
ระเบียบการแข่งขนักฬีาตะกร้อ 
“ชิงแชมป์จงัหวดัขอนแก่น คร้ังที่ 2” ประจ าปี 2557  

ระหว่างวนัที ่23-25 พฤษภาคม 2557  ณ วทิยาลยับัณฑิตเอเซีย 
…………………………………………………………………………………………….. 

1. ฝ่ายด าเนินการแข่งขัน 
       วิทยาลยับณัฑิตเอเซียร่วมกบัสมาคมกีฬาจงัหวดัขอนแก่น 
2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

วิทยาลยับณัฑิตเอเซียร่วมกบัสมาคมกีฬาจงัหวดัขอนแก่น 
ประเภทการแข่งขัน 

2.1 เซปักตะกร้อทีมเด่ียว ชาย รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี 
2.2 เซปักตะกร้อทีมเด่ียว รุ่นประชาชนทัว่ไป หญิง   
2.3 เซปักตะกร้อ 3 คนอายรุวมกนั 100 ปี ตวัหลงั 40 ปีข้ึนไป (คู่หนา้จ ากดัทีมชาติทุกระดบั,ลีก,จงัหวดั) 

ระยะเวลาด าเนินการแข่งขัน 
- รับสมคัร ตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม ถึง 21 พฤษภาคม 2557 
- ประชุมผูจ้ดัการทีมและแบ่งสายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 พร้อมแจง้ตารางการแข่งขนั 
- เร่ิมแข่งขนัตั้งแต่วนัท่ี 23-25 พฤษภาคม 2557 ณ สนามโรงยมิเนเซียม วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย  
- เร่ิมแข่งขนัตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 

3. ค่าสมัคร 
3.1 ค่าสมคัรรุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี(ชาย)ทีมละ 500.00 บาท ค่าประกนัทีม 500.00  บาท 
3.2 ค่าสมคัรรุ่นประชาชนหญิง ทีมละ 500.00 บาท ค่าประกนัทีม 500.00 บาท 
3.3 ค่าสมคัรรุ่น 3 คนร้อย ทีมละ300.00 บาท ค่าประกนัทีม 300.00 บาท  

4. เงินรางวลั                                                                 
 3.1 รางวลัชนะเลิศ ประเภทประชาชนหญิง                     

   จ านวนเงิน      10,000.00        บาท พร้อมถว้ยรางวลั สมาคมกีฬาจงัหวดัขอนแก่น 
3.2 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทประชาชนหญิง           

จ านวนเงิน       5,000.00          บาท พร้อมถว้ยรางวลั 
3.3 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทประชาชนหญิง  

 จ านวนเงิน       2,500.00          บาท พร้อมถว้ยรางวลั 
3.4  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 ประเภทประชาชนหญิง  

 จ านวนเงิน       1,500.00          บาท  
3.5   รางวลัชนะเลิศ ประเภทอายไุม่เกิน 18 ปีชาย         

 จ านวนเงิน     10,000.00        บาท พร้อมถว้ยรางวลั สมาคมกีฬาจงัหวดัขอนแก่น 
             3.6  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทอายไุม่เกิน 18 ปีชาย         

จ านวนเงิน       5,000.00          บาท พร้อมถว้ยรางวลั 
             3.7   รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทอายไุม่เกิน 18 ปีชาย  
   จ านวนเงิน       2,500.00          บาท พร้อมถว้ยรางวลั 



3.8   รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทอายไุม่เกิน 18 ปีชาย  
   จ านวนเงิน       1,500.00          บาท  
 3.9   รางวลัชนะเลิศ ประเภทอาวโุส 40 ปี 
  จ านวนเงิน       6,000  บาท พร้อมถว้ยรางวลั สมาคมกีฬาจงัหวดัขอนแก่น 
  3.10 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทอาวโุส 40 ปี 
  จ านวนเงิน      4,000   บาท พร้อมถว้ยรางวลั 
 3.11   รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทอาวโุส 40 ปี 
  จ านวนเงิน      2,000  บาท พร้อมถว้ยรางวลั 

3.12   รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทอาวโุส 40 ปี 
  จ านวนเงิน      1,500  บาท 
 
5. จ านวนนักกฬีาและเจ้าหน้าที่ 

5.1 ประเภทเซปักตะกร้อ ทีมเด่ียวทั้ง 2 รุ่น ส่งรายช่ือนกักีฬาเขา้แข่งขนัไดไ้ม่เกิน 5 คน 
5.2 เจา้หนา้ท่ี  3 คน  เพื่อท าหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

     -  ผูจ้ดัการทีม 1 คน     - ผูฝึ้กสอน 1 คน    - ผูช่้วยผูฝี้กสอน 1 คน 
5.3 นกักีฬาท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีใบสมคัร และมีคุณสมบติัพร้อมไดส่้งรูปถ่ายและหลกัฐานการสมคัรเขา้แข่งขนั

ถูกตอ้งครบถว้น  จึงจะมีสิทธ์ิเขา้แข่งขนัได ้
6. คุณสมบัตนัิกกฬีา 

6.1 รุ่นเยาวชนชายอายไุม่เกิน 18 ปี ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2539  
6.2 รุ่น 3 คนอายรุวม 100 ปี ต าแหน่งหลงัตอ้งอาย ุ40 ข้ึนไป คู่หนา้จ ากดัทีมชาติทุกระดบั,ทีมลีก,ทีมจงัหวดั  

7. หลกัฐานการรับสมัคร 
7.1 รูปถ่าย 1 น้ิว(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รูปเพื่อติดทะเบียนแผงรูปทั้งเจา้หนา้ท่ีทีมและนกักีฬา 
7.2 ส าเนาทะเบียนบา้น (เฉพาะรุ่นเยาวชนชายอายไุม่เกิน 18 ปี และ รุ่น 3 คน 100 ปี ) 
7.3 เอกสารทุกอยา่งใหล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 
7.4 ก่อนการแข่งขนัแต่ละคร้ังคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะมีการตรวจสอบเอกสารทุกคร้ังก่อนท าการ

แข่งขนั 
8. การด าเนินการแข่งขัน 

8.1 กติกาการแข่งขนัเซปักใชก้ติกาของสหพนัธ์ตะกร้อแห่งเอเชีย ซ่ึงสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยหรือ
ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

8.2 ในวนัแข่งขนั ผูค้วบคุมทีมหรือผูฝึ้กสอนตอ้งน าตวันกักีฬารายงานตวั ณ สนามแข่งขนัก่อนเวลาไม่นอ้ย
กวา่  30  นาที  เม่ือถึงก าหนดเวลาแข่งขนัแลว้  ทีมใดมีผูเ้ล่นนอ้ยกวา่  3 คน(ส าหรับเซปักตะกร้อทีม
เด่ียวหรือท าการแข่งขนัไม่ไดภ้ายใน 15 นาที(จบัเวลา)  จะถือวา่ทีมนั้นแพใ้นการแข่งขนัคร้ังนั้น 

8.3 การแต่งกายของนกักีฬาตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อยดว้ยชุดการแข่งขนัท่ีเหมือนกนัทั้งทีมและตอ้งติด
หมายเลขใหต้รงกบัใบสมคัร  หวัหนา้ทีมตอ้งสวมปลอกแขนกปัตนัทีมใหเ้รียบร้อยทุกคร้ัง  ส่วนผู ้
ควบคุมทีมตอ้งแต่งกายสุภาพ(หา้มสวมรองเทา้แตะ)   หากทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อยหา้มผูเ้ล่นลง
แข่งขนัจนกวา่จะแต่งกายใหเ้รียบร้อยภายในก าหนดเวลา  15  นาที 



8.4 การเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ล่น เม่ือไดส่้งรายช่ือผูเ้ล่นประจ าวนัต่อเจา้หนา้ท่ีควบคุมการแข่งขนัแลว้ หา้มมิ
ใหมี้การเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ล่น หรือเพิ่มเติมอีกไม่วา่กรณีใดๆ 

8.5 นกักีฬาทุกคนท่ีไดส่้งรายช่ือในการแข่งขนัแต่ละคร้ัง จะตอ้งรายงานตวัใหค้รบทุกคน เม่ือคณะกรรมการ
เรียกหรือประกาศรายช่ือ  หากไม่ครบตามท่ีไดแ้จง้ไว ้ ทีมนั้นจะถูกปรับใหเ้ป็นแพใ้นการแข่งขนัคร้ังนั้น
ทนัที  และยงัคงมีสิทธ์ิเขา้แข่งขนัในคร้ังต่อไปตามปกติ 

8.6 คะแนนการแข่งขนัใหถื้อเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
-  เซปักตะกร้อ  ชนะได ้  2 คะแนน   แพไ้ด ้ 1 คะแนน  แข่งขนัไม่ทนัหรือไม่มาท าการแข่งขนัได ้ 0 

คะแนน 
- กติกาการนบัคะแนนจะใชก้ติกาแบบเดิมคือเกมท่ี 15 คะแนน เซ็ตท่ี 3 จะท าการเปล่ียนแดนหลงัจาก

ทีมหน่ึงทีมใดไดค้ะแนนถึง 8 คะแนน ส าหรับในรอบรองชนะเลิศอาจจะมีการเปล่ียนมาใชก้ารนบั
คะแนนแบบใหม่คือเกมท่ี 21 คะแนน ซ่ึงทั้งมดน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของฝ่ายจดัการแข่งขนัและ
คณะกรรมการตดัสิน 

8.7 ส าหรับการแข่งขนัใหถื้อเกณฑแ์พ-้ชนะดงัน้ี 
- เซปักตะกร้อทีมเด่ียว  ใหถื้อเกณฑแ์พ-้ชนะ  2 ใน 3 เกม 

8.8 วิธีด าเนินการจดัการแข่งขนัทั้งหมดสามารถเปล่ียนแปลงได ้ ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของคณะกรรมการจดัการ
แข่งขนั 

7.การประท้วง 
อนุญาตใหท้ าการประทว้งเฉพาะคุณสมบติัของนกักีฬาเท่านั้นโดยการประทว้งผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน

จะตอ้งท าหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรหลงัจากการแข่งขนันั้นเสร็จส้ินลงไม่เกิน 24 ชัว่โมง พร้อมเงินค่าประทว้ง 500 
บาทและเอกสารการประทว้งจะตอ้งหามาเอง หากการประทว้งเป็นผลคณะกรรมการจะคืนเงินให ้หากการประทว้ง
ไม่เป็นผลคณะกรรมการจะยดึเงินค่าประทว้ง และใหถื้อวา่ค าตดัสินของทางคณะกรรมการเป็นท่ีส้ินสุดจะ อุทธรณ์
ใด ๆ ไม่ได ้

 
8. ในกรณเีกดิอุบัติเหตุ 

ในระหวา่งการแข่งขนัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะไม่รับผดิชอบใด ทั้งส้ิน ระเบียบการแข่งขนัตะกร้อ ชิง
แชมป์จงัหวดัขอนแก่น คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2557 ใหเ้ร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีรับสมคัร จนถึงวนัท่ีส้ินสุดการแข่งขนั 
ขอใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัและนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการน้ีถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

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



ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
ตะกร้อ “ ชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่น ครัง้ที่ 2 ”ประจ าปี 2557   
ระหว่างวันที่   23-25 พฤษภาคม  2557  ณ  วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย 

 
       
ข้ำพเจ้ำ............................................................................อำชีพ...............…….............................................. 
ท่ีอยู ่........................   ต ำบล..................................  อ ำเภอ................................  จงัหวดั.......……………....... 
โทรศพัท์....................................................ขอสง่ทีมเข้ำร่วมกำรแขง่ขนัเซปักตะกร้อ “ชิงแชมป์จงัหวดัขอนแก่น 
ครัง้ท่ี 2 ”ประจ ำปี 2557   

ช่ือทีม……………………………………….. 
 
    (    )    ประเภทประชำชนทัว่ไป (หญิง) 
    (    )    ประเภทเยำวชนอำยไุมเ่กิน   18   ปี   (ชำย)    

(    )    ประเภท 3 คนอำยรุวม 100 ปี หลงั 40 ปีขึน้ไป 
 

ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์ตดิต่อ 
1  ผู้จดักำรทีม  

2  ผู้ ฝึกสอน  
3  ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน  
4  นกักีฬำ  
5  นกักีฬำ  

6  นกักีฬำ  
7  นกักีฬำ  
8  นกักีฬำ  

 
      ลงช่ือ ……………………………………….. 
           (………………………………………) 
        ผู้จดักำรทีม 
     วนัท่ี……….เดือน………………….….พ.ศ. 2556 

 
 

 

 หมายเหตุ : ส าหรับรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีชายและรุ่น 3 คน 100 ปี ต้องแนบส าเนาบัตรในการ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วย 

 



แผงรูปนักกฬีาและเจ้าหน้าทีท่มี 
 

ประเภท....................................รุ่น.............................. ช่ือทีม................................................. 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ...............................                         ช่ือ...............................                               ช่ือ............................... 
นามสกลุ......................                        นามสกลุ......................                               นามสกลุ..................... 
     ผูจ้ดัการทีม                                                ผูฝึ้กสอน                                               ผูช่้วยผูฝึ้กสอน 

      
            หมายเลข 1                                           หมายเลข 2                                               หมายเลข 3 
 
 
 
 
 
    ช่ือ................................                         ช่ือ...................................                           ช่ือ................................... 
    นามสกลุ......................                         นามสกลุ........................                            นามสกลุ......................... 
    ต าแหน่ง...............................                ต าแหน่ง...................................                  ต าแหน่ง............................... 
 

                                               หมายเลข 4                                                 หมายเลข 5 
 
 
 
 

 
ช่ือ.................................                            ช่ือ................................. 
นามสกลุ.......................                             นามสกลุ........................ 
ต าแหน่ง.......................                                 ต าแหน่ง........................ 

 

         ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายช่ือและรูปถ่ายขา้งบนเป็นนกักีฬาในทีมท่ีสังกดัจริง และจะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
ตามระเบียบการแข่งขนัทุกประการ 

ลงช่ือ.................................................... 
(..............................................................) 

ผู้จัดการทมี 


