ระเบียบการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565) “เสกักเกมส์”
ณ จังหวัดพัทลุง
**************************
1. สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
เลขาธิการ
สถานทีต่ ิดต่อ

ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร
นายปภาวิน อัตถศิลปกิจ
สานักงานสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
(สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษา) 154 อาคารนิมิบุตร
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 วังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2215-0618, 086-128-0067
โทรสาร 0-2215-0618
E-mail : woodball_thailand@hotmail.co.th

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาวู้ดบอลของจังหวัดเจ้าภาพ
ประธานกรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาวู้ดบอล
กรรมการ
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ
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4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ของสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ (IWBF) ฉบับปี 2016
4.3 ให้ผลการตัดสินของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยผลมติที่สิ้นสุด...
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องมี สัญชาติไทย
5.2 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องอายุมี 35 ปี ขึ้นไป (นับปี พ.ศ. 2530 นักกีฬาอายุ 59 ปี นับปี พ.ศ. 2506
และนักกีฬาอายุ 60 ปี ขึ้นไป นับปี พ.ศ. 2505
5.3 นักกีฬามีสิทธิ์เข้าแข่งขัน การแข่งขันแบบนับจานวนการตี หรือ การแข่งขันแบบนับจานวนเกท ได้
เพียง แบบการแข่งขันเดียว เท่านั้น
5.4 นักกีฬาทีส่ มัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้นๆ เท่านั้น
5.5 นักกีฬาทุกคนจะต้องนาเอกสารการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 10 วันก่อนการแข่งขันมา
ยื่นให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม ทั้งรอบแข่งขันคัดเลือกระดับภาคและรอแข่งขัน
ระดับชาติ หากไม่นาเอกสารมายื่นตามกาหนดจะไม่มีสิทธิ์ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
6. ประเภทการแข่งขัน รวม 8 ประเภท คือ
6.1 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี (Stroke Competition) ประเภททีม
 ประเภททีม ชาย จานวนนักกีฬา 4 – 6 คน
 นักกีฬาประเภททีม จะต้องมีนักกีฬาอายุ 35 ปี – 59 ปี จานวนไม่เกิน 3 คน และ
อายุ 60 ปีขึ้นไป จานวนไม่เกิน 3 คน ในการแข่งขันประเภททีม
(หมายเหตุ: หากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีนักกีฬารุ่นอายุ 35ปี ขึ้นไป อนุโลมให้
นักกีฬาที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไปทาการแข่งขันแทนได้)
 ประเภททีม หญิง จานวนนักกีฬา 4 – 6 คน
 นักกีฬาประเภททีม จะต้องมีนักกีฬาอายุ 35 ปี – 59 ปี จานวนไม่เกิน 3 คน และ อายุ
60 ปีขึ้นไป จานวนไม่เกิน 3 คน ในการแข่งขันประเภททีม
(หมายเหตุ: หากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีนักกีฬารุ่นอายุ 35ปี ขึ้นไป อนุโลมให้
นักกีฬาที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไปทาการแข่งขันแทนได้)
6.2 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี (Stroke Competition) ประเภทบุคคล
 ประเภทบุคคล ชาย (Top 12)
 ประเภทบุคคล หญิง (Top 12)
(หมายเหตุ การแข่งขันแบบนับจานวนการตี (Stroke Competition) ประเภทบุคคลนั้นเป็นนักกีฬาที่ลงทา
การแข่งขันแบบนับจานวนการตีประเภททีม และคัดเลือกนักกีฬาที่ทาคะแนนน้อยที่สุด 12 คน เข้ามาแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศ )
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6.3 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท (Fairway Competition) ประเภททีม
 ประเภททีม ชาย
จานวนนักกีฬา 4 คน
 นักกีฬาประเภททีม จะต้องมีนักกีฬาอายุ 35 ปี – 59 ปี จานวน 2 คน และ อายุ 60ปี
ขึ้นไป จานวน 2 คน ในการแข่งขันประเภททีม
(หมายเหตุ: หากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีนักกีฬารุ่นอายุ 35ปี ขึ้นไป อนุโลมให้
นักกีฬาที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไปทาการแข่งขันแทนได้)
 ประเภททีม หญิง
จานวนนักกีฬา 4 คน
 นักกีฬาประเภททีม จะต้องมีนักกีฬาอายุ 35 ปี – 59 ปี จานวน 2 คน และ อายุ 60ปี
ขึ้นไป จานวน 2 คน ในการแข่งขันประเภททีม
(หมายเหตุ: หากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีนักกีฬารุ่นอายุ 35ปี ขึ้นไป อนุโลมให้
นักกีฬาที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไปทาการแข่งขันแทนได้)
6.4 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท (Fairway Competition) ประเภทบุคคล
 ประเภทบุคคล ชาย
จานวนนักกีฬา 4 คน
 ประเภทบุคคล หญิง
จานวนนักกีฬา 4 คน
7. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม และผู้ตัดสิน
7.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จานวนไม่เกิน 10 คน (ส่งชื่อประเภททีมแบบนับ
จานวน การตีได้ไม่เกิน 6 คน และมีสิทธิ์เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 6 คน แบบนับจานวนเกทจานวน 4 คน
เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 4 คน) โดยแบ่งออกแต่ละประเภท ดังนี้
7.1.1 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี ประเภททีม และประเภทบุคคล แต่ละจังหวัดจะส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันได้ ประเภทละ 1 ทีม คือ ประเภททีมชาย 1 ทีม ประเภททีมหญิง 1 ทีม จานวนนักกีฬา
ไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน
7.1.2 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท ประเภททีม และประเภทบุคคล แต่ละจังหวัดจะส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม คือ ประเภททีมชาย 1 ทีม ประเภททีมหญิง 1 ทีม จานวนนักกีฬา 4 คน
หมายเหตุ ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 4 คน และส่งรายชื่อในที่ประชุมผู้จัดการทีมจานวน 4 คน ซึ่งเป็น
นักกีฬาที่มีสิทธิ์เบิกเบี้ยเลี้ยงเข้าร่วมการแข่งขันได้เท่านั้น
7.2 จานวนเจ้าหน้าที่ทีม จานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จดั การทีม 1 คน ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน และผู้
ฝึกสอนทีมหญิง 1 คน
7.3 จานวนผู้ตัดสินในระดับชาติ จานวน 20 คน ผู้แทนสมาคม 1 คน วิทยากร 2 คน ผู้ตัดสิน 17 คน
7.4 จานวนผู้ชว่ ยผู้ตัดสินในระดับชาติ จานวน 48 คน (จังหวัดเจ้าภาพ)
7.5 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกระดับภาคเท่านั้นถึงจะทาการแข่งขันในระดับชาติได้
8. จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
8.1 ระดับจังหวัด
การคัดเลือกนักกีฬาระดับจังหวัดจะดาเนินการจัดการคัดเลือกโดยจังหวัดนั้น ๆ เพื่อหา
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค
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8.2 ระดับภาค
8.2.1. การแข่งขันแบบนับจานวนการตี (Stroke Competition) ประเภททีม
ให้ทาการคัดเลือกนักกีฬา ภาคละ 2 ทีม คือ ทีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 2 ทีม รวม 5
ภาครวมเป็นทีมชาย 10 ทีม และทีมหญิง 10 ทีม รวมกับทีมแชมป์เก่าจากการแข่งขันครั่งที่ผ่านมาอีก 1 ทีม
และทีมเจ้าภาพอีก 1 ทีม รวมการแข่งขันในระดับชาติจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ทีมชายจานวน 12 ทีม
ทีมหญิง จานวน 12 ทีม
8.2.2. การแข่งขันแบบนับจานวนเกท (Fairway Competition) ประเภททีม
ให้ทาการคัดเลือกนักกีฬา ภาคละ 2 ทีม คือ ทีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 2 ทีม รวม 5 ภาค
รวมเป็นทีมชาย 10 ทีม และทีมหญิง 10 ทีม รวมกับทีมแชมป์เก่าจากการแข่งขันครั่งที่ผ่านมาอีก 1 ทีมและทีม
เจ้าภาพอีก 1 ทีม รวมการแข่งขันในระดับชาติจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ทีมชายจานวน 12 ทีม ทีม
หญิง จานวน 12 ทีม
8.2.3 โดยแบ่งภาคออกเป็น 5 ภาค ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร
4. จังหวัดชลบุรี
7. จังหวัดปทุมธานี
10.จังหวัดสมุทรสงคราม
13.จังหวัดนครนายก

ภาค 1 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
2. จังหวัดจันทบุรี
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. จังหวัดตราด
8. จังหวัดระยอง
11.จังหวัดสมุทรสาคร
14.จังหวัดปราจีนบุรี

6. จังหวัดนนทบุรี
9. จังหวัดสมุทรปราการ
12.จังหวัดสระแก้ว

1. จังหวัดกาญจนบุรี

ภาค 2 ประกอบด้วย 14 จังหวัด
2. จังหวัดลพบุรี
3. จังหวัดชัยนาท

4. จังหวัดราชบุรี
7. จังหวัดสุพรรณบุรี
10.จังหวัดอ่างทอง
13.จังหวัดนครปฐม

5. จังหวัดนครสวรรค์
8. จังหวัดสิงห์บุรี
11.จังหวัดอุทัยธานี
14.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. จังหวัดกาฬสินธุ์
4. จังหวัดนครพนม
7. จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดร้อยเอ็ด
13.จังหวัดสกลนคร
16.จังหวัดหนองบัวลาภู
19.จังหวัดอานาจเจริญ

6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. จังหวัดสระบุรี
12.จังหวัดเพชรบุรี

ภาค 3 ประกอบด้วย 20 จังหวัด คือ
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดชัยภูมิ
5. จังหวัดนครราชสีมา
6. จังหวัดบุรีรัมย์
8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดเลย
12.จังหวัดศรีสะเกษ
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดอุดรธานี
18.จังหวัดอุบลราชธานี
20. จังหวัดบึงกาฬ
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1. จังหวัดกระบี่
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. จังหวัดพังงา
10.จังหวัดยะลา
13.จังหวัดสตูล
1. จังหวัดกาแพงเพชร
4. จังหวัดตาก
7. จังหวัดพิจิตร
10.จังหวัดแพร่
13.จังหวัดลาพูน

ภาค 4 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดตรัง
5. จังหวัดนราธิวาส
6. จังหวัดปัตตานี
8. จังหวัดพัทลุง
9.จังหวัดภูเก็ต
11. จังหวัดระนอง
12.จังหวัดสงขลา
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาค 5 ประกอบด้วย 15 จังหวัด คือ
2. จังหวัดเชียงราย
3. จังหวัดเชียงใหม่
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดพิษณุโลก
9. จังหวัดเพชรบูรณ์
11.จังหวังแม่ฮ่องสอน
12.จังหวัดลาปาง
14.จังหวัดสุโขทัย
15.จังหวัดอุตรดิตถ์

9. หลักเกณฑ์ วิธีการจัดการแข่งขัน และการคิดคะแนน
การแข่งขันในระดับภาค
9.1 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี - ประเภททีม
ในการตัดสินประเภททีมชายและทีมหญิง นักกีฬา 4 – 6 คน ทาการแข่งขัน 2 วันๆ ละ 12 เกท
รวม 24 เกท โดยจะนับคะแนนรวมจากนักกีฬาที่ดีที่สุด 4 คนในทีมของแต่ละรอบการแข่งขัน ทีมที่คะแนน
รวมน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ทีมที่มีนักกีฬาจานวนการตีรวม 12 เกทสุดท้ายน้อยครั้ง
ที่สุดเป็นทีมชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย
9.1.1 หมายเหตุ ในการแข่งขันนับจานวนการตีประเภททีม (ทีมชาย/ทีมหญิง) นักกีฬาที่ทา
การแข่งขัน ไม่ครบตามกฎระเบียบหรื อถอนตัว ในระหว่างการแข่งขัน ผลการการแข่งขันจะถูกเลิกตั้งแต่
รอบแรกจนถึงรอบที่ได้ถอนตัวออกจากการแข่งขันและทาการคิดคะแนนใหม่ตั้งแต่รอบแรกโดยการคิดคะแนน
ผู้เล่นที่ดีสุด 4 คน อีกรอบในการแข่งขันแบบประเภททีม
9.1.2 หมายเหตุ ในการแข่งขันนับจานวนการตีประเภทบุคคล (บุคคลชาย/บุคคลหญิง)
นักกีฬาที่ทาการแข่งขันไม่ครบตามกฎระเบียบหรือถอนตัวในระหว่างการแข่งขัน ผลการการแข่งขันจะถูกเลิก
ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบที่ได้ถอนตัว
9.2 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท – ประเภททีม
ในการแข่งขันแบบนับจานวนเกท ประเภททีมชายและทีมหญิง แข่งขัน 1 วัน โดยแข่งขัน
ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะมีการจัดนักกีฬาออกเป็น มือวางอันดับ 1 มือคู่ และมือวางอันดับ 2
จับฉลากประกบคู่และลงทาการแข่งขัน โดยมือวางอันดับ 1 พบ มือวางอันดับ 1 มือคู่ พบ มือคู่ และมือวาง
อันดับ 2 พบ มือวางอันดับ 2 ในแต่ละคู่นักกีฬาที่มีจานวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ(โดยการแข่งขัน
ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศใช้จานวนเกท 12 เกท) กรณีที่ได้จานวนเกทที่ชนะเท่ากัน จะจัดให้มีการ
แข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย
(การให้คะแนนแต่ละคู่การแข่งขัน ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน ผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน ทีมใดที่ได้คะแนนอย่างน้อย 2
ใน 3 คะแนนเป็นผู้ชนะการแข่งขันประเภททีมในการแข่งขันครั้งนั้น
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การแข่งขันในระดับชาติ
9.3 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี – ประเภททีม
ในการแข่งขันแบบนับจานวนการตีประเภททีมชายและทีมหญิง นักกีฬา 4 – 6 คน ทาการ
แข่งขัน 2 วันๆ ละ 12 เกท รวม 24 เกท โดยจะนับคะแนนรวมจากนักกีฬาที่ดีที่สุด 4 คน ทีมที่คะแนนรวม
น้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ทีมที่มีนักกีฬาจานวนการตีรวม 12 เกทสุดท้ายน้อยครั้งที่สุด
เป็นทีมชนะหากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย
9.4 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี – ประเภทบุคคล
ในการแข่งขันแบบนับจานวนการตีประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง ทาการแข่งขัน 3 วันๆ
ละ 12 เกท รวม 36 เกท เมื่อนักกีฬาทาการแข่งขันครบ 2 รอบ (24 เกท) นักกีฬาที่ตีน้อยครั้งที่สุดจานวน 12
คน ทั้งชายและหญิง จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ อีก 1 รอบ(12 เกท) รวม 36 เกท นักกีฬาที่มีจานวน
ตีรวมน้อยครั้งที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ในกรณีที่มีจานวนครั้งการตีที่เท่ากัน ให้นับว่าผู้ใดตีได้จานวนครั้งที่ตีน้อยที่สุด
ในแต่ละเกทของ 12 เกท สุดท้ายเป็นผู้ชนะ หากยังเสมออีกกันก็ให้นับจานวนครั้งที่ตีน้อยที่สุดในแต่ละเกท
ของ 12 เกท ที่อยู่ถัดขึ้นมา
9.5 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท – ประเภททีม
ในการแข่งขันแบบนับจานวนเกท ประเภททีมชายและทีมหญิง ทาการแข่งขัน 2 วัน โดยจัด
นักกีฬาออกเป็น มือวางอันดับ 1 มือคู่ และมือวางอันดับ 2 จับฉลากประกบคู่และลงทาการแข่งขัน โดยมือวาง
อันดับ 1 พบ มือวางอันดับ 1 มือคู่ พบ มือคู่ และมือวางอันดับ 2 พบ มือวางอันดับ 2 ในแต่ละคู่นักกีฬาที่มี
จานวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ(โดยการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ ใช้จานวนเกท
12 เกท) กรณีที่ได้จานวนเกทที่ชนะเท่ากัน จะจัดให้มีการแข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย (การให้คะแนนแต่ละคู่การแข่งขัน ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน ผู้
แพ้จะได้ 0 คะแนน ทีมใดที่ได้คะแนนอย่างน้อย 2 ใน 3 คะแนนเป็นผู้ชนะการแข่งขันประเภททีมในการ
แข่งขันครั้งนั้น)
9.6 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท – ประเภทบุคคล
ในการแข่งขันแบบนับจานวนเกท ประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง นักกีฬาที่มีจานวนเกท
ที่ชนะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (โดยการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงชิงชนะเลิศ จะใช้จานวนเกท 12 เกท) กรณีที่
ได้จานวนเกทที่ชนะเท่ากัน จะจัดให้มีการแข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสิน
เพือ่ ให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย
การจัดสายการแข่งขัน และการวางอันดับมือประเภทบุคคล
(1) นักกีฬาที่ได้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติครั้งที่ผ่านมา จะ
เป็นนักกีฬาวางอันดับที่ 1,2,3, และ 4 ตามลาดับ
(2) นักกีฬาที่เหลือให้ใช้วิธีจับสลาก
(3) ถ้านักกีฬาที่ได้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติครั้งที่ผ่านมา
นักกีฬา คนใดคนหนึ่ง หรือทั้ง 4 คน ไม่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนั้นๆ ให้ที่ประชุมร่วมกับผู้แทนสมาคมฯ
พิจารณาจากจานวน นักกีฬาที่ร่วมในทีม ซึ่งมีอันดับคะแนนสะสมของสหพันธ์ฯและของ สมาคมฯ ที่ดีที่สุด
มากกว่า เป็นนักกีฬาวางอันดับ ขึ้นทดแทนนักกีฬาที่ไม่เข้าร่วมดังกล่าวข้างต้น แต่หากว่าพิจารณาไม่ได้หรือไม่
มี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้แทนสมาคมฯ และถือเป็นสิ้นสุด
(4) นักกีฬาที่อยู่ในภาคเดียวกัน ให้แยกอยู่คนละส่วนในสายการแข่งขัน
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9.7 การเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬา และการถอนตัว
การส่งรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาในระดับชาติ ไม่อนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือรายการแข่งขันใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การถอนตัวอย่างเป็นทางการ รายชื่อตกหล่น หรือ
พิมพ์ผิด ไม่ให้มีการถอนตัวภายหลังการจัดฉลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น การบาดเจ็บ หรือป่วย
ด้วยเหตุผลอื่น ๆ โดยแพทย์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ แต่งตั้งไว้ได้ตรวจ และออกใบรับรองว่าไม่สามารถ
ลงแข่งขันได้ การขอถอนตัวด้วยเหตุผลอื่นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภายหลังการจัดฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
เรียบร้อยแล้ว ให้อยู่ในการพิจารณาของประธานอานวยการแข่งขันฯ ประธานจัดการแข่งขันฯ และหรือผู้ตัดสินชี้
ขาด เท่านั้น และผลการพิจารณาให้ถือเป็นสิ้นสุด ผู้ถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่ามี
ความผิด แจ้งให้ กกท. ทราบด้วย
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
เป็นหน้าที่ของจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคแล้ว ที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อผู้
เข้าแข่งขันของตนให้ถูกต้อง และการกรอกรายชื่อตามแบบฟอร์มก่อนยื่นต่อ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ
ดาเนินการจัดกลุ่มการแข่งขันเสร็จสิ้น และประกาศแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือสับเปลี่ยนบุคคล
อย่างใดไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ที่เกิดจาการเขียนผิดหรือพิมพ์ผิดเท่านั้น เป็น
หน้าที่ของผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจดูรายการแข่งขันของตนเองและไปแข่งขันตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กาหนด โดยไปถึงสนามก่อนเวลาแข่งขันของตนเองอย่างน้อย 30 นาที นักกีฬาที่สิทธิ์อุทธรณ์ผลการตัดสินต่อ
กรรมการผู้ชี้ขาด และคาวินิจฉัยถือว่าสิ้นสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขกลุ่มการ
แข่งขันได้ในกรณีที่มีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขสายการแข่งขันทั้งหมด
11. การแต่งกายของนักกีฬา
ชุดแต่งกาย นักกีฬาต้องแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อคอปกแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขาสั้นหรือขายาวมี
หูพร้อมคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย รองเท้ากีฬา สาหรับการแข่งขันประเภททีม นักกีฬาต้องสวมชุดเหมือนกัน
ทั้งทีม
12. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคน ต้องประพฤติตนให้สมกับนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามกติกา
การแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขัน คณะกรรมการ
อานวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
13. การประท้วง
13.1 การประท้วงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬา ให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมวางเงิน ประกัน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น บาทถ้วน) การประท้วงที่ต้องวางเงินประกัน ผู้ยื่น
ประท้วงจะได้รับเงินประกันการประท้วงคืน ต่อเมื่อการประท้วงมีผลชนะ มิฉะนั้น ให้ริบเงินประกันนั้นเป็น
ทุนส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ในครั้งนั้น
13.2 การประท้วงที่เกี่ยวกับเทคนิคการกีฬา ให้ผู้จัดการทีมยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร
หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นภายใน 30 นาที พร้อมวางเงินประกัน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) การ
ประท้วงที่ต้องวางเงินประกัน ผู้ย่ืนประท้วงจะได้รับเงินประกันการประท้วงคืน ต่อเมื่อการประท้วงมีผล
ชนะ มิฉะนั้น ให้ริบเงินประกันนั้นเป็นทุน ส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ในครั้งนั้น
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14. คุณสมบัติของกรรมการผู้ชี้ขาด กรรมการผู้ตัดสิน และกรรมการกากับเส้น
เป็นกรรมการผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ชี้ขาด คือ ผู้ที่สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ทาหน้าที่
ชี้ขาดกีฬาวู้ดบอลในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ
ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้
ตัดสินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
กรรมการกากับเส้นจะต้องได้รับการอบรมจากวิทยากรของสมาคมฯ
15. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย/หญิง โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นและประกาศนียบัตร
รางวัลผูฝกสอนดีเดนทีมชาย/ทีมหญิง โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นและประกาศนียบัตร
หมายเหตุ สาหรับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้
ให้ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
16. จานวนเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร
เหรียญชุบทอง จานวน 28 เหรียญ
เหรียญชุบเงิน จานวน 28 เหรียญ
เหรียญชุบทองแดง จานวน 40 เหรียญ

ประกาศนียบัตร จานวน 28 ใบ
ประกาศนียบัตร จานวน 28 ใบ
ประกาศนียบัตร จานวน 40 ใบ

17. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
17.1 ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน
หรือแต่งกายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
17.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัด
นั้นๆไม่มีเพลงประจาจังหวัดให้ใช้เพลง “วันแห่งชัย” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแทน
18. การประชุมผู้จัดการทีม
18.1 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ถ้าไม่เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับมติที่ประชุม
18.2 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถ้าไม่เข้า
ประชุมฯจะงดเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก และผู้แทนสมาคมกีฬาฯ รายงานให้ กกท. และผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆทราบ
18.3 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพื่อทาหน้าที่แทน ยกเว้นบางกีฬาที่กติกาการ
แข่งขันระบุให้นักกีฬามาแสดงตัว
18.4 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลดังกล่าวจะต้องทาหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงและแจ้งต่อผู้แทนสมาคมกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันฯ ในชนิดกีฬานั้นๆ ทราบ ต่อไป
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19. โลโก้สาหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่ลงทาการแข่งขัน
1. สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว จานวน 1 จุดเท่านั้น และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่
เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
2. อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัดมีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว เท่านั้น
3. ไม่อนุญาตให้ติดธงชาติลงทาการแข่งขัน
4. หากมีข้อขัดแย้งกับกฎ ระเบียบ กติกา ของสหพันธ์กีฬานั้นๆให้ กกท. พิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป
20. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ
21. สนามแข่งขันจะต้องได้มาตรฐาน มีไม่น้อยกว่า 12 สนาม ในระดับภาค และไม่น้อยกว่า 24 สนาม
ในระดับชาติ
22. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
22.1 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
(1) เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
(2) เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
(3) เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
(4) เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬา
แห่งประเทศไทย
(5) อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
22.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
(1) ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะ ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
(2) ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี และมีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองมาก
ที่สุด ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลาดับ
(3) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬา
แห่งประเทศไทย
(4) อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
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23. กาหนดการแข่งขัน

กาหนดการแข่งขันวู้ดบอล
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565) “เสกักเกมส์”
ณ จังหวัดพัทลุง

**************
วันที่ สิงหาคม 2565
วันที่ สิงหาคม 2565
วันที่ สิงหาคม 2565

วันที่ สิงหาคม 2565

วันที สิงหาคม 2565
วันที่ สิงหาคม 2565

- อบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
- ประชุมผู้จัดการทีม
- การแข่งขันแบบนับจานวนเกททีม ชาย-หญิง
รอบแรกจนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ
- การแข่งขันแบบนับจานวนการตี ทีม ชาย รอบที่ 1 (1-12 เกท)
- การแข่งขันแบบนับจานวนเกทบุคคล ชาย-หญิง
รอบแรกจนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ
- การแข่งขันแบบนับจานวนการตี ทีม หญิง รอบที่ 1 (1-12 เกท)
- การแข่งขันแบบนับจานวนการตี ทีม ชาย-หญิงรอบที่ 2 (13-24 เกท)
- การแข่งขันแบบนับจานวนเกททีม ชาย-หญิง
-รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนับจานวนการตี
บุคคล ชาย-หญิง รอบที่ 3รอบชิงชนะเลิศ (25-36 เกท )
- การแข่งขันแบบนับจานวนเกทบุคคล ชาย-หญิง รอบรองชนะเลิศและรอบ
ชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ กาหนดการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*****************
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กาหนดการคัดภาค กีฬาสูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 4
ช่วงระยะเวลาการคัดภาค ...........................2565
(ชนิดกีฬาวู้ดบอล)
ภาค 1 จังหวัด........................ (วันที่............................ ประชุม ผจก.ทีม เวลา 14.00 น)
-วันที่ ....................................... วันแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ กกทภาค/สมาคมฯ
ภาค 2 จังหวัด..........................(วันที.่ ......................ประชุม ผจก.ทีม เวลา 14.00น.)
-วันที่ ........................................วันแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ กกทภาค/สมาคมฯ
ภาค 3 จังหวัด............................ (วันที่.......................ประชุม ผจก.ทีม เวลา 14.00น.)
-วันที่ ...........................................วันแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ กกทภาค/สมาคมฯ
ภาค 4 จังหวัด.................................. (วันที่.......................ประชุม ผจก.ทีม เวลา 14.00น.)
-วันที่ ...............................................วันแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ กกทภาค/สมาคมฯ
ภาค 5 จังหวัด...................................... (วันที่.......................ประชุม ผจก.ทีม เวลา 14.00น.)
-วันที่ .....................................................วันแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ กกทภาค/สมาคมฯ

