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 จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานการท่องเที ่ยวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ 
ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 20 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา 
ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน 
ยกน  าหนัก ยิงปืน จักรยาน มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น เทควันโด วูซู ปันจักสีลัต วู้ดบอล และฮอกกี    
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีกิจกรรมการออกก าลังกายมากขึ น สามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิต มีน  าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทัศนะคติที่ดีต่อการกีฬาอันจะช่วยยกระดับทักษะความสามารถ
ให้สูงขึ นและพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ และระดับชาติต่อไป เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั งที่ 40 ประจ าปี 2561  โดยก าหนดระเบียบการแข่งขันไว้ดังต่อไปนี  

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 3.1 ต้องมีสัญชาติไทย 
 3.2 ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั นๆ หรือการศึกษานอกระบบ 
(กศน.) หรืออาชีวศึกษา (ไม่เกิน ปวช.) ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตั งแต่ต้นปีการศึกษา 
 3.3 นักกีฬาคนหนึ่งสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1 ชนิดกีฬา แต่ไม่เกิน 1 รุ่นอายุ 
 3.4 การแบ่งรุ่นอายุ แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ 
   3.4.1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549) 
   3.4.2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547)  
   3.4.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545)  
   3.4.4 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2543)  
 3.5 ในแต่ละเขตพื นที่ต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นอายุละ 2 ทีม ต่อ 1  ชนิดกีฬา            
(ยกเว้นกรีฑาประเภทบุคคลอนุญาตให้ส่งได้ 4 คน ต่อ 1 รายการ ส่วนรายการวิ่งผลัดอนุญาตให้ส่งได้ 2 ทีมต่อ 1 
รายการ)  
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 3.6 นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนที่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพลศึกษาหรือสมาคมกีฬาสมัครเล่นทุกชนิดกีฬา ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
 3.7 นักกีฬาที่เคยเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 หรือรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และไม่ไปเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้จังหวัด
บุรีรัมย์ทราบหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  ทั งนี ให้ขึ นอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการแข่งขัน 

 ข้อ 4 ก าหนดการแข่งขัน 
 จังหวัดบุรีรัมย์ ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี  

  4.1 การแข่งขันกีฬาฯ ระดับสหวิทยาเขต/กลุ่มโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2561 
  4.2 การแข่งขันกีฬาฯ ระดับเขตพื นที่ 4 เขตพื นที่ ระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2561 
  4.3 การแข่งขันกีฬาฯ ระดับจังหวัด    ระหว่างวันที่ 20 – 30 สิงหาคม 2561 
 ข้อ 5 การส่งหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับจังหวัด 
  5.1 ให้เขตพื นที่ส่งหลักฐานนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามแบบฟอร์มที่จังหวัดบุรีรัมย์
ก าหนด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  ไม่เกินเวลา 12.00 น. ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 044-601690 โทรสาร 044-601683 โดยไม่เสียค่าสมัคร 
(หากพ้นก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์) 
 5.2 หลักฐานนักกีฬา ประกอบด้วย 
 5.2.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 1 ชุด ผู้ปกครองของนักกีฬาลงชื่อรับรอง
และหัวหน้าสถานศึกษาลงชื่อรับรอง (ต้องเป็นหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทนตามระเบียบ
ของทางราชการเท่านั น และต้องประทับตราสถานศึกษารับรอง) 
 5.2.2 รูปถ่าย 1 นิ ว จ านวน 2 รูป ติดใบสมัคร 1 รูป และติดแผงทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา 1 รูป 
 5.2.3 ทะเบียนรูปถ่าย (แผงรูป) ของผู้สมัครเข้าแข่งขันตามทะเบียนของนักกีฬา
แต่ละชนิดกีฬาลงนามโดยหัวหน้าสถานศึกษานั นๆ 
 5.2.4 ใบแยกประเภทการแข่งขันตามแต่ละชนิดกีฬานั นๆ 
 5.2.5 ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของส าเนา 
 5.2.6 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของส าเนา 
 5.2.7 ใบรับรองจากสถานศึกษาที่ติดรูปถ่าย หัวหน้าสถานศึกษาลงนามรับรอง 
พร้อมประทับตราโรงเรียน (ปพ.7) 
 5.3 เมื่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอีกไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 
 5.4 จังหวัดบุรีรัมย์ ก าหนดจัดการประชุมผู้จัดการทีมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ใน
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  
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 ข้อ 6 การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
  6.1 จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา ทุกแห่ง เป็นผู้ด าเนินการ
จัดการแข่งขันฯ โดยการประสานงานของ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
  6.2 ชนิดกีฬาแต่ละชนิดทั งประเภทบุคคลและประเภททีม คณะกรรมการด าเนินการ
จัดการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณาจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม 
  6.3 กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาของสหพันธ์กีฬานานาชาติ ของกีฬาแต่ละชนิดซึ่งสมาคมกีฬา 
หรือกรมพลศึกษาใช้อยู่ปัจจุบัน 
  6.4 นักกีฬาทีมใดหรือคนใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขันหลังจากเลยเวลาการแข่งขัน
ไปแล้ว 15 นาที ให้ปรับนักกีฬาทีมนั นหรือคนนั นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั งนั น และต้องมาท าการแข่งขัน
ในครั งต่อไปตามปกติด้วย 
  6.5 ในวันแข่งขัน ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องน านักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
ควบคุมการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที 
  6.6 การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้จัดการทีมต้องส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประจ าวัน
พร้อมด้วยลายมือชื่อของนักกีฬาแต่ละคนชื่อผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนก่อนลงท าการแข่งขัน 
  6.7 นักกีฬาทีมใดหรือคนใดไม่มาท าการแข่งขันตามก าหนดวัน เวลา โดยไม่แจ้ งให้
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง จะถูกปรับเป็นแพ้
และคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันอาจพิจารณาให้นักกีฬาทีมนั นหรือคนนั นหมดสิทธิ์ในการแข่งขันครั ง
ต่อไปหรือตลอดการแข่งขัน และจะพิจารณาหาบทลงโทษตามสมควรต่อไป 
  6.8 ในการแข่งขันทุกชนิดกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันนักกีฬาทุกคนจะต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชนตัวจริงเท่านั น ต่อคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทุกครั งก่อนลงท าการแข่งขัน  
หากนักกีฬาคนใดไม่น าบัตรประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทางฝ่ายจัดการแข่งขัน
จะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน ทั งนี ฝ่ายจัดการแข่งขันจะพิจารณาเหตุผลดังกล่าวและจะตัดสินตามความเหมาะสม 
  6.9 ในระหว่างการแข่งขันหากปรากฏว่าทีมใดน านักกีฬาที่ไม่มี ชื่อ -สกุล และรูปถ่าย
อยู่ในทะเบียนนักกีฬาหรือไม่ตรงตามรายชื่อในแต่ละครั งที่ส่งรายชื่อลงท าการแข่งขันให้ปรับนักกีฬาทีมนั นหรือคนนั น
เป็นแพ้ในการแข่งขันครั งนั น และฝ่ายจัดการแข่งขันจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดไป ทั งนี จะรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดทราบต่อไป 
  6.10 กีฬาชนิดใดที่มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง 4 ทีม คณะกรรมการด าเนินการ
จัดการแข่งขันจะไม่จัดการแข่งขัน 
  6.11 ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 
2561 รุ ่นอายุไม่เกิน  18 ปี จะได้ส ิทธิ ์เป ็นตัวแทนจังหวัดบุรีร ัมย์เข ้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรี ยน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ต่อไป 
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 ข้อ 7 การรักษามารยาทและการลงโทษ 
  7.1 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจะต้องยอมรับค าตัดสินของคณะกรรมการ 
ผู้ตัดสิน ผู้ท าหน้าที่ตัดสินในการแข่งขันครั งนั นๆ ทุกกรณี 
  7.2 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด  

 ข้อ 8 การประท้วง 
  8.1 ทีมใดหรือนักกีฬาคนใดที่จะประท้วงให้ยื่นหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร
ลงนามโดยหัวหน้าสถานศึกษา ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันฯ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง นับจาก
สิ นสุดการแข่งขัน 
  8.2 หลักฐานประกอบค าประท้วงซึ่งผู้ประท้วงจะต้องจัดหามาเองจะมาขอหลักฐานจาก
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันมิได้ ถ้าหลักฐานประกอบค าประท้วงไม่ครบสมบูรณ์ตามข้อก าหนด
คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาค าประท้วง 
  8.3 เงินประกันค าประท้วง จ านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ถ้าประท้วงเป็นผล
ทางคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันจะคืนเงินให้ แต่ถ้าหากการประท้วงไม่เป็นผลทางคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการแข่งขันจะริบเงินค่าประกันค าประท้วงและน าส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือเป็นค่า
บริหารการจัดการแข่งขันต่อไป 

 ข้อ 9 การรักษาระเบียบ 
  ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา และต้นสังกัด ที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันถือปฏิบัติตาม
ประกาศ“ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปี 2561” และระเบียบการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา หากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และต้นสังกัด ใดกระท า
อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวให้ลงโทษตามสมควรแก่กรณีต่อไปนี  
  9.1 ว่ากล่าวตักเตือน 
  9.2 ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั งนั น 
  9.3 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเป็นผู้พิจารณาลงโทษนักกีฬา
หรือผู้ฝึกสอนที่ฝ่าฝืนระเบียบตามความเหมาะสมและจะรายงานให้ต้นสังกัดทราบต่อไป แล้วแต่กรณี 
  9.4 แจ้งความด าเนินคดีทางอาญา ในกรณีที่มีความผิดทางอาญาเกิดขึ น 

 ข้อ 10 ให้จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

    ประกาศ ณ วันที่       กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 
 



 
 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบจังหวัดบุรีรัมย ์
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561                 
มี 14 ชนิดกีฬา ดังนี้ 

 
1. กรีฑา  ชาย / หญิง 
2. เซปักตะกร้อ  ชาย / หญิง 
3. เทเบิลเทนนิส ชาย / หญิง 
4. บาสเกตบอล ชาย / หญิง 
5. แบดมินตัน  ชาย / หญิง 
6. เปตอง  ชาย / หญิง 
7. ฟุตซอล  ชาย / หญิง 
8. ฟุตบอล  ชาย / หญิง 
9. มวยไทยสมัครเล่น ชาย 
10. มวยสากลสมัครเล่น ชาย  
11. วอลเลย์บอลในร่ม ชาย / หญิง 
12. วอลเลย์บอลชายหาดชาย / หญิง 
13. วูซู   ชาย / หญิง 
14. ปันจักสีลัต  ชาย / หญิง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. การแข่งขันกรีฑา 
 
1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

1.1 การจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา  และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ฉบับที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 

1.3 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั น ๆ ให้เป็น
หน้าที่ของประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกรีฑาเป็นผู้ตัดสิน 

2. รุ่นการแข่งขันและประเภทการแข่งขัน 

 2.1 การแข่งขันกรีฑานักเรียน ชาย, หญิง รุ่นอายุ 12 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549) 
  (1) วิ่ง      60 เมตร 
  (2) วิ่ง      80 เมตร 
  (3) วิ่ง      100 เมตร 
  (4) วิ่ง      200 เมตร 
  (5) วิ่งผลัด         4 x 100 เมตร 
  (6) วิ่งผลัด         4 x 100 เมตร 
   (7) กระโดดไกล 
  (8) กระโดดสูง 
 2.2 การแข่งขันกรีฑานักเรียน ชาย, หญิง รุ่นอายุ 14 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547) 
  (1) วิ่ง      100 เมตร 
  (2) วิ่ง      200 เมตร 
  (3) วิ่ง      400 เมตร 
  (4) วิ่ง      800 เมตร 
  (5) วิ่งผลัด         4 x 100 เมตร 
  (6) วิ่งผลัด         4 x 100 เมตร 
   (7) กระโดดไกล 
  (8) กระโดดสูง 
  (9) ทุ่มน  าหนัก  (ชาย 4.00 กก./ หญิง 3.65 กก.) 
  (10) ขว้างจักร  (ชาย 1.00 กก./ หญิง 1.00 กก.) 

2.3  การแข่งขันกรีฑานักเรียน ชาย, หญิง รุ่นอายุ 16 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545) 
  (1) วิ่ง      100 เมตร 
  (2) วิ่ง      200 เมตร 
  (3) วิ่ง      400 เมตร 
  (4) วิ่ง      800 เมตร 
  (5) วิ่ง              1,500 เมตร 
  (6) วิ่ง               3,000 เมตร 
  (7) วิ่งข้ามรั ว     100 เมตร (หญิง) (0.762 เมตร) 
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  (8) วิ่งข้ามรั ว     110 เมตร (ชาย) (0.914 เมตร) 
  (9) วิ่งผลัด         4 x 100 เมตร 
  (10) วิ่งผลัด         4 x 100 เมตร 
  (11) วิ่งผลัดผสม    4 x 100, 200, 300, 400 เมตร 
   (12) กระโดดไกล 
  (13) เขย่งก้าวกระโดด          (ชาย 9 เมตร / หญิง 4.0 เมตร) 
  (14) กระโดดสูง 
  (15) ทุ่มน  าหนัก  (ชาย 5.0 กก. / หญิง 4.0 กก.) 
  (16) ขว้างจักร  (ชาย 1.5 กก. / หญิง 1.0 กก.) 
  (17) พุ่งแหลน  (ชาย 700 กรัม / หญิง 600 กรัม) 

2.4 การแข่งขันกรีฑานักเรียน ชาย, หญิง รุ่นอายุ 18 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2543) 
(1) วิ่ง      100 เมตร 

  (2) วิ่ง      200 เมตร 
  (3) วิ่ง      400 เมตร 
  (4) วิ่ง      800 เมตร 
  (5) วิ่ง              1,500 เมตร 
  (6) วิ่ง               3,000 เมตร 
  (7) วิ่ง              5,000 เมตร 
  (8) วิ่งข้ามรั ว     100 เมตร (หญิง) (0.84 เมตร) 
  (9) วิ่งข้ามรั ว     110 เมตร (ชาย) (0.99 เมตร) 
  (10) วิ่งข้ามรั ว     400 เมตร  

(ชาย 0.914 เมตร / หญิง 0.762 เมตร) 
  (11) วิ่งผลัด         4 x 100 เมตร 
  (12) วิ่งผลัด         4 x 100 เมตร 
  (13) วิ่งผลัดผสม    4 x 100, 200, 300, 400 เมตร 
  (14) เดิน            3,000 เมตร (หญิง) 
  (15) เดิน            5,000 เมตร (ชาย) 
   (16) กระโดดไกล 
  (17) เขย่งก้าวกระโดด          (ชาย 11 เมตร / หญงิ 9 เมตร) 
  (14) กระโดดสูง 
  (15) ทุ่มน  าหนัก  (ชาย 5.0 กก. / หญิง 4.0 กก.) 
  (16) ขว้างจักร  (ชาย 1.5 กก. / หญิง 1.0 กก.) 

(17) พุ่งแหลน  (ชาย 700 กรัม / หญิง 600 กรัม)  

3. จ านวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 
 3.1 ประเภทบุคคลให้แต่ละเขตส่งชื่อเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 4 คน 
 3.2 ประเภททีมให้แต่ละเขตพื นที่ ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 2 ทีม (ส ารองทีมละ 2 คน) 
 
 



 
-3- 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน      

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

5. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์แข่งขัน 
 5.1 ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ 
 5.2 ให้นักกีฬาที่ เข้าแข่งขันแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามกติกาของสมาคมกรีฑาฯ โดยเฉพาะ       
ประเภทวิ่งผลัด นักกีฬาต้องแต่งชุดเหมือนกันทั งทีม 
 5.3 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

6. ระเบียบการแข่งขันและการจัดการแข่งขัน 
 6.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้จัดเข้าช่องวิ่งเฉพาะตัว จัดเข้าพวกตามประเภทการแข่งขัน
และจัดล าดับการประลองในการแข่งขันประเภทลาน 
 6.2 การแข่งขันประเภทใดที่นักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ถึง 4 ทีม หรือ ไม่ถึง 4 คน คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะไม่จัดให้มีการแข่งขัน 
 6.3 ก าหนดการแข่งขันแต่ละประเภท แต่ละระยะในวันหนึ่ง ๆ เวลาการแข่งขันอาจใกล้เคียงกัน นักกีฬา
เข้าแข่งขันหลายประเภทหรือหลายระยะ จะต้องรับผิดชอบและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันให้ทันตามก าหนดเวลาที่
ก าหนดไว้ 
 6.4 ในวันแข่งขัน เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนักกีฬาต้องเป็นผู้น านักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันไปรายงานตัวต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินแผนกทะเบียน โดยประเภทลู่ ก่อนการแข่งขัน 30 นาที ประเภทลานก่อนการแข่งขัน 40 นาที 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินฝ่ายทะเบียน จะประกาศเรียกก่อนหมดเวลา 10 นาทีของแต่ละประเภท และเมื่อรายงานตัว
แล้วต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่ก าหนดไว้เพื่อดารตรวจสอบต่อไป 
 6.5 นักกีฬาคนใดไม่มารายงานตัว หรือมาไม่ทันรายงานตัวตามเวลาที่ก าหนดแข่งขันจะถือว่าสละสิทธิ์
การแข่งขันในประเภทนั น และไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในประเภทอ่ืน ๆ อีก ยกเว้นกรณีที่นักกีฬาก าลังแข่งขันประเภท
อ่ืน ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนรายงานตัวแทนได้ แต่นักกีฬาต้องรับผิดชอบต่อการแข่งขันนั น ๆ ให้ทัน
ก าหนดเวลา 
 6.6 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยส่วนราชารที่มีรูปถ่ายแล้วแต่
กรณี ต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาทุกครั งก่อนที่จะลงท าการแข่งขัน 
 6.7 เมื่อทีมใดได้ส่งบัญชีแยกประเภทการแข่งขันแล้ว จะขอเพ่ิมเติมตัวผู้เข้าแข่งขันอีกไม่ได้และนักกีฬา
ไม่ลงท าการแข่งขันในรายการใด ในรายการถัดไปจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถลงท าการแข่งขันได้อีก 
 6.8 ในการประลองประเภทความสูง จะเลื่อนไม้พาดความสูง ตามมติที่ประชุม ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
 6.9 การเข้ารอบสุดท้ายของประเภทลู่ ถ้ามี 2 พวก ให้คัดเอาอันดับที่ 1 – 2 – 3 แต่ละพวกและเวลาที่
ดีที่สุดอีก 2 คนหรือทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
 6.10 การจัดเข้าช่องวิ่ง ถ้ามี 2 พวก ให้คัดเอาอันดับที่ 1 – 2 ของแต่ละพวกจับสลากอยู่ช่อง 3, 4, 5, 
6 อันดับที่ 3 ของแต่ละพวก จับสลากอยู่ช่อง 7, 8 และพวกท่ีเวลาดีที่สุดอีก 2 คน จับสลากอยู่ช่อง 1, 2  
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7. การคิดคะแนน 
 การคิดคะแนนในรอบชิงชนะเลิศให้คิดคะแนนตามล าดับ ดังนี  
 9 7 6 5 4 3 2 1 
 ผลคะแนนสะสมแยกรุ่นอายุ แยก ชาย / หญิง  

8. รางวัลการแข่งขัน 
 8.1 รางวัลที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร แยกอายุ  ชาย / หญิง 

8.2 รางวัลที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร แยกอายุ  ชาย / หญิง 
8.3 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร แยกอายุ  ชาย / หญิง 
8.4 ชนะเลิศคะแนนรวมแยกรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 

 
……………………………………………………… 
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2. การแข่งขันกีฬาตะกร้อ 
 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

1.1 ให้ใช้ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน 
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

1.๒ ให้ใช้กติกาและธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ประกาศและใช้อยู่ในปัจจุบัน 

๒. ประเภทการแข่งขัน จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
๒.๑ ประเภทการแข่งขัน มีดังนี้ 

(1) ทีมชาย 
(1.1) เซปักตะกร้อทีมชุด (ชาย) 

(2) ทีมหญิง 
(2.๑) เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว (หญิง) 

๒.๒ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  
๒.๒.๑ เซปักตะกร้อ (ทีมชุดชาย) ให้แต่ละเขตพื นที่ส่งนักกีฬา เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน  

ได้ประเภทละไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน ผู้จัดการทีม ๑ คน และผู้ฝึกสอน ๒ คน 
ให้แต่ละเขตพื นทีม่ีนักกีฬารวมไม่เกิน ๓๐ คน นักกีฬาชาย ๑๘ คน นักกีฬาหญิง ๑๒ คน 

เจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน ๘ คน 
  ๒.๒.๒ เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวหญิง ให้แต่ละเขตพื นที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ละ
รุ่น ๕ คน ผู้ฝึกสอน ๒ คน 

๓. การจัดการแข่งขัน 
 ให้แต่ละเขตพื นที่ส่งทีมเข้าร่วมท าการแข่งขัน เขตพื นที่ละ ๒ ทีม ในแต่ละรุ่น ดังนี  
  ๓.๑ ในแต่ละรุ่น แบ่งเป็น ๒ สาย จากการจับสลาก  
  ๓.๒ แต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมด ในแต่ละสายน าคะแนนที่ ๑ และท่ี ๒ ในแต่ละสายเข้าไป
เล่นในรอบต่อไป 
  ๓.๓ ในกรณีมีคะแนนเท่ากันในสายนั น ให้ใช้วิธีจับสลาก เพ่ือหาผู้ชนะเพียงทีมเดียวเข้าไปเล่นใน
รอบต่อไป 
  ๓.๔ ในรอบชิงชนะเลิศ ไม่มีชิงที่ ๓ 
  ๓.๕ ในการแข่งขันประเภททีมชุด (ชาย) ต้องส่งรายชื่อนักกีฬาอย่างน้อย ๙ – ๑๒ คน ก่อนการ
แข่งขัน 
  ๓.๖ การแข่งขันทีมชุด (ชาย) ในกรณีแข่งขันทีม ๑ก และทีม ๒ข ชนะ ไม่ต้องท าการแข่งขันใน
ทีม ๓ ตลอดทัวร์นาเม้นท์ 
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๔. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

๔.๑ การประชุมผู้จัดการทีม ในการประชุมจะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุก
ประการและผู้แทนกรมพลศึกษาจะต้องรายงานเสนอให้กรมพลศึกษาทราบต่อไป 

๔.๒ ให้ผู้จัดการทีมตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาตะกร้อทีมชายและทีมหญิงในวันประชุมผู้จัดการทีมเพ่ือ  
ยืนยันความถูกต้อง  

๔.๓ เขตพื นที่ใดที่ได้รับสิทธิเข้าแข่งขัน จะต้องน าทีมไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดย 
เมื่อส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะแข่งขันในแต่ละครั งแล้ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตลอดการแข่งขัน และนักกีฬาที่มีรายชื่อ
ตาม “ใบส่งรายชื่อนักกีฬา” แต่ละครั งให้ปฏิบัติดังนี  ต้องรายงานตัวให้ครบทุกคนในการแข่งขันแต่ละครั งผู้จัดการ
ทีมหรือผู้ฝึกสอน จะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาก่อนเวลาตามตารางการแข่งขัน ๓๐ นาที เมื่อคณะกรรมการเรียกหรือ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงท้าการแข่งขัน หากนักกีฬาคนใดในทีมไม่แสดงตัวตามรายชื่อที่ได้ประกาศในใบส่งรายชื่อ
นักกีฬานักกีฬาคนนั นไม่มีสิทธิลงแข่งขันในครั งนั น โดยพิจารณาดังนี  นักกีฬาที่มีรายชื่อลงแข่งขันเป็นตัวจริงในทีม
ให้ปรับทีมนั นเป็นแพ้ตามกติกาการแข่งขัน ถ้านักกีฬาที่มีรายชื่อเป็นผู้เล่นส ารองให้ตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั นและยังมี
สิทธ์เข้าแข่งขันในครั งต่อไป 

๔ .๔ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงท าการแข่งขันหรือมาแข่งขันไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขันจะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 10 นาที หากเลยเวลาที่ขยายออกไปให้แล้วทีมนั นยังไม่ 
พร้อมลงท าการแข่งขันให้ปรับทีมนั นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั งนั นทันที และยังมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในครั งต่อไป 

๔.๕ ในระหว่างการแข่งขันทีมใดเจตนาผละจากการแข่งขันที่ก าลังด าเนินการอยู่ให้ถือว่าทีมนั นผิด 
มารยาทอย่างร้ายแรงและให้ปรับทีมที่ กระท้าผิดนั นเป็นแพ้ในนัดนั น หรือตลอดการแข่งขัน ทั งนี ให้  
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันรายงานตามสายงานเพื่อพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีต่อไป 

๔.๖ หน้าที่ของผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน จะต้องดูแลนักกีฬาภายในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบ 
ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ าปี 2561 และธรรมเนียมปฏิบัติในการแข่งขันของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั งนี ห้าม
บุคคลที่ไม่มีชื่อในใบส่งรายชื่อ ลงไปนั่งในที่นั่งของนักกีฬาส ารอง หากพบเห็นคณะกรรมการหรือผู้ตัดสินขอสงวน
สิทธิในการที่จะเชิญให้ออกจากท่ีนั่งส ารองนั น 

๕. การแต่งกายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
๕.๑ นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพและเหมือนกันทุกคน ต้องมีหมายเลขก ากับที่เสื อ 

ทั งด้านหน้าและด้านหลัง ประจ าตัวตลอดการแข่งขันของแต่ละคนให้เห็นชัดเจน จะเปลี่ยนแปลงเป็นหมายเลข 
อ่ืนไม่ได ้

๕.๒ ปลอกแขน ที่แสดงความเป็นหัวหน้าทีม ให้แต่ละทีมจัดหามาเอง ปลอกแขนต้องมีสีตัดกับสีเสื อ 
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

๕.๓ เจ้าหน้าที่ทีมที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขัน ต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ห้ามสวมกางเกง  
ขาสั นและรองเท้าแตะลงสนามโดยเด็ดขาด เจ้าหน้าที่ทีมคนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่อนุญาตให้ลงปฏิบัติหน้าที่ 
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๖. อุปกรณ์การแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามที่ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน 

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย 
๖.๑ ลูกตะกร้อ เพ่ือการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมชาย-ทีมหญิง 
 ๖.๑.๑ ลูกตะกร้อทีมชาย     MT๙๐๘ 
 ๖.๑.๒ ลูกตะกร้อทีมหญิง    MT๙๐๙ 

๗. รางวัลการแข่งขัน   
ให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน  

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 
  (1) รางวัลที่ 1 ได้ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 

(2) รางวัลที่ 2 ได้ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
(3) รางวัลที่ 3 ไดเ้กียรติบัตร (ครองร่วม) 
    (รางวัลที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล) 

       
 

............................................................................... 
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3. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

1.1 ให้ใช้ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน  
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันและประกาศเพ่ิมเติม 
2. ประเภทการแข่งขัน 

2.๑ ประเภทบุคคล 
2.๑.1 ชายเดี่ยว 
2.๑.2 หญิงเดี่ยว 
2.๑.3 ชายคู่ 
2.๑.4 หญิงคู ่
2.๑.5 คู่ผสม 

3. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
ให้แต่ละเขตพื นทีจ่ัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ดังนี  

3.๑ ประเภทบุคคล นักกีฬาเข้าแข่งขันได้เพียง 2 รายการเท่านั น 
3.๑.1 ชายเดี่ยว  ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน 
3.๑.2 หญิงเดี่ยว  ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน 
3.๑.3 ชายคู่   ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คู่ 
3.๑.4 หญิงคู่   ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คู่ 
3.๑.5 คู่ผสม   ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คู่ 

3.๒ เจ้าหน้าที่ 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนชาย และผู้ฝึกสอนหญิง 

4. วิธีการจัดการแข่งขัน 
4.1 การด าเนินการแข่งขัน 

4.1.1 กติกาการแข่งขันใช้กติกาของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) ฉบับปรับปรุง 
ซึ่งกรมพลศึกษาและสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ใช้อยู่ปัจจุบัน 

4.1.2 ลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขัน ใช้ลูกสีขาว (พลาสติก) ที่สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ 
รับรองและใช้อยู่ ยี่ห้อบัตเตอร์ฟลาย ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร 

4.1.3 หน้าไม้แร็กเกตทั งสองด้าน ด้านหนึ่งต้องเป็นสีแดงสด (BRIGHT RED) และอีกด้าน 
หนึ่งต้องเป็นสีด า (BLACK) เท่านั น ด้านที่ใช้ตีลูกต้องเป็นแผ่นยางที่สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) รับรอง 

4.1.4 เครื่องแต่งกายของผู้เล่น ได้แก่ เสื อแขนสั น ต้องเป็นคอปกหรือคอกลมต้องไม่เป็นสี 
เดียวกันกับ ลูกเทเบิลเทนนิสของการแข่งขัน และด้านหลังของเสื อที่สวมใส่ในการแข่งขันจะต้องพิมพ์ชื่อ ให้มี  
ขนาดความกว้างและสีให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน กางเกงขาสั นและกระโปรงจะต้องไม่ เป็นสีแสด สีเหลือง สีส้ม 
ยกเว้นถุงเท้า 

4.1.5 ผู้เข้าแข่งขันประเภททีม และประเภทคู่ ต้องแต่งกายด้วยเสื อที่เหมือนกัน และกางเกงสีที่ 
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน กรณีทีมหรือคู่แข่งขันใส่เสื อสีเหมือนกันให้กรรมการท้าการเสี่ยงทาย โดยทีมที่แพ้  
ในการเสี่ยงทายต้องเปลี่ยนเสื อไม่ให้เหมือนกับทีมที่ชนะการเสี่ยงทาย 

4.1.6 นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้องใส่เสื อทับในกางเกง และสวมถุงเท้า รองเท้า ให้เรียบร้อย 
หากผิดระเบียบนี ไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขัน ห้ามใส่เสื อที่มีสัญลักษณ์ของสโมสร 



-๙- 
 

4.1.7 ชุดวอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของชุดวอร์ม จะใช้สวมใส่ขณะแข่งขันไม่ได้ ยกเว้นกรณี 
ที่ได้รับอนุญาตจาก ผู้ชี ขาด 

4.1.๘ ผู้เล่นจะต้องท้าการแข่งขันตามที่ก าหนด หากเลยเวลาแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้โดยผู้ชี ขาด 
 ดังนี  
   (1) ประเภทบุคคล ให้ เวลา 5 นาที  นับจากก าหนดเวลาแข่งขันหรือหากเลย
ก าหนดเวลาการแข่งขันแล้วนับจากเวลาที่เรียกลงท้าการแข่งขัน 

(๒) นักกีฬาคนใดหรือคู่ใด ไม่มาแข่งขันตามก าหนดเวลา โดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการ 
ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาแข่งขัน 5 นาที ไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในครั งต่อไปตลอดการแข่งขัน 

(๓) นักกีฬาที่ลงแข่งขันจะต้องส่งรายชื่อผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อตามบัญชีที่จังหวัดแต่งตั ง 
แนบส่งมา มิฉะนั นจะห้ามลงท้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน และผู้ฝึกสอนจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวม  
รองเท้าแตะลงปฏิบัติหน้าที่ท่ีท้าการแข่งขันขณะนั น 

4.2 วิธีการแข่งขัน 
4.2.1 ประเภทบุคคล จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ผลการแข่งขันให้ถือเกณฑ์แพ้ – ชนะ 3 

ใน 5 เกม จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ - ทีมชนะท่ี 1 สายที่ 1 พบกับทีมชนะที่ 2 สายที่ 2 
- ทีมชนะท่ี 1 สายที่ 2 พบกับทีมชนะที่ 2 สายที่ 1 

รอบชิงชนะเลิศ  - ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
- ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ได้อันดับที่ 3 ร่วมกัน 

4.2.3 ประเภทบุคคล การจัดสายวางมือหรืออันดับคะแนนสะสมของนักกีฬาจะใช้หลักเกณฑ์  
โดยดูอันดับคะแนนสะสมของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ในเดือนล่าสุดก่อนการแข่งขันเป็นเกณฑ์ 
๕. สถานที่แข่งขัน 
 อาคาร ๑๐ ชั น ๕ โรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

๖. วันที่ท าการแข่งขัน 
 วันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 จับสลากแบ่งสายวันแรกของการแข่งขัน เริ่มจับสลากเวลา ๐๙.๐๐ น.  เริ่มแข่งขันเวลา ๐๙.๓๐ น.  
เป็นต้นไป 

๗. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน 

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 
5.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
5.2 รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
5.3 รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร (ครองร่วม) 
      (รางวัลที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล) 
 

............................................... 
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4. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 

1. ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น  8  ประเภท 
 1.1 รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปีชาย  (ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2549)  

1.2 รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปหีญิง  (ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2549) 
 1.1 รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปีชาย  (ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2547)  

1.2 รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปหีญิง  (ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2547) 
 1.1 รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปีชาย  (ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2545)  

1.2 รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปหีญิง  (ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2545) 
 1.1 รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปีชาย  (ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2543)  

1.2 รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปหีญิง  (ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2543) 

2. คุณสมบัติ  
  2.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตินักกีฬา ตามระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 
      2.2 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1 รุ่นอายุเท่านั น 
 2.3 จ านวนผู้เล่น ทีมหนึ่งสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นได้ทีมละไม่เกิน 12 คน 
3. หลักฐานนักกีฬา  

3.1  ใบสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ตามแบบฟอร์มจังหวัดบุรีรัมย์ 
3.2  ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา 
3.3  ใบรับรองจากสถานศึกษา 
3.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ  
3.5  บัตรประชาชนตัวจริงให้น ามาเพ่ือให้กรรมการผู้ตัดสินท าการตรวจก่อนการแข่งขันทุกครั ง   

4. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน 
 4.1. แข่งขันระหว่างวันที่  20 – 30  สิงหาคม  2561 
 4.2. เริ่มแข่งขันตั งแต่เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป 
 4.3. ใช้สนามโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 
5. วิธีจัดการแข่งขัน (ทุกรุ่นอายุ) 
 5.1 รุ่นอายุใดท่ีมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันน้อยกว่า 4 ทีม คณะกรรมการจะไม่จัดการแข่งขัน 

5.2 รุ่นอายุที่มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 4 – 8  ทีม   จัดการแข่งขันดังนี  
5.2.1 รอบแรก  แบ่งออกเป็น 2 สาย ๆ ละ  2 - 4 ทีม ท าการแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย  
5.2.2 รอบสอง  น าทีมที่ได้คะแนนที่ 1 และที่ 2  แต่ละสายเข้าไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ดังนี  
 5.2.2.1 ที่ 1  สาย A    พบที่   ที่ 2  สาย B     

   5.2.2.2 ที่ 1  สาย B    พบที่   ที่ 2  สาย A 
         5.2.3 รอบสาม  น าทีมท่ีชนะการแข่งขันในรอบสอง  เข้าไปแข่งขันรอบชนะเลิศ   
ทีมท่ีแพ้การแข่งขันในรอบสอง  ให้ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วม 
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6. เวลาที่ใช้ท าการแข่งขัน 
6.1 รอบแรก และรอบสอง ท าการแข่งขันเป็น  4 ช่วงเวลา  ดังนี  

6.1.1 รุ่นอายุไม่เกิด  12  ปี, 14 ปี แข่งขันช่วง ๆ ละ  7  นาที  พักระหว่างช่วง  5 นาท ี
6.1.2 รุ่นอายุไม่เกิด  16  ปี, 18 ปี แข่งขันช่วง ๆ ละ  8  นาที  พักระหว่างช่วง  5 นาท ี

6.2. รอบชิงชนะเลิศ  ท าการแข่งขันเป็น  4 ช่วงเวลา  ดังนี  
 6.2.1 รุ่นอายุไม่เกิด  12  ปี, 14 ปี แข่งขันช่วง ๆ ละ  8  นาที  พักระหว่างช่วง  5 นาท ี
 6.2.2 รุ่นอายุไม่เกิด  16  ปี, 18 ปี แข่งขันช่วง ๆ ละ  10  นาที  พักระหว่างช่วง  5 นาท ี

7. การนับคะแนน   
7.1 ทีมท่ีชนะการแข่งขันได้ 2 คะแนน   
7.2 ทีมท่ีแพ้ได้ 1 คะแนน  

 7.3  ทีมท่ีถูกปรับเป็นแพ้ได้ 0 คะแนน  ซึ่งมีกรณีท่ีทีมถูกปรับเป็นแพ้  ดังนี  
7.3.1. มาท าการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่ก าหนดไว้เกินกว่า  15 นาท ี

  7.3.2. น าผู้เล่นที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องลงท าการแข่งขัน หรือปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขัน 

8. การแต่งกายนักกีฬา 
8.1 นักกีฬาต้องสวมใส่ชุดการแข่งขันที่เหมือนกันทุกคน  
8.2 ติดหมายเลขบนเสื อแข่งขันด้านหน้าขนาดสูง 10 ซม. ด้านหลังขนาด สูง 20 ซม.  
      ตั งแต่ หมายเลข 0 – 99 โดยสีของตัวเลขตัดกับสีของเสื ออย่างชัดเจน 

9. ข้อปฏิบัติผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจ้าทีม ดังนี้ 
9.1 ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจ าทีม ต้องแต่งกายแบบสุภาพเรียบร้อยในขณะลงปฏิบัติหน้าที่ 
9.2 ทีมท่ีแข่งขันแต่ละทีมจะต้องยอมรับ ค  าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

หน้าที่ของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่โต๊ะบันทึกคะแนน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสิน และควบคุมการแข่งขันในครั งนั น 
9.3 อย่างน้อย 20 นาที ก่อนการแข่งขันตามก าหนดเวลา ผู้ฝึกสอนจะต้องส่งรายชื่อและ 

แจ้งหมายเลขผู้เล่น 5 คนแรก ของทีมให้กับผู้บันทึกคะแนน (ผู้เล่นที่ไม่มีชื่อในใบส่งรายชื่อไม่สามารถลงเล่นได้) 
9.4 อย่างน้อย 10 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนแต่ละทีมจะต้องลงชื่อยืนยันรับรอง 

รายชื่อและหมายเลขของผู้เล่นของทีม โดยผู้ฝึกสอนทีมชื่อแรกเป็นฝ่ายลงชื่อยืนยันก่อน 
9.5 ผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสามารถไปที่โต๊ะเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอทราบเกี่ยวกับข้อมูล 

ทางสถิติได้เมื่อการเล่นหยุดลงและนาฬิกาการแข่งขันหยุดเดิน(ลูกบอลตาย) เท่านั น 
9.6 เฉพาะผู้ฝึกสอนเท่านั น อนุญาตให้ยืนระหว่างเกมการแข่งขัน เขาอาจจะพูดกับผู้ 

เล่นระหว่างเกมการแข่งขัน โดยมีข้อแม้ว่าเขาต้องอยู่ในบริเวณท่ีนั่งของทีม 
9.7 เมื่อหัวหน้าทีมออกจากสนามแข่งขัน ผู้ฝึกสอนจะต้องแจ้งกรรมการผู้ตัดสินให้ 

ทราบหมายเลขของผู้เล่น ที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมแทนในสนาม 
9.8 หัวหน้าทีมคือผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของทีมในสนามแข่งขันอาจจะติดต่อสื่อสารกับ 

กรรมการผู้ตัดสินอย่างสุภาพระหว่างการแข่งขันเกี่ยวข้องเท็จจริง ได้เมื่อการเล่นหยุดลงและนาฬิกาการ 
แข่งขันหยุดเดิน (ลูกบอลตาย) เท่านั น 
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9.9 หัวหน้าทีมจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบทันทีภายหลังสิ นสุดการแข่งขัน เมื่อทีมของตน 
ต้องการประท้วงผลการแข่งขันและลงลายมือชื่อในใบบันทึกคะแนนช่องว่างค าว่า “ลายมือชื่อของหัวหน้าทีมใน
กรณีประท้วง” 

10. รางวัลการแข่งขัน 
10.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร  
10.2 รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
10.3 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร (ครองร่วม) 
        (รางวัลที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล) 

11. การประท้วง 
  11.1 ประท้วง ได้เฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬา โดยผู้ฝึกสอนยื่นหนังสือการประท้วงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรพร้อมเงินประกัน เป็นจ านวน 2,000 บาท ต่อคณะกรรมการ จัดการแข่งขันหลังจากเสร็จสิ นการ
แข่งขันไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ส าหรับเงินประกันจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลเท่านั น) 
  11.2 ทีมไม่สามารถที่จะประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสินได้  การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือว่าเป็นที่
ถูกต้อง และเป็นที่สิ นสุด 

12. กติกาการแข่งขัน 
กติกาที่นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ 

(FIBA) ฉบับปี ค.ศ. 2017 และกติกาทีส่มาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศใช้เป็นปัจจุบัน 
 
 

.......................................... 
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5. การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

1.1 ให้ใช้ตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน  
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก ฉบับภาษาไทยล่าสุด ของสมาคมแบดมินตัน 
แห่งประเทศไทย 
2. ประเภทการแข่งขัน 

2.๑ ประเภทบุคคล มีดังนี  
2.๑.1 ประเภทชายเดี่ยว 
2.๑.2 ประเภทหญิงเดี่ยว 
2.๑.3 ประเภทชายคู่ 
2.๑.4 ประเภทหญิงคู่ 
2.๑.5 ประเภทคู่ผสม 

3. จ านวนผู้เข้าแข่งขันและจ านวนเจ้าหน้าที่ 
3.1 นักกีฬาคนหนึ่งสามารถลงแข่งขันได้ทั งประเภททีม และ ประเภทบุคคล 
3.๒ ประเภทบุคคล 

3.๒.1 ชายเดี่ยว  ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน 
3.๒.2 หญิงเดี่ยว  ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน 
3.๒.3 ชายคู่   ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คู่ 
3.๒.4 หญิงคู่   ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คู่ 
3.๒.5 คู่ผสม   ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คู่ 
3.๒.6 ผู้เล่นคนเดียวกัน สมัครเข้าแข่งขันประเภทเดียวกันซ  า 2 ครั งไม่ได้ 
3.๒.7 นักกีฬาคนหนึ่งลงแข่งขันประเภทบุคคลได้ไม่เกิน 2 ประเภท 

3.๓ แต่ละเขตพื นที ่มีเจ้าหน้าที่ได้ 3 คน คือผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ฝึกสอน 2 คน ได้แก่ ทีมชาย 1 
และทีมหญิง 1 

3.5 เป็นหน้าที่ของหัวหน้าเขตการแข่งขันกีฬาที่จะต้องรับผิดชอบและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
ของตนให้ถูกต้องก่อนยื่นต่อกรมพลศึกษา เมื่อผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมประกาศแล้วจะขอเปลี่ยนแปลง หรือ  
เพ่ิมเติมหรือสับเปลี่ยนบุคคลอย่างใดไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดรายชื่อที่เกิดจากการ  
เขียนหรือพิมพ์ผิดเท่านั นเป็นหน้าที่ของผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจดูรายการแข่งขันของตนเองและไปแข่งขันตาม 
วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยไปถึงสนามแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หากกรรมการ  
เรียกชื่อแล้วไม่ลงท้าการแข่งขันภายใน 5 นาที จะถือว่ายอมให้คู่ต่อสู้แข่งขันชนะผ่านไปแข่งขันในรอบต่อไป 

3.6 เมื่อกรรมการด าเนินการแข่งขันประกาศให้ลงสนาม ผู้แข่งขันจะต้องเตรียมไม้แร็กเกตและ 
แร็กเกตส ารอง, ผ้าเช็ดเหงื่อ, น  าดื่ม อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันจ้าเป็นต้องใช้ไปวางรวมไว้ในตะกร้าข้างสนาม ซึ่งอยู่  
ด้านเดียวกับผู้ตัดสิน เมื่อเริ่มการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะออกนอกสนามต้องขออนุญาตกรรมการผู้ตัดสินระหว่าง
การแข่งขันด าเนินอยู่  บุคคลอ่ืนจะน้าสิ่ งของไปให้คู่แข่งขันไม่ ได้  ต้องน้าสิ่ งของนั นไปขออนุญาตจาก 
กรรมการ ผู้ชี ขาดในการแข่งขันซึ่งจะเป็นผู้สั่งการให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้น้าสิ่งของนั นเข้าไปให้ผู้เข้าแข่งขัน 
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4. วิธีการจัดการแข่งขัน 

4.1 แข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยให้มีการชิงต าแหน่งที่ 1 , ที่ 2 เท่านั น ส่วนต าแหน่งที่ 3 ให้ผู้แพ้ใน 
รอบรองชนะเลิศ ครองต าแหน่งร่วมกัน 

4.2 การเล่นแบบ Rally Point (3 x 21) ระบบการนับคะแนน 
4.2.1 แมทช์หนึ่งต้องชนะให้ได้มากท่ีสุดใน 3 เกม เว้นแต่จะได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
4.2.2 ฝ่ายที่ได้ 21 คะแนน ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ 
4.2.3 ฝ่ายที่ชนะการตีโต้จะได้ 1 คะแนน 
4.2.4 ถ้ามีคะแนน 20 เท่ากัน ฝ่ายชนะต้องมีคะแนนน้า 2 คะแนน 
4.2.5 ถ้ามีคะแนน 29 เท่ากัน ฝ่ายที่ได้ 30 คะแนน ก่อน เป็นฝ่ายชนะ 
4.2.6 ฝ่ายชนะ เป็นฝ่ายได้ส่งในเกมต่อไป 

4.3 การเปลี่ยนข้าง 
4.3.1 ผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนข้าง 

1) หลังจากจบเกมที่ 1 
2) ก่อนเริ่มเกมที่ 3 (ถ้ามี) และ 
3) ในเกมที่ 3 หรือการเล่นเกมเดียว เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคะแนนน้าถึง 11 คะแนน 

4.3.2 ถ้าผู้เล่นลืมเปลี่ยนข้าง ให้เปลี่ยนข้างทันทีที่รู้ตัวและลูกไม่อยู่ในการเล่น ให้นับคะแนนต่อ 
จากคะแนนที่ได้ไว้ในขณะนั น 

4.3.3 เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคะแนนถึง 11 คะแนนในแตล่ะเกม ให้พักในระหว่างเกมได้ไม่เกิน  
60  วนิาท ี

4.3.4 การพักระหว่างเกมที่ 1 กับเกมที่ 2 และระหว่างเกมที่ 2 กับเกมที่ 3 ให้พักได้ไม่เกิน 
120 วินาที อนุญาตส าหรับทุกแมทช์การแข่งขัน 

4.๔ ประเภททีมและประเภทบุคคล นักกีฬาคนใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน เมื่อถึงก าหนดเวลาการ 
แข่งขันหรือหลังจากที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันได้เรียกลงสนามไปแล้ว 5 นาที จะถูกปรับเป็นแพ้ 

4.๕ ในการแข่งขันประเภททีมและประเภทบุคคล นักกีฬาที่สิ นสุดการแข่งขัน และจะต้องลงแข่งขันใน 
คู่ต่อไปอนุญาตให้พักได้ไม่เกิน 30 นาที แต่ถ้านักกีฬาพร้อมที่จะลงท้าการแข่งขัน อนุญาตให้แข่งขันได้ 

4.๖ นักกีฬาใดหรือบุคคลใด ไม่มีเจตนาที่จะแข่งขันให้เต็มความสามารถเพ่ือความชนะ ให้ยุติการแข่งขัน 
และปรับเป็นแพ้ หรือให้ถือว่าไม่มีการแข่งขัน 

4.๗ นักกีฬาทีมใดหรือคนใดไม่มาท้าการแข่งขันตามก าหนดวัน เวลาในก าหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้ง 
สาเหตุที่ไม่มาท้าการแข่งขันล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง จะถูกปรับเป็นแพ้ 

4.๘ นักกีฬาจะเปลี่ยนลูกขนไก่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสิน 
4.๙ ระหว่างการแข่งขันหากนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บ ผู้ชี ขาดจะเป็นผู้อนุญาตให้แพทย์เข้าไป 

ปฐมพยาบาลและพิจารณาลงความเห็นว่าจะท้าการแข่งขันต่อไปได้หรือไม่ 
4.1๐ ไม่อนุญาตให้นักกีฬาพันผ้าในกรณีที่บาดเจ็บ ยกเว้นการบาดเจ็บที่มีบาดแผลฉีกขาดเท่านั น 
4.1/ นักกีฬาที่ถอนตัวจากการแข่งขัน ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือ สถานพยาบาล หรือ 

สถานศึกษา หรือ เขตต้นสังกัด 
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5. การแต่งกายและการโฆษณา 
5.1 นักกีฬาจะแต่งกายด้วยชุดสีเดียวหรือหลายสีร่วมกันลงสนามก็ได้ หากใช้ลวดลายศิลป์(Abstract) 

ต้องไม่มีการโฆษณาเนื อหาเชิงธุรกิจพาณิชย์หรือการส่งเสริมการขาย 
5.2 ในประเภทคู่ นักกีฬาฝ่ายเดียวกันที่ลงท้าการแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดสีเดียวกัน หรือ โทนสี  

เดียวกัน ตั งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นต้นไป 
5.3 ในประเภทคู่ ถ้านักกีฬาทั ง 2 ฝ่ายแต่งกายสีเดียวกัน ให้นักกีฬาที่มีอันดับมือที่น้อยกว่า เป็นผู้ 

เปลี่ยนชุดในโทนสีที่แตกต่างจากนักกีฬาอีกฝ่ายหนึ่ง 
5.4 ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์โฆษณาบนเครื่องแต่งกาย ต้องไม่เกินขนาดที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี  

5.4.1 ตัวอักษรที่ปรากฏด้านหลังเสื อ จะเป็นอักษรไทย หรือ อักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ 
5.4.2 ตัวอักษรชื่อของนักกีฬาต้องมีความสูงอย่างน้อย 6 ซม. และสูงไม่เกิน 10 ซม. 
5.4.3 ชื่อสังกัดต้องมีความสูง 5 ซม. 
5.4.4 สัญลักษณ์โฆษณาท่ีเป็นแถบกว้าง (Band) ต้องกว้างหรือสูงไม่เกิน 10 ซม. ส าหรับ 

ด้านหน้าของเสื อ และไม่เกิน 5 ซม. ส าหรับด้านหลังของเสื อ แถบดังกล่าวจะอยู่ในแนวใดก็ได้ และจะอยู่ 
ด้านหน้าของเสื อ ด้านหลังของเสื อ หรือทั งสองด้านก็ได้ 

5.4.5 การเรียงล าดับด้านหลังเสื อจากบนลงล่าง คือ ชื่อผู้เล่น(ถ้ามี), ชื่อสังกัด, และแถบ 
โฆษณา(ถ้ามี) โดยทั งหมดต้องเรียงล้าดับจากส่วนบนของด้านหลังเสื อ 

5.4.6 สัญลักษณ์โฆษณา (Logo) จะปรากฏได้ที่แขนเสื อข้างซ้าย แขนเสื อข้างขวา คอปกเสื อ 
ด้านซ้าย คอปกเสื อด้านขวา บ่าหน้าด้านซ้าย บ่าหน้าด้านขวา หน้าอกด้านซ้าย หน้าอกด้านขวา และตรงกลาง  
หน้าอก และโฆษณาแต่ละชิ นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 20 ตารางเซนติเมตร และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 
แห่ง โดยมี 1 แห่ง ต่อ 1 ต าแหน่ง 

5.4.7 ถุงเท้าแต่ละข้างจะมีสัญลักษณ์โฆษณาได้ไม่เกิน 2 ชิ น และสัญลักษณ์โฆษณา 
แต่ละชิ นมีขนาดไม่เกิน 20 ตารางเซนติเมตร 

5.4.8 การโฆษณาบนรองเท้า ยอมรับในรุ่นของรองเท้าที่ได้ออกวางจ้าหน่ายในตลาดมาแล้ว 
อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนสวมใส่แข่งขันในรายการนั น 

5.4.9 บนเครื่องแต่งกายอ่ืนๆ จะมีสัญลักษณ์โฆษณาได้ 1 แห่ง ต่อ เครื่องแต่งกาย 1 ชิ น 
และสัญลักษณ์โฆษณาแต่ละชิ น มีขนาดไม่เกิน 20 ตารางเซนติเมตร 

5.4.10 เครื่องแต่งกายอ่ืนที่ถูกสวมทับอยู่ด้านในของเสื อ กางเกง หรือ กระโปรง ของผู้เล่น 
ถ้าปรากฏให้เห็นได้จะต้องไม่มีสัญลักษณ์โฆษณาแสดงอยู่ 

5.4.11 กรรมการผู้ชี ขาดมีสิทธิ์วินิจฉัยแต่เพียงผู้เดียว หากมีผลกระทบขัดแย้งในข้อความ 
โฆษณาและ/หรือต่อผู้อุปถัมภ์การแข่งขันหรือด าเนินการถ่ายทอดโทรทัศน์ หรือข้อความโฆษณาที่ละเมิดต่อ 
กฎหมายท้องถิ่น หรือพิจารณาแล้วภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรรมการผู้ชี ขาดจะจ้ากัดการโฆษณาบน 
เสื อ รวมทั งกรณีสีของชุดแข่งขันในประเภทคู่ท่ีเหมือนกัน 

๖. ลูกแบดมินตันที่ใช้ในการแข่งขัน 
ใช้ลูกแบดมินตันยี่ห้อ นกแก้ว สปีด ๗๕ 
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๗. สถานที่แข่งขัน 
โรงยิมส์เอนกประสงค์ (ตรงข้ามอาคารจอดรถ) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

๘. วันแข่งขัน 
 วันที่ ๒๒ – ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 จับสลากแบ่งสายวันแรกของการแข่งขัน เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มแข่งขันเวลา ๐๙.๓๐ น. 

๙. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปี 256๑ ดังนี  
6.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
6.2 รางวัลที่ 2 ได้รับเหรียญเงิน และเกียรติบัตร 
6.3 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร ๒ รางวัล (ครองร่วม) 
      (รางวัลที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล) 
 
 

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

 
 



-๑๗- 
 

6. การแข่งขันกีฬาเปตอง 
 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

1.1 ให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน        
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 256๑ 

1.2 ให้ใช้กติกาสากลของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
2. ประเภทการแข่งขัน มี 7 ประเภท ชิง 7 เหรียญทอง ดังนี  

2.1 ประเภทบุคคลชาย (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
2.2 ประเภทบุคคลหญิง (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
2.3 ประเภทคู่ชาย (นักกีฬา 2 คน ส ารอง 1 คน รวมเป็น 3 คน ใช้ลูกเปตอง คนละ 3 ลูก) 
2.4 ประเภทคู่หญิง (นักกีฬา 2 คน ส ารอง 1 คน รวมเป็น 3 คน ใช้ลูกเปตอง คนละ 3 ลูก) 
2.5 ประเภทคู่ผสม (นักกีฬาชาย 1 คน หญิง 1 คน รวมเป็น 2 คน ใช้ลูกเปตอง คนละ 3 ลูก) 
2.6 ประเภททีมชาย 3 คน (นักกีฬา 3 คน ส ารอง 1 คน รวมเป็น 4 คน ใช้ลูกเปตอง คนละ 2 ลูก) 
2.7 ประเภททีมหญิง 3 คน (นักกีฬา 3 คน ส ารอง 1 คน รวมเป็น 4 คน ใช้ลูกเปตอง คนละ 2 ลูก) 

3.จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
3.1 ให้แต่ละเขตพื นทีส่่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ ๒ ทีม  
๓.๒ นักกีฬาคนหนึ่งจะลงแข่งขันได้ประเภทเดียวเท่านั น 

4. วิธีจัดการแข่งขัน 
4.1 รอบแรก ทุกประเภทการแข่งขัน (บุคคลชาย , บุคคลหญิง,คู่ชาย,คู่หญิง, คู่ผสม, ทีมชาย 3 คน, 

ทีมหญิง 3 คน) จะใช้วิธีจัดการแข่งขันแบบสาย แบ่งออกเป็น ๒ สาย สายละ ๔ ทีม แบบพบกันหมด เอาท่ี ๑ ของ
สาย ๑ เจอ ที่ ๒ ของสาย ๒ และที่ ๒ เจอที่ ๑ จะคัดทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 – 4 เข้าไปแข่งขันในรอบรอง
ชนะเลิศ (4 ทีมสุดท้าย)  

การแข่งขันเปตองในรูปแบบพบกันหมด ทีมใดชนะในแต่ละครั ง จะได้คะแนนรวม (Points) 1 คะแนน 
ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อเสร็จสิ นการแข่งขันครบทุกครั ง ทีมใดมีคะแนนรวมมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า 
ลดหลั่นลงไปตามล้าดับคะแนน แต่ถ้ากรณีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ด าเนินการตามล้าดับ ดังต่อไปนี  

(1) ให้ดูผลการแข่งขันของคู่กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน (Internal points) โดยทีมใดที่ชนะทีม 
คู่กรณีในแต่ละครั งได้ 1 คะแนน ทีมใดแพ้ทีมคู่กรณีในแต่ละครั งได้ 0 คะแนน ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้ 
อันดับที่ดีกว่าลดหลั่น ลงไปตามล้าดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน 

(2) ให้ดูผลคะแนนการแข่งขันท่ีพบกันของคู่กรณี (Internal points) โดยน้าคะแนนการ 
แข่งขันที่พบกันของคู่กรณี คะแนนได้ทั งหมดตั ง ลบด้วยคะแนนเสีย ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ 
ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามล้าดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน 

(3) ให้ดูผลคะแนนการแข่งขันท่ีพบกับทุกทีม โดยน้าคะแนนได้ทั งหมดตั ง ลบด้วยคะแนน 
เสียทั งหมด ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่าลดหลั่นลงไปตามล้าดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน 

(4) ให้ดูเฉพาะคะแนนบวกทั งหมดที่ได้จากการแข่งขัน (Positive score) โดยน้าคะแนน 
เฉพาะเกมส์ที่ชนะทีมต่างๆ (เกมส์ที่แพ้ไม่น้ามาคิด) น้าคะแนนได้ทั งหมดตั ง ลบด้วยคะแนนเสียทั งหมด ทีมใดมี 
คะแนนบวกมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามล้าดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน 

(5) ให้แข่งขันกัน 1 เที่ยว (One end decider) ทีมใดได้คะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า 
 

 



 
-๑๘- 

 
4.2 รอบรองชนะเลิศ ทุกประเภทการแข่งขัน (บุคคลชาย , บุคคลหญิง , คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม ทีมชาย 

3 คน ทีมหญิง 3 คน) 
4.2.1 คู่ท่ี 1 ทีมท่ีมีคะแนนอันดับที่ 1 แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 4 
4.2.2 คู่ท่ี 2 ทีมท่ีมีคะแนนอันดับที่ 2 แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 3 
4.2.3 ทีมชนะในคู่ที่ 1 และคู่ท่ี 2 เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
4.2.4 ทีมแพ้ในคู่ท่ี 1 และคู่ที่ 2 ได้รับเหรียญทองแดงทั ง 2 ทีม 

4.3 รอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภทการแข่งขัน (บุคคลชาย, บุคคลหญิง, คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, ทีมชาย 
3 คน,ทีมหญิง 3 คน) 

– ทีมท่ีชนะ ได้รับเหรียญทอง, ทีมแพ้ ได้รับเหรียญเงิน 
5. คะแนนการแข่งขัน 

5.1 การแข่งขันในรอบแรก ใช้ระบบ 11 คะแนน 
5.2 รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ ใช้ระบบ 13 คะแนน 

6. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
6.1 ทีมไม่สามารถลงท้าการแข่งขันได้ภายใน 15 นาที นับตั งแต่สัญญาณเวลาที่คณะกรรมการ 

จัดการแข่งขัน ได้ให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน ทีมหรือนักกีฬานั นจะเสียคะแนนให้คู่แข่งขัน 1 คะแนนและ 
ทุก ๆ 5 นาที อีก 1 คะแนน ถ้าครบ 1 ชั่วโมง ยังลงท้าการแข่งขันไม่ได้ให้ปรับเป็นแพ้ในเกมส์นั น (เกมส์ครั ง 
ต่อไปถ้าพร้อมลงท้าการแข่งขันก็ให้ลงท้าการแข่งขันได้) 

6.2 หากการแข่งขันในแต่ละวันยืดเยื อ ให้ยกการแข่งขันในแต่ละวันไปชิงชนะเลิศในวันต่อไป 
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
7. อุปกรณ์การแข่งขัน 

ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมลูกเปตอง, ลูกเป้าและเทปวัดระยะมาเอง ลูกเปตองต้องเป็นลูกท่ีผลิตจาก 
โรงงานที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั น และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมที่มีเจตนาส่อไปในทางทุจริต แต่อย่างไรก็ 
ตาม ชื่อผู้เล่น สัญลักษณ์ หรือคุณสมบัติผู้ผลิต สามารถสลักลงบนลูกเปตองได้ 
8. การแต่งกาย 

8.1 นักกีฬาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยชุดที่เหมือนกัน และติดชื่อทีมด้านหลังเสื อแข่งขันเป็น 
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 

8.2 ผู้ฝึกสอนต้องแต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อยเช่นกัน 
8.3 ห้ามใส่กางเกงยีนส์, รองเท้าแตะ, และรองเท้ารัดส้น 

9. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปี 256๑ ดังนี  
9.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร (ครองร่วม) 
      (รางวัลที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล) 
 

 
 



-๑๙- 
 

7. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

1.1 ให้ใช้ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน                  
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 256๑  

๑.๒ กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 

2. ประเภทการแข่งขัน 
การแข่งขันมี 2 ประเภท 
2.1 ประเภททีมชาย 
2.2 ประเภททีมหญิง 

๓. รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๔ รุ่น อายุ ดังนี้ 
๓.๑ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๓.๒ อายุไม่เกิน ๑๔ ปี 
๓.๓ อายุไม่เกิน ๑๖ ปี 
๓.๔ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี 

๔. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
๔.๑ ให้แต่ละทีมเขตพื นที่ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นักกีฬา มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 

แต่ไม่เกิน ๑๕ คน และผู้ควบคุมทีม ทีมละ ๓ คน 
๔.๒ ในการแข่งขันแต่ละครั งของทุกทีมที่มีการแข่งขันในแต่ละวันมีสิทธิ์ส่งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขัน

จ านวนครั งละไม่เกิน ๑๔ คน โดยให้มีผู้เล่นในสนามไม่เกิน ๕ คน และผู้เล่นส ารองไม่เกิน ๙ คน 
๔.3 เจ้าหน้าที่ทีม จ านวน 3 คน และสามารถมีนักกายภาพบ้าบัดอีก 1 คนก็ได้ แต่ไม่ 

สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้และจะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลการบาดเจ็บของนักกีฬาเท่านั น 

๕. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
4.1 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปี 256๑ ดังนี  
4.2 นักฟุตซอลชายและหญิงในนามของทีมฟุตบอลชาติไทยหรือทีมฟุตบอลเยาวชนชาติไทย 

สามารถลงแข่งขันได้ 
 

๖. จ านวนที่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน 
5.1 แต่ละเขตพื นที่ มีสิทธิส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันในนามเขตพื นที่ได้ เขตพื นที่ละ ๒ ทีม 

5.1.2 เป็นการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกทีมตัวแทนภายในเขต โดยให้สิทธิทีมชนะเลิศของเขตทั ง 
10 เขต จะได้รับสิทธิเป็นทีมตัวแทนภายในเขตเข้าแข่งขันฟุตซอล 
 
 
 
 



-๒๐- 
 
6. วิธีการจัดการแข่งขัน 

6.1 การด าเนินการแข่งขัน 
6.1.1. การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 

ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย ให้ท าการจับสลากเข้าสายตามปกติ 
ข. แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย สายละ ๔ ทีม 

6.1.2. การจัดให้มีการแบ่งสาย และการแข่งขันพบกันหมดในสาย เมื่อหมดเวลาแข่งขันใน 
แต่ละคู่ ถ้ามีผลการแข่งขันเสมอกัน ให้ท้าการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ เพ่ือหาผู้ชนะ ตามกติกา ให้ใช้วิธีนับ  
คะแนนของการแข่งขันมารวมกัน ถ้าทีมที่เข้าแข่งขัน มีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลากเพ่ือหาล้าดับที่ของทีม  
ซึ่งจะด าเนินการจับสลากหาล้าดับที่ของทีม เมื่อการแข่งขันคู่สุดท้ายของสายนั นๆ ได้เสร็จสิ นลง โดยให้  
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเขตและเจ้าหน้าที่ซึ่งไปด าเนินการแข่งขัน 
อยู่ เป็นผู้ด าเนินการจับสลากหาล้าดับที่ของทีมต่อไป ส าหรับทีมที่จะต้องจับสลาก หากไม่มีผู้แทนที่ได้รับ 
มอบหมายมาท้าการจับสลาก ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเขตหรือ 
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการมีสิทธิที่จะเชิญบุคคลใด มาท้าการจับสลากแทนก็ได้ และทีมนั นๆ จะต้องยอมรับผล  
การจับสลากนั น                                                                                                                        

6.1.3 ส าหรับการนับคะแนน มีหลักเกณฑ์ ดังนี  
- ทีมท่ีชนะได้ 3 คะแนน 
- ทีมท่ีแพ้ได้ 0 คะแนน 

6.1.4 ในกรณีที่ต้องเตะจุดโทษเพ่ือหาผู้ชนะนั น ทีมไม่สามารถใช้สิทธิ์ให้นักกีฬาที่มีอาการ 
บาดเจ็บ (เทคติค) เพ่ือตัดจ้านวนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ยกเว้นเกิดการบาดเจ็บที่สามารถเห็นได้ชัดเจนจากการ 
เล่นในเวลาเท่านั น และ แพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้การปฐมพยาบาลประจ้า 
สนามแข่งขัน มีความเห็นว่าไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้                                                                                 

6.1.5 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ครึ่ง ทุกรุ่นอายุและแบ่งเวลาตามรุ่นอายุ ดังนี  
 (๑) รุ่นอายุ ๑๒ ปี ใช้เวลาครึ่งละ ๑๐ นาที ไม่หยุดเวลา พักไม่เกิน ๑๐ นาที 
 (๒) รุ่นอายุ ๑๔ ปี ใช้เวลาครึ่งละ ๑๕ นาที ไม่หยุดเวลา พักไม่เกิน ๑๐ นาที 
 (๓) รุ่นอายุ ๑๖ ปี ใช้เวลาครึ่งละ ๒๐ นาที ไม่หยุดเวลา พักระหว่างครึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑๕ นาท ี
 (๔) รุ่นอายุ ๑๘ ป ีใช้เวลาครึ่งละ ๒๐ นาที ไม่หยุดเวลา พักครึ่งไม่เกิน ๑๕ นาท ี

ในรุ่นอายุ ๑๖ ป ีและ ๑๘ ปี รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศใช้เวลา ๒๐ นาที ล็อคเวลา 
6.1.6 อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 1 ครั ง (ไม่เกิน 1 นาที) หากไม่ใช้สิทธิการขอเวลา 

นอกในครึ่งเวลาแรก จะไม่สามารถ น าไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได้ 
6.1.7 ก าหนดการแข่งขัน ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง 

ไม่ได้ ยกเว้นในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจ้าเป็นอ่ืนใด เช่น สภาพสนาม ดินฟ้าอากาศไม่เอื ออ้านวยต่อการ
แข่งขัน เป็นต้น ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิท้าการจัดก าหนดการแข่งขัน การเลื่อนหรือสั่งงดการแข่งขัน
ได้ หากจะเลื่อนโดยเหตุอ่ืน นอกจากที่กล่าวนี  จะต้องแจ้งให้ทีมที่เข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

การเลื่อนการแข่งขันนั น หากมีผลต่างหรือเสมอกัน ให้ท าการแข่งขันตามเวลาที่เหลือ โดย 
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะก าหนดวัน เวลา สถานที่ แล้วแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ โดยคงไว้ซึ่งผล 
ของการท าประตูการท าผิดกติการวม ใบเหลืองและใบแดงของทั งสองทีมและคงไว้ส าหรับจ้านวนนักกีฬาที่ผู้ 
ตัดสินได้ยุติการแข่งขัน(นักกีฬาชุดเดิม) และเริ่มการแข่งขันใหม่ตามกรณีที่ผู้ตัดสินได้ยุติการแข่งขัน นักกีฬาไม่ 
สามารถใช้สิทธิ์ในการพักการแข่งขันได้ 
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6.2 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

6.2.1 ให้ใช้ บัตรประจ าตัวประชาชนเท่านั น 
6.2.2 อนุญาตผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อในการส่งเข้า 

ร่วมท าการแข่งขัน อยู่เขตเทคนิคได้ โดยจะต้องสวม ID CARD ไว้ตลอดเวลาที่มีการแข่งขัน หากไม่ประสงค์ที่ 
จะอยู่ในเขตเทคนิคในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน จะต้องแจ้งให้กับฝ่ายผู้ตัดสินทราบ จะด าเนินการอย่างอ่ืนใด 
ที่ส่งผลต่อ การแข่งขันไม่ได้โดยเด็ดขาดและอนุญาตให้ทีมมีเจ้าหน้าที่กายภาพบ้าบัดได้ทีม ละ 1 คน แต่ไม่มี 
สิทธิ์เบิกจ่ายจากงบประมาณฝ่ายจัดการแข่งขัน และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลการบาดเจ็บของนักกีฬา  
เท่านั น 

6.2.3 เขตพื นทีท่ี่เข้าแข่งขันจะต้องจัดทีมฟุตซอลไปแข่งขันตามวัน เวลา และสนามแข่งขันท่ีได้ 
ก าหนดไว้ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้ว เหลือผู้เล่นน้อยกว่า 3 คนในสนาม ให้ปรับทีมนั นเป็นแพ้ และจะต้อง 
เขียนรายงานต่อประธานจัดการแข่งขันหากการกระท้าแล้วส่งผลต่อการแข่งขันของทีมตนเองและทีมอ่ืนๆ 

6.2.4 ทีมใดถึงสนามแข่งขนัแล้ว จะต้องลงสนามท้าการแข่งขัน ตามเวลาที่ก าหนดหากทีม 
หนึ่งทีมใด ไม่ลงท้าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนดหรือผละออกจากการแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้และให้ทีมคู่แข่งขัน 
เป็นผู้ชนะผ่านด้วยผลการแข่งขัน 2 ต่อ 0 พร้อมทั งให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมา และยกเลิกรายการแข่งขัน 
ต่อไป ในกรณีที่ต้องการหาทีมเข้ารอบต่อไป ให้ใช้วิธีเลื่อนทีมท่ีมีคะแนนอันดับรองเข้ามาแทน                       

6.2.5 หากไม่พร้อมจะลงสนามทั ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั งคู่ พร้อมทั งให้ยกเลิกผลการ 
แข่งขันที่ผ่านมา และยกเลิกรายการแข่งขันต่อไปในกรณีที่ต้องการหาทีมเข้ารอบต่อไปให้ใช้วิธีเลื่อน ทีมที่มี 
คะแนนอันดับรองเข้ามาแทน 

6.2.6 ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่มาท้าการแข่งขันหรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขัน 
ต่อไปจนหมดเวลาการแข่งขันหรือไม่เข้าแข่งขัน ถือว่าทีมนั นผิดมารยาทอย่างร้ายแรง ให้ปรับทีมนั นเป็นแพ้  
ด้วยผลการแข่งขัน 2 ต่อ 0 ในครั งนั นพร้อมทั งให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมา และยกเลิกรายการแข่งขันต่อไป 
อาจพิจารณาตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในครั งต่อไปด้วย ในกรณีที่ต้องการหาทีมเข้ารอบต่อไป ให้ใช้วิธีเลื่อน  
ทีมท่ีมีคะแนนอันดับรองเข้ามาแทน                                                                                          

6.2.7 ให้ทีมท่ีจะลงแข่งขันในวันนั น ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่จะต้อง 
มีรายชื่อตามใบสมัครเข้าร่วมการแข่งและมีบัตรที่ฝ่ายจัดการแข่งขันออกให้เท่านั นที่มีสิทธิ์อยู่ ในเขตเทคนิค) โดย 
ล้าดับหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ ตามแบบฟอร์มใบส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งขัน โดยมีผู้เล่นไม่เกิน 5 
คน และผู้เล่นส ารองไม่เกิน 9 คน (จะต้องส่งรายชื่อเฉพาะนักกีฬาที่มาแข่งขันเท่านั น) การส่งรายชื่อนี ต้องส่งถึง  
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน 1 
ชั่วโมงของทุกวันที่มีการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันของคู่นั น ๆ                                                             

6.2.8 ถ้าปรากฏหลักฐานว่าทีมของจังหวัดใดมีการปลอมแปลงเอกสารการส่งชื่อหรือนามสกุล 
หรือจัดผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือ ผู้ไม่มีสิทธิตามระเบียบนี ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั นเป็นแพ้ ให้ยกเลิกผลการ  
แข่งขันที่ผ่านมาและ เกมส์ที่ยังเหลืออยู่ ไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตาม โดยให้คณะกรรมการจัดการ  
แข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันประกาศระบุความผิด ทั งถอนสิทธิทีมของจังหวัดนั นออกจากการ 
แข่งขัน และให้คณะกรรมการอ้านวยการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พิจารณาลงโทษตามระเบียบ ต่อไป    

6.2.9. คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะขอตรวจบัญชีรายชื่อนักกีฬาหรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขัน 
จากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเขต หรือเจ้าหน้าที่ได้ 
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6.2.10 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ยนได้ตลอดเวลา ยกเว้นระหว่างการขอเวลานอก 1  นาที
6.2.11 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันกระท้าละเมิดกติกาการแข่งขันจะถูกผู้ 

ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) นักกีฬาคนใดได้ใบเหลือง 2 ครั ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามให้งดลงท้าการแข่งขันในครั ง 
ต่อไป 1 ครั งแต่ในกรณีท่ีได้รับใบเหลือง 2 ใบในเกมส์เดียวกันนั น นักกีฬาจะพักโดยอัตโนมัต 1 เกมส์ และให้ 
ยกเลิกใบเหลืองทั ง 2 ใบ แต่จะมีผลต่อการนับใบแดง และนักกีฬาได้รับใบเหลืองครบ 3 ใบ (จะนับต่างเกมส์ 
การแข่งขัน) จะต้องพักอีก 1 ครั ง เมื่อผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่าง 
ร้ายแรง ให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั ง และถ้าได้รับใบแดงครบ 2 ครั ง ต่างเกมส์ ให้หมดสิทธิ์ 
ท้าการเล่นตลอดการแข่งขัน 

ในกรณีที่เกิดมีเหตุการณ์ ทะเลาะวิวาท และ ชกต่อยกัน ให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไป 
อย่างน้อย 2 ครั ง หรือตลอดรายการแข่งขันตามแต่กรณี 

6.2.12 ในกรณีท่ีผู้ตัดสิน เชิญเจ้าหน้าที่ทีม ออกจากเขตเทคนิค เนื่องจากมีพฤติกรรม 
ทีแ่สดงออก เช่น การไม่ยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือการใช้ถ้อยค้าที่เป็นการด่าทอต่างๆ นั น จะต้อง 
พักการปฏิบัติหน้าที่ในรายการต่อไปอีกอย่างน้อย 1 เกมส์ 

6.2.13 การลงโทษนักกีฬาในกรณีนักกีฬาได้รับใบเหลือง 2 ใบ ต่างเกมส์การแข่งขัน  
ต้องพักการแข่งขัน 1 ครั ง และเมื่อได้รับใบเหลืองครบ 3ใบ ต้องพักการแข่งขัน 1 ครั ง นักกีฬาได้รับใบเหลือง 2 
ใบในเกมส์การแข่งขันเดียวกัน ต้องพักการแข่งขัน 1 ครั ง แต่จะนับเป็นการถูกลงโทษด้วยใบแดง ครั งที่ 1 แต่ถ้า 
นักกีฬาคนเดิมได้รับใบแดงเป็นใบที่ 2 จะต้องพักตลอดการแข่งขัน 
 

เกมส์ที่ 1 เกมส์ที่ 2 เกมส์ที่ 3 เกมส์ที่ 4 เกมส์ที่ 5 เกมส์ที่ 6 เกมส์ที่ 7 
ใบเหลือง ใบเหลือง พัก ใบเหลือง พัก แข่งขันได้  
ใบเหลือง+ใบเหลือง=
ใบแดง 

พัก ใบเหลือง+ใบเหลือง=
ใบแดง 

พักตลอดการแข่งขัน    

ใบเหลือง+ใบเหลือง=
ใบแดง 

พัก ใบเหลือง ใบเหลือง พัก ใบเหลือง พัก 

ใบเหลือง ใบแดง พัก ใบเหลือง พัก ใบเหลือง พัก 
ใบแดง พัก ใบเหลือง ใบเหลือง  ใบเหลือง พัก 
ใบแดง พัก ใบเหลือง+ใบเหลือง=

ใบแดง 
พักตลอดการแข่งขัน    

ใบแดง พัก ใบแดง พักตลอดการแข่งขัน    
 

6.2.14 นักกีฬาคนใดที่ถูกผู้ตัดสินให้ออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอด 
จนถึงเจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกผู้ตัดสินลงโทษ จะมีผลติดต่อสืบเนื่องไปถึงการแข่งขันรอบต่อไปด้วย 

6.2.15 เมื่อถึงก าหนดวันแข่งขันเริ่มขึ นของแต่ละภาค จะท้าการถอนทีมออกจากการ 
แข่งขัน จะกระท้ามิได้ 

6.2.16 ในกรณีนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีม ท้าร้ายผู้ตัดสิน ให้ยุติการแข่งขัน ปรับทีมเป็น 
แพ้ทุกเกมส์ที่ผ่านมาและให้งดการแข่งขันในรายการที่เหลืออยู่ 

กรณีท่ีนักกีฬาส ารอง เจ้าหน้าที่ทีมกระท้าผิดกติกา ท้าให้ผลการแข่งขัน 
เปลี่ยนแปลงให้ยุติการแข่งขัน ให้ปรับทีมเป็นแพ้ให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาและเกมส์ที่ยังเหลืออยู่ 

6.3 การแต่งกายของนักกีฬา 
6.3.1 ผู้เล่นแตล่ะทีม ตองแต่งกายให้เรียบรอยเหมือนกัน ตามแบบเครื่องแตงกายสีของ 

เสื อ กางเกง และถุงเทา ตามที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือแจงในการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน 
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(1) ตองติดหมายเลขประจ าตัวด้านหลังเสื อพรอมทั งหมายเลขที่ขากางเกงแข่งขันให้ 
ชัดเจนตามที่ไดระบุหมายเลขของผู้เลนแตล่ะคนไวในใบสมัคร 

(2) หมายเลขท่ีขากางเกงตองมีสวนสูงไมน้อยกว่า 10 ซ.ม. สวนดานหลังเสื อตองมี 
สวนสูงไมนอยกว่า 25 ซ.ม. 

(3) ด้านหลังเสื อสามารถใช้ชื่อจังหวัดหรือชื่อนักกีฬาเท่านั น 
(4) ผู้เล่นที่ไมติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนใบสมัครโดยเจตนา 

ทุจริต หรือไมมีเหตุอันควร หากลงไปแข่งขันและมีผู้ประท้วง ให้ ปรับทีมนั นเป็นแพ้และไม่จัดให้ท าการแข่งขันใน 
รอบตอ่ไป ยกเว้น จะได้แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบกอ่นลงท าการแข่งขันและผู้ตัดสินได้บันทึกลงในรายงานไว้แล้ว 

(5) กรณีปัญหาใดๆท่ีเกิดขึ นระหว่างการแข่งขันเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของนักกีฬา 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสินเท่านั น 

6.3.2 ผู้รักษาประตูทั ง 3 คน ต้องเหมือนกันและจะต้องมีสีเสื อกางเกงถุงเท้าต้องแตกต่างกับ 
สีของผู้เล่นของทีมตัวเองเท่านั น 

6.3.3 การจะมีเครื่องหมายการคา้ ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์ เป็นที่ประจักษเ์กินกวา 2x3 
นิ วไมไ่ด ้และชุดแต่งกายที่มีการโฆษณานั นอนุญาตให้สวมใส่ขณะอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขันได้เท่านั น 

6.3.4 ชุดที่ใช้ในการแขง่ขัน หามน้าตราหรือเครื่องหมายการคาที่เป็นการประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับบุหรี่ และแอลกอฮอล์ใสลงท้าการแขง่ขัน 

6.3.5 ในกรณีชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกันให้ทีมที่มีชื่ออยู่หลังคู่แข่งขันเปลี่ยนชุดแข่งขันทั งนี  
โดยการพิจารณาของผู้ตัดสินที่ท้าหน้าที่ในคู่นั นๆ 

6.3.6 ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีม ต้องติดเครื่องหมายปลอกแขนหัวหน้าทีมที่แขนเสื อด้านซ้ายให้ 
ชัดเจน และจะต้องจัดเตรียมปลอกแขนมาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเทปพัน 

6.3.7 ในกรณีที่ใช้เทปพันถุงเท้า จะต้องเป็นสีเดียวกับถุงเท้าเท่านั น 
6.3.8 เสื อรัดกล้ามเนื อและกางเกงรัดกล้ามเนื อจะต้องเป็นสีเดียวกันกับเสื อและกางเกงด้าน 

นอกเท่านั น 
6.3.9 กรณี POWER PLAY ต้องมีสีเสื อเหมือนกันผู้รักษาประตูเท่านั น ในกรณี ในการส่ง 

รายชื่อลงแข่งขัน ในแต่ละเกมส์นั น ถ้า ทีมส่งครบ 1๕ คน จะต้องประกอบด้วยผู้รักษาประตู 3 คน เท่านั น 
แต่ถ้าไม่ส่งผู้รักษาประตูครบ 3 คน คือ ส่งรายชื่อผู้รักษาประตู 2 คน จะต้องลดจ้านวน ผู้เล่น ให้เหลือเพียง 
11 คน รวมเป็น 13 คน เท่านั น นักกีฬาทีมใดใช้การหลีกเลี่ยงกติกา จะถูกปรับเป็นแพ้ทุกเกมส์ที่ผ่านมา และ 
ไม่ให้แข่งขันในเกมส์ที่เหลืออยู่โดยไม่มีเงื่อนไข 

5.3.10 การตัดสินของผู้ตัดสินถือว่าเป็นที่สิ นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการผลการแข่งขันได้ 

7. อุปกรณ์การแข่งขัน 
ลูกฟุตซอล ที่ใช้ในการแข่งขันฟุตซอล กีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 

๒๕๖๑  ให้ใช้ลูกฟุตซอลที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ให้การรับรอง หรือ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยฯ (F.A.T.) ให้การรับรองหรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย (S.A.T.) ให้การรับรอง หรือ กรมพลศึกษาให้การ
รับรองการใช้แข่งขันในรายการที่กรมพลศึกษาจัดการแข่งขัน 
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8. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปี 256๑ดังนี  
๘.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
๘.2 รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
๘.3 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร (ครองร่วม) 
      (รางวัลที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล) 
 

.......................................... 
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8. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
 

1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
1.1 ให้ใช้ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปี 2561  
1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง 

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศใช้แล้ว 

2. ประเภทการแข่งขัน  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
2.1 ประเภททีมชาย 
2.2 ประเภททีมหญิง 

3. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  
3.1 ในรอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ 

ให้แต่ละเขตพื นทีท่ี่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันทั งประเภททีม 
ชาย และทีมหญิง ได้ไม่เกินประเภทละ 20 คน แต่ไม่น้อยกว่า 15 คน เจ้าหน้าที่ทีมทีมละ 3 คน ในการแข่งขันใน
แต่ละวันให้ส่งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขันได้จ านวน 18 คน โดยให้มีผู้เล่นในสนาม ไม่เกิน 11 คนและผู้เล่นส ารอง
อีก 7 คน                                      

4. วิธีการจัดการแข่งขัน 
4.1 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือก าหนดเวลาใน 

การแข่งขัน หรือการแข่งขันในวิธีอ่ืนๆเพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลา 
4.2. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นอ่ืนใด เช่น สภาพสนาม ดินฟ้าอากาศไม่เอื ออ้านวยต่อการ 

แข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิยุติการแข่งขันได้ 
กรณีท่ีมีผลต่างหรือเสมอกัน ให้ท าการแข่งขันตามเวลาที่เหลือ โดยคณะกรรมการจัดการ 

แข่งขัน จะก าหนดวัน เวลา สถานที่ แล้วแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
ในทั ง 2 กรณีข้างต้น ให้คงไว้ส าหรับใบเหลืองและแดง ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการพักการ 

แข่งขันของนักกีฬาได้ และจะต้องให้ นักกีฬาชุดที่ก่อนผู้ตัดสินจะยุติการแข่งขันเท่านั น และเริ่มท้าการแข่งขัน  
ใหม่ ตามกรณีที่ ผู้ตัดสินยุติการแข่งขัน 

4.3. การแข่งขัน จะต้องมีทีมต่าง ๆ เข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ทีม หากทีมสมัครเข้าแข่งขันน้อยกว่า 4 
ทีมให้จังหวัดเจ้าภาพพิจารณาด าเนินการหาตัวแทนเขตตามความเหมาะสม 

4.4 การจัดให้มีการแบ่งสายและการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เมื่อหมดเวลาแข่งในแต่ละคู่ถ้ามี  
ผลคะแนนเสมอกัน ให้ท าการเตะ ณ จุดเตะโทษ เพ่ือหาผู้ชนะ การพิจารณาหาทีมเข้ารอบหรือจัดล าดับให้ใช้ 
วิธีนับคะแนนของการแข่งขันมารวมกัน ถ้าทีมที่เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยให้ด า เนินการ 
จับสลากหาล าดับของทีมหรือทีมที่จะเข้ารอบ เมื่อการแข่งขันคู่สุดท้ายของสายนั นๆ ได้ เสร็จสิ นลง โดยให้  
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเขตและเจ้าหน้าที่ซึ่งไปด าเนินการแข่งขัน  
อยู่เป็นผู้ด าเนินการต่อไป ส าหรับทีมที่จะต้องจับสลากหากไม่มีผู้แทนที่ได้รับมอบหมายมาท้าการจับสลากให้  
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน หรือเจ้ าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ มีสิทธิที่จะ 
เชิญบุคคลใดมาท าการจับสลาก แทนก็ได้ และทีมนั น ๆ จะต้องยอมรับผลการจับสลากนั น 
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      ส าหรับการนับคะแนน มีหลักเกณฑ์ ดังนี  

1 ทีมท่ีชนะได้ 3 คะแนน 
2 ทีมท่ีแพ้ได้ 0 คะแนน 

4.5 ก าหนดเวลาในการแข่งขัน 
 รุ่นอายุ 12 ปี  แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 30 นาท ีพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที 
 รุ่นอายุ 14 ปี  แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 35 นาท ีพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที 

รุ่นอายุ 16 ปี  แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 40 นาท ีพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที 
รุ่นอายุ 18 ปี  แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 45 นาท ีพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที 

4.6 การจัดก าหนดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขัน ของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขัน
เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเขตได้ประกาศไปแล้วทุกทีมจะต้องปฏิบัติ
ตามทุกประการ 

4.7 คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน จะเลื่อนการแข่งขันของ 
คู่แข่งขันใดๆ ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ น เช่น สนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ท าการแข่งขันได้ ตามความเห็นของ  
คณะกรรมการเทคนิคการกีฬา ในกรณีเช่นนี  ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบ และต้องปฏิบัติตามทุกประการ 
โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ หากจะเลื่อนการแข่งขันโดยเหตุอ่ืนๆ นอกจากที่กล่าวนี  จะต้องแจ้งให้ทีม  
ที่เข้าแข่งขันรับทราบก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

4.8 ก าหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันได้ก าหนดไว้
ทีมต่าง ๆจะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

4.9 หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของก าหนดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้ 

5. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
5.1 ให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง  ในการตรวจหลักฐานก่อนลงท าการแข่งขัน 
5.2 อนุญาตผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อในการส่งเข้าร่วมท าการ 

แข่งขัน อยู่เขตเทคนิคได้ ตลอดเวลาที่มีการแข่งขัน หากไม่ประสงค์ท่ีจะอยู่ในเขตเทคนิคในช่วงระยะเวลาการ
แข่งขัน จะต้องแจ้งให้กับฝ่ายผู้ตัดสินทราบ จะด าเนินการอย่างอ่ืนใดที่ส่งผลต่อการแข่งขันไม่ได้โดยเด็ดขาดและ
อนุญาตให้ทีมมีเจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัดได้ทีม ละ 1 คน และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลการบาดเจ็บของ
นักกีฬาเท่านั น 

5.3 ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องจัดทีมฟุตบอลไปแข่งขันตามวัน เวลา และสนามแข่งขันที่ได้ก าหนดไว้ 
ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้ว เหลือผู้เล่นน้อยกว่า 7 คนในสนาม ให้ปรับทีมนั นเป็นแพ้ หากทีมใดถึงสนามแข่งขันแล้ว 
ไมล่งสนามท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด ให้ปรับ ทีมเป็นแพ้ หรือทีมหนึ่งทีมใดไม่ลงท้าการแข่งขันตามเวลาที่
ก าหนด ให้ปรับเป็นแพ้และให้ทีมคู่แข่งขันเป็นผู้ชนะผ่าน หากไม่พร้อมจะลงสนามทั ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั งคู่  

5.4 ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงท าการแข่งขันหรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจน 
หมดเวลาการแข่งขัน หรือไม่เข้าแข่งขันตามรายการที่คณะกรรมการก าหนดถือว่าทีมนั นผิดมารยาทอย่างร้ายแรง
ให้ปรับทีมนั นเป็นแพ้ในการแข่งขัน และตัดสิทธิ์ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั งต่อไปด้วย 
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5.5 ให้ทีมที่จะลงแข่งขันในวันนั น ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่จะต้องมีรายชื่อตาม 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งเท่านั นที่มีสิทธิ์อยู่ในเขตเทคนิค) โดยล าดับหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ ตาม
แบบฟอร์มใบส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งขัน โดยมีผู้เล่นไม่เกิน 11 คน และผู้เล่นส ารองไม่เกิน 7 คน การส่งรายชื่อนี ต้อง
ส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมงของทุกวันที่มีการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันของคู่นั น ๆ 

5.6 คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะขอตรวจบัญชีรายชื่อนักกีฬาหรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขันจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ได้ 

5.7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นทุกรุ่นอายใุห้เปลี่ยนได้ 5 คน ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาแข่งขัน
อีกไม่ได้ 

5.8 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี 
การละเมิดกติกาการแข่งขันจะถูกผู้ตัดสินคาดโทษ(ใบเหลือง) นักกีฬาคนใดได้ใบเหลือง 2 ครั ง จะติดต่อกัน 
หรือ ไม่ก็ตามให้งดลงท าการแข่งขันในครั งต่อไป 1 ครั ง ในกรณีที่ได้รับใบเหลือง 2 ใบในเกมส์เดียวกันนั น 
นักกีฬาจะพักโดยอัตโนมัต 1 เกมส์ และให้ยกเลิกใบเหลืองทั ง 2 ใบ แต่จะมีผลต่อการนับใบแดง และนักกีฬา 
ได้รับใบเหลืองครบ 3 ใบ (จะนับต่างเกมส์การแข่งขัน) จะต้องพักอีก 1 ครั ง เมื่อผู้ตัดสินให้ออกจากการ 
แข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั ง และถ้าได้รับ 
ใบแดงครบ 2 ครั ง ต่างเกมส์ให้หมดสิทธิ์ท้าการเล่นตลอดการแข่งขัน ในกรณีที่เกิดมีเหตุการณ์ ทะเลาะวิวาท  
และ ชกต่อยกัน ให้งดลงแข่งขัน ในนัดต่อไปอย่างน้อย 2 ครั ง หรือ ตลอดรายการแข่งขันตามกรณีโทษที่คณะ 
กรรมการฯเห็นสมควร และน้าเรื่องเสนอให้คณะกรรมการอ้านวยการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พิจารณา  
เพ่ิมโทษตามควรแก่กรณีตามระเบียบต่อไป ในกรณีที่ผู้ตัดสิน เชิญเจ้าหน้าที่ทีม ออกจากเขตเทคนิค เนื่องจากมี  
พฤติกรรมที่แสดงออก เช่น การไม่ยอมรับการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือการใช้ถ้อยค้าที่เป็นการด่าทอต่างๆ 
นั น จะต้องพักการปฏิบัติหน้าที่ในรายการต่อไปอีก อย่างน้อย 1 เกมส์ อนึ่งความหมายการลงโทษนักกีฬาใน 
กรณีนักกีฬาได้รับใบเหลือง 2 ใบ ต่างเกมส์การแข่งขัน ต้องพักการแข่งขัน 1 ครั ง และเมื่อได้รับใบเหลืองครบ 3 
ใบ ต้องพักการแข่งขัน 1 ครั ง นักกีฬาได้รับใบเหลือง 2 ใบ ในเกมส์การแข่งขันเดียวกัน ต้องพักการแข่งขัน 1 
ครั ง แต่จะนับเป็นการถูกลงโทษด้วยใบแดง ครั งที่ 1 แต่ถ้านักกีฬาคนเดิมได้รับใบแดงเป็นใบที่ 2 จะต้องพัก 
ตลอดการแข่งขัน 
 

เกมส์ที่ 1 เกมส์ที่ 2 เกมส์ที่ 3 เกมส์ที่ 4 เกมส์ที่ 5 เกมส์ที่ 6 เกมส์ที่ 7 
ใบเหลือง ใบเหลือง พัก ใบเหลือง พัก แข่งขันได้  
ใบเหลือง+ใบเหลือง=
ใบแดง 

พัก ใบเหลือง+ใบเหลือง=
ใบแดง 

พักตลอดการแข่งขัน    

ใบเหลือง+ใบเหลือง=
ใบแดง 

พัก ใบเหลือง ใบเหลือง พัก ใบเหลือง พัก 

ใบเหลือง ใบแดง พัก ใบเหลือง พัก ใบเหลือง พัก 
ใบแดง พัก ใบเหลือง ใบเหลือง  ใบเหลือง พัก 
ใบแดง พัก ใบเหลือง+ใบเหลือง=

ใบแดง 
พักตลอดการแข่งขัน    

ใบแดง พัก ใบแดง พักตลอดการแข่งขัน    
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5.9 นักกีฬาคนใดที่ถูกผู้ตัดสินให้ออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ทีม 
ที่ถูกผู้ตัดสินลงโทษ จะมีผลติดต่อสืบเนื่องไปถึงการแข่งขันรอบต่อไปด้วย 

5.10 การถอนทีมออกจากการแข่งขัน จะกระท ามิได้เมื่อถึงก าหนดวันแข่งขันเริ่มขึ นของแต่ละเกมส์ 
5.11 ในกรณีนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีม ท้าร้ายผู้ตัดสินให้ยุติการแข่งขัน ปรับทีมเป็นแพ้ทุกเกมส์ 

ที่ผ่านมาและให้งดการแข่งขันในรายการที่เหลืออยู่ และในกรณี ที่นักกีฬาส ารอง เจ้าหน้าที่ทีมกระท าผิดกติกา  
ท าให้ผลการแข่งขันเปลี่ยนแปลง ให้ยุติการแข่งขันให้ปรับทีมเป็นแพ้ ให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมา  
และเกมส์ที่ยังเหลืออยู่ 

6. การแต่งกายของนักกีฬา 
6.1 ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบเครื่องแต่งกายสีของเสื อ กางเกง 

และถุงเทา้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งในการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแขง่ขัน 
(1) ต้องติดหมายเลขประจ าตัวด้านหลังเสื อพรอมทั งหมายเลขที่ขากางเกงแข่งขันให้ชัดเจนตามที่ 

ไดร้ะบุหมายเลขของผู้เล่นแต่ละคนไว้ในใบสมัคร 
(2) หมายเลขท่ีขากางเกงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. ส่วนด้านหลังเสื อตอ้งมีส่วนสูงไม่ 

น้อยกว่า 25 ซ.ม. 
(3) ด้านหลังเสื อสามารถใช้ชื่อเขตหรือชื่อนักกีฬาเท่านั น 
(4) ผู้เล่นที่ไมต่ิดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนใบสมัครโดยเจตนาทุจริต 

หรือไม่มีเหตุอันควร หากลงไปแข่งขันและมีผู้ประท้วง ให้ ปรับทีมนั นเป็นแพ้และไมจ่ัดให้ท าการแขง่ขันในรอบ
ต่อไป ยกเว้น จะได้แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนลงท าการแข่งขันและผู้ตัดสินได้บันทึกลงในรายงานไว้แล้ว 

(5) กรณีปัญหาใดๆท่ีเกิดขึ นระหว่างการแข่งขันเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของนักกีฬาให้อยู่ในดุลย 
พินิจของผู้ตัดสินเท่านั น 

6.2 ชุดที่ใช้ในการแขง่ขัน ห้ามน าตราหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบุหรี่และ     
แอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขัน 

6.3 ในกรณีชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่มีชื่ออยู่หลังคู่แข่งขันเปลี่ยนชุดแข่งขัน หรือใช้ชุดส ารอง
จากฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่จัดเตรียมไว้ให้ (เฉพาะเสื อเท่านั น) แจ้งสีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 สี ในการประชุมผู้จัดการทีม      
ในกรณี ผู้รักษาประตูทั ง สองทีม ที่มีสีที่คล้ายกับผู้เล่นทั ง สองทีม ให้ผู้ตัดสินเป็นผู้ตัดสินใจ ในการด าเนินการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว 

8.5 ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีม ต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื อด้านใดด้านหนึ่ง ให้ชัดเจน และต้องน าเครื่องหมาย นี มาเอง 

7. อุปกรณ์การแข่งขัน 
ลูกฟุตบอล ที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอล ให้ใช้ลูกฟุตบอลดังนี  
 - เบอร์ 4 ใช้แข่งขันในรุ่นอายุ  12  ปี 
 - เบอร์ 5 ใช้แข่งขันในรุ่นอายุ  14, 16 และ 18  ปี 

 8. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561  ดังนี  
8.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
8.2 รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
8.3 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร (ครองร่วม) 

                (รางวัลที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล) 
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9. การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 
 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

1.3 ใช้ตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน 
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

1.2 ใช้กติกาการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นของกรมพลศึกษา ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและใช้เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ในการตัดสินการแข่งขัน 
2. ประเภทการแข่งขัน มีดังนี  

1 รุ่นเปเปอร์เวท   น  าหนักต้องเกิน 39 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 42 กิโลกรัม 
2 รุ่นพินเวท    น  าหนักต้องเกิน 42 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 45 กิโลกรัม 
3 รุ่นไลท์ฟลายเวท   น  าหนักต้องเกิน 45 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 48 กิโลกรัม 
4 รุ่นฟลายเวท    น  าหนักต้องเกิน 48 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 51 กิโลกรัม 
5 รุ่นแบนตั มเวท   น  าหนักต้องเกิน 51 กิโลกรัม.  แต่ไม่เกินกว่า 54 กิโลกรัม 
6 รุ่นเฟเธอร์เวท    น  าหนักต้องเกิน 54 กิโลกรัม. แต่ไม่เกินกว่า 57 กิโลกรัม 
7 รุ่นไลท์เวท    น  าหนักต้องเกิน 57 กิโลกรัม.  แต่ไม่เกินกว่า 60 กิโลกรัม 
8 รุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท   น  าหนักต้องเกิน 60 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 67.5 กก. 
9 รุ่นเวลเตอร์เวท   น  าหนักต้องเกิน 67.5 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 67 กิโลกรัม 
10 รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวท   น  าหนักต้องเกิน 67 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 71 กิโลกรัม 
11 รุ่นมิดเดิลเวท   น  าหนักต้องเกิน 71 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 75 กิโลกรัม 

 

3. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
ให้แต่ละเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จ ากัดจ านวนแต่ไม่ซ  ากันในโรงเรียนเดียวกันในรุ่น นั น ๆ 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
4.1 ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
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4.2 นักกีฬามวยไทยที่เป็นแชมเปี้ยนมวยไทยและอยู่ในอันดับ 1-10 มวยไทยของเวทีราชด าเนินลุมพินี  

ช่องเจ็ดสี และเวทีมวยสยามอ้อมน้อย ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
4.3 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี (ตั งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง 

พ.ศ. 2543) 
5. วิธีการจัดการแข่งขัน 

5.1 วิธีการจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock out) 
5.2 การตรวจร่างกายและชั่งน  าหนัก 

 5.3 วันประชุมผู้จัดการทีมและวันแข่งขัน 
  5.3.1 ประชุมผู้ควบคุมทีม  
   ผู้ควบคุมทีมจะต้องน านักกีฬาทุกคน ทุกรุ่น ไปตรวจร่างกาย เข้ารุ่น ณ สนามมวย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั งแต่เวลา 07.00-10.00 น. และประชุมจับสลาก เวลา 11.00 น. ณ สนามมวย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วนัที่ 28 สิงหาคม 2561 และเริ่มท าการแข่งขัน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
 
 



 
-๓0- 

 
วันแข่งขัน แข่งขันวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2561 นักกีฬาที่มีก าหนดการแข่งขันในแต่ละวัน ให้ท าการ

ตรวจร่างกาย ในวันนั น ๆ  ตั งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. ยกเว้นนักกีฬาที่มีการแข่งขันในวันที่ต้อง 
ท าการชั่งน  าหนักตามก าหนดการ (นักกีฬาที่มีก าหนดการแขง่ขันต่อเนื่องไม่มีวันพัก) ให้ท าการตรวจร่างกาย 
ของแต่ละวัน 

นักกีฬาทีไ่ม่ไปตรวจร่างกายและชั่งน  าหนักตามวันและเวลาที่ก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
อย่างเด็ดขาด 

5.4 นักกีฬาจะต้องเตรียมผ้าพันมือ ยางกันฟัน และผ้าเทปมาเองทางฝ่ายจัดการแข่งขันไม่เตรียมไว้ให้ 
6. การจับสลากและการแข่งขัน 

6.1 การจับสลาก ผู้แทนทีมทุกทีมต้องเข้าร่วมจับสลากประกบคู่แข่งขัน ณ สถานที่ก าหนดภายหลังจาก 
นักกีฬา ชั่งน  าหนักเข้ารุ่นเรียบร้อยแล้ว ผลการจับสลากแบ่งสาย แต่ละรุ่นถือเป็นเด็ดขาดจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  
การแข่งขันจะเริ่มเวลา 14.00 น. หลังจากการจับสลากและจัดคู่แข่งขันในวันแรกเสร็จสิ นเรียบร้อยแล้ว 

6.2 การแข่งขันมีก าหนด 3 ยกๆละ 2 นาที พักระหว่างยก 1 นาที  
6.3 นักกีฬาต้องสวมกางเกงขาสั นที่ไม่มีโฆษณาใดๆ สีแดงหรือสีน  าเงิน ตามมุมที่ตนเองขึ นท าการ 

แข่งขัน ห้ามไว้หนวดเครา ทรงผมต้องให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ต้องผูกผ้าประเจียดไว้ที่ต้นแขนตลอดการ 
แข่งขัน ต้องสวมปลอกรัดข้อเท้า เครื่องป้องกันล้าตัว เครื่องป้องกันศีรษะ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดไว้ 
ให้เท่านั น 
7. รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 ดังนี  

7.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
7.2 รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
7.3 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร (ครองร่วม) 

       (รางวัลที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล) 
 

…………………………………….. 
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10. การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 
 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

1.1 ใช้ตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน 
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

1.2 ใช้กติกาข้อ 8.2 การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ ที่กรมพลศึกษา และสมาคมมวยสากล 
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
2. ประเภทการแข่งขัน 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ดังนี  
1. รุ่นเปเปอร์เวท   น  าหนักต้องเกิน 39 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 42 กิโลกรัม 
2. รุ่นพินเวท    น  าหนักต้องเกิน 42 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 45 กิโลกรัม 
3. รุ่นไลท์ฟลายเวท   น  าหนักต้องเกิน 45 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 48 กิโลกรัม 
4. รุ่นฟลายเวท    น  าหนักต้องเกิน 48 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 51 กิโลกรัม 
5. รุ่นแบนตั มเวท   น  าหนักต้องเกิน 51 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 54 กิโลกรัม 
6. รุ่นเฟเธอร์เวท   น  าหนักต้องเกิน 54 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 57 กิโลกรัม 
7. รุ่นไลท์เวท    น  าหนักต้องเกิน 57 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 60 กิโลกรัม 
8. รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท   น  าหนักต้องเกิน 60 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 64 กิโลกรัม 
9. รุ่นเวลเตอร์เวท   น  าหนักต้องเกิน 64 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 69 กิโลกรัม 
10. รุ่นมิดเดิลเวท   น  าหนักต้องเกิน 69 กิโลกรัม  แต่ไม่เกินกว่า 75 กิโลกรัม 

 
3. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

ให้แต่ละเขตพื นทีส่่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จ ากัดจ านวนแต่ไม่ซ  ากันในโรงเรียนเดียวกันในรุ่น
นั นๆ 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
4.1 ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
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4.2 นักกีฬามวยสากลที่เป็นแชมป์เปี้ยนมวยสากลและอยู่ในอันดับ 1-10 มวยสากลของเวทีราชด าเนิน 

ลุมพินี และองค์กรมวยสากลอาชีพนานาชาติทุกองค์กร ในรอบ 1 ปี ไม่สามารถร่วมการแข่งขันได้ 
4.3 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี (ตั งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง 

พ.ศ. 2543) 
5. วิธีการจัดการแข่งขัน 

5.1 วิธีการจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock out) 
5.2 การตรวจร่างกายและชั่งน  าหนัก 

 5.3 วันประชุมผู้จัดการทีมและวันแข่งขัน 
  5.3.1 ประชุมผู้ควบคุมทีม  
   ผู้ควบคุมทีมจะต้องน านักกีฬาทุกคน ทุกรุ่น ไปตรวจร่างกาย เข้ารุ่น ณ สนามมวย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั งแต่เวลา 07.00-10.00 น. และประชุมจับสลาก เวลา 11.00 น. ณ สนามมวย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วนัที่ 28 สิงหาคม 2561 และเริ่มท าการแข่งขัน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
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วันแข่งขัน แข่งขันวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2561 นักกีฬาที่มีก าหนดการแข่งขันในแต่ละวัน ให้ท าการ
ตรวจร่างกาย ในวันนั น ๆ  ตั งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. ยกเว้นนักกีฬาที่มีการแข่งขันในวันที่ต้อง 
ท าการชั่งน  าหนักตามก าหนดการ (นักกีฬาที่มีก าหนดการแขง่ขันต่อเนื่องไม่มีวันพัก) ให้ท าการตรวจร่างกาย 
ของแต่ละวัน 

นักกีฬาทีไ่ม่ไปตรวจร่างกายและชั่งน  าหนักตามวันและเวลาที่ก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
อย่างเด็ดขาด 

5.4 นักกีฬาจะต้องเตรียมผ้าพันมือ ยางกันฟัน และผ้าเทปมาเองทางฝ่ายจัดการแข่งขันไม่เตรียมไว้ให้ 
6. การจับสลากและการแข่งขัน 

6.1 การจับสลาก ผู้แทนทีมทุกทีมต้องเข้าร่วมจับสลากประกบคู่แข่งขัน ณ สถานที่ก าหนดภายหลังจาก 
นักกีฬา ชั่งน  าหนักเข้ารุ่นเรียบร้อยแล้ว ผลการจับสลากแบ่งสาย แต่ละรุ่นถือเป็นเด็ดขาดจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  
การแข่งขันจะเริ่มเวลา 14.00 น. หลังจากการจับสลากและจัดคู่แข่งขันในวันแรกเสร็จสิ นเรียบร้อยแล้ว 

6.2 การแข่งขันมีก าหนด 3 ยกๆละ 2 นาที พักระหว่างยก 1 นาที  
6.3 นักกีฬาต้องสวมกางเกงขาสั นที่ไม่มีโฆษณาใดๆ สีแดงหรือสีน  าเงิน ตามมุมที่ตนเองขึ นท าการ 

แข่งขัน ห้ามไว้หนวดเครา ทรงผมต้องให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ต้องผูกผ้าประเจียดไว้ที่ต้นแขนตลอดการ 
แข่งขัน ต้องสวมปลอกรัดข้อเท้า เครื่องป้องกันล้าตัว เครื่องป้องกันศีรษะ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดไว้ 
ให้เท่านั น 
7. รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 ดังนี  

7.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
7.2 รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
7.3 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร (ครองร่วม) 
      (รางวัลที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล) 
 

…………………………………………………….. 
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11. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

1.1 ให้ใช้ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

1.2 ให้ใช้กติกาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ(FIVB) ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

2.ประเภทการแข่งขัน 
2.1 ประเภททีมชาย 
2.2 ประเภททีมหญิง 

3. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ก าหนดให้แต่ละทีมส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน 12 คน โดยยืนยันรายชื่อ-นามสกุลของนักกีฬา ให้ระบุต าแหน่ง

หัวหน้าทีม ต าแหน่งตัวรับอิสระ (Libero) และหมายเลขของนักกีฬา ตั งแต่หมายเลข 1-18พร้อมทั งสีของชุด
แข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม หากมีนักกีฬาในต าแหน่งผู้เล่นตัวรับอิสระ ให้แต่ละทีมส่งได้ไม่เกิน 2 คนซึ่งอยู่ใน
จ้านวนนักกีฬา 12 คน และจ้านวนเจ้าหน้าที่ทีมแต่ละทีมส่งได้ไม่เกิน 3 คนประกอบด้วยผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยผู้
ฝึกสอน 2 คน 

4. วิธีการจัดการแข่งขัน  
4.1 การจับสลากแบ่งสาย 

4.1.1 ในรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด/เขตการแข่งขันกีฬาก าหนดให้ทีมชนะเลิศในครั งที่ผ่านมา 
เป็นทีมวางอยู่คนละสายกับทีมรองชนะเลิศ และทีมเจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกอยู่ในสายใดสายหนึ่งหากไม่เป็นไปตาม
ก าหนดให้ขึ นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันของจังหวัดเจ้าภาพ 

4.2 การจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด/เขตการแข่งขันกีฬา 
4.2.1 กรณีมีทีมสมคัรแข่งขัน 2 ทีม ให้แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เซตโดยให้ผู้ชนะจะเป็นตัวแทน 

จังหวัด/เขตฯ 
4.2.2 กรณีมีทีมสมัครแข่งขัน 3-5 ทีม ให้แข่งขันแบบพบกันหมด 
4.2.3 กรณีมีทีมสมัครแข่งขัน 6-11ทีม ให้แบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 2 สาย (สาย A และ B) 

โดย 
รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อหาทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และท่ี 2 ของแต่ละสาย 

เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ (ที่ 1 สาย A - ที่ 2 สาย B) และ (ท่ี 1 สาย B – ที่ 2 สาย A) 
รอบชิงชนะเลิศ ทีมผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันเพ่ือชิงชนะเลิศเพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัด/ 

เขตฯ ส าหรับทีมผู้แพ้ให้ครองอันดับ 3 ร่วมกัน 
4.2.4 ระบบการนับคะแนนในรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด/เขตฯ ให้ถือตามระเบียบการแข่งขัน 

ดังนี  
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- ทีมชนะ ได้ 3 คะแนน ทีมแพ้ ได้ 1 คะแนน 
- ทีมท่ีไม่มาปรากฏตัวหรือปฏิเสธที่จะแข่งขันหรือไม่พร้อมท้าการแข่งขันได้ 0 คะแนน 
- ในกรณีผลการแข่งขันในแต่ละสาย หากมีทีมตั งแต่ 2 ทีม หรือมากกว่า 2 ทีมท่ีมี 

คะแนนเท่ากันให้จับสลากเพ่ือหาทีมเข้ารอบต่อไป 
4.4 การเปลี่ยนแปลงก าหนดการแข่งขัน 

หากมีการเลื่อนหรือสั่งงดการแข่งขันของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขันเม่ือคณะกรรมการ 
จัดการแข่งขันได้ประกาศไปแล้วทุกทีมจะต้องปฏิบัติตามทุกประการในกรณีคู่แข่งขันทีมใดทีมหนึ่งมีเจตนาระหว่าง
การแข่งขันเพ่ือเป็นผู้แพ้ในการแข่งขัน หรือมีเจตนาแพ้ทั ง 2 ทีมไม่ว่ากรณีใดก็ตามคณะกรรมการจะพิจารณายุติ
การแข่งขัน ให้ถือว่าทีมนั นหรือทั งคู่ ไม่ได้ลงท้าการแข่งขัน“จะไม่ได้คะแนน” ในการแข่งขันครั งนั น และ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรายงานให้กรมพลศึกษาพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป 

ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
- ทุกทีมต้องไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่แข่งขันตามที่ก าหนดไว้ 
- ทีมวอลเลย์บอลทีมใดที่ไม่พร้อมแข่งขันหลังจากเวลาที่ก าหนด 15 นาทีหรือผู้เล่นไม่ครบ 6 

คน 
ให้ปรับทีมนั นเป็นแพ้เฉพาะการแข่งขันในนัดนั น เมื่อถูกปรับเป็นแพ้ด้วยเหตุใดก็ตามทีมนั นต้องแข่งขันในครั ง
ต่อไปตามตารางการแข่งขัน 

- ทีมใดมีเจตนาไม่ยอมลงท้าการแข่งขันในขณะที่ยังอยู่ในช่วงด าเนินการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั น 
เป็นแพ้ และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการเทคนิคการกีฬาร่วมพิจารณาโทษ ต่อไป 

- ทุกทีมต้องยอมรับผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินและควบคุม 
การแข่งขันในครั งนั น ส่วนในกรณีท่ีไม่ยอมรับ ให้คณะกรรมการเทคนิคการกีฬาและผู้แทนกรมพลศึกษาร่วม
พิจารณาโทษต่อไป 

- ให้การแข่งขันเป็นไปตามตารางการแข่งขันท่ีคณะกรรมการได้ก าหนดไว้จะขอ 
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ หรือหากทีมใดมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ้าเป็นอื่นใด ให้ทีมนั นชี แจงเหตุดังกล่าวนั นเป็นหนังสือต่อผู้
ควบคุมการแข่งขันหรือผู้แทนของกรมพลศึกษา และให้ผู้แทนของกรมพลศึกษาเป็นผู้พิจารณา 

5. การแต่งกายของนักกีฬา 
5.1 นักกีฬาทุกทีมต้องใส่ชุดแข่งขันแต่งกายตามสีที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด โดยสี 

ของชุดแข่งขันทุกทีมจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม 
5.2 เครื่องหมายการค้า ค้าโฆษณาหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่มิใช่ชื่อจังหวัดจะมีขนาดเกินกว่า 2 x 3 นิ วไม่ได ้
5.3 การแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตามกติกาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) 

6. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 ดังนี  
6.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
6.2 รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
6.3 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร (ครองร่วม) 
      (รางวัลที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล 

 
............................................ 
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12. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน  

1.1 ให้ใช้ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ค.ศ. 2017 – 
2020 ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ปัจจุบัน 

2. ประเภทการแข่งขัน 
1. ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 12ปี (เกิด พ.ศ.2549) 
2. ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 14ปี (เกิด พ.ศ.2547) 
3. ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 16ปี (เกิด พ.ศ.2545) 
4. ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 18ปี (เกิด พ.ศ.2543) 

3. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดและระดับเขตการแข่งขันกีฬา  ให้แต่ละจังหวัดสามารถส่งรายชื่อ

นักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 4 ทีม (ประเภททีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 2 ทีม) แต่ละทีมส่งนักกีฬาได้ 
3 คน และเจ้าหน้าที่ทีม 1 คน โดยให้เจ้าหน้าที่ทีมท้าการยืนยันรายชื่อนักกีฬาและหมายเลขเสื อของนักกีฬา 
(หมายเลข 1 และ 2) ที่จะลงท าการแข่งขันให้เหลือทีมละ 2 คน พร้อมทั งน้าชุดแข่งขันมาตรวจในวันประชุม
เจ้าหน้าที่ทีม ผู้จัดการทีม โดย 1 ทีม สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากกรมพลศึกษาได้ส าหรับนักกีฬา 2 คนและ
เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน เท่านั นทั งนี นักกีฬาส ารองจะไม่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของกรมพลศึกษา 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
4.1 ให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน         

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

5. วิธีการจัดการแข่งขัน  
5.1 หลักเกณฑ์การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 

5.1.1 การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจังหวัด ตัวแทนเขตพื นที่ฯ มีสิทธิ์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
ได้ประเภทละ 2 ทีมเท่านั น 

5.2 วิธีการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดและตัวแทนเขต 
5.2.1 ในกรณีมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ซึ่งได้สิทธิ์เป็นตัวแทนโดยไม่ต้องคัดเลือก 

แต่ให้ใช้วิธีการจับสลาก เพื่อจัดอันดับ 1 และอันดับ 2 โดยไม่ต้องมีการแข่งขัน 
5.2.2 ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 3-5 ทีม ให้ใช้วิธีการแข่งขันแบบพบ 

กันหมดเพ่ือหาทีมตัวแทนจ้านวน 2 ทีม โดยคิดคะแนน ดังนี  
ทีมชนะได้ 2 คะแนน 
ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน 
ทีมท่ีไม่มาปรากฏตัว/ปฏิเสธการแข่งขัน/ 
บาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ ได้ 0 คะแนน 

ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันตั งแต่ 2 ทีมขึ นไป ให้พิจารณาการจัดล าดับ โดยการจับสลากเพ่ือหาทีม
ตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบต่อไป 
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5.2.3 ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 6-10 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย 
โดย 

รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และท่ี 2 ของแต่ละ 
สายเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B , ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A 
รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันเพ่ือชิงชนะเลิศ 
5.2.4 ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั งแต่ 12 ทีม ขึ นไป ก าหนดให้ฝ่ายจัดการ 

แข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด หรือระดับตัวแทนเขต เป็นผู้พิจารณาวิธีการจัดการแข่งขันตาม 
ความเหมาะสม 

5.3 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
ในวันแข่งขัน 
5.3.1 ทุกทีมจะต้องไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่แข่งขันที่ก าหนดไว้ 
5.3.2 ทีมใดไม่พร้อมแข่งขันหลังจากเวลาที่ก าหนด 15 นาที ให้ปรับทีมนั นเป็นแพ้ 

เมื่อถูกปรับเป็นแพ้ด้วยเหตุใด ก็ตาม ทีมนั นต้องมาแข่งขันในครั งต่อไปตามปกติ 
5.3.3 ทีมใดมีเจตนาไม่ยอมท้าการแข่งขันในขณะที่ยังด าเนินการอยู่ ให้ปรับทีมนั นเป็นแพ้ 

ในการแข่งขัน และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการเทคนิคกีฬาพิจารณาโทษ และรายงานให้ต้น
สังกดัทราบต่อไป 

5.3.4 อนุโลมให้นักกีฬาหญิง สวมกางเกงรัดรูปขาสั นในการแข่งขันได้ 
5.3.5 ทุกทีมจะต้องแจ้งสีชุดแข่งขันฯ และต้องแต่งกายตามสีที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ก าหนด เพ่ือประโยชน์ ในการตัดสินและการถ่ายทอดสดหรือการบันทึกเทปโทรทัศน์ หากไม่ปฏิบัติจะปรับให้แพ้ใน
การแข่งขันนัดนั น 

5.4.6 ทุกทีมต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิคซ่ึงปฏิบัติ 
หน้าที่ในการตัดสินและควบคุมการแข่งขันในครั งนั น 

5.4.7 การจับสลากเพ่ือก าหนดการแข่งขันในรอบสอง นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ทีมต้องมาลง 
ลายมือชื่อเพ่ือรับทราบผลการจับสลาก หากทีมใดไม่มา ทีมนั นต้องยอมรับผลการจับสลากโดยไม่มีสิทธิ์ทักท้วง 
ใดๆทั งสิ น 

5.4.8 ให้การแข่งขันเป็นไปตามก าหนดที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ จะขอเปลี่ยนแปลง 
ไม่ได้ 
6. กติกาและการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ โดยอนุโลมยกเว้น 

6.1 รอบคัดเลือก 
6.1.1 การแข่งขันจะท าการแข่งขัน 2 ใน3 เซตๆละ 15คะแนน ในเซตที่ 1 และ 2 และ 

เซตตัดสินเซตที่ 3 จะท าการแข่งขัน 11 คะแนนโดยในแต่ละเซตทีมชนะจะต้องมีคะแนนห่างฝ่ายตรงข้าม 2
คะแนน 

6.1.2 การเปลี่ยนแดน จะเปลี่ยนแดนทุกๆ 5 คะแนน ของทุกเซตการแข่งขัน 
6.1.3 ทีมสามารถขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั งๆละ 30 วินาที (ไม่มีพักเทคนิคระหว่างเซต) 
6.1.4 ผู้ควบคุมการแข่งขันจะได้แจ้งระแบบการแข่งขันในวันประชุมใหญ่ทางเทคนิค 
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6.2 ทีมสามารถมีผู้ฝึกสอนลงท าหน้าที่ได้ทีมละ 1คน (ทุกๆรุ่นอายุ) ตามในใบรายช่ือที่ยืนยัน  
ในวันประชุมทีมและต้องปฏิบัติตามกติกา สหพันธ์วอลเลย์บอล นานาชาติ ก าหนด 

6.3 รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอล นานาชาติ 
ฉบับล่าสุด 

6.4 ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันประชุมทีม 
 

7. ความสูงของตาข่ายและลูกบอล 
 

รุ่นอายุ ชาย หญิง 
12 ปี 2.15 ม. 2.10 ม. 
14 ปี 2.30 ม. 2.15 ม. 
16 ปี 2.38 ม. 2.20 ม. 
18 ปี 2.43 ม. 2.24 ม. 

 
7.1 ลูกวอลเลย์บอลชายหาดทีใ่ช้ในการแข่งขัน ตามที่สามาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรับรอง 

8. สถานที่จัดการแข่งขัน ระดับจังหวัด 
 สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

9. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 
6.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
6.2 รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
6.3 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร (ครองร่วม) 
      (รางวัลที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล) 

............................................ 
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13. การแข่งขันกีฬาวูซู 

1. ระเบียบ และกติกาการแข่งขัน 
1.1 ให้ใช้ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 
1.2 ระเบียบการแข่งขันโดยทั่วไป ให้ยึดถือตามข้อปฏิบัติในกติกาของสหพันธ์วูซูนานาชาติฉบับภาษาไทย

ที่เรียบเรียงโดยสมาคมฯ ฉบับ ปี 2005 หรือฉบับที่สมาคมประกาศใช้ในปัจจุบันเป็นเกณฑ์ส่วนยุทธลีลาราชสีห์ 
ให้ใช้ฉบับนานาชาติ ปี 2008 เป็นเกณฑ์ หลักเกณฑ์หรือระเบียบอ่ืนๆ ที่จ้าเป็นให้สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย
สามารถก าหนดขึ นได้ เพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเป็นการเฉพาะและให้สิ นสุดเมื่อ
เสร็จสิ นการแข่งขันในปีนั น ๆ 

2.ประเภทของการแข่งขัน 
2.1 ประเภทประลองยุทธ ดังนี  

2.1.1 ประเภททีมชาย 
(1) รุ่นไม่เกิน 45 กิโลกรัม 
(2) รุ่นไม่เกิน 48 กิโลกรัม 
(3) รุ่นไม่เกิน 52 กิโลกรัม 
(4) รุ่นไม่เกิน 56 กิโลกรัม 

2.2 ประเภทยุทธลีลาราชสีห์ จ้านวน 3 ประเภท (ชาย 3 ประเภท, หญิง 3 ประเภท) 
2.2.1 ประเภททีมชาย 

(1) ประเภททีมยุทธลลีาราชสหี์ประเภท Racing speed (ความเร็ว) ชายทีมละไม่เกิน 2 คน 
(2) ประเภททีมยุทธลีลาราชสีห์ประเภท Obstacles (กีดขวาง) ชายทีมละไม่เกิน 2 คน 
(3) ประเภททีมยุทธลีลาราชสีห์ประเภท Traditional (ภาคพื น) ชายทีมละไม่เกิน 6 คน 

2.2.2 ประเภททีมหญิง 
(1) ประเภททีมยุทธลีลาราชสีห์ประเภท Racing speed (ความเร็ว) หญิงทีมละ 

ไม่เกิน 2 คน 
(2) ประเภททีมยุทธลีลาราชสีห์ประเภท Obstacles (กีดขวาง) หญิงทีมละไม่เกิน 2 คน 
(3) ประเภททีมยุทธลลีาราชสหี์ประเภท Traditional (ภาคพื น) หญิงทีมละไม่เกิน 6 คน 

ในประเภทยุทธลีลาราชสีห์ทั ง 3 ประเภท ส่งรายชื่อได้รวมไม่เกิน 6 คน โดยส่งรายชื่อครั งเดียวตามระยะเวลาที่
กรมพลศึกษาก าหนด และห้ามเพ่ิมคนในส่วนนี  

3. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ประจ าทีม 
3.1 นักกีฬาแต่ละเขตพื นที ่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เขตละไม่เกิน 20 คน ประกอบด้วย 

นักกีฬาชาย จ านวน 10 คน และนักกีฬาหญิง จ านวน 10 คน 
3.2 เจ้าหน้าที่ประจ้าทีม จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

3.2.1 ผู้จัดการทีม จ้านวน 1 คน 
3.2.2 ผู้ฝึกสอนประเภทยุทธลีลาราชสีห์ จ้านวน 2 คน (ชาย/หญิง) 
3.2.3 ผู้ฝึกสอนประเภทประลองยุทธ จ้านวน 2 คน (ชาย/หญิง) 

 



-39- 
 
4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

4.1 ให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

4.2 ประเภทประลองยุทธ นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี และมีอายุไม่เกิน 18 ป ี
(พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2542) 

5. วิธีการจัดการแข่งขัน 
5.1 การแข่งขันประเภทประลองยุทธ เป็นการแข่งขันต่อสู้บนเวที แยกรุ่นตามน  าหนักและแข่งขันด้วย 

วิธี แพ้คัดออก หากนักกีฬาไม่ครบ 4 คน จะไม่มีการจัดการแข่งขัน 
5.2 ประเภททีมยุทธลีลาราชสีห์ ลงสนามครั งละ 1 ทีม 
5.3 การจับสลากประเภทประลองยุทธ ให้กระท้าการจับสลากแข่งขัน (แบ่งสาย) ในประเภทประลองยุทธ 
5.7 นักกีฬาในประเภทประลองยุทธทุกคนต้องเข้าร่วมแข่งขันตั งแต่รอบแรกจนสิ นสุดรอบสุดท้ายตาม 

รุ่นที่ตนเองได้ลงสมัครเข้าการแข่งขัน หากไม่เข้าท าการแข่งขันตามก าหนด จะยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมา 
ทั งหมดและแจ้งต่อกรมพลศึกษา เพ่ือทราบ และปรับโทษนักกีฬาผู้นั น ตามพฤติกรรมดังกล่าว 

5.8 ในประเภทประลองยุทธไม่มีการชิงอันดับที่ 3 แต่ให้ครองอับดับที่ 3 ร่วมกัน (ครองเหรียญร่วม) 

6. ข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน 
6.1 การถอนตัวนักกีฬา 

การถอนตัวนักกีฬาออกจากการแข่งขัน ไม่สามารถกระท้าได้ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยหรือ 
เหตุจ้าเป็นอื่นใด ให้ยื่นชี แจงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากนักกีฬาคนใดถอนตัวโดยพลการ 
จะถูกเพิกถอนสิทธิ์จากการแข่งขัน ทั งให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั งหมด 

6.2 ข้อก าหนดอุปกรณ์การแข่งขัน 
อุปกรณ์การแข่งขันกีฬาวูซูต้องได้มาตรฐานตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในกติกาสหพันธ์วูซูนานาชาติ 

ยกเว้นอุปกรณ์ประจ้าตัวนักกีฬาของประเภทประลองยุทธ ให้ใช้อุปกรณ์ใกล้เคียงทดแทนได้ทั งนี  ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของกรมพลศึกษา 

6.3 กรณีนักกีฬาใช้อุปกรณ์ผิดประเภทหรือไม่ได้มาตรฐาน 
หากนักกีฬาใด ใช้อุปกรณ์ประจ้าตัวที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือผิดประเภทเพ่ือลงแข่งขัน ให้ฝ่าย 

ตรวจสอบและรายงานตัวนักกีฬาใน Events นั นๆ ท้าการตักเตือนและ เปลี่ยนให้ถูกต้อง หากนักกีฬาไม่ 
สามารถเปลี่ยนให้ถูกต้องได้ ให้ฝ่ายตรวจสอบและรายงานตัวนักกีฬาใน Events นั นๆ ระงับการลงสนามแข่งขัน 
หรือเพิกถอนชื่อออกจากการแข่งขันใน Events ของผู้นั นเสีย                                                                  

6.4 ภาษาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
นอกเหนือจากค้าศัพท์ทางเทคนิคของการแข่งขันที่ต้องใช้ภาษาจีน นอกนั น ให้เป็นภาษาไทย 

6.5 ข้อปฏิบัติด้านกีฬาเวชฯ (MEDICAL CONTROL) 
6.5.1 นักกีฬาต้องได้รับการตรวจร่างกาย รับรองสุขภาพจากคณะแพทย์ส่วนกลาง หรือ 

แพทย์สนามโดยให้กระท าก่อน การชั่งน  าหนักในขณะนั น ๆ 
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8. มารยาทของนักกีฬา/ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนประจ าทีม 

8.1 มารยาทที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาวูซู ให้ปฏิบัติตามกติกากีฬาวูซูนานาชาติ 
8.2 นักกีฬาประเภทประลองยุทธ หากไม่ท้าความเคารพตามกติกาวูซูนานาชาติ ให้ปรับโทษ 

“เชี่ยนเก้า” ทั งนี  ทุกครั งที่ปรากฏพฤติกรรมดังกล่าว 
8.3 ห้ามนักกีฬา ผู้ปกครองนักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนประจ้าทีมแสดงท่าทีก้าวร้าว ต่อผู้ 

ตัดสิน หรือก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกันทั งในสนามหรือนอกสนามแข่งขัน รวมทั งตลอดช่วงระยะเวลาของการ 
แข่งขัน ผู้ใดฝ่าฝืน ให้รับโทษตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

8.4 นักกีฬายุทธลีลาราชสีห์ต้องลงสนามด้วยความสุภาพ องอาจสมเป็นนักกีฬา หากแสดงพฤติกรรม  
ไม่เคารพต่อคณะผู้ตัดสินหรือแสดงอากัปกริยาไม่เหมาะสม นักกีฬาทีมนั น จะถูกตัดคะแนน หรือให้ออกจากการ
แข่งขันใน Events นั นๆ แล้วแต่กรณี 

8.5 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ต้องเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพ 
ก าหนดและต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ต้องยอมรับ
และปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างไม่มีเงื่อนไข และข้อโต้แย้งใดๆ 

9. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561  ดังนี  
9.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
9.3 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร (ครองร่วม) 

- ในประเภทประลองยุทธไม่มีการชิงอันดับที่ 3 แต่ให้ครองอับดับ 3 ครองเหรียญร่วม 
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14. การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 
 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

1.1 ให้ใช้ตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  
แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 

1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ โดยสมาคมปันจักสีลัตแห่ง 
ประเทศไทยประกาศใช้ในปัจจุบัน ยกเว้นข้อก าหนดตามระเบียบนี และมติข้อตกลงในการประชุมผู้จัดการทีม 

2. ประเภทการแข่งขัน 
2.1 ประเภทการต่อสู้ (Tanding) มีดังต่อไปนี  

(1) ประเภทบุคคลชาย มีดังนี  
- รุ่น A  น  าหนักตั งแต่ 39 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 43 กิโลกรัม 
- รุ่น B  น  าหนักเกินกว่า 43 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 47 กิโลกรัม 
- รุ่น C  น  าหนักเกินกว่า 47 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 51 กิโลกรัม 
- รุ่น D  น  าหนักเกินกว่า 51 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 55 กิโลกรัม 
- รุ่น E  น  าหนักเกินกว่า 55 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 59 กิโลกรัม 
- รุ่น F  น  าหนักเกินกว่า 59 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 63 กิโลกรัม 
- รุ่น G  น  าหนักเกินกว่า 63 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 67 กิโลกรัม 
- รุ่น H  น  าหนักเกินกว่า 67 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 71 กิโลกรัม 
- รุ่น A  น  าหนักเกินกว่า 39 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 43 กิโลกรัม 
- รุ่น B  น  าหนักเกินกว่า 43 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 47 กิโลกรัม 
- รุ่น C  น  าหนักเกินกว่า 47 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 51 กิโลกรัม 
- รุ่น D  น  าหนักเกินกว่า 51 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 55 กิโลกรัม 
- รุ่น E  น  าหนักเกินกว่า 55 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 59 กิโลกรัม 
- รุ่น F  น  าหนักเกินกว่า 59 กิโลกรัม แต่ไม่เกินกว่า 63 กิโลกรัม 

2.2 นักกีฬาประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) 
นักกีฬาประเภทเดี่ยวปันจักลีลาสามารถลงแข่งขันในประเภทต่อสู้ในรุ่นน  าหนักทีก่ าหนดตาม 

ข้อ 2 ได้ 

3. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
3.1 ประเภทการต่อสู้ แต่ละเขตสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง รุ่นละ 1 คน 

เท่านั น 
3.2 ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา แต่ละเขตให้ส่งนักกีฬา 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) รวมแล้วในแต่ 

ละเขตจะมีนักกีฬาไม่เกินกว่า 16 คน (ชาย 9 คน หญิง 7 คน) 
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3.3 แต่ละเขตพื นทีใ่ห้มีเจ้าหน้าที่ประจ้าทีมตามอัตราส่วน ดังนี  

เจ้าหน้าที่ประจ้าทีมนักกีฬาชาย (ต้องเป็นเพศชาย) 
เจ้าหน้าที่ประจ้าทีม 1 คน ต่อนักกีฬา 1 - 3 คน 
เจ้าหน้าที่ประจ้าทีม 2 คน ต่อนักกีฬา 4 - 6 คน 
เจ้าหน้าที่ประจ้าทีม 2 คน ต่อนักกีฬา 4 - 6 คน 
เจ้าหน้าที่ประจ้าทีม 3 คน ต่อนักกีฬา 7 - 8 คน 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
4.1 การแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ

เยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 
4.2 ต้องเป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบระเบียบของการแข่งขันด้วยความมีน  าใจนักกีฬา 
4.3 อนุญาตให้นักกีฬาทั งประเภทต่อสู้และประเภทปันจักลีลาบุคคล ที่เป็น และหรือเคยเป็น 

นักกีฬาทีมชาติไทยสมัครเข้าแข่งขันได้ 
4.4 ห้ามนักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภทต่อสู้ เข้าแข่งขันมากกว่า 1 รุ่นน  าหนัก 
4.5 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจ้าทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องไม่อยู่ในระหว่างที่ กรมพลศึกษา 

หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT) หรือสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย หรือสหพันธ์ปันจักสีลัตแห่งเอเชีย 
หรือสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ ลงโทษห้ามเข้าแข่งขันหรือพักการแข่งขัน ผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษนี ไม่มี 
สิทธิเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมท่ีเข้าแข่งขันครั งนี  ไม่ว่าประการใด 

4.6 เฉพาะนักกีฬาประเภทต่อสู้ (Tand) ต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 15 ปี แต่ไม่เกินกว่า 18 ปี โดยเกิด 
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ. 2542 

5. วิธีจัดการแข่งขัน 
5.1 ประเภทต่อสู้ (Tanding) จัดการแข่งขันแบบแพ้ครั งเดียวคัดออก โดยมีการแข่งขันเพ่ือคัดเลือก 

นักกีฬา ในระดับเขตเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ เขตละ 1 คน/รุ่น 
5.2 ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) จัดการแข่งขันแบบพิจารณาคะแนนสูงสุด 

ตามล้าดับโดยมีการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาในระดับเขตเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ เขตละ 1 คน 
5.3 การคัดเลือกระดับเขต ถ้านักกีฬาประเภทต่อสู้ในแต่ละรุ่นมี 2 คนขึ นไป นักกีฬาต้องลงแข่งขัน 

ตามโปรแกรมที่จัดไว้ หากนักกีฬามี 1 คนให้นักกีฬามารายงานตัวและชั่งน  าหนักเพ่ือยืนยันในรุ่นที่สมัครเข้า 
ร่วมแข่งขันในระดับชาติ 

5.4 นักกีฬาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 5.3 จะถูกสงวนสิทธิ์ในการส่งรายชื่อเข้าท้าการแข่งขันในระดับชาติ 
5.5 การแข่งขันจะด าเนินตามกฎกติกา กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติทางเทคนิคของสมาคมปันจักสีลัต 
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6. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

6.1 การตรวจร่างกายและการชั่งน  าหนัก นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับการตรวจร่างกายว่า 
มีสุขภาพสมบูรณ์และท้าการชั่งน  าหนัก เพื่อแสดงตนว่ามีน  าหนักในพิกัดรุ่นที่ได้สมัครไว้ 

6.2 นักกีฬาต้องตรวจร่างกายและชั่งน  าหนักเข้ารุ่นครั งแรกภายใน 1 ชั่วโมง ตาม วัน เวลา และ 
สถานที่ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดไว นักกีฬาที่ชั่งน  าหนักครั งแรกไม่ผ่าน สามารถชั่ง ครั งที่ 2 ได้ 
ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง หลังจากชั่งครั งแรก) 

6.3 นักกีฬาต้องชั่งน  าหนักก่อนการแข่งขัน 15 นาที ทุกครั ง (ผู้ที่ชั่งน  าหนักไม่อยู่ในพิกัดจะถูกตัด 
สิทธิ์จากการแข่งขัน) อนุญาตให้ชั่งครั งเดียวเท่านั น 

6.4.3 นักกีฬาที่ไม่ได้ลงท้าการแข่งขันตลอดรายการ จะไม่ได้รับเหรียญรางวัล 
6.4.4 นักกีฬาชาย และหญิง ต้องใช้กระจับป้องกันอวัยวะเพศของตนเอง 
6.4.5 อนุญาตให้นักกีฬาใช้สนับแขน และขาท่ีเป็นแบบผ้า หนาไม่เกิน 1 เซนติเมตร 
6.4.6 ชุดแข่งขันต้องมีความยาวของแขนเสื อคลุมข้อมือ (อนุญาตให้บวก ลบหนึ่งเซนติเมตร) 
6.4.7 อนุญาตให้นักกีฬาใส่ยางกันฟันได้ 
6.4.8 นักกีฬาต้องแสดงการเคลื่อนไหวในลักษณะของกีฬาปันจักสีลัต 6-10 ท่าตอนลง 

สนามแข่งขัน 
6.4.9 การจับสลากจัดคู่แข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะท้าการจับสลากจัดคู่แข่งขัน 

ในวันประชุมผู้จัดการทีม โดยจะต้องกระท าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจ้าทีม เพื่อเป็นสักขีพยานและเพ่ือยืนยัน 
ความถูกต้องของนักกีฬาของตนเอง 

9. รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  

แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 ดังนี  
9.1 รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
9.2 รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
9.5 รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร  (ครองร่วม) 

 
…………………………………………………….. 

 
 
 
 


