
 

 

 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบร ิหารกีฬาสาธิตสามัคค ี 
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันเซป$กตะกร�อ (รหัส 04)  

กีฬาสาธิตสาม ัคค ี คร้ังที่ 41 พ.ศ. 2559  
โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 ศูนย4วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

 
 โดยท่ีเป
นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาว#าด$วย การแข#งขันเซป(กตะกร$อ กีฬาสาธิตสามัคคี 
 อาศัยอํานาจตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีว#าด$วยการแข#งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
จึงวางระเบียบไว$ดังต#อไปนี้  
 
 ข�อ  1  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันเซป(กตะกร$อ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559” 
 
 ข�อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
 ข�อ  3  กติกาการแข�งขัน ใช�กติกาการแข�งขันของสหพันธ4เซป$กตะกร�อนานาชาติ (ISTAF) 
ท่ีสมาคมตะกร�อแห�งประเทศไทยใช�ในป$จจุบัน 
 
 ข�อ  4  ประเภทการแข�งขันให�แข�งขันประเภททีมเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต�นชาย 
และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายชาย 
 
 ข�อ  5  คุณสมบัติของผู�เข�าแข�งขันให�เปDนไปตามข�อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา 
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด�วย การแข�งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข�อ  6  จํานวนผู�เข�าแข�งขัน 
  6.1 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งเข$าแข#งขันได$  โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต$นส#งได$ 1 ทีม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส#งได$ 1 ทีม 
  6.2 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งนักกีฬาเข$าร#วมการแข#งขันทีมละไม#น$อยกว#า 3 คนแต#
ไม#เกิน 5 คน  
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 ข�อ  7  วิธีจัดการแข�งขัน 
  7.1 ให$โรงเรียนสาธิตเจ$าภาพมีสิทธิ์เลือกอยู#สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได$ 
  7.2 ในรอบแรกให$โรงเรียนสาธิตท่ีได$ตําแหน#งชนะเลิศในการแข#งขันครั้งก#อนอยู#ใน
สายแรก และให$โรงเรียนสาธิตท่ีได$ตําแหน#งรองชนะเลิศในการแข#งขันครั้งก#อนอยู#ในสายสุดท$าย 
  7.3 ถ$ามีจํานวนทีมไม#เกิน 5 ทีม จัดการแข#งขันแบบ “พบกันหมด” แล$วนําทีมท่ีมี
คะแนนอันดับท่ี 1 และ2 มาแข#งขันชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 3 ได$ตําแหน#งท่ี 3 
  7.4 ถ$ามีจํานวนทีม 6 - 8 ทีม จัดการแข#งขัน ดังนี้ 

  7.4.1 รอบแรกแบ#งออกเป
น 2 สาย สายละเท#า ๆ กัน แข#งขันแบบพบกันหมด
           ในสาย 

  7.4.2 หากจํานวนทีมไม#เท#ากันให$สายแรกมีจํานวนทีมมากกว#า 
  7.4.3 รอบรองชนะเลิศนําทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 สายแรก พบกับทีมท่ีมี

           คะแนนอันดับท่ี 2 สายสอง และทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 2 สายแรก 
           พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 สายสอง 
   7.4.4 รอบชิงชนะเลิศนําทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข#งขันชิงชนะเลิศ 
           ทีมท่ีแพ$รอบรองชนะเลิศให$ครองท่ี 3 ร#วมกัน 
  7.5 ถ$ามีจํานวน ทีม 9 - 11 ทีม 
   7.5.1 จํานวนทีม 9 ทีม จัดการแข#งขันดังนี้ 
           รอบแรก แบ#งการแข#งขันออกเป
น 2 สาย สายแรกมี 5 ทีม  
    สายสองมี 4 ทีม แข#งขัน แบบแพ$ 2 ครั้งคัดออก นําทีมท่ีได$อันดับท่ี 1  
    และ 2 ของแต#ละสายเข$าแข#งขันในรอบรองชนะเลิศ 
           รอบรองชนะเลิศ นําทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 สายแรกพบกับทีมท่ีมี
    คะแนนอันดับท่ี 2 สายสอง และทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 2 ของ 
    สายแรก พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 สายสองในรอบสอง 
           รอบชิงชนะเลิศ นําทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข#งขันชิงชนะเลิศ 
    ทีมท่ีแพ$ในรอบรองชนะเลิศให$ครองท่ี 3 ร#วมกัน  
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   7.5.2 จํานวนทีม 10 ทีม จัดการแข#งขันดังนี้ 
           รอบแรก แบ#งการแข#งขันออกเป
น 2 สาย สายละ 5 ทีม แข#งขัน 
    แบบแพ$ 2 ครั้งคัดออกนําทีมท่ีได$อันดับท่ี 1 และ2 ของแต#ละสายเ
    ข$าแข#งขันในรอบรองชนะเลิศ 
           รองชนะเลิศ นําทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 สายแรกพบกับทีมท่ีมีคะแนน
    อันดับท่ี 2 สายสองและทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 2 ของสายแรก  
    พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 สายสองในรอบสอง 
           รอบชิงชนะเลิศ นําทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข#งขัน 
    ชิงชนะเลิศ ทีมท่ีแพ$ในรอบรองชนะเลิศให$ครองท่ี 3 ร#วมกัน 
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   7.5.3 จํานวนทีม 11 ทีม จัดการแข#งขันดังนี้ 
           รอบแรก แบ#งการแข#งขันออกเป
น 2 สาย สายแรกมี 6 ทีม  
    สายสองมี 5 ทีม แข#งขันแบบแพ$ 2 ครั้งคัดออก นําทีมท่ีได$อันดับท่ี 1  
    และ 2 ของแต#ละสายเข$าแข#งขันในรอบรองชนะเลิศ 
           รองชนะเลิศ นําทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 สายแรกพบกับทีมท่ีมีคะแนน
    อันดับท่ี 2 สายสอง และทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 2 ของสายแรก  
    พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 สายสองในรอบสอง 
           รอบชิงชนะเลิศ นําทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข#งขันชิงชนะเลิศ 
    ทีมท่ีแพ$ในรอบรองชนะเลิศให$ครองท่ี 3 ร#วมกัน 
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  7.6 ถ$ามีจํานวน ทีม 12 ทีม 
   7.6.1 รอบแรก  แบ#งออกเป
น 4  สาย สาย ละ 3 ทีม แข#งขันแบบพบกัน
           หมดในสายนําทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 และ 2  ของสายเข$าแข#งขัน 
           ในรอบสอง  กรณีท่ีมีทีมคะแนนเท#ากัน ให$พิจารณาอันดับต#อไปนี้ 
    1) ทีมมีคะแนนเท#ากัน 2 ทีม ให$พิจารณาว#าทีมใดเป
นอันดับก#อน
        หรือหลัง ให$ถือผลการแข#งขันระหว#าง 2 ทีม ในรอบนั้น 
    2) ทีมมีคะแนนเท#ากัน 3 ทีม ต$องการเข$ารอบ 2 ทีม ให$ถือผลการ
        แข#งขันระหว#างกัน 3 ทีม โดยพิจารณาการได$เซตและ 
        การเสียแต$มน$อยท่ีสุดเข$ารอบในรอบนั้น 
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    3) ทีมมีคะแนนเท#ากัน 2 ทีม ต$องการเข$ารอบต#อไปทีมเดียว  
        พิจารณาว#าทีมใดเข$ารอบ ให$พิจารณาผลการแข#งขันระหว#าง  
        2 ทีม ในรอบนั้น 
    4) การดําเนินการจับสลากเข$ารอบให$คณะกรรมการจัดการแข#งขัน 
        เป
นผู$ดําเนินการ 
   7.6.2 รอบสอง ให$ทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 ของแต#ละสาย เป
นทีมยืน 
           ในแต#ละคู#แข#งขันโดยคู#แข#งขันต$องไม#เคยแข#งขันกันมาก#อนในรอบแรก 
           (ตามผังการแข#งขันแนบท$าย) 
   7.6.3 รอบรองชนะเลิศ นําทีมท่ีชนะในรอบสองมาแข#งขันตามผังการแข#งขัน
           แนบท$าย 
   7.6.4 รอบชิงชนะเลิศ 
    7.6.4.1 ทีมท่ีแพ$ในรอบรองชนะเลิศให$ครองอันดับท่ี 3 ร#วมกัน 
    7.6.4.2 ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข#งขันชิงชนะเลิศ   
 

ผังการแข�งขันรอบสองรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ 
 
รอบสอง   รอบรองชนะเลิศ    รอบชิงชนะเลิศ 
 

 
 

  7.7 การให$คะแนนการแข#งขันแบบพบกันหมด เพ่ือจัดอันดับ 
   7.7.1 ทีมชนะได$ 2 คะแนน 
   7.7.2 ทีมแพ$ได$ 1 คะแนน 
   7.7.3 ทีมท่ีไม#ทําการแข#งขันหรือถูกปรับแพ$ ได$ 0 คะแนน 

ท่ี 2 สาย B 

ท่ี 2 สาย A 

ท่ี 2 สาย D 

ท่ี 1 สาย C 

ท่ี 2 สาย C 

ท่ี 1 สาย D 

ท่ี 1 สาย B 

ท่ี 1 สาย A 
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  7.8 ประเภททีมเด่ียวแต#ละสถาบัน ส#งนักกีฬาได$ประเภทละ 1 ทีม โดยมีรายชื่อ
นักกีฬาไม#น$อยกว#า 3 คน แต#ไม#เกิน 5 คน โดยมีเจ$าหน$าท่ี 3 คน คือ ผู$จัดการทีม 1 คน ผู$ฝLกสอน 1 คน 
ผู$ช#วยผู$ฝLกสอน 1 คน 
 

ข�อ  8  กําหนดการแข�งขันให�คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขันเซป$กตะกร�อ  เปDนผู�กําหนด
วัน เวลา และ สถานท่ีในการแข�งขันซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได�เม่ือมีเหตุจําเปDน 
 
 ข�อ  9  เครื่องแต�งกายของผู�เข�าแข�งขันต�องแต�งกายให�เรียบร�อย หากมีผู�เข�าแข�งขันคนใด
แต�งกาย ไม�เรียบร�อย หรือไม�สุภาพตามท่ีกําหนด  ให�คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขันเซป$กตะกร�อ
พิจารณาห�ามผู�นั้น ลงแข�งขันจนกว�าจะแต�งกายให�เรียบร�อย 
 
 ข�อ  10  ข�อปฏิบัติในการแข�งขัน 
  10.1 ก#อนการแข#งขัน 30 นาที ให$ผู$จัดการทีม หรือผู$ฝLกสอนส#งรายชื่อผู$เข$าแข#งขัน
ตามแบบท่ีกําหนดไว$ต#อคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเซป(กตะกร$อ  ถ$าทีมใดไม#พร$อมท่ีจะลงทํา
การแข#งขันหลังจากเลยกําหนดการแข#งขันไปแล$ว 15 นาที ให$ปรับเป
นแพ$ แต#ต$องเข$าแข#งขันครั้ง
ต#อไปตามปกติ 
  10.2 ในวันแข#งขันเม่ือถึงเวลาแข#งขัน ทีมใดมีผู$เล#นน$อยกว#า 3 คน  ให$ถือว#าทีมนั้น
แพ$ในการแข#งขันครั้งนั้น 
  10.3 แต#ละทีมท่ีเข$าร#วมการแข#งขันจะต$องส#งผู$จัดการทีมหรือผู$แทนเข$าร#วมประชุม
ผู$จัดการทีมตามวันและเวลาท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเซป(กตะกร$อกําหนด หากผู$จัดการทีมหรือ
ผู$แทนทีมใดไม#เข$าร#วมการประชุม ให$ถือว#าได$ยอมรับผลการประชุมหรือมติท่ีประชุม โดยไม#มีข$อโต$แย$งใด  
ขอเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม หรือ เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาอย#างใดไม#ได$  เว$นแต#จะขอแก$ไขตัวสะกด
การันตMท่ีเกิดจากการเขียนหรือพิมพMผิด เท#านั้น 
 
 ข�อ  11  ชุดแข�งขันและอุปกรณ4การแข�งขัน 
  11.1 ชุดแข#งขัน 
   11.1.1 ให$แต#ละทีมจะต$องมีชุดแข#งขันอย#างน$อย 2 ชุด เป
นชุดสีอ#อน 1 ชุด 
             และชุดสีเข$ม 1 ชุด โดยให$ทีมชื่อแรกตามกําหนดการแข#งขันสวมชุด 
             สีอ#อน และทีมชื่อตามหลังสวมชุดสีเข$ม 
   11.1.2 ให$นักกีฬาแต#ละทีมแต#งกายเข$าแข#งขันเหมือนกันทุกคน  และ 
             ติดหมายเลขให$ตรงกับหมายเลขในเอกสารการสมัคร  โดยให$ใช$
             หมายเลข 1 - 36 เท#านั้น จะสลับหมายเลขเสื้อไม#ได$และนักกีฬา
             ต$องใช$หมายเลขนั้นตลอดการแข#งขัน 
   11.1.3 ให$หัวหน$าทีมแต#ละทีมเตรียมปลอกแขนมาเอง โดยต$องมีสีท่ีแตกต#าง
             จากชุดแข#งขันและสวมท่ีแขนซ$ายตลอดการแข#งขัน 
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  11.2 อุปกรณ4การแข�งขันให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข�งขัน
เซป$กตะกร�อ โดยเปDนอุปกรณ4การแข�งขันท่ีสหพันธ4เซป$กตะกร�อนานาชาติ (ISTAF) ให�การรับรอง 
 
 ข�อ  12  รางวัลการแข�งขัน 
  12.1 รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร 
  12.2 รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร 
  12.3 รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร 
  12.4 เกียรติบัตร และโล#รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด#น 
   12.4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต$น จํานวน 1 รางวัล พร$อมเกียรติบัตรและ
             ของท่ีระลึก 
   12.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 รางวัล พร$อมเกียรติบัตร
             และของท่ีระลึก 
   12.4.3 การพิจารณานักกีฬาดีเด#นให$เป
นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการ
             จัดการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 เฉพาะกีฬา
             ตะกร$อ 
  12.5 เกียรติบัตร ผู$จัดการทีมและผู$ฝLกสอน และผู$ช#วยผู$ฝLกสอน สําหรับทีมท่ีได$รับ
รางวัล 
 
 ข�อ  13  ผู�เข�าแข�งขันทีมใดไม�ลงแข�งขันตามวัน และเวลาท่ีกําหนดโดยไม�มีเหตุอันควร 
หรือผละออก จากการแข�งขันท่ีกําลังดําเนินอยู�ให� “ปรับเปDนแพ�”  ในกรณีดังกล�าวให�
คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขันเซป$กตะกร�อ รายงานคณะกรรมการฝMายเทคนิคกีฬาเพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเพ่ือให� พิจารณาลงโทษตามข�อ 26 แห�งข�อบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด�วย  
การแข�งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข�อ  14  กรรมการตัดสินให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข�งขันเซป$กตะกร�อ 
 

ข�อ  15  การประท�วง ให�เปDนไปตาม ข�อ 22 ข�อ 23 และข�อ 24 แห�งข�อบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด�วย การ
แข�งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
ยกเว�นในกรณีข�อบังคับ ข�อ 23.3 จะต�องกระทําภายใน 1 ช่ัวโมง หลังจากการประกาศผลการ
แข�งขันอย�างเปDนทางการ 

 
ข�อ  16  ในกรณีท่ีมีป$ญหาเก่ียวกับการใช�ระเบียบนี้ ให�คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขัน

เซป$กตะกร�อ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝMายเทคนิคกีฬาเปDนผู�วินิจฉัยช้ีขาด 
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 ข�อ  17  ให�ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  17  กันยายน  พ.ศ. 2559 
  
  

(ผู$ช#วยศาสตราจารยM ดร.ศศิธร  จ#างภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

 


