ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันเซป$กตะกรอ (รหัส 04)
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 ศูนย4วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาว#าด$วย การแข#งขันเซป(กตะกร$อ กีฬาสาธิตสามัคคี
อาศัยอํานาจตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีว#าด$วยการแข#งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงวางระเบียบไว$ดังต#อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันเซป(กตะกร$อ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559”
ขอ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 กติกาการแขงขัน ใชกติกาการแขงขันของสหพันธ4เซป$กตะกรอนานาชาติ (ISTAF)
ที่สมาคมตะกรอแหงประเทศไทยใชในป$จจุบัน
ขอ 4 ประเภทการแขงขันใหแขงขันประเภททีมเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนตนชาย
และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายชาย
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาแขงขันใหเปDนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย การแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 6 จํานวนผูเขาแขงขัน
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$อยกว#า 3 คนแต#
ไม#เกิน 5 คน
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ขอ 7 วิธีจัดการแขงขัน
7.1 ให$โรงเรียนสาธิตเจ$าภาพมีสิทธิ์เลือกอยู#สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได$
7.2 ในรอบแรกให$โรงเรียนสาธิตที่ได$ตําแหน#งชนะเลิศในการแข#งขันครั้งก#อนอยู#ใน
สายแรก และให$โรงเรียนสาธิตที่ได$ตําแหน#งรองชนะเลิศในการแข#งขันครั้งก#อนอยู#ในสายสุดท$าย
7.3 ถ$ามีจํานวนทีมไม#เกิน 5 ทีม จัดการแข#งขันแบบ “พบกันหมด” แล$วนําทีมที่มี
คะแนนอันดับที่ 1 และ2 มาแข#งขันชิงชนะเลิศ และทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 3 ได$ตําแหน#งที่ 3
7.4 ถ$ามีจํานวนทีม 6 - 8 ทีม จัดการแข#งขัน ดังนี้
7.4.1 รอบแรกแบ#งออกเปน 2 สาย สายละเท#า ๆ กัน แข#งขันแบบพบกันหมด
ในสาย
7.4.2 หากจํานวนทีมไม#เท#ากันให$สายแรกมีจํานวนทีมมากกว#า
7.4.3 รอบรองชนะเลิศนําทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายแรก พบกับทีมที่มี
คะแนนอันดับที่ 2 สายสอง และทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 2 สายแรก
พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายสอง
7.4.4 รอบชิงชนะเลิศนําทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข#งขันชิงชนะเลิศ
ทีมที่แพ$รอบรองชนะเลิศให$ครองที่ 3 ร#วมกัน
7.5 ถ$ามีจํานวน ทีม 9 - 11 ทีม
7.5.1 จํานวนทีม 9 ทีม จัดการแข#งขันดังนี้
รอบแรก แบ#งการแข#งขันออกเปน 2 สาย สายแรกมี 5 ทีม
สายสองมี 4 ทีม แข#งขัน แบบแพ$ 2 ครั้งคัดออก นําทีมที่ได$อันดับที่ 1
และ 2 ของแต#ละสายเข$าแข#งขันในรอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ นําทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายแรกพบกับทีมที่มี
คะแนนอันดับที่ 2 สายสอง และทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 2 ของ
สายแรก พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายสองในรอบสอง
รอบชิงชนะเลิศ นําทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข#งขันชิงชนะเลิศ
ทีมที่แพ$ในรอบรองชนะเลิศให$ครองที่ 3 ร#วมกัน
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7.5.2 จํานวนทีม 10 ทีม จัดการแข#งขันดังนี้
รอบแรก แบ#งการแข#งขันออกเปน 2 สาย สายละ 5 ทีม แข#งขัน
แบบแพ$ 2 ครั้งคัดออกนําทีมที่ได$อันดับที่ 1 และ2 ของแต#ละสายเ
ข$าแข#งขันในรอบรองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ นําทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายแรกพบกับทีมที่มีคะแนน
อันดับที่ 2 สายสองและทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 2 ของสายแรก
พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายสองในรอบสอง
รอบชิงชนะเลิศ นําทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข#งขัน
ชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ$ในรอบรองชนะเลิศให$ครองที่ 3 ร#วมกัน
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7.5.3 จํานวนทีม 11 ทีม จัดการแข#งขันดังนี้
รอบแรก แบ#งการแข#งขันออกเปน 2 สาย สายแรกมี 6 ทีม
สายสองมี 5 ทีม แข#งขันแบบแพ$ 2 ครั้งคัดออก นําทีมที่ได$อันดับที่ 1
และ 2 ของแต#ละสายเข$าแข#งขันในรอบรองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ นําทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายแรกพบกับทีมที่มีคะแนน
อันดับที่ 2 สายสอง และทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 2 ของสายแรก
พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายสองในรอบสอง
รอบชิงชนะเลิศ นําทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข#งขันชิงชนะเลิศ
ทีมที่แพ$ในรอบรองชนะเลิศให$ครองที่ 3 ร#วมกัน
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7.6 ถ$ามีจํานวน ทีม 12 ทีม
7.6.1 รอบแรก แบ#งออกเปน 4 สาย สาย ละ 3 ทีม แข#งขันแบบพบกัน
หมดในสายนําทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 และ 2 ของสายเข$าแข#งขัน
ในรอบสอง กรณีที่มีทีมคะแนนเท#ากัน ให$พิจารณาอันดับต#อไปนี้
1) ทีมมีคะแนนเท#ากัน 2 ทีม ให$พิจารณาว#าทีมใดเปนอันดับก#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$อยที่สุดเข$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
เปนผู$ดําเนินการ
7.6.2 รอบสอง ให$ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 ของแต#ละสาย เปนทีมยืน
ในแต#ละคู#แข#งขันโดยคู#แข#งขันต$องไม#เคยแข#งขันกันมาก#อนในรอบแรก
(ตามผังการแข#งขันแนบท$าย)
7.6.3 รอบรองชนะเลิศ นําทีมที่ชนะในรอบสองมาแข#งขันตามผังการแข#งขัน
แนบท$าย
7.6.4 รอบชิงชนะเลิศ
7.6.4.1 ทีมที่แพ$ในรอบรองชนะเลิศให$ครองอันดับที่ 3 ร#วมกัน
7.6.4.2 ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศแข#งขันชิงชนะเลิศ
ผังการแขงขันรอบสองรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ
รอบสอง

รอบรองชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ

ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย B
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย C
ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย C
7.7 การให$คะแนนการแข#งขันแบบพบกันหมด เพื่อจัดอันดับ
7.7.1 ทีมชนะได$ 2 คะแนน
7.7.2 ทีมแพ$ได$ 1 คะแนน
7.7.3 ทีมที่ไม#ทําการแข#งขันหรือถูกปรับแพ$ ได$ 0 คะแนน
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7.8 ประเภททีมเดี่ยวแต#ละสถาบัน ส#งนักกีฬาได$ประเภทละ 1 ทีม โดยมีรายชื่อ
นักกีฬาไม#น$อยกว#า 3 คน แต#ไม#เกิน 5 คน โดยมีเจ$าหน$าที่ 3 คน คือ ผู$จัดการทีม 1 คน ผู$ฝLกสอน 1 คน
ผู$ช#วยผู$ฝLกสอน 1 คน
ขอ 8 กําหนดการแขงขันใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันเซป$กตะกรอ เปDนผูกําหนด
วัน เวลา และ สถานที่ในการแขงขันซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีเหตุจําเปDน
ขอ 9 เครื่องแตงกายของผูเขาแขงขันตองแตงกายใหเรียบรอย หากมีผูเขาแขงขันคนใด
แตงกาย ไมเรียบรอย หรือไมสุภาพตามที่กําหนด ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันเซป$กตะกรอ
พิจารณาหามผูนั้น ลงแขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอย
ขอ 10 ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ก#อนการแข#งขัน 30 นาที ให$ผู$จัดการทีม หรือผู$ฝLกสอนส#งรายชื่อผู$เข$าแข#งขัน
ตามแบบที่กําหนดไว$ต#อคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเซป(กตะกร$อ ถ$าทีมใดไม#พร$อมที่จะลงทํา
การแข#งขันหลังจากเลยกําหนดการแข#งขันไปแล$ว 15 นาที ให$ปรับเปนแพ$ แต#ต$องเข$าแข#งขันครั้ง
ต#อไปตามปกติ
10.2 ในวันแข#งขันเมื่อถึงเวลาแข#งขัน ทีมใดมีผู$เล#นน$อยกว#า 3 คน ให$ถือว#าทีมนั้น
แพ$ในการแข#งขันครั้งนั้น
10.3 แต#ละทีมที่เข$าร#วมการแข#งขันจะต$องส#งผู$จัดการทีมหรือผู$แทนเข$าร#วมประชุม
ผู$จัดการทีมตามวันและเวลาที่คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเซป(กตะกร$อกําหนด หากผู$จัดการทีมหรือ
ผู$แทนทีมใดไม#เข$าร#วมการประชุม ให$ถือว#าได$ยอมรับผลการประชุมหรือมติที่ประชุม โดยไม#มีข$อโต$แย$งใด
ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาอย#างใดไม#ได$ เว$นแต#จะขอแก$ไขตัวสะกด
การันตMที่เกิดจากการเขียนหรือพิมพMผิด เท#านั้น
ขอ 11 ชุดแขงขันและอุปกรณ4การแขงขัน
11.1 ชุดแข#งขัน
11.1.1 ให$แต#ละทีมจะต$องมีชุดแข#งขันอย#างน$อย 2 ชุด เปนชุดสีอ#อน 1 ชุด
และชุดสีเข$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$าทีมแต#ละทีมเตรียมปลอกแขนมาเอง โดยต$องมีสีที่แตกต#าง
จากชุดแข#งขันและสวมที่แขนซ$ายตลอดการแข#งขัน
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11.2 อุปกรณ4การแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
เซป$กตะกรอ โดยเปDนอุปกรณ4การแขงขันที่สหพันธ4เซป$กตะกรอนานาชาติ (ISTAF) ใหการรับรอง
ขอ 12 รางวัลการแขงขัน
12.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร
12.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร
12.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
12.4 เกียรติบัตร และโล#รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด#น
12.4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต$น จํานวน 1 รางวัล พร$อมเกียรติบัตรและ
ของที่ระลึก
12.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 รางวัล พร$อมเกียรติบัตร
และของที่ระลึก
12.4.3 การพิจารณานักกีฬาดีเด#นให$เปนไปตามมติการประชุมคณะกรรมการ
จัดการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 เฉพาะกีฬา
ตะกร$อ
12.5 เกียรติบัตร ผู$จัดการทีมและผู$ฝLกสอน และผู$ช#วยผู$ฝLกสอน สําหรับทีมที่ได$รับ
รางวัล
ขอ 13 ผูเขาแขงขันทีมใดไมลงแขงขันตามวัน และเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันควร
หรือผละออก จากการแขงขันที่กําลังดําเนินอยูให “ปรับเปDนแพ” ในกรณีดังกลาวให
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันเซป$กตะกรอ รายงานคณะกรรมการฝMายเทคนิคกีฬาเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเพื่อให พิจารณาลงโทษตามขอ 26 แหงขอบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
การแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 14 กรรมการตัดสินใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันเซป$กตะกรอ
ขอ 15 การประทวง ใหเปDนไปตาม ขอ 22 ขอ 23 และขอ 24 แหงขอบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย การ
แขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ยกเวนในกรณีขอบังคับ ขอ 23.3 จะตองกระทําภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากการประกาศผลการ
แขงขันอยางเปDนทางการ
ขอ 16 ในกรณีที่มีป$ญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
เซป$กตะกรอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝMายเทคนิคกีฬาเปDนผูวินิจฉัยชี้ขาด
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ขอ 17 ใหประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559
(ผู$ช#วยศาสตราจารยM ดร.ศศิธร จ#างภากร)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559

