
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี  

“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที ่๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี ๒๕๖๒ 
******************** 

 

1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน  
 1.1  ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี                     
“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒   
     1.2  นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย            
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
   1.3  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น
หน้าที่ของประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เป็นผู้ตัดสิน 

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี 
“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒ 

3.  ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๖ รุ่น คือ 

๓.๑ รุ่นอายุ 10 ปี ชาย   (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 25๕๒) 
๓.๒ รุ่นอาย ุ12 ปี ชาย  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 25๕๐) 
๓.๓ รุ่นอาย ุ12 ปี หญิง   (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 25๕๐)  
๓.๔ รุ่นอายุ 15 ปี ชาย  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 254๗)  
๓.๕ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย   (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 254๔)  
๓.๖ รุ่นอายุ 18 ปี หญิง   (ต้องเกิดระหว่าง พ.ศ. 254๔ – ๒๕๔๘ เท่านั้น)  

 

4. จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน  
4.1. ทีมท่ีเข้าแข่งขันจะส่งชื่อนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันได้รุ่นละไม่เกิน 20 คน และไม่น้อยกว่า 16 คน  

เจ้าหน้าที่ทีม 3 คน  
4.2. นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องทั้งมีรูปถ่ายในทะเบียนนักกีฬาเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์           

เข้าแข่งขัน 

๔.๓. นักกีฬาของแต่ละทีมต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนตัวเองเท่านั้น (ห้ามน านักกีฬาของโรงเรียนอ่ืน
หรือนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของตัวเองส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นอันขาด) 

5. การด าเนินการจัดการแข่งขัน  

5.1. กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน  
5.2.การส่งชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน ครูผู้ควบคุมนักกีฬาต้องส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามแบบฟอร์มที่

คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ และนักกีฬาทุกคนที่ลงสนามแข่งขันจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน
ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

5.3. ทีมใดไม่พร้อมจะลงท าการแข่งขันหลังจากเลยก าหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว 15 นาทีให้ปรับทีม
นั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 

5.4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันทั้งทีมยกเว้นผู้รักษาประตูต้องมีสีแตกต่างจากสีเสื้อ
ของผู้เล่นทั้ง 2 ทีม และสีเสื้อต้องแตกต่างจากผู้ตัดสินในกรณีที่สีเสื้อผู้เล่นทั้ง 2 ทีมเหมือนกันให้เปลี่ยนสีเสื้อของ 
ผู้เล่นที่มีชื่อทีมตามกติกาเหย้า-เยือนหากทีมใดไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อตามข้อตกลงให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
 

/5.5. หากผู้เล่นทีมใดแต่งกาย… 



-๒- 
 

๕.๕. หากผู้เล่นทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องตามที่ก าหนดไว้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
พิจารณาห้ามผู้เล่นคนนั้นหรือทีมนั้นลงท าการแข่งขันจนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องภายในเวลา 
ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด  
          ๕.๖ ก าหนดเวลาท าการแข่งขัน มีดังนี ้ 

๕.๖.๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย  ครึ่งเวลาละ  ๒๐ นาทีพักระหว่างครึ่ง ๕ นาท ี 
๕.๖.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย  ครึ่งเวลาละ  ๒๕ นาทีพักระหว่างครึ่ง ๕ นาท ี 
๕.๖.๓ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง ครึ่งเวลาละ  ๒๐ นาทีพักระหว่างครึ่ง ๕ นาท ี
๕.๖.๔ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย  ครึ่งเวลาละ  ๓๐ นาทีพักระหว่างครึ่ง ๕ นาท ี
๕.๖.๕ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย  ครึ่งเวลาละ  ๓๕ นาทีพักระหว่างครึ่ง ๕ นาท ี
๕.๖.๖ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง ครึ่งเวลาละ  ๒๕ นาทีพักระหว่างครึ่ง ๕ นาท ี

          ๕.๗ อุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน 
๕.๗.๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี ใช้ลูกฟุตบอลหนังอัดหรือหนังเย็บเบอร์ ๔ ที่มีเครื่องหมาย FIFA 

รับรอง 
๕.๗.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ – ๑๘ ปี ชาย และ  ๑๘ ปี หญิง ใช้ลูกฟุตบอลหนังอัดหรือหนังเย็บเบอร์ 

๕ ที่มีเครื่องหมาย FIFA รับรอง และใช้ขนาดประตูและสนามฟุตบอลมาตรฐาน  
5.8. การแข่งขันแต่ละรอบ 
          5.8.1 การแข่งขันรอบแรกแข่งขันแบบแบ่งสายและแข่งขันแบบพบกันหมดภายในสาย หากมีทีมที่

ได้คะแนนเข้ารอบเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากเป็นวิธีตัดสิน ทีมใดชนะในการจับสลากให้ทีมนั้นเข้าแข่งขันรอบต่อไป 
5.8.2 การแข่งขันรอบสองจนถึงรอบชิงชนะเลิศให้แข่งขันแบบแพ้คัดออกถ้าปรากฏว่ามีผลการ

แข่งขันเสมอกันไม่มีการต่อเวลาให้หาทีมชนะด้วยวิธีการเตะลูกโทษ ณ จุดโทษ ส าหรับผู้เตะลูกโทษ ณ จุดโทษ 
จะต้องเป็นผู้เล่นในสนามแข่งขันก่อนหมดเวลาการแข่งขันเท่านั้นทีมใดฝ่าฝืนให้ปรับทีมนั้นเป็นฝ่ายแพ้ 

5.9. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยนับรวมผู้รักษาประตูด้วยได้                  
ทีมละ 5 คน  

5.10. คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์ดังนี้  
- ทีมชนะได้คะแนน   3  คะแนน  
- ทีมเสมอกันได้คะแนน  1  คะแนน  
- ทีมแพ้ไม่ได้คะแนน  0  คะแนน   
 

๖. วิธีจัดการแข่งขัน   
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  รับสมัครทีมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่

การศึกษา (สพป.สพ.1 – 3 ,  สพม.9 , อปท.)  แข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี (ไม่เกินรุ่นอายุของ
ตนเองและเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น) 
 

7. การรักษามารยาท 
7.1. ครูผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬา ต้องยอมรับค าตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน

และการพิจารณาการตัดสินในการแข่งขันครั้งนั้น ๆ ทุกกรณ ี
7.2. ตลอดเวลาการแข่งขันครูผู้ควบคุม ครูผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องประพฤติให้สมกับเป็นเจ้าหน้าที่และ

นักกีฬาที่ดีต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
7.3. ในวันแข่งขันนักกีฬาคนใดหรือทีมใด เจตนาจะไม่ลงสนามแข่งขันหรือมีเจตนาจะผละออกจากการ

แข่งขันและมีเจตนาไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปถือว่าเป็นการผิดมารยาทอย่างร้ายแรงจะพิจารณาลงโทษตามข้อ 7 
 
 

/7.4. นักกีฬาที่ถูกกรรมการคาดโทษ... 
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7.4. นักกีฬาที่ถูกกรรมการคาดโทษ 
- คาดโทษด้วยใบเหลือง 2 ครั้ง  ห้ามท าการแข่งขันในครั้งถัดไป 1 ครั้ง 
- คาดโทษด้วยใบแดง  1  ครั้ง   ห้ามท าการแข่งขันในครั้งถัดไป 1 ครั้ง 
 

๘. รางวัลการแข่งขัน 
 ๘.๑  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับรางวัล  ถ้วยชนะเลิศ และเกียรติบัตร 
 ๘.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๑ และเกียรติบัตร 
 ๘.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๒ และเกียรติบัตร ทั้ง ๒ ทีม 
 
 

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



ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 

                                     การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี  
                 “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒ 

********************* 
 
1.  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
 1.1  ให้ใช้ข้อบังคับ ว่าด้วยระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด
สุพรรณบุรี  “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒    
        1.2  นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FUTSAL) 
ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้แล้ว                              
     1.3  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น
หน้าที่ของประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เป็นผู้ตัดสิน 
 

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน   
 ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี 
“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒    
  

3.  ประเภทการแข่งขัน  
          ๓.1 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี  ชาย           (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 25๕๒) 
 ๓.2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ชาย – หญิง (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 25๕๐) 
 ๓.3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  ชาย – หญิง (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 254๗) 
 ๓.4 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ชาย – หญิง (ไม่เกิดก่อน  พ.ศ. 254๔) 
 

4.  จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 4.1 ทีมท่ีเข้าแข่งขันจะส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันรุ่นละไม่เกิน 12 คน ไม่น้อยกว่า 10 คน เจ้าหน้าที่ทีม 3 คน 
 4.2 นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องทั้งมีรูปถ่ายในทะเบียนนักกีฬาเท่านั้น ซึ่งจะมีสิทธิ  
เข้าแข่งขัน และจะต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น                                                     

๔.๓ นักกีฬาของแต่ละทีมต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนตัวเองเท่านั้น (ห้ามน านักกีฬาของโรงเรียนอ่ืน
หรือนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของตัวเองส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นอันขาด) 
 

5.  การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 5.1 กติกาให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมฟุตซอลแห่งประเทศไทยฯ 
ประกาศใช้แล้ว 
 5.2 การส่งชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขันครูผู้ควบคุมนักกีฬาต้องส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมด้วยลายเซ็นของ
นักกีฬาแต่ละคนตามแบบฟอร์มที่ท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ และนักกีฬาทุกคนที่ลงสนามแข่งขันจะต้อง
แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

5.3 ทีมใดไม่พร้อมจะลงท าการแข่งขันหลังจากเลยก าหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว  1๐ นาทีให้ปรับทีม
นั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 

5.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันทั้งทีม ยกเว้นผู้รักษาประตูต้องมีสีแตกต่างจากสีเสื้อ
ของผู้เล่นทั้ง 2 ทีม และสีเสื้อต้องแตกต่างจากผู้ตัดสินในกรณีท่ีสีเสื้อผู้เล่นทั้ง ๒ ทีม เหมือนกันให้เปลี่ยนสีเสื้อของผู้
เล่น ที่มีชื่อทีมามกติกาเหย้า – เยือน หากทีมใดไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อตามข้อตกลงให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
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5.5. ก าหนดเวลาท าการแข่งขัน ดังนี้  
       ๕.๕.๑ ระดับรุ่นอายุ 10 ปี ชาย        ใช้เวลาการแข่งขันครึ่งละ 15 นาที หยุดพักไม่เกิน 10 นาที  

                 ๕.๕.๒ ระดับรุ่นอายุ 12 ปี ชาย-หญิง ใช้เวลาการแข่งขันครึ่งละ 15 นาท ีหยุดพักไม่เกิน 10 นาที  
                 ๕.๕.๓ ระดับรุ่นอายุ 15 ปี ชาย-หญิง ใช้เวลาการแข่งขันครึ่งละ 20 นาท ีหยุดพักไม่เกิน 10 นาที  
                 ๕.๕.๔ ระดับรุ่นอายุ 18 ปี ชาย-หญิง ใช้เวลาการแข่งขันครึ่งละ 20 นาท ีหยุดพักไม่เกิน 10 นาที  
        การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเมื่อหมดเวลาการแข่งขันให้ใช้วิธีการต่อเวลาครึ่งละ 10 นาท ี2 ครึ่ง 
และหากเสมอกันอีกให้ใช้วิธีการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ 
  5.6 อุปกรณ์การแข่งขัน 
    ลูกฟุตซอล ที่ใช้ในการแข่งขันฟุตซอล ให้ใช้ลูกฟุตซอลที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ให้การ
รับรอง หรือ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (F.A.T) ให้การรับรองหรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย (S.A.T.) ให้การ
รับรอง หรือ กรมพลศึกษาให้การรับรอง 
 5.7 การจัดให้มีการแบ่งสาย และการแข่งขันพบกันหมดในสาย  
 เมื่อหมดเวลาแข่งขันในแต่ละคู่ ถ้ามีผลคะแนนเสมอกัน ให้ท าการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ เพ่ือหาผู้ชนะ ตามกติกา 
ให้ใช้วิธีนับคะแนนของการแข่งขันมารวมกัน ถ้าทีมที่เข้าแข่งขัน มีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลากเพ่ือหาล าดับของทีมซึ่งจะ
ด าเนินการจับสลากหาล าดับของทีม เมื่อการแข่งขันคู่สุดท้ายของสายนั้น  ๆได้เสร็จสิ้นลง โดยให้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
หรือ คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเขต และเจ้าหน้าที่ ซึ่งไปด าเนินการแข่งขันอยู่เป็นผู้ด าเนินการจับสลากหาล าดับของทีม
ต่อไป ส าหรับทีมที่จะต้องจับสลาก หากไม่มีผู้แทนที่ได้รับมอบหมายมาท าการจับสลาก ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ 
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเขตหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการมีสิทธิที่จะเชิญบุคคลใด มาท าการจับสลากแทนก็ได้ และทีม
นั้น  ๆจะต้องยอมรับผลการจับสลากนั้น                                                                                     
             ส าหรับการนับคะแนน  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

   -  ทีมท่ีชนะได้   3    คะแนน 
     -  ทีมท่ีแพ้ได้     0   คะแนน 

   การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันให้ใช้วิธีการต่อเวลาครึ่งละ 10 นาท ี 
2 ครึ่ง และหากเสมอกันให้ใช้วิธีการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ  
  5.8 อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง (ไม่เกิน 1 นาที) หากไม่ใช้สิทธิการขอเวลานอกในครึ่ง
เวลาแรก จะไม่สามารถ น าไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได้ 
 5.9 การจัดก าหนดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขัน ของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขันเมื่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเขตได้ประกาศไปแล้ว ทุกทีมจะต้องปฏิบัติตาม
ทุกประการ            
 

6. วิธีการจัดการแข่งขัน   
          คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  รับสมัครทีมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพป.สพ.1 – 3 ,  สพม.9 , อปท.)  แข่งขันกีฬาฟุตซอลในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๗.  การแต่งกายของนักกีฬา  
        ๗.1 ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้นผู้รักษาประตู) ตามแบบเครื่องแต่งกายสีของเสื้อ, กางเกง 
และถุงเท้า ตามที่ได้แจ้งในการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน และห้ามใช้ชุดแต่งกายสีด า และต้องติดหมายเลขประจ าตัว
ทางด้านหน้า และหลังเสื้อพร้อมทั้งหมายเลขที่ขากางเกง แข่งขันให้ชัดเจนตามที่ได้ระบุ หมายเลขของผู้เล่นแต่ละคนไว้ในใบสมัคร 
โดยหมายเลขที่หน้าอกเสื้อ และที่ขากางเกง ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม.ส่วนด้านหลังเสื้อต้องมีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 25 ซม.ผู้
เล่นที่ไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนใบสมัครโดยมีเจตนาทุจริตหรือไม่มีเหตุอันควรหากลงไปแข่งขัน และมี
ผู้ประท้วง ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันเขต ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และไม่จัดให้ท าการ
แข่งขันในรอบต่อไป ยกเว้น จะได้แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนลงท าการแข่งขัน และผู้ตัดสินได้บันทึกลงใน รายงานไว้แล้ว 
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  ๗.2  ในกรณีชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่มีชื่ออยู่หลังคู่แข่งขันเปลี่ยนชุดแข่งขันทั้งนี้โดยการ
พิจารณาของผู้ตัดสินที่ท าหน้าที่ในคู่นั้นๆ  
  ๗.3 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันและลงท าการแข่งขันต้องสวมรองเท้าส าหรับใช้ในการแข่งขันฟุตซอล หรือรองเท้า
ผ้าใบพื้นยาง (ห้ามใช้สตั๊ด) และต้องสวมสนับแข้ง 
 
๘.  มารยาทของนักกีฬา 
 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนจะต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตาม
กติกาการแข่งขันฟุตซอลของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  การละเมิดกติกาการแข่งขันหรือระเบียบการ
แข่งขัน จนถึงกับผู้ตัดสินสั่งยุติการแข่งขันให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้มีการพิจารณาโทษ  ตามระเบียบ
การพิจารณามารยาท  วินัย และ ข้อประท้วง และบทลงโทษ  และให้เสนอคณะกรรมการอ านวยการกีฬานักเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีอีกชั้นหนึ่ง 
 
๙. รางวัลการแข่งขัน 
 ๙.๑  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับรางวัล  ถ้วยชนะเลิศ และเกียรติบัตร 
 ๙.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๑ และเกียรติบัตร 
 ๙.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๒ และเกียรติบัตร ทั้ง ๒ ทีม 
 
 

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



 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี 

“สุพรรณิการ์เกมส์”  ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒ 
************************************** 

 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน  
  1.1  ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์
เกมส์”  ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒ 
  1.2  นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
  1.3  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน  การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ  ให้เป็น
หน้าที่ของประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  เป็นผู้ตัดสิน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี  
“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒ 
 

3. ประเภทการแข่งขัน 
 3.1  รุ่นอายุ  12  ป ีชาย - หญิง (ไม่เกิดก่อน  พ.ศ.  25๕๐) เฉพาะระดับประถมศึกษา 
  3.2  รุ่นอายุ  15  ป ีชาย - หญิง (ไม่เกิดก่อน  พ.ศ.  254๗)   
  3.3  รุ่นอายุ  18  ป ีชาย - หญิง (ไม่เกิดก่อน  พ.ศ.  254๔)   
 

4. จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน 
 4.1  ในแต่ละทีม  แต่ละรุ่นอายุ  ให้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจ าทีม  ไม่เกิน  16  คน  ดังนี้ 
   4.1.1  นักกีฬาไม่เกิน  12  คน 
    4.1.2  ผู้ควบคุมทีม      1  คน 
   4.1.3  ผู้ฝึกสอน          1  คน 
   4.1.4  ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน   2  คน 
 4.2  นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องทั้งมีรูปถ่ายในทะเบียนนักกีฬาเท่านั้น จงึจะมีสิทธิ์ 
เข้าแข่งขัน 

๔.๓ นักกีฬาของแต่ละทีมต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนตัวเองเท่านั้น (ห้ามน านักกีฬาของโรงเรียนอ่ืน
หรือนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของตัวเองส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นอันขาด) (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) 

๔.๔ รุ่นอายุ 12 ปีสามารถรวมทีมในกลุ่มโรงเรียนหรือสหวิทยาเขตได้ โดยส่งในนามของโรงเรียน หรือกลุ่ม
โรงเรียนหรือสหวิทยาเขตได้ (เฉพาะระดับประถมศึกษา) 

๔.๕ จากข้อ ๔.๔ ไม่อนุญาตให้ทีมที่ส่งนักกีฬาในนามของโรงเรียนแล้ว ส่งนักกีฬาที่เหลือไปรวมกับทีมอ่ืนอีก 
 

5. การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 5.1  กติกาการแข่งขันใช้กติกาการของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอล  
แห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน  
  
 
 
 

/5.2  ความสูงของตาข่าย... 
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 5.2  ความสูงของตาข่าย  
              รุ่น            ชาย      หญิง  
    5.2.1  อายุ  12  ป ี      2.15  เมตร  2.05  เมตร  
    5.2.2  อายุ  15  ป ี      2.30  เมตร  2.15  เมตร  
    5.2.3  อายุ  18  ป ี      2.38  เมตร  2.20  เมตร   
     ใช้ลูกวอลเลย์บอลแข่งขันเบอร์ 5  
 5.3  ในวันแข่งขัน  ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องน าพานักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
แข่งขันท่ีสนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย  30  นาที 
 5.4  นักกีฬาของทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน  หลังจากเลยเวลาที่ก าหนดในสูจิบัตรการแข่งขัน ไป
แล้ว  15  นาที  ให้ปรับนักกีฬานั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นและต้องมาแข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติด้วย 
 5.5  ทีมใดไม่มาท าการแข่งขันตามก าหนดเวลา  ตามก าหนดการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน
ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาแข่งขัน  24  ชั่วโมง  จะตัดสิทธิ์ให้นักกีฬาทีมนั้นหมดสิทธิ์ในการแข่งขันตลอดการแข่งขัน 
 5.6  ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันเฉพาะในวันแรกที่มีการแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขันเท่านั้น พร้อมด้วย
ลายมือของนักกีฬาแต่ละคน  ชื่อผู้ฝึกสอน  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม (ต้องมีความชัดเจนอ่านง่าย) 
 5.7  การแข่งขันแต่ละรอบ  หากมีทีมใดมีผลการชนะมากกว่าให้เข้ารอบต่อไป  ถ้ามีผลชนะเท่ากันใช้ 
การจับฉลาก 
 

6. วิธีการจัดการแข่งขัน   
          คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  รับสมัครทีมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพป.สพ.1 – 3 , สพม.9 , อปท.)  แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

7. การแต่งกาย 
 7.1  นักกีฬาทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬา  สวมกางเกงขาสั้น  เสื้อยืดคอกลมหรือเสื้อยืดคอปก  แล้วแต่
ความเหมาะสม 
 7.2  นักกีฬาทุกคนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 
 7.3  หมายเลขเสื้อต้องติดให้เด่นชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามกติกาการแข่งขัน 
 7.4  หากนักกีฬาคนใดหรือทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องตามระเบียบกติกาที่ก าหนดไว้ 
ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันใช้ดุลยพินิจ ห้ามนักกีฬาคนนั้นหรือทีมนั้นลงแข่งขัน  หรือให้พักการแข่งขันชั่วคราว
จนกว่าจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อย 
 7.5  ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบส่งรายชื่อลงไปนั่งในที่นั่งนักกีฬาในสนามแข่งขันในช่วงการแข่งขัน 

 

๘. รางวัลการแข่งขัน 
 ๘.๑  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับรางวัล       ถ้วยชนะเลิศ และเกียรติบัตร 
 ๘.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัล       ถ้วยรองชนะเลิศ ๑ และเกียรติบัตร 
 ๘.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัล       ถ้วยรองชนะเลิศ ๒ และเกียรติบัตร ทั้ง ๒ ทีม 
 

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

 
 
 



ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี  

“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒ 
********************* 

 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
     1.1 ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี    
“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗ กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒    
    1.2 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย 
  1.3 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น
หน้าที่ของประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เป็นผู้ตัดสิน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี                 
“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒    
 

3. ประเภทการการแข่งขัน  
 3.1 รุ่นอายุ 12 ปี  ชาย – หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 25๕๐) 
 3.2 รุ่นอายุ 15 ปี  ชาย – หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 254๗) 
 3.3 รุ่นอายุ 18 ปี  ชาย – หญิง  (ไม่เกิดก่อน  พ.ศ. 254๔) 

 

4. จ านวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 
  4.1  ส่งชื่อเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน 

4.2. นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องทั้งมีรูปถ่ายในทะเบียนนักกีฬาเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์          
เข้าแข่งขัน 

๔.๓. นักกีฬาของแต่ละทีมต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนตัวเองเท่านั้น (ห้ามน านักกีฬาของโรงเรียนอ่ืน
หรือนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของตัวเองส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นอันขาด) 
 

5. การด าเนินการแข่งขัน 
5.1 กติกาการแข่งขันใช้กติกาของสมาคมเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย 
5.2 ในการแข่งขัน ครูผู้ควบคุมหรือครูผู้ฝึกสอนต้องน านักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามแข่งขัน

ก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที เมื่อถึงก าหนดการท าการแข่งขันแล้วทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า 3 คน ให้ถือว่าทีม
นั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  

5.3 การส่งชื่อผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมหรือครูผู้ฝึกสอน ต้องส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมด้วยลายเซ็นของ 
นักกีฬาแต่ละคน ตามแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ 

5.4 การแข่งขันสายหรือทีมใดมาไม่พร้อม ที่จะลงสนามแข่งขัน หลังเลยก าหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว 
15 นาท ีให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และต้องมาท าการแข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติด้วย  

5.5 ความสูงของตาข่าย  
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ความสูง 1.45 เมตร  ประเภทหญิง  ความสูง  1.45  เมตร  
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ความสูง 1.52 เมตร  ประเภทหญิง  ความสูง  1.45  เมตร  
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ความสูง 1.52 เมตร  ประเภทหญิง  ความสูง  1.45  เมตร  

  
 
 

 /5.6 ผู้เข้าแข่งขัน….. 
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5.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีมหากนักกีฬาคนใด แต่งกายไม่
เรียบร้อยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันห้ามนักกีฬาผู้นั้นลงท าการแข่งขันจนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย 

5.7. คะแนนการแข่งขัน 
- ทีมชนะ ได้ 2 คะแนน 
- ทีมแพ้   ได้ 1 คะแนน 
- ทีมท่ีไม่มาท าการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน 

5.8  เกณฑ์การแข่งขันให้ถือเกณฑ์แพ้ชนะ 2 ใน 3 เกม ทุกรอบ  
5.9  วิธีการจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันให้พิจารณาตามความ 

เหมาะสมของจ านวนทีมท่ีสมัครเข้าแข่งขัน 
5.10 ถ้าวิธีการจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด หากมีคะแนนแพ้มากกว่ากันให้ใช้จับสลากหาทีมเพ่ือเข้า

แข่งขันในรอบต่อไป 
 
6. วิธีจัดการจัดแข่งขัน   
 คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  รับสมัครทีมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพป.สพ.1 – 3 , สพม.9 , อปท.)  เข้าแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  
 
7. การรักษามารยาท 

7.1. ครูผู้ควบคุมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาต้องยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ในการแข่งขันครั้ง
นั้นๆทุกกรณี 

7.2. ตลอดเวลาการแข่งขันครูผู้ควบคุมครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬาต้องประพฤติให้สมกับเป็นเจ้าหน้าที่และ
นักกีฬาที่ดีต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

7.3. ในวันแข่งขันนักกีฬาคนใดหรือทีมใดเจตนาจะไม่ลงสนามแข่งขันหรือมีเจตนาจะผละออกจากการ
แข่งขันและมีเจตนาไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปถือว่าเป็นการผิดมายาทอย่างร้ายแรงจะพิจารณาลงโทษตามข้อ 7 
 
๘. รางวัลการแข่งขัน 
 ๘.๑  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับรางวัล  ถ้วยชนะเลิศ และเกียรติบัตร 
 ๘.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๑ และเกียรติบัตร 
 ๘.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๒ และเกียรติบัตร ทั้ง ๒ ทีม 
 

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



ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศกึษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี   

“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒ 
*********************  

   
1.  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน  
      1.1  ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ ์
เกมส์” ปทีี่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒     
  1.2  นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ      
(ITTF) ซึ่งสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน 
   1.3  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น
หนา้ที่ของประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส หรือประธานคณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 
  
2.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี 
“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒    
 
3. ประเภทการแข่งขัน  

3.1   อายุ  10 ปี  ชาย-หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 25๕๒) 
  3.2   อายุ  12 ปี  ชาย-หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 25๕๐) 

 3.3   อายุ  15 ปี  ชาย-หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 254๗)  
  3.4   อายุ  18 ปี  ชาย-หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 254๔)  

4.  การด าเนินการจัดการแข่งขัน  
 4.1 ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันส่งใบสมัครและรายชื่อนักกีฬาแล้วจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
  4.2 การแต่งกายของผู้เข้าท าการแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และต้องเหมือนกันทั้งทีมและห้ามมีสี 
เสื้อเหมือนกับลูกเทเบิลเทนนิส 

๔.๓. นักกีฬาของแต่ละทีมต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนตัวเองเท่านั้น (ห้ามน านักกีฬาของโรงเรียนอ่ืน
หรือนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของตัวเองส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นอันขาด) 

  
5. การจัดการแข่งขันประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม)  
 5.1 แต่ละทีมจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว ได้ไม่เกินประเภทละ               
4 คน ประเภทชายคู่, หญิงคู่ และคู่ผสม ไม่เกินประเภทละ 2 คู่ 
 5.2 ประเภทบุคคลแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เอาที่ 1 และที่ 2 ไปไขว้ในรอบรองชิงชนะเลิศ และรอบ
ชิงชนะเลิศต่อไป   
 5.3 ชิงชนะเลิศ แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เกม เกมละ 11 คะแนน   
 5.4 ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ มาชิงล าดับที่ 3  
  
 
  

  
 

/6. วิธีการจัดการแข่งขัน....  
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6. วิธีการจัดการแข่งขัน  
 คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครทีมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  (สพป.สพ. 1 - 3 , สพม.9 , อปท.) แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  
  ๖.๑ ผู้เข้าแข่งขันมาสาย นักกีฬาคนใด หรือทีมใดไม่ พร้อมที่จะลงสนามแข่งขันหลังจากเลยก าหนดเวลา
หรือหลังจากเจ้าหน้าที่ได้เรียกลงสนามแข่งขันไปแล้ว 5 นาที จะถูกปรับแพ ้
 ๖.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ลูกเทเบิลเทนนิส ยี่ห้อนิตากุ 3 ดาว  
 ๖.๓ การแบ่งสายการแข่งขัน แบ่งเป็นสาย แข่งพบกันทั้งหมดในสาย เอาผู้ชนะที่ 1 และ ที่ 2 ไปไขว้ในรอบ 
รองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศต่อไป  
 
7. การรักษามารยาท  
  7.1 ผู้ควบคุมการฝึกสอนและนักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินที่ท าการตัดสินในการ 
แข่งขันทุกกรณี 
  7.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม  ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ 
และนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบ กติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 

หมายเหตุ   นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องทั้งมีรูปถ่ายในทะเบียนนักกีฬาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์   
  เข้าแข่งขัน 
 
๘. รางวัลการแข่งขัน 
 ๘.๑  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับรางวัล  ถ้วยชนะเลิศ และเกียรติบัตร 
 ๘.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๑ และเกียรติบัตร 
 ๘.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๒ และเกียรติบัตร ทั้ง ๒ ทีม 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศกึษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี  

“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒ 
********************* 

 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
     1.1  ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์
เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒    

  1.2  นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาการแข่งขันบาสเกตบอลจากสมาคมบาสเกตบอลแห่ง 
ประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ในปัจจุบัน 
  1.3  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น
หน้าที่ของประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เป็นผู้ตัดสิน 

   
2.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
 ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี  
“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒     
  

3. ประเภทการแข่งขัน 
   3.2  อายุ   15  ปี  ชาย-หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 254๗) 
       3.3  อายุ   18  ปี  ชาย-หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 254๔) 
 

4.  จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
      4.1  ทีมบาสเกตบอลที่เข้าแข่งขัน จะส่งชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 12 คน และ เจ้าหน้าที่ทีม 4 คน 
ประกอบด้วย ผู้ควบคุมทีม/ ผู้ฝึกสอน / ผู้ช่วยฝึกสอน 
 4.2 นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องทั้งมีรูปถ่ายในทะเบียนนักกีฬาเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์          
เข้าแข่งขัน 

๔.๓ นักกีฬาของแต่ละทีมต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนตัวเองเท่านั้น (ห้ามน านักกีฬาของโรงเรียนอ่ืน
หรือนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของตัวเองส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นอันขาด) 
 

5.  การด าเนินการแข่งขัน 
5.1 กติกาการแข่งขันใช้กติกาของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
      5.2 ในวันแข่งขันผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน ต้องน านักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน
ก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประจ าวันพร้อมลายเซ็นนักกีฬาแต่ละคน
และชื่อผู้ควบคุมก่อนการแข่งขัน 20 นาที และก่อนเวลา 10 นาที ต้องแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่ลงแข่งขัน 5 คนแรก 
      5.3 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันหลังจากเลยก าหนดเวลาไปแล้ว 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ในการ
แข่งขันครั้งนั้น และต้องมาท าการแข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติ 

5.4 การไม่มาแข่งขันตามวัน เวลาที่ก าหนด โดยไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
ก่อนการแข่งขัน 24 ชั่วโมง จะตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันในปี 25๖๒ หรือปีต่อไปแล้วแต่กรณี 

5.5 คะแนนการแข่งขันถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
      5.5.1 ทีมชนะ  ได้ 2 คะแนน 
 5.5.2 ทีมแพ้  ได้ 1 คะแนน 
 5.5.3 ทีมท่ีไม่มาท าการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน 

/5.6 การจัดการแข่งขัน... 
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5.6 การจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม 
       5.6.1 ในกรณีที่มีคะแนนเข้ารอบเท่ากัน 2 ทีม ให้พิจารณาผลการแข่งขันระหว่าง 2 ทีมนั้น 
              5.6.2 ในกรณีที่มีคะแนนเข้ารอบเท่ากันมากกว่า  2 ทีม ให้พิจารณาค่าเฉลี่ยผลการแข่งขันทุกทีมที่ท า
การแข่งขันแต่ละสาย หากผลค่าเฉลี่ยเท่ากัน ให้พิจารณาผลจากคะแนนที่ท าได้ทั้งหมดหรือจับสลากจัดอันดับ 

๕.๖.๓ รุ่น ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี ท าการแข่งขัน ๑๐ นาที โดยไม่มีการหยุดเวลาในการเล่น 
 

6. วิธีการจัดการแข่งขัน 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครทีมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพป.สพ. 1 - 3 , สพม.9 , อปท. และโรงเรียนเอกชน) เข้าแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในระดับจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
7. การแต่งกาย 
  7.1 หมายเลขประจ าตัว นักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน ให้ก าหนดตั้งแต่หมายเลข ๐ – ๙๙ และต้องติดหมายเลข
ประจ าตัวของนักกีฬาแต่ละคน ให้ตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของนักกีฬา 
  7.2 การแต่งกายหมายเลขเสื้อประจ าตัวนักกีฬาให้ก าหนดหมายเลขตามข้อ ๗.1 และสีเสื้อจะต้องเป็น 
สีเดียวกันหมดทั้งทีม และจะต้องติดหมายเลขด้านหน้าและด้านหลัง 
 
8. การรักษามารยาท 
 8.1 ผู้ควบคุมการฝึกสอน และนักกีฬา ต้องยอมรับค าตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินที่ท าการตัดสินในการ
แข่งขันทุกกรณี 
  8.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่
และนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบ กติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 
๙. รางวัลการแข่งขัน 
 ๙.๑  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับรางวัล  ถ้วยชนะเลิศ และเกียรติบัตร 
 ๙.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๑ และเกียรติบัตร 
 ๙.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๒ และเกียรติบัตร ทั้ง ๒ ทีม 
 
 

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



ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาเปตอง  
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศกึษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี   

“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี ๒๕๖๒  
*********************  

  
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน  
     1.1  ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืน ฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์
เกมส์” ปีที ่๗ กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี ๒๕๖๒     

1.2 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย  
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

1.3  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น
หน้าที่ของประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เป็นผู้ตัดสิน 
 

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี  “สุพรรณิการ์
เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒ 
 

3.  ประเภทการแข่งขัน 
3.1  การแบ่งรุ่นอายุ   

            3.1.1   อายุ   10   ปี  ชาย-หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 25๕๒) 
         3.1.2   อายุ   12   ปี  ชาย-หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 25๕๐) 
         3.1.3   อายุ   15   ปี  ชาย-หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 254๗) 
         3.1.4   อายุ   18   ปี  ชาย-หญิง  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 254๔) 
     3.2  ประเภทการแข่งขัน จัดการแข่งขันประเภททีม 3 คน ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก   
 

4. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
     4.1 ทีมท่ีเข้าแข่งขันส่งชื่อนักกีฬาประเภทละ 4 คน เจ้าหน้าที่ ๒ คน 
     4.2. นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ มีคุณสมบัติถูกต้อง ทั้งมีรูปถ่ายในทะเบียนนักกีฬาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้า
แข่งขัน 

๔.๓ นักกีฬาของแต่ละทีมต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนตัวเองเท่านั้น (ห้ามน านักกีฬาของโรงเรียนอ่ืน
หรือนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของตัวเองส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นอันขาด) 
 

5.  วิธีการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
      5.1  การส่งรายชื่อผู้เล่นเข้าแข่งขันให้สามารถส่งรายชื่อผู้เล่นส ารองได้อีกประเภทละ 1 คน   
       5.2  แต่ละทีมให้มีผู้ควบคุมทีม 1 คน และผู้ฝึกสอน 1 คนผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะ
ประท้วงการแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
      5.3  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน     
  ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องเตรียมลูกเปตองและลูกเป้ามาเอง ลูกเปตอง ที่น ามาแข่งขันต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และไม่ผิดระเบียบหรือกติกาของสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย  
      5.4  การจัดการแข่งขัน  

  5.4.1 การแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ จะใช้เวลาในการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง (๖๐ นาที)  
การจับเวลา คณะกรรมการจะเป็นผู้จับเวลาและให้สัญญาณในการเริ่มเล่น   

  
  

/5.4.2 ตั้งแต่รอบแรก..... 
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 5.4.2 ระยะเวลาในการแข่งขัน  
  5.4.2.๑ เมื่อลูกเป้าถูกโยนแล้ว ผู้เล่นมีระยะเวลา ๑ นาที เพ่ือโยนลูกเปตอง การนับเวลาจะเริ่ม

นับตั้งแต่ลูกเป้าหรือลูกเปตองที่ถูกโยนก่อนหน้านี้หยุด นิ่ง หรือถ้าในกรณีที่ต้องมีการวัดเพ่ือการชี้ขาด การนับเวลา
จะเริ่มข้ึนเมื่อผลของการวัดถูกชี้ขาดออกมา  

  5.4.2.๒ กติกานี้จะถูกน ามาใช้กับการโยนลูกเป้า เมื่อจบการแข่งขันแต่ละเที่ยวด้วย 
  5.4.2.๓ ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนกติกาข้อนี้ จะถูกลงโทษามที่ก าหนดไว้ในกติกาข้อที่ ๗    
 5.4.3 การแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ ให้คัดเลือกโดยเอา ๒ ทีม เข้ารอบต่อไป 
 ๕.๔.๔ ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ  ให้กรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ด าเนินการจัดสาย

แข่งขัน 
 ๕.๔.๕ ในรอบรองชนะเลิศจะท าการสลับสาย 1A พบกับ 2B และ 2A พบกับ 1B ผู้ชนะในแต่ละคู่จะ

เข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ในแต่ละคู่จะเข้ามาชิงอันดับที่ 3 และ 4 
 5.4.๖ คะแนนที่ใช้ในการแข่งขัน 
 5.4.๖.1 การแข่งขันในรอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศจะใช้คะแนน 11 แต้ม 
 5.4.๖.2 การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะใช้คะแนน 13 แต้ม 

 

๖.  การวัดเพื่อชี้ขาด 
 ๖.๑ การวัดเพ่ือชี้ขาด เป็นหน้าที่ของผู้เล่นหรือเพ่ือนร่วมทีมของผู้เล่นลูกสุดท้ายก่อนการวัด อย่างไรก็ตาม
คู่แข่งขันยังคงมีสิทธิ์ในการขอวัดลูกนั้นอีก อนึ่ง ถ้าการวัดโดยผู้เล่นไม่สามารถตัดสินได้ ต้องให้กรรมการผู้ตัดสินเป็น
ผู้เข้ามาวัดเพื่อชี้ขาด และการตัดสินของกรรมการจะถือเป็นข้อยุติ 
 ๖.๒ ในการวัดเพ่ือชี้ขาด จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแต่ละทีมต้องมีไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามตัดสิน
โดยใช้เท้า (ก้าว) ผู้ที่ฝ่าฝืนกติกานี้อาจจะถูกลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในกติกาข้อที่ ๗ ได้ ถ้าหลังจากที่ถูกเตือนจาก
กรรมการผั้ดสินแล้วยังคงกระท าอีก 
 

๗.  การลงโทษ 
ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนกติกาการแข่งขัน จะถูกลงโทษดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ ตักเตือน 
 ๗.๒ ยกเลิกลูกเปตองที่เล่นไปแล้ว หรือลูกที่ก าลังจะโยน ๑ ลูก 
 ๗.๓ ยกเลิกลูกเปตองที่เล่นไปแล้ว หรือลูกที่ก าลังโยน ๑ ลูก และลูกต่อมาอีก ๑ ลูก 
 ๗.๔ ตัดสิทธิการโยนของผู้เล่นที่ละเมิด ๑ เกม 
 ๗.๕ ปรับทีมที่ฝ่าฝืนให้แพ้ในเกมแข่งขัน 
 ๗.๖ ปรับให้แพ้ท้ังสองทีม ในกรณีที่ร่วมกันฝ่าฝืน 
 

๘.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครทีมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพป.สพ. ๑ – ๓ , สพม.๙ , อปท.) แข่งขันกีฬาเปตองในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๙.  การแต่งกายของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 
  ๙.1 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันทุกคน ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันเป็นทีม สวมกางเกงขายาว รองเท้ากีฬา
หุ้มส้นและสวมถุงเท้า (ห้ามนักกีฬาสวมรองเท้าแตะหรือถอดรองเท้าลงท าการแข่งขันเป็นอันขาด)  
  ๙.2 สวมเสื้อ แขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้แต่ต้องทับใน ห้ามปล่อยชายเสื้อออกมานอกกางเกง แต่อนุโลมให้
นักกีฬาสวมกางเกงขาสั้นแข่งขันได้ แต่ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกัน รวมทั้งผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนด้วย 
 

 
/๑๐.  มารยาทของนักกีฬา… 
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๑๐.  มารยาทของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 
  ๑๐.1  ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาเปตองที่ดี   
และต้องปฏิบัติตามกติกามารยาทของการแข่งขันทุกประการ  
 ๑๐.2  ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะเข้าไปในสนามแข่งขันในระหว่างการแข่งขันมิได้ เว้นแต่กรณีท่ีมีการวัด 
ระยะมีสิทธิที่จะเข้าไปดู ได้แต่ห้ามพูดส่งเสียงดังเป็นการชี้น าผู้ตัดสินที่ก าลังท าหน้าที่วัดระยะอยู่  
  ๑๐.3  การแนะน าใด ๆ  ต่อนักกีฬาฝ่ายของตนเอง ผู้ฝึกสอนสามารถกระท าได้นอกเส้นเขตสนามแต่ต้องไม่ 
ส่งเสียงดังเป็นการรบกวนสมาธิของคู่แข่งขัน  
 ๑๐.4  ห้ามกระท าการใด ๆ อันเป็นการยั่วยุ ยั่วเย้า หรือท าลายสมาธิของคู่แข่งขันไม่ว่าในกรณีใด ๆ   
  ๑๐.5  เมื่อผู้เล่นคนหนึ่งคนใดเข้าไปยืนอยู่ในวงกลมเพ่ือเตรียมตัวเล่นแล้ว นักกีฬาและผู้ชมทุกคน ต้องอยู่
ในความสงบ  
  ๑๐.6  ห้ามผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเดินหรือแสดงท่าทางอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการรบกวนสมาธิของผู้ที่ก าลัง  
เล่น เว้นแต่ผู้ร่วมทีมเดียวกันเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในสนามเพ่ือแนะแนวการโยนลูกของฝ่ายตนได้  
          ๑๐.7 ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องยืนอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของผู้เตรียมจะเล่น และจะต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 
2 เมตร 
          ๑๐.8 เมื่อโยนลูกเป้าไปแล้ว ห้ามผู้เล่นปรับพ้ืนที่หรือเคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย ใบไม้  
กิ่งไม้ ฯลฯ ในบริเวณสนามโดยเด็ดขาด การที่นักกีฬาเดินลากเท้าเข้าไปบนพ้ืนสนามจากวงกลมตรงไปยังลูกเป้า  
พร้อมทั้งแตะหรือเขี่ยก้อนหิน ดินกรวด กิ่งไม้ ฯลฯ ในสนามให้เคลื่อนที่ด้วยความตั้งใจ และเป็นทิศทางเดียวกันกับ
ลูกเปตองจะต้องผ่าน ถือเป็นการปรับพ้ืนที่และเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งขันซึ่งเป็นการผิดกติกาและมารยาทของ 
นักกีฬาเปตองที่ดีจะถูก ผู้ตัดสินเตือนหรือปรับให้เป็นฟาล์ว หรือปรับโทษอ่ืนตามล าดับ  
  ๑๐.9 ห้ามผู้เล่น ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพต่อกรรมการจัดการแข่งขันผู้ตัดสิน       
คู่แข่งขันหรือผู้ชม และไม่ควรชี้แจงหรือประท้วงใด ๆ ให้ผู้ควบคุมท าหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อ  
คณะกรรมการชี้ขาด หรือหากเป็นการประท้วงหรือคัดค้านด้วยวาจาในระหว่างการแข่งขัน ขอให้เป็นไปด้วยความสุภาพ 
  

๑๑.  ข้อก าหนดอื่น   
 ๑๑.1 การโยนลูกเป้าไปแล้วถือว่า ดี มีกฎเกณฑ์ ดังนี้ ระยะห่างของวงกลมด้านใกล้ที่สุดไปถึงลูกเป้า
ดังต่อไปนี้   
                 - ทุกรุ่นอายุ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และไม่เกิน ๑๐ เมตร  
                 - รุ่น ๑๐ ปี ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และไม่เกิน ๘ เมตร 
 ๑๑.2 วงกลมต้องอยู่ห่างจากเส้นขอบสนามไม่น้อยกว่า 1 เมตร    
 ๑๑.3 ต าแหน่งของลูกเป้าต้องอยู่ห่างจากเส้นขอบสนามไม่น้อยกว่า 1 เมตร   
 ๑๑.4 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น ในระหว่างการแข่งขัน ท าได้ต่อเมื่อการแข่งขันด าเนินไปจนจบเที่ยวหนึ่ง ๆ แล้ว
เท่านั้น จะเปลี่ยนตัวในระหว่างการแข่งขันท่ียังจบเที่ยวไม่ได้       
 ๑๑.5 เมื่อผู้เล่นเข้าไปยืนในวงกลมเตรียมพร้อมที่จะเล่นแล้วท าลูกหลุดมือลงไปบนพ้ืนสนามไม่ว่าจะเป็น
ในทางทิศใดเล่นลูกนั้นไปแล้วโดยสมบูรณ์ จะเก็บลูก ๆ นั้นมาเล่นใหม่ไม่ได้     
 ๑๑.6 ขณะที่ท าการเล่นหรือโยนลูกอยู่นั้นเท้าทั้งสองข้างของผู้เล่นต้องติดพ้ืนอยู่ตลอดเวลาห้ามยกเท้า  
พ้นจากพ้ืน ก้าวออกนอกวงกลม มีร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งสัมผัสวงกลมพ้ืนที่นอกวงกลมหากท าผิดกติกา ในข้อนี้ให้
ถือว่าลูกที่เล่นไปแล้วเป็นลูกฟาวล์ ให้น าลูกท่ีฟาวล์นั้นออกไปจากสนามและลูกอ่ืน ๆ ที่เคลื่อนที่ไปจากการเล่นครั้งนี้
ให้น ากลับมาตั้งที่เดิมแต่ยังสามารถเล่นลูกต่อ ๆ ไปได ้    
 ๑๑.7 ลูกที่เล่นหรือโยนไปในแต่ละลูกจะมีความสมบูรณ์เมื่อลูก ๆ นั้นได้สัมผัสพื้นแล้วโดยชัดเจนและผู้เล่น
สามารถยกเท้าหรือเดินออกนอกวงกลม ได้เมื่อลูกได้สัมผัสพ้ืนแล้วไม่ถือว่าผิดกติกา แม้ว่าลูกนั้นยังคงกลิ้งไปบนพ้ืน
และยังไม่หยุดจากการเคลื่อนที่ก็ตาม การที่จะพิจารณาว่าผู้เล่นยกเท้าพ้นพ้ืน การสัมผัสวงกลมหรือร่างกายสัมผัส
พ้ืนที่นอกวงกลมหรือไม่ดูในขณะที่ก าลังเริ่มจะเล่นก าลังปล่อยลูกออกจากมือและลูกนั้นยังไม่ได้สัมผัสพ้ืนเท่านั้น 

/หากพบการผิด... 



-๔- 
 

หากพบการผิดกติกาในข้อนี้ให้อีกฝ่ายหนึ่งแจ้งกรรมการผู้ตัดสินเพ่ือตักเตือนผู้เล่นท าผิดกติกาก่อน  ครั้งต่อ ๆ ไปจึง
ท าการปรับให้เป็นลูกฟาล์ว ทั้งนี้ขอให้ถือหลักของความมีน้ าใจ ความสามัคค ีความเอ้ืออารีต่อกัน ตามวิสัยของนักกีฬาเป
ตองที่ด ี    
 ๑๑.8 ลูกเปตองที่ได้ออกเขตนอ 
กสนามไปแล้ว กลับเข้ามาในสนามอีกให้ถือว่าเป็นลูกออก ให้น าลูกออกไปแล้วไว้นอกเขตสนาม ถ้าปล่อยทิ้งไว้หรือมี
ผู้เก็บกลับมาวางไว้ในสนามอีกโดยผู้เล่นไม่ทักท้วงหรือ ขาดความเอาใจใส่หากได้มีการเล่นเที่ยวต่อไปแล้ว เกิดปัญหา
ขึ้นให้ถือว่าลูกนี้เป็นลูกดีผู้เล่นจะประท้วงใด ๆ มิได้และลูกท่ีถือว่าเป็นลูกดีนั้นต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสอยู่
บนพื้นสนามหรือเส้นเชือกก้ันเขตสนามอยู่ รวมทั้งลูกเป้าด้วย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด   
    ๑๑.9 เมื่อกรรมการประกาศคู่แข่งขันลงสนาม กรรมการจะเริ่มจับเวลา ทีมใดที่ไม่พร้อมที่จะเล่น 15  นาที
แรก จะถูกปรับ 1 คะแนน และถ้ายังไม่พร้อมต่อไป จะปรับทุก ๆ 1 คะแนน ต่อ 5 นาที  
   
๑๒. รางวัลการแข่งขัน 
 ๑๒.๑  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับรางวัล  ถ้วยชนะเลิศ และเกียรติบัตร 
 ๑๒.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๑ และเกียรติบัตร 
 ๑๒.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัล  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๒ และเกียรติบัตร ทั้ง ๒ ทีม 
 

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



ระเบียบและกติกาการแข่งขันแบดมินตัน 
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศกึษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี  

“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒ 
********************* 

 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
     1.1  ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  
กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒    
          1.2  นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาการแข่งขันจากสมาพันธ์แบดมินตันนานาชาติ 
          1.3  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น
หน้าที่ของประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เป็นผู้ตัดสิน 
 

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  
กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒    
 

3.  ประเภทการแข่งขัน 
     

รุ่นอายุ อายุ 12 ปี 
ชาย – หญิง 

(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๕๐) 

15 ปี 
ชาย – หญิง 

(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๗) 

18 ปี 
ชาย – หญิง 

(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๔) 

หมายเหตุ 

ประเภท ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
ชายเดี่ยว        
หญิงเดี่ยว        

ชายคู ่        
หญิงคู่        
คู่ผสม        

 

๔.  วิธีการจัดการแข่งขัน   
 ๔.๑ จัดการแข่งขันในระบบแพ้คัดออก  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย 
 ๔.๒ ให้จัดการแข่งขันโดยผู้ชนะ ๒ ใน ๓ และแข่งขันเกมละ ๒๑ คะแนน ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์
แบดมินตันนานาชาติ IBF ฉบับภาษาไทยล่าสุดของสภากรรมการผู้ตัดสินแบดมินตันไทย 
 ๔.๓ ให้แต่ละโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อได้ประเภทละ ๒ มือ คือมือ ๑ และมือ ๒ โดยจัดให้อยู่คนละสาย  
ด้วยวิธีการจับสลาก  
 ๔.๔ ให้นักกีฬา ๑ คน สามารถเล่นได้ไม่เกิน ๒ ประเภท 

๔.๕ นักกีฬาของแต่ละทีมต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนตัวเองเท่านั้น (ห้ามน านักกีฬาของโรงเรียนอ่ืน
หรือนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของตัวเองส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นอันขาด) 
 

5.  ระเบียบการแข่งขัน 
5.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมิตันนานาชาติ IBF ฉบับภาษาไทยล่าสุดของสภากรรมการ 

ผู้ตัดสินแบดมินตันไทย (Rally Point) โดยได้รับการอนุมัติรับรองจากสมาคมแบดมินันแห่งประเทศไทย 
5.2 การนับอายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้นับตามปี พ.ศ. ปัจจุบัน – ปี พ.ศ. เกิด 
5.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายชุดกีฬาแบดมินตันของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

/๕.๔ นักกีฬาจะต้องมา... 



-๒- 
 

5.4 นักกีฬาจะต้องมารายงานตัว ต่อคณะกรรมการ การจัดการการแข่งขันก่อนถึงเวลาก าหนดไว้ในสาย
การแข่งขันอย่างน้อย ๑๐ นาที และเมื่อถึงก าหนดเวลาการแข่งขัน หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาช้าเกิน ๑๕ นาที 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ปรับนักกีฬาผู้นั้นเป็นฝ่ายแพ้ และให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายชนะ ทั้งนี้ หากมีกรณี
นอกเหนืออ่ืนใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

5.5 ให้นักกีฬาที่มารายงานตัวการแข่งขัน น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงเพ่ือท าการตรวจสอบอายุ
ด้วย 

5.6 นักกีฬาต้องเตรียมไม้แบดมินตัน ผ้าเช็ดเหงื่อ น้ าดื่ม และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ให้พร้อม แล้วน ามา
วางในสนาม 

5.7 นักกีฬาจะเปลี่ยนลูกขนไก่ ขณะแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสินเท่านั้น 
5.8 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อก่อนการแข่งขัน  โดยมีเหตุจ าเป็น เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรืออ่ืน ๆ ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของกรรมการ 
5.9 ไม่สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้เมื่อเริ่มการแข่งขันในรอบแรกแล้ว ในระยะเวลาก่อนการแข่งขันที่

ก าหนด 
5.10 การยื่นประท้วง ให้ผู้จัดการทีมยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมวางเงินประกัน ๕๐๐ บาท 

และแนบหลักฐานยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเฉพาะคุณสมบัตินักกีฬาภายใน ๑ ชั่วโมงหลังสิ้นสุดการแข่งขัน 
หากสิ้นสุดการแข่งขันไปแล้ว ถือว่าการประท้วงนั้นไม่เป็นผล 

5.11 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์วินิจฉัยเรื่องการแต่งกาย  การประท้วง และการคัดค้าน 
ทุกกรณี โดยการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นถือเป็นข้อยุติ และสิ้นสุด 

5.12 ห้ามผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการแข่งขันลงไปในสนาม ยกเว้น ผู้จัดการทีมเท่านั้น และให้  
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในเวลาลงไปในสนามระหว่างพัก  

5.13 การจัดอันดับคะแนน  
- อันดับที่ ๑ ได้  ๔ คะแนน  
- อันดับที่ ๒ ได้  ๓ คะแนน  
- อันดับที่ ๓ ได้  ๒ คะแนน  
- เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ ๑ คะแนน 

 

๖. วิธีการจัดการแข่งขัน 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครทีมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพป.สพ. ๑ – ๓ , สพม.๙ , อปท.) แข่งขันกีฬาแบดมินตันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๗. รางวัลการแข่งขัน 
 ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทบุคคลในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร และคะแนนรวม
ประเภททีมชาย และทีมหญิง ของแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล 
                

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

 



ระเบียบและกติกาการแข่งขันกรีฑา   
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศกึษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี    

“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒   
*********************   

   
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน   
     1.1 ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสุพรณบุรี “สุพรรณิการ ์  
เกมส์” ปีที่ ๗ กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒    
          1.2 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาการแข่งขันจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ที่สมาคมกรีฑา 
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การรับรอง  
          1.3 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น
หน้าที่ของประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา เป็นผู้ตัดสิน  
  

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรณบุรี 
“สุพรรณิการ์เกมส์”  ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒    
 

๓.  ประเภทการแข่งขัน 
    

รายการ 
รุ่นอายุ 10 ปี 

(ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๕๒) 
รุ่นอายุ 12 ปี 

(ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๕๐) 
รุ่นอายุ 15 ปี 

(ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗) 
รุ่นอายุ 18 ปี 

(ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๔) 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

60 เมตร   - - - - - - 

80 เมตร     - - - - 

100 เมตร         

200 เมตร  - - - -     

400 เมตร - - - -     

800 เมตร  - - - -     

1500 เมตร  - - - -     

3000 เมตร - - - -     

4 x 100เมตร  - -       

4 x 400เมตร  - - - -     

8 x 50 เมตร   
  - - - - 

กระโดดไกล - -       

กระโดดสูง - -       

ทุ่มน้ าหนัก - - - -     
 

/รายการ... 
-๒- 



 

รายการ 
รุ่นอายุ 10 ปี 

(ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๕๑) 
รุ่นอายุ 12 ปี 

(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๙) 
รุ่นอายุ 15 ปี 

(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๖) 
รุ่นอายุ 18 ปี 

(ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ขว้างจักร - - - -     
พุ่งแหลน - - - -     

เขย่งก้าวกระโดด - - - -  -   
 

4.  จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 4.1 ประเภทบุคคลให้ส่งแข่งขันได้ประเภทละ 2 คน 
 4.2 ประเภททีมให้ส่งแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม 
 4.3 นักกีฬาลงท าการแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวโดยไม่จ ากัดประเภท เมื่อส่งรายชื่อแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 4.4 แต่ละทีมส่งเจ้าหน้าที่ได้ ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 2 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน 
 4.5 นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องทั้งมีรูปถ่ายในทะเบียนนักกีฬาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 

๔.๖ นักกีฬาของแต่ละทีมต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนตัวเองเท่านั้น (ห้ามน านักกีฬาของโรงเรียนอ่ืน
หรือนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของตัวเองส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นอันขาด) 
 

5. วิธีการจัดการแข่งขัน 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกรีฑาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2552 และให้ด าเนินการจัดการแข่งขัน 

ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ประเภทลู่ในการแข่งขันในรอบคัดเลือกถ้ามีผู้แข่งขัน 2 พวก จะคัดผู้ชนะที่ 1, 2, 3 ของแต่ละพวก
และเวลาดีในผู้แพ้อีก 2 คน เข้ารอบชิงชนะเลิศ ถ้ามี 3 พวก จะคัดผู้ชนะที่ 1, 2 ของแต่ละพวกและเวลาดีในผู้แพ้
อีก 2 คน เข้ารอบชิง ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 5.2 ประเภทลานถ้ามีผู้แข่งขันเกิน 8 คน จะแข่งขันในรอบคัดเลือกและคัดผู้มีสถิติดี 8 คนสุท้ายเข้ารอบ   
ชิงชนะเลิศ 
 5.3. ชุดแข่งขันและการแต่งกายนักกีฬา 
 5.3.1 ให้นักกีฬาแต่งกายให้เรียบร้อยทั้งการแข่งขันและการเข้ารับเหรียญรางวัล 
 5.3.2 เฉพาะชุดการแข่งขันวิ่งผลัดนักกีฬาทุกคนต้องใส่เสื้อสีเดียวกัน 
 5.3.3 หมายเลขประจ าตัวนักกีฬาต้องติดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
 5.4. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

5.4.1  การรายงานตัวก่อนการแข่งขัน ให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีมรายงานตัว
เพ่ือลงท าการแข่งขันต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา ดังนี้ 

 ประเภท        เวลารายงานตัว 
 ประเภทลู่ 30 นาที ก่อนเวลาการแข่งขัน  
            ประเภทลาน            40 นาที ก่อนเวลาการแข่งขัน  
หมายเหตุ เมื่อรายงานตัวแล้ว นักกีฬาต้องอยู่ในบริเวณท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนด  
5.4.2  นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขันหลายประเภทในเวลาเดียวกันให้ผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีม 

สามารถรายงานตัวแทนนักกีฬา ส าหรับเวลาการแข่งขันนักกีฬาต้องรับผิดชอบเองและลงท าการแข่งขันให้ทันตาม
เวลาที่ก าหนด หากไม่ทันจะถูกตัดสิทธิ์และรายการที่เหลือเช่นเดียวกัน  

5.4.3  นักกีฬาที่มีรายชื่อตามใบสมัครต้องลงท าการแข่งขัน  
5.4.4  นักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกต้องลงท าการแข่งขันในรอบต่อไป หากไม่ลงท าการแข่งขันจะถูก 

ตัดสิทธิ์และรายการแข่งขันที่เหลือ (ถอนไม่ได้) ยกเว้นได้รับบาดเจ็บ  
5.4.5  นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมต้องประพฤติตนให้เหมาะสม  

  /5.4.๖  นักกีฬา ผู้ฝึกสอน... 
-๓- 



 
5.4.6  นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมต้องปฏิบัติตนตามระเบียบและกติกาการแข่งขันทุก

ประการ 
5.4.7  นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมหากละเมิดระเบียบและกติกาการแข่งขันจะพิจารณาโทษ

ตามสมควรแก่กรณ ี
 5.4.8  ผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีมท่ีมีชื่อระบุในใบสมัครเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าประชุมและยื่นประท้วง 
 5.4.9  ผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีมต้องเข้าร่วมประชุมแล้วชี้แจงรายละเอียดให้นักกีฬาทราบถือปฏิบัติ 
 5.4.10 ผู้สอนหรือผู้จัดการทีมต้องส่งนักกีฬาไปรายงานตัวตามก าหนดเวลาแข่งขันของแต่ละ
ประเภท 
                  5.4.11 นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขันต้องลงท าการแข่งขันให้ถูกต้องตามระเบียบและกติกา 
 5.4.12  เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีมและนักกีฬาที่
ไม่ได้ลงท าการแข่งขัน จะไม่มีสิทธิ์เข้าภายในสนามแข่งขัน ผู้ฝ่าฝืนจะถูกเชิญให้ออกและถ้ายังฝ่าฝืนอีกนักกีฬาของ
ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันในประเภทที่ก าลังแข่งขัน 
 5.6  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันว่าด้วยชนิดกีฬากรีฑา 
 

6. การด าเนินการจัดการแข่งขัน  
 6.1 ประเภทบุคคลให้ส่งแข่งขันในนามโรงเรียน โดยส่งนักกีฬาได้ไม่เกินประเภทละ 2 คน  
 6.2 ประเภททีมให้ส่งทีมนักกีฬา ได้ 1 ทีม 
 6.3  นักกีฬาลงท าการแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียว โดยไม่จ ากัดประเภทเมื่อส่งรายชื่อแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียน  
  
7.  การให้คะแนน 
 7.1   ชนะท่ี     1     ได้      9       คะแนน 
 7.2   ชนะท่ี     2     ได้      7       คะแนน 
 7.3   ชนะท่ี     3     ได้      6       คะแนน 
 7.4   ชนะท่ี     4     ได้      5       คะแนน 
 7.5   ชนะท่ี     5     ได้      4       คะแนน 
 7.6   ชนะท่ี     6     ได้      3       คะแนน 
 7.7   ชนะท่ี     7     ได้      2       คะแนน 
 7.8   ชนะท่ี     8     ได้      1       คะแนน 

8. การเลื่อนขั้นความสูง 
 8.1 กระโดดสูงหญิง  รุ่นอายุ  12  ปี ขั้นอบอุ่นร่างกาย  1.05  ม. 
       ขั้นการประลอง 1.10, 1.15, 1.20, 1.25 ขั้นต่อไปเลื่อนขึ้น 3 ซม.  ตลอด 
          8.2 กระโดดสูงหญิง  รุ่นอายุ  12  ปี ขั้นอบอุ่นร่างกาย  1.15  ม. 
       ขั้นการประลอง 1.20, 1.25, 1.30, 1.35 ขั้นต่อไปเลื่อนขึ้น 3 ซม.  ตลอด 
          8.3 กระโดดสูงหญิง  รุ่นอายุ  15  ปี ขั้นอบอุ่นร่างกาย  1.15  ม. 
       ขั้นการประลอง 1.20, 1.25, 1.30, 1.35 ขั้นต่อไปเลื่อนขึ้น 3 ชม.  ตลอด 
          8.4 กระโดดสูงหญิง  รุ่นอายุ  15  ปี ขั้นอบอุ่นร่างกาย  1.25  ม. 
       ขั้นการประลอง 1.30, 1.35, 1.40, 1.45 ขั้นต่อไปเลื่อนขึ้น 3 ซม.  ตลอด 
 

/8.5 กระโดดสูงหญิง...  
-๔- 



 
          8.5 กระโดดสูงหญิง  รุ่นอายุ  18  ปี ขั้นอบอุ่นร่างกาย  1.35  ม. 
       ขั้นการประลอง 1.40, 1.45, 1.50, 1.55 ขั้นต่อไปเลื่อนขึ้น 3 ซม.  ตลอด 
          8.6 กระโดดสูงหญิง  รุ่นอายุ  18  ปี ขั้นอบอุ่นร่างกาย  1.45  ม. 
       ขั้นการประลอง 1.50, 1.55, 1.60, 1.65 ขั้นต่อไปเลื่อนขึ้น 3 ซม.  ตลอด 
 
๙. รางวัลการแข่งขัน 
 ๑๐.๑    เหรียญรางวัลอันดับ ๑ – ๓ 
 ๑๐.๒    ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรุ่น อันดับ ๑ – ๓ 
 ๑๐.๓    เกียรติบัตร 
 

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



ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาจักรยาน  BMX  Racing 
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศกึษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี  

“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒ 
********************* 

 
1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน  
     1.1 ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสุพรณบุรี “สุพรรณิการ์
เกมส์” ปีที่ ๗ กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒   
          1.2 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมจักรยานของประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
          1.3 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น
หน้าที่ของประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน BMX Racing เป็นผู้ตัดสิน 
  

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี 
“สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ ๗  กีฬาประสานใจ แพ้ชนะรู้อภัย คือหัวใจของ อบจ. ประจ าปี 25๖๒    
 

๓. ประเภทการแข่งขัน   
 3.1 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี         ชาย – หญิง  
      3.๒ รุ่นอายุไม่เกิน  11 – 1๓  ปี            ชาย – หญิง  
     3.๓ รุ่นอายุไม่เกิน  1๔ – 1๘  ปี            ชาย – หญิง   

          หมายเหตุ นับอายุตาม พ.ศ. เกิดเท่านั้น 

       
4.  จ านวนนักเรียน 
 แต่ละโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละ  ๑ - 4  คน  ทั้งชาย – หญิง 
 

5. การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 5.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อของนักกีฬาผู้รับผิดชอบตามแบบฟอร์มของผู้จัดที่แจกให้
 5.2 กติกาการแข่งขันใช้ของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 5.3 นักกีฬาที่ไม่พร้อมในการแข่งขันหลังจากที่เจ้าหน้าที่เรียก 15 นาที  ปรับให้นักกีฬาคนนั้นแพ้ในการ
แข่งขันโมโตนั้น ๆ 
 5.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายให้ปลอดภัยและเรียบร้อย 
 5.5 ก าหนดการแข่งขัน 
   - ในแต่ละรุ่นจะแบ่งนักกีฬาเป็นฮีต ๆ ละ 8 คน 
   - ในแต่ละฮีต แข่งรอบคัดเลือก 3 โมโต แล้วดูคะแนน  ใครเสียน้อย เข้ารอบรองชนะเลิศ และรอบชิง
ชนะเลิศต่อไป 

๔.๖ นักกีฬาของแต่ละทีมต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนตัวเองเท่านั้น (ห้ามน านักกีฬาของโรงเรียนอ่ืน
หรือนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของตัวเองส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นอันขาด) 
 

หมายเหตุ  กรณีท่ีมีนักกีฬามากกว่า 8 คน  ในแต่ละรุ่นไม่เกิน  16  คน  ถ้าเกิน  16  คน จะมีรอบรองชนะเลิศ  
              คัดจากรอบแรกเหลือเพียง  16  คน  แข่งขันรอบรองชนะเลศ  1  โมโต  เข้ารอบชิงชนะเลิศ   
              ถ้ามีนักกีฬาไม่เกิน  8  คน  ในรุ่นแข่งแบบเก็บคะแนนทุกโมโต  รอบแรก  2  โมโต  โมโตที่ 3   
              แข่งพร้อมรอบชิงชนะเลิศ 

/คะแนนเสีย.... 



-๒- 
  

คะแนนเสีย 
    ชนะท่ี  1 เสีย 1 คะแนน 
    ชนะท่ี  2 เสีย 2 คะแนน 
    ชนะท่ี  3 เสีย 3 คะแนน 
    ชนะท่ี  4 เสีย 4 คะแนน 
    ชนะท่ี  5 เสีย 5 คะแนน 
    ชนะท่ี  6 เสีย 6 คะแนน 
    ชนะท่ี  7 เสีย 7 คะแนน 
    ชนะท่ี  8 เสีย 8 คะแนน 
      คะแนนได้ 
    ชนะท่ี  1 ได้ 10 คะแนน 
    ชนะท่ี  2 ได้ 8 คะแนน  
    ชนะท่ี  3 ได้ 7 คะแนน 
    ชนะท่ี  4 ได้ 6 คะแนน 
    ชนะท่ี  5 ได้ 5 คะแนน 
    ชนะท่ี  6 ได้ 4 คะแนน 
    ชนะท่ี  7 ได้ 3 คะแนน 
    ชนะท่ี  8 ได้ 2 คะแนน 
หมายเหตุ   -  ผู้ที่เข้ารอบรองชนะเลิศ  ไม่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศได้  1  คะแนน 

     - ผู้ที่ผ่านเส้นชัยตามทางวิ่งที่ก าหนดพร้อมจักรยานถือว่าผ่านการแข่งขัน 
     - นักกีฬาที่ถอดหมวกขณะแข่งขัน  ถือว่าจบการแข่งขันโมโตนั้น ๆ  

 
6. วิธีการจัดการแข่งขัน 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครทีมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  (สพป.สพ. 1-3 และ สพม.9) จัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน  BMX  Racingในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
7. การรักษามารยาท  
   7.1 ผู้ควบคุมการฝึกสอนและนักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินที่ท าการตัดสินในการ 
แข่งขันทุกกรณ ี  
 7.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่  
และนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบ กติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  
๘. สถานที่รับสมัคร  
 สมัครได้ ที่นายสวัสดิ์  นิลศร โรงเรียนสวนแตงวิทยา เบอร์โทรศัพท์ 093 - 0599100  
 
๙. สนามแข่งขัน  
 สนามจักรยาน BMX สวนแตงแทรค หมู่ ๕ ต าบลสวนแตง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 

/๑๐. รางวัลการแข่งขัน… 



 
-๓- 

 
๑๐. รางวัลการแข่งขัน 
 ๑๐.๑  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับรางวัล       ถ้วยชนะเลิศ และเกียรติบัตร 
 ๑๐.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัล       ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๑ และเกียรติบัตร 
 ๑๐.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัล       ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๒ และเกียรติบัตร  
  
  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


