เมตร 

หญิง 
หญิง 
หญิง 
ชาย 
หญิง  
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ก าหนดการแข่งขันกรีฑา 
กีฬา  “อาชีวะเกมส์”  ครั้งที่  12 

ภาคเช้า 
รายการที่ เวลาแข่งขัน ประเภท ชาย/หญิง รอบแข่งขัน 

301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 

 

08.30 น. 
08.30 น. 
08.30 น. 
08.30 น. 
08.40 น. 
08.50 น. 
09.00 น. 
09.10 น. 
09.20 น. 
09.30 น. 
09.30 น. 
10.10 น. 
10.20 น. 
10.30 น. 
11.20 น. 
11.20 น. 

 

ขว้างค้อน 
เขย่งก้าวกระโดด 

ทุ่มน้ าหนัก 
กระโดดค้ า 

วิ่งผลัด  4 x 400  เมตร 
วิ่งผลัด  4 x 400  เมตร 

วิ่ง  3,000  เมตร 
วิ่ง  200  เมตร 
วิ่ง  200  เมตร 

ขว้างค้อน 
เขย่งก้าวกระโดด 
วิ่ง  200  เมตร 
วิ่ง  200  เมตร 

วิ่งวิบาก  2,000  เมตร 
วิ่งผลัด  4 x 400  เมตร 
วิ่งผลัด  4 x 400  เมตร 

 

หญิง 
หญิง 
ชาย 

ชาย, หญิง 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
หญิง 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
ชาย 
หญิง 
ชาย 

 

ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 
ชิงชนะเลิศ 

*ชิง
ชนะเลิศ* 

รอบคัดเลือก 
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