สพฐ.เกมส์
ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
เพื่อให้การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในรายการ สพฐ. เกมส์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน จึงได้ออกระเบียบการแข่งขันดังนี้
๑. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในรายการ สพฐ. เกมส์
๒. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป
๓. ประเภทการแข่งขัน
๓.๑. ระดับชั้นประถมศึกษา
เซปักตะกร้อทีมชาย รุ่นอายุ ๑๒ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เซปักตะกร้อทีมชาย รุ่นอายุ ๑๕ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เซปักตะกร้อทีมชาย รุ่นอายุ ๑๘ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๓
๓.๔ ระดับชั้นประถมศึกษา
เซปักตะกร้อทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๒ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เซปักตะกร้อทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๕ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เซปักตะกร้อทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๘ ปี ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๓
๔. การแข่งขันและจานวนทีมแข่งขัน
๔.๑ ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทีมละ ๕ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน
๔.๒ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องยืนยันรายชื่อนักกีฬา จานวน ๕ คนพร้อมกับนาชุดแข่งขัน (นามา
เอง) มาตรวจก่อนการแข่งขัน ในวันประชุมทีม ก่อนการแข่งขัน ๑ วัน เบอร์เสื้อ ๑-๓๕ เท่านั้น
๔.๓ ทีมที่ได้เป็นตัวแทนคือ
๔.๓.๑ ระดับเขต คัดเลือกตัวแทนจังหวัดประเภทละ ๑ ทีม
๔.๓.๒ ระดับภาค คัดเลือกประเภทละ ๒ ทีม คือ ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไปแข่งขันระดับชาติ
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดย
ต้องใช้นักกีฬาชุดเดียวกับที่มีรายชื่อแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค จะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไม่ได้
๕. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน
๕.๑ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกินในรุ่นอายุที่เข้าแข่งขันที่กาหนด
๕.๒ การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และระดับภาค ในนามจังหวัด ส่งทีมเข้า
ร่วมการแข่งขันได้เพียง รุ่นละ ๑ ทีม เท่านั้น
๕.๓ ผู้สมัครจะลงแข่งขันรุ่นใด ในนามจังหวัดได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น
๕.๔ ผู้สมัครจะต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาที่สังกัด ตามใบรับรอง ปพ.๑

๕.๕ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องกาลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๖. การสมัครแข่งขัน
๖.๑ ให้ใช้ใบสมัครที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนดให้เท่านั้น ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย
๖.๑.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริงให้นาไปแสดงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบก่อน
การแข่งขัน ในวันประชุมทีม )
๖.๑.๒ สาเนาใบรับรองของสถาบันการศึกษา ปพ.๑ ติดรูปถ่ายนักเรียนประทับตราโรงเรียน
และลงนามโดยหั วหน้าสถานศึกษาหรือผู้ ปฏิบัติราชการแทน (ตัว จริงให้ นาไปแสดงให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบในวันประชุมทีม)
๖.๑.๓ ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียด เรียบร้อย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
สาเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ่าย มาที่ สานักงานประสานงานโครงการ .....................................
๖.๑.๔ ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ถ้าหลักฐานไม่พร้อมจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการ
แข่งขัน
ลาดับ
ระดับ
๑
ระดับเขต / จังหวัด
๒
ระดับภาค

๓

ระดับประเทศ

กาหนดการแข่งขัน
สถานที่
๕ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด
๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาคใต้
จังหวัดกระบี่
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดสงขลา
ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
ภาคกลาง
จังหวัดสมุทรสาคร
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม
๑๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

๗. กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ โดยอนุโลมยกเว้น
๗.๑ รอบคัดเลือกระดับภาค แบ่งออกเป็น ๖ ภาค ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้งระบบการแข่งขันในวัน
ประชุมใหญ่ทางเทคนิค
๗.๒ ระดับชาติ ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้งระบบการแข่งขันในวันประชุมใหญ่ทางเทคนิค
๗.๓ ผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ในการประท้วงต่อการตัดสินของผู้ตัดสิน
๗.๔ ผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ในการประท้วงใดๆ ต่อคณะกรรมการการตัดสินและผู้ตัดสิน

๗.๕ ผู้ฝึกสอนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนด กรณีที่ทาผิดระเบียบอาจถูกตัดสิทธิ์ และให้ออก
จากการทาหน้าที่ผู้ฝึกสอนในนัดนั้น หรืออาจตัดสิทธิ์ในแมทช์นั้น
๘. ระบบการจัดการแข่งขัน เป็นแบบสาย
๙. ความสูงของตาข่าย และลูกบอลที่ในการแข่งขัน
รุ่นอายุ
ชาย
หญิง
12 ปี
1.45 ม.
1.45 ม.
15 ปี
1.55 ม.
1.45 ม.
18 ปี
1.55 ม.
1.45 ม.
๑๐. ลูกตะกร้อที่ใช้ในการแข่งขัน MARATHON
๑๑. วิธีจัดการแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับเขต/จังหวัด, ระดับภาค แบ่งออกเป็น ๖ ภาค และระดับชาติ คือ
๑๑.๑ ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ต่อไปนี้ นครสวรรค์ พิจิตร กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ แพร่
น่าน ลาปาง สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก ลาพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
๑๑.๒ ภาคใต้ ประกอบด้ ว ย ๙ จั ง หวั ด ต่ อ ไปนี้ ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี พั ท ลุ ง กระบี่ ภู เ ก็ ต ตรั ง
นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา
๑๑.๓ ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ต่อไปนี้ สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา
๑๑.๔ ภาคกลาง ประกอบด้วย ๒๐ จังหวัด ต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี
นครปฐม กาญจนบุ รี สุ พรรณบุ รี พระนครศรี อยุธ ยา อ่างทอง สิ งห์ บุรี ชัยนาท เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแก้ว นครนายก
๑๑.๕ ภาคตะวัน ออก ประกอบด้ว ย ๖ จังหวัดต่อไปนี้ สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง
จันทบุรี ตราด
๑๑.๕ ระดับชาติ ประกอบด้วย
๑๑.๕.๑ ที ม ชนะเลิ ศ และรองชนะเลิ ศ (ทุ ก รุ่ น อายุ ) จากรอบคั ด เลื อ กตั ว แทนระดั บ ภาค
๖ ภาคๆ ละ ๒ ทีม รวม ๑๒ ทีม/รุ่น
๑๒. สิทธิประโยชน์ (ระดับชาติ)
๑๒.๑. ทุ ก ที ม ที่ เ ป็ น ตั ว แทนเข้ า แข่ ง ขั น ในระดั บ ชาติ จะได้ รั บ ค่ า เดิ น ทางที ม และค่ า ที่ พั ก ที ม ละ
๔,๐๐๐ บาท
๑๓. รางวัล (ระดับชาติ)
๑๓.๑ ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และเกียรติบัตร
๑๓.๒ รองชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และเกียรติบัตร
๑๓.๓ อันดับที่ ๓ ร่วม ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และเกียรติบัตร

๑๔. การประท้วง
๑๔.๑ การประท้ว งใด ๆ ต้องทาหนังสื อ เป็ นหลั กฐานแสดงต่อ คณะกรรมการพร้ อ มค่าธรรมเนี ย ม
๒,๐๐๐ บาท ภายใน ๓๐ นาที หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันนัดที่ต้องการประท้วง
๑๔.๒ ถ้าทีมถูกประท้วงไม่สามารถชี้แจงเหตุผล ภายในเวลาที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน กาหนดคณะกรรมการ
จะตัดสินคาประท้วงนั้นได้เลย และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๔.๓ กรณีนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะวินิจฉัย
ชี้ขาดตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

