ระเบียบการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565) “เสกักเกมส์”
ณ จังหวัดพัทลุง
******************************
1. สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
เลขาธิการ
สถานที่ติดต่อ

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
นายธนวัฒน์ ประสงค์เจริญ
226 บ้านอัมพวัน สี่เสาเทเวศน์ ถนนศรีอยุธยา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-282 6771
โทรสาร 02-282 6772

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาตะกร้อของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ผู้แทนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ กกท.
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาตะกร้อ
ผู้แทนฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
หัวหน้าผู้ตัดสินสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการทีมทุกทีมในชนิดกีฬาที่มีการประท้วง (ยกเว้นคู่กรณี)
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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4. ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562
4.2 กติกาการแข่งขันตะกร้อทุกประเภทให้ใช้กติกาและธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมกีฬาตะกร้อ
แห่งประเทศไทยที่ประกาศและใช้อยู่ในปัจจุบัน
4.3 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน ให้ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
และผู้แทนสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัย ผลการวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด
5. หลักเกณฑ์คณะกรรมการผู้ตัดสินในการพิจารณาผู้ตัดสินลงปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
5.1 ผู้ตัดสินจะต้องผ่านการอบรมจากสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย
และผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรม ดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณา
จากสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ
5.2 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนักและคานึกถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วง อันเชื่อได้
ว่าไม่โปร่งใสหรือความยุติธรรมของการตัดสิน
6. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562
6.2 การส่งเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาแต่ละทีมจะต้องส่งเข้าร่วมการแข่งขันในนามจังหวัด เท่านั้น
6.3 นักกีฬาแต่ละคนสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1 ประเภท
6.4 นักกีฬาแต่ละคนจะต้องสมัครเข้าแข่งขันในรุ่นอายุของตนเท่านั้น
6.5 เซปักตะกร้อรุ่นอายุ 46 – 50 ปี ไม่อนุญาตให้นักกีฬาตะกร้ออาชีพไทยแลนด์ลีก ที่มีชื่อในสังกัด
จังหวัดหรือ ทีมสโมสรต่างๆ ในปี 2563 เข้าแข่งขัน
6.6 เซปักตะกร้อรุ่นอายุ 51 – 55 ปี และตะกร้อลอดห่วงสากล รุ่น 46 ปีขึ้นไป อนุญาตให้มีนักกีฬา
ตะกร้ออาชีพไทยแลนด์ลีก ที่มีชื่อในสังกัดจังหวัด หรือ ทีมสโมสรต่าง ๆ ในปี 2563 เข้าแข่งขันได้ไม่เกินทีมละ 2 คน
6.7 เซปักตะกร้อรุ่นอายุ 56 ปี ขึ้นไป ไม่จากัดจานวนนักกีฬาตะกร้ออาชีพไทยแลนด์ลีก ที่มีชื่อใน
สังกัดจังหวัดหรือ ทีมสโมสรต่าง ๆ ในปี 2563
6.8 ห้าม นักกีฬาตะกร้อทีมชาติชุดปัจจุบัน ของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน
6.9 นักกีฬาทุกคนจะต้องนาเอกสารการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 10 วันก่อนการแข่งขัน
มายื่นให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม ทั้งรอบแข่งขันคัดเลือกระดับภาคและรอบ
แข่งขันระดับชาติ หากไม่นาเอกสารมายื่นตามกาหนดจะไม่มีสิทธิ์ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
7. ประเภทการแข่งขัน มีการแข่งขันประเภททีมชาย 4 ประเภท คือ.
7.1 เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว มีแข่งขัน 3 ประเภท
7.2 ตะกร้อลอดห่วงสากล มีแข่งขัน 1 ประเภท
6.1.1 รุ่นอายุ 46 – 50 ปี ( พ.ศ. 2515 – 2519 )
6.2.1 รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป (พ.ศ. 2519 เป็นต้นไป)
6.1.2 รุ่นอายุ 51- 55 ปี ขึ้น (พ.ศ. 2510 -2514)
6.1.3 รุ่นอายุ 56 ปี ขึ้นไป (พ.ศ. 2509 เป็นต้นไป)
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8. จานวนนักกีฬา และ เจ้าหน้าที่ ในการสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละประเภท
8.1 การส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
8.1.1 เซปักตะกร้อ ทีมชาย ให้แต่ละจัง หวัดส่ง นักกีฬาขึ้นทะเบียนเพื่อเตรียมเข้าร่วมการ
แข่งขันในแต่ละประเภทได้ประเภทละไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ผู้จัดการทีม 1 คนและผู้ฝึกสอน 1 คน
8.1.2 ตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาย ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาขึ้นทะเบียนเพื่อเตรียมเข้าร่วม
การแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงไทย
แลนลีก ประจาปี 2563 ลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน
8.1.3 อนุ ญาตให้ นั กกี ฬาตะกร้ อแต่ ละคนขึ้ นทะเบี ย นและเข้า ร่ วมการแข่ ง ขัน ได้เ พี ยง 1
ประเภทเท่านั้น คือ เซปักตะกร้อ หรือ ตะกร้อลอดห่วงสากล
หมายเหตุ วัน เวลา การขึ้นทะเบียนนักกีฬาให้เป็นไปตามกาหนดการของการกีฬาแห่งประเทศไทย
9. การรับสมัคร
วัน ในการรับสมัครให้เป็นไปตามกาหนดการของการกีฬาแห่งประเทศไทย
10. วันแข่งขันและสถานที่แข่งขัน
จัดให้มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง
11. วิธีการจัดการแข่งขัน
วิธี การจั ดการแข่ งขั น ให้ สมาคมกีฬาตะกร้อแห่ งประเทศไทย เป็ นผู้ พิจารณาตามความเหมาะสมของ
จานวนทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
11.1 การแข่งขันระดับภาค
11.1.1 ถ้ามีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า 3 ทีม ให้ได้สิทธิโดยไม่ต้องทาการคัดเลือก
11.1.2 ถ้ามีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่ 3 – 5 ทีม ให้ใช้วิธีการแข่งขันแบบพบกันหมด
11.1.3 ถ้ามีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่ 6 ทีม ขึ้นไป ให้ใช้วิธีการแข่งขันแบบแบ่งสาย และ
แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย หรือแข่งขันแบบแพ้สองครั้งคัดออก ตามความเหมาะสมของจานวนทีม
11.1.4 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องจัดให้มีการแข่งขันชิงอันดับที่ 3 ด้วย
11.2 การแข่งขันระดับชาติ
11.2.1 แข่งขันเซปักตะกร้ออาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2565) ทีมที่มีสิทธิเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ประเภทละ 12 ทีม รวม 3 รุ่น เป็น 36 ทีม คือ
11.2.1.1 ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเซปักตะกร้ออาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2565)
คือ จังหวัดพัทลุง จานวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 ทีม
11.2.1.2 ทีมที่ชนะเลิศกีฬาเซปักตะกร้ออาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2562)
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
- รุ่นอายุ 46 – 50 ปี ได้แก่ ทีม จังหวัดชลบุรี
- รุ่นอายุ 51 – 55 ปี ได้แก่ ทีม จังหวัดปทุมธานี
- รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป ได้แก่ ทีม จังหวัดสมุทรสาคร
11.2.1.3 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาค 5 ภาค รวม 3 รุ่น จานวน 30 ทีม
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11.2.2 แข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากลอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2565) ทีมที่มีสิทธิเข้า
แข่งขันในระดับชาติ จานวน 12 ทีม แบ่งออกเป็น
11.2.2.1 ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4
(พ.ศ. 2565) คือ จังหวัดพัทลุง
11.2.2.2 ทีมที่ชนะเลิศกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2
(พ.ศ.2562) ณ จังหวัดบุรีรัมย์ คือ ทีมกรุงเทพมหานคร
11.2.2.3 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาค 5 ภาค รวม 10 ทีม
ทั้งนี้ หากมีจานวนไม่ครบตามที่กาหนดให้สมาคมฯเป็นผู้พิจารณาเพิ่มเติมจากผลงานที่ดีที่สุดของภาค
ที่ส่งนักกีฬามากที่สุดตามลาดับ
หมายเหตุ กรณีที่ทีมชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 หรือ ทีมเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ไม่ส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้พิจารณาทีมที่ 3 จากภาค
หนึ่งภาคใดที่มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจานวนมากที่สุดได้สิทธิไปแข่งขันระดับชาติแทน
11.3. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ต้องมีรายชื่อจากการคัดเลือกระดับภาคมาแล้ว เท่านั้น
11.4. โดยแบ่งภาคออกเป็น 5 ภาค ดังนี้
ภาค 1 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดจันทบุรี
4. จังหวัดชลบุรี
5. จังหวัดตราด
7. จังหวัดปทุมธานี
8. จังหวัดระยอง
10.จังหวัดสมุทรสงคราม
11.จังหวัดสมุทรสาคร
13.จังหวัดนครนายก
14.จังหวัดราจีนบุรี

3. จังหวัดะเชิงเทรา
6. จังหวัดนนทบุรี
9. จังหวัดสมุทรปราการ
12.จังหวัดสระแก้ว

ภาค 2 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกาญจนบุรี
4. จังหวัดราชบุรี
7. จังหวัดสุพรรณบุรี
10.จังหวัดอ่างทอง
13.จังหวัดนครปฐม

2. จังหวัดลพบุรี
5. จังหวัดชัยนาท
8. จังหวัดสิงห์บุรี
11.จังหวัดอุทัยธานี
14.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาค3 ประกอบด้วย 20 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
4. จังหวัดนครพนม
5. จังหวัดนครราชสีมา
7. จังหวัดมุกดาหาร
8. จังหวัดมหาสารคาม
10.จังหวัดร้อยเอ็ด
11.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
16.จังหวัดหนองบัวลาภู
17.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอานาจเจริญ
20. จังหวัดบึงกาฬ

3. จังหวัดครสวรรค์
6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. จังหวัดสระบุรี
12.จังหวัดเพชรบุรี

3. จังหวัดชัยภูมิ
6. จังหวัดบุรีรัมย์
9. จังหวัดยโสธร
12.จังหวัดศรีสะเกษ
15.จังหวัดหนองคาย
18.จังหวัดอุบลราชธานี
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ภาค 4 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
10.จังหวัดยะลา
11. จังหวัดระนอง
13.จังหวัดสตูล
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. จังหวัดตรัง
6. จังหวัดปัตตานี
9.จังหวัดภูเก็ต
12.จังหวัดสงขลา

ภาค 5 ประกอบด้วย 15 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกาแพงเพชร
4. จังหวัดตาก
7. จังหวัดพิจิตร
10.จังหวัดแพร่
13.จังหวัดลาพูน

2. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
8. จังหวัดพิษณุโลก
11.จังหวังแม่ฮ่องสอน
14.จังหวัดสุโขทัย

3. จังหวัดเชียงใหม่
6. จังหวัดพะเยา
9. จังหวัดเพชรบูรณ์
12.จังหวัดลาปาง
15.จังหวัดอุตรดิตถ์

12 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
12.1 ให้ผู้จัดการทีมตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วงสากลในวันประชุม
ผู้จัดการทีมเพื่อยืนยันความถูกต้อง และจานวนนักกีฬา ดังนี้
1. เซปักตะกร้อ ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน
2. ตะกร้อลอดห่วงสากล ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 6 คน
12.2 จังหวัดใดที่ได้รับสิทธิเข้าแข่งขัน จะต้องนาทีมไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
โดยเมื่อส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะแข่งขันในแต่ละครั้งแล้ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตลอดการแข่งขัน และนักกีฬาที่มี
รายชื่อ ตาม“ใบส่งรายชื่อนักกีฬา” แต่ละครั้งให้ปฏิบัติดังนี้ ต้องรายงานตัวให้ครบทุกคนในการแข่งขันแต่ละ
ครั้งผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน จะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาก่อนเวลาตามตารางการแข่งขัน 30 นาที
เมื่อคณะกรรมการเรียก หรือประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทาการแข่งขัน หากนักกีฬาคนใดในทีมไม่แสดงตัวตาม
รายชื่อที่ได้ประกาศในใบส่งรายชื่อนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นไม่มีสิทธิลงแข่งขันในครั้งนั้น โดยพิจารณาดังนี้
นักกีฬาที่มีรายชื่อลงแข่งขันเป็นตัวจริงในทีมให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ตามกติกาการแข่งขัน ถ้านักกีฬาที่มี
รายชื่อเป็นผูเ้ ล่นสารองให้ตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้น และยังมีสิทธ์เข้าแข่งขันในครั้งต่อไป
หมายเหตุ ทั้งนี้ให้พิจารณาบนพื้นฐานความเป็นจริงของจานวนนักกีฬาที่มาทาการแข่งขันในครั้งนั้น
12.3 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขัน หรือมาแข่ง ขันไม่ทันตามเวลาที่กาหนด คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 10 นาที หากเลยเวลาที่ขยายออกไปให้แล้ว ทีมนั้นยังไม่
พร้อมลงทาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นทันที และยังมีสิทธิ์ เข้าแข่งขันในครั้งต่อไป
12.4 ในระหว่างการแข่งขันทีมใดเจตนาผละจากการแข่งขันที่กาลังดาเนินการอยู่ให้ถือว่าทีมนั้นผิด
มารยาทอย่างร้ายแรงและให้ปรับทีมที่กระทาผิดนั้นเป็นแพ้ในนัดนั้น หรือตลอดการแข่งขัน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการแข่งขันรายงานตามสายงานเพื่อพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีต่อไป
12.5 นักกีฬาจะต้องนาบัตรประจาตัว ประชาชนตัวจริงแสดงต่อ คณะกรรมการจัดการแข่ง ขัน หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบก่อนลงสนามแข่งขันทุกครั้ง
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12.6 หน้าที่ของผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน จะต้องดูแลนักกีฬาในสัง กัด ได้ปฏิบัติตนให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 และธรรมเนียม ปฏิบัติในการแข่งขัน
ของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ห้ามบุคคลที่ไม่มีชื่อในใบส่งรายชื่อ ลงไปนั่งในที่นั่ง
ของนักกีฬาสารอง หากพบเห็นคณะกรรมการหรือผู้ตัดสินขอสงวนสิทธิในการที่จะเชิญให้ออกจากที่นั่งสารอง
นั้น
13. การแต่งกายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
13.1 นักกีฬา ที่ลงทาการแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพและเหมือนกันทุกคน ต้องมีหมายเลขกากับที่
เสื้อ“ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ประจาตัวตลอดการแข่งขันของแต่ละคนให้เห็นชัดเจน จะเปลี่ยนแปลงเป็น
หมายเลขอื่นไม่ได้ โดยที่ด้านหลังของเสื้อเหนือหมายเลขให้พิมพ์ชื่อ “นักกีฬา” หรือ “จังหวัด” มีขนาด
ตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่ไม่ใช่สิทธิ
ประโยชน์ของเกมการแข่งขันหรือชื่อจังหวัด ให้มีขนาดไม่เกิน 2x3 นิ้ว ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สาหรับนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล ต้องมีหมายเลขกากับ
ที่เสื้อด้านหน้าและด้านหลังมองเห็นอย่างเด่นชัด ตามกติกาการแข่งขัน หรือให้เป็นไปตามที่ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยกาหนด อนึ่ง ชุดที่ใช้ในการแข่งขัน ห้ามนาตราหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์
การขายหรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
13.2 ชุดแข่งขัน ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุดและเป็นสีที่แตกต่าง
กัน อย่างชัดเจน หากทั้งสองทีมที่เป็นคู่แข่งขันใส่เสื้อสีเดียวกัน ทีมเจ้าบ้านจะต้องเป็นทีมที่เปลี่ยนสีเสื้อ ใน
กรณีที่แข่งขันสนามกลาง ทีมที่มีชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขันจะต้องเป็นทีมที่จะต้องเปลี่ยนสีเสื้อ หากทีมใด
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ จะถือว่าเป็นการเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะไม่ลงทาการแข่งขัน จะปรับเป็นแพ้ในการแข่งขัน
ครั้งนั้น และคณะกรรมการจะรายงานไปยังจังหวัดต้นสังกัดและการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อลงโทษต่อไป
13.3 การแจ้งสีเสื้อ ในวันประชุมผู้จัดการทีมให้ทุกทีมแจ้งสีเสื้อที่จะใช้ในการแข่งขันต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน การแต่งกาย นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดที่เหมือนกันทั้งทีม และต้องติด หมายเลข
เสื้อตามกติกาการแข่งขัน หากทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องตามที่กาหนด เจ้าหน้าที่ควบคุมการ
แข่ง ขัน พิจารณาห้ามนักกีฬาคนนั้นลงทาการแข่ง ขันจนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย และให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบเรื่องของเวลาการแข่งขันด้วย
13.4 ปลอกแขน ที่แสดงความเป็นหัวหน้าทีม ให้แต่ละทีมจัดหามาเอง ปลอกแขนต้องมีสีตัดกับสีเสื้อ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน
13.5 เจ้าหน้าที่ทีม ที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขัน ต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ห้ามสวมกางเกง
ขาสั้นและรองเท้าแตะลงสนามโดยเด็ดขาด เจ้าหน้าที่ทีมคนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่อนุญาตให้ลงปฏิบัติหน้าที่
14 . มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
14.1 นั ก กี ฬ าและเจ้ า หน้ า ที่ ที ม ทุ ก คนจะต้ อ งประพฤติ ต นให้ เ หมาะสมกั บ การเป็ น นั ก กี ฬ า และ
เจ้าหน้าที่ทีมที่ดี และจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาตะกร้อโดยเคร่งครัดตลอดเวลา
ในการแข่งขัน
14.2 การละเมิดกติกาจนผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง จะต้องถูก
ลงโทษจากคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการเทคนิคการกีฬาและจะต้องรายงานให้การ
กีฬาแห่งประเทศไทยทราบเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป
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14.3 การรับรางวัลการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตาม
ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และจะต้องมาแสดง
ตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมในพิธีการมอบรางวัล หากนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมหรือทีมใดไม่
มารายงานตัวหรื อไม่มาแสดงตัว สมาคมตะกร้อแห่ ง ประเทศไทยจะพิจารณาลงโทษโดยห้ามนั กกีฬาหรื อ
เจ้าหน้าที่ทีมหรือทีมนั้นเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมอื่นใดที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่ง ประเทศไทยเป็นผู้
จัดเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือตามที่สมาคมฯกาหนด
15. การประท้วง
15.1 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประท้วงได้ตลอดเวลา การประท้วงต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
หัวหน้า คณะนักกีฬาเป็นผู้ลงนามหนังสือ พร้อมด้วยวางเงินประกัน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เงินนี้จะคืน
ให้เมื่อการประท้วงเป็นผล ถ้าไม่เป็นผลจะริบเงินเป็นทุนส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพ
15.2 การประท้ วงเทคนิค ที่นอกเหนือจากคาตั ดสินของผู้ตัดสิน ที่ไ ด้สิ้นสุดลงแล้ ว ให้ผู้จัดการที ม
ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมวางเงินประกันการประท้วง 2,000 บาท
(สองพั น บาทถ้ ว น) ภายใน 30 นาที หลั ง จากการแข่ ง ขั น เสร็ จ สิ้ น (ให้ ดู เ วลาในใบบั น ทึ ก ของผู้ ตั ด สิ น
เป็นส่วนประกอบในการกาหนดเวลา) เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลสาเร็จ เท่านั้น
16. อุปกรณ์การแข่งขัน – ให้เป็นไปตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด ประกอบด้วย
(1) ลูกตะกร้อ เพื่อการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมชาย
(2) ลูกตะกร้อ เพื่อการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาย
(3) เก้าอี้ผู้ตัดสิน ชุดเสา และ ตาข่ายเซปักตะกร้อ
(4) สนามแข่งขัน พื้นยางสังเคราะห์แข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วงสากล
(5) ชุดเสา ตะกร้อลอดสากลห่วงแบบถอดประกอบ ( น๊อกดาวน์ )
(6) ห่วงชัย และอุปกรณ์เพื่อการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาย
17. รางวัลการแข่งขัน
17.1 ให้เป็นไปตามบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโส
แห่งชาติ พ.ศ. 2562
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
และประกาศนียบัตร
รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย เซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วงสากลโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นและ
ประกาศนียบัตร
รางวัลผูฝกสอนดีเดนทีมชาย เซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วงสากลโล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นและ
ประกาศนียบัตร
หมายเหตุ เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
สาหรับโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
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17.2 จานวนรายการแข่งขัน เหรียญรางวัล และของที่ระลึก
1. เซปักตะกร้อประเภท ทีมเดี่ยวชาย ทั้ง 3 รุ่น จานวนนักกีฬาทีมละ 5 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ
1 คน (ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบัตร)
2. ตะกร้อลอดห่วงสากล ทีมชาย จานวนนักกีฬาทีมละ 6 คน และผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน
(ผู้ฝึกสอนรับเฉพาะเกียรติบัตร)
18. รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่น
18.1 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ หรือทาคะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขัน
2. เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการเล่นสูง
3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทดีและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ
และการกีฬาแห่งประเทศไทย
18.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. เป็นผู้ฝึกสอน ที่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเข้า
ร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง รวมมากที่สุด
3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
18.3 รางวัลนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น ในแต่ละประเภท มีดังนี้
รางวัลนักกีฬาดีเด่น เซปักตะกร้อชาย จานวน 1 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น เซปักตะกร้อชาย จานวน 1 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร
รางวัลนักกีฬาดีเด่น ตะกร้อลอดห่วงชาย จานวน 1 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ตะกร้อลอดห่วงชาย จานวน 1 รางวัล จะได้รับโล่และเกียรติบัตร
19. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
19.1 ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสัง กัด และการแต่ง กายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
19.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจัง หวัดที่ชนะเลิศ หากจัง หวัด
นั้นๆ ไม่มีเพลงประจาจังหวัดให้ใช้เพลง “วันแห่งชัย” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแทน
20. โลโก้สาหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่ลงทาการแข่งขัน
20.1 สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว จานวน 1 จุดเท่านั้น และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่
เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
20.2 อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัดมีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว เท่านั้น
20.3 ไม่อนุญาตให้ติดธงชาติลงทาการแข่งขัน
20.4 หากมีข้อขัดแย้งกับกฎ ระเบียบ กติกา ของสหพันธ์กีฬานั้นๆให้ กกท. พิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป
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21. กาหนด วัน เวลา ของการแข่งขันตะกร้อ
21.1 ประชุมผู้จัดการทีม ณ สนามแข่งขัน
21.1.1 เซปักตะกร้อ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
22.1.2 ตะกร้อลอดห่วงสากล
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
21.2 วันแข่งขัน ณ ยิมเนเซียมในจังหวัดพัทลุง
21.2.1 เซปักตะกร้อ
วันที่ 21 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
21.2.2 ตะกร้อลอดห่วงสากล
วันที่ 21 - 37 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
22. อานาจการรักษาการตามระเบียบนี้
22.1 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยมีผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมกีฬา
ตะกร้อแห่งประเทศไทย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจพิจารณาชี้ขาด ข้อขัดแย้งอื่นใดที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้ถือเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและถือเป็นที่สิ้นสุด.
*********************
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บัญชีแนบท้ายรายชื่อนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2563) ตราดเกมส์
รายชื่อนักกีฬาตะกร้ออาชีพไทยแลนด์ลีก ที่มีชื่อในสังกัดจังหวัด
หรือทีมสโมสรต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2562

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51

โสภณวิชญ์
ณัฐนนท์
ณราชัย
พิทยา
พิพัศน์
อนุเทพ
สหรัฐ
นิลพัทธิ์
พร
ประณต
เอกชัย
ภูวนันท์
มงคล
นพรุจ
สุชาติ
ศุภกร
จิรัฐิติกาล
สิทธินันท์
อนุพงศ์
ยุทธนา
ณัฐพล
สิทธิชัย
คงเดช
ทัศชัย
ประยุทธ
โกศล

สังข์ศิลา
วงศ์สุรินทร์
ชูเมืองกุศล
พลอยเจริญ
จรรยาวงษ์
นฤตย์ศาสตร์
อุ่นอาไพ
คาสรีสุข
บริบูรณ์
ทองเปราะ
มาสุข
กันทวงค์
จิตต์ชื้น
บุญรอด
สวยบารุง
บุญรอด
รอดวรรณ
เอี่ยมศรี
ศรีคา
เกิดโพธิ์ชา
ใยบัว
ศิลาถาวรวงษ์
ดีตามบาง
ยิ่งกล้า
นุ่มอ่อน
นวลละออง

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

สุพจน์
วิศรุต
อุทัยวุฒิ
วรพงษ์
ชัยยุทธ
นพดล
สุวิทย์
วินัย
อนันตการ
อนุชา
นพดล
สันฐิติ
รณชัย
ชัยรัตน์
วโรธร
รัฐพงษ์
พลณัฎฐ์
นภดล
อนุพงษ์
เดชวัฒน์
อภิรักษ์
ชาตรี
ธีร์ดนัย
นวพล
ชาญณรงค์
พงษ์พันธ์

ผดุงกรรณ์
ศรีสวัสดิ์
แก้วมะยม
ไกลพาล
นิลกิจศรานนท์
ขาวิจิตราภรณ์
ชมภูนิช
พรมเสนา
บุญมา
อยู่เย็น
คงแถวทอง
ดาวเรือง
รอดยิ้ม
วัตถาโน
จอนสร้อย
แสงสวัสดิ์
แสงสวัสดิ์
สีหะ
ช่อฮวด
ว่องการ
โหมดสกุล
ฮีมหมัด
ลาไย
อินทรจันทร์
มอญมีเพ็ชร
อบถม
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53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79

ราชัย
พงศ์ศักดิ์
ปิยภูมิ
สมประสงค์
อดิศักดิ์
กัมพล
ปการ
พชรพล
สืบสกุล
เอกกวี
นนธวัฒ
ยุรนันท์
โกมินทร์
สุทธินันท์

มิตรธรรม
แย้มน้อย
เย็นศิระกุล
เย็นท้วม
เพิ่มสิน
ป้อมประสิทธิ์
เอี่ยมอุไร
สอนพันธ์
ส่วยนุ
รื่นพารา
ธีนะวัฒนา
คาเสนาะ
เนาว์นนท์
สุทธิประภา

54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78

กมล
นพคุณ
อมร
ชัยวัฒน์
ธนากรณ์
ประวิทย์
โอฬาร
ชัยสิทธิ์
อนุรัตน์
วัฒนา
วสัน
กิตติพัทธ์
ปรีชา

ประเสริฐ
ปัญญาแดง
ศรีสวัสดิ์
มะนูลีม
โถทอง
อวยสวัสดิ์
สีทับทีม
กลิ่นฟุ้ง
โสมนัส
ใจเย็น
ศรีสวัสดิ์
แสงจันทร์ทอง
เกียรตินิภัทร์

