
 

 

 
ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32 
“กาสะลองค าเกมส์” 

ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562 
 

ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32 “กาสะลองค าเกมส์” 

ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ ( ISTAF) ฉบับที่สมาคม                 
เซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 

ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน 
4.1  ทีมชุด ชาย – หญิง 
4.2  ทีมเดี่ยว ชาย – หญิง 
4.3  ทีมคู่  ชาย – หญิง 

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
5.1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562   ข้อ 10 และ ข้อ 11 
5.2 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
6.1 ประเภททีมชุด 

6.1.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม โดยใน
ทีมจะส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 

6.1.2 ให้ผู้จัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 9 คน 
และไม่เกิน 12 คน  จากรายชื่อตามข้อ 6.1.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันนัดแรกของ
รอบคัดเลือก หรือในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน 

6.1.3  หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันตามข้อ 6.1.2 แล้วไม่อนุญาต
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทีมหนึ่งทีมใดไม่เข้าร่วม



 

 

ประชุมอย่างเป็นทางการหรือไม่ด าเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามข้อ 6.1.2 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ด าเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากล าดับท้ายสุดขึ้นมาให้เหลือไม่เกิน  12 คน โดยให้ที่ประชุมผู้จัดการทีมร่วม
เป็นสักขีพยาน 

6.2 ประเภททีมเดี่ยว 
6.2.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่เกิน 1 ทีม 

โดยในทีมจะส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน 
6.2.2 ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

และไม่เกิน 5 คน จากรายชื่อตามข้อ 6.2.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันนัดแรกของ
รอบคัดเลือก หรือในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน 

6.2.3 หลังจากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6.3 ประเภททีมคู่ 
6.3.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม  

โดยในทีมจะส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่เกิน 4 คน 
6.3.2 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันได้ต้องไม่

น้อยกว่า 2 คน และไม่เกิน 3 คน จากรายชื่อตามข้อ 6.3.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการ
แข่งขันนัดแรกของรอบคัดเลือก หรือในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน 

6.3.3 หลังจากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันแล้วไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6.4 ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกินทีมละ 4 คน ประกอบด้วยผู้จัดการทีม 1 คน และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน โดยเจ้าหน้าที่ทีมทั้ง ทีมชุดชาย ชุดหญิง เดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง คู่ชายและคู่หญิง ต้องเป็น
บุคคลคนเดียวกัน 

6.5 นักกีฬา 1 คน สามารถส่งใบสมัครและเล่นได้ 2 ประเภท (โดยนักกีฬาที่มีรายชื่อทีมชุดแล้ว
จะไม่สามารถลงแข่งขันทีมคู่ได้) 

-ทีมชุด 
-ทีมเดี่ยว 
-ทีมคู่ 

ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 
7.1 ประเภททีมชุด 

7.1.1 หากมีทีมที่เข้าแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีมขึ้นไป ให้จัดการแข่งขันออกเป็น 2 สาย โดย
วิธีการจับสลากจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  และแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อหาทีมที่ได้คะแนน
ที่ 1 และท่ี 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบต่อไป 



 

 

7.1.2  ในกรณีที่มีทีมเข้าแข่งขันน้อยกว่า 6 ทีม  ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด       น า
ทีมท่ีมีอันดับ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 2 เหรียญเงิน   และอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง 

7.1.3  รอบรองชนะเลิศ จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
7.1.4  การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศให้ทีมที่ 1 ของสาย A พบกับที่ 2 ของสาย B  และ

ทีมท่ี 1 ของสาย B  พบกับที่ 2 ของสาย A 
7.1.5 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้ในรอบ

รองชนะเลิศ ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
7.1.6  ในทุกรอบการแข่งขัน   ให้ท าการแข่งขันในระบบ 2 ใน 3 เซต 

(1) การแข่งขันแบบพบกันหมด ให้ทีมท่ีชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้  1 คะแนน 
(2) ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนรวมเท่ากันในแต่ละสาย และจะต้องพิจารณาให้ทีมใด

ทีมหนึ่งเข้าแข่งขันรอบต่อไป ให้ใช้วิธีจับสลาก 
7.2  ประเภททีมเดี่ยวชายและทีมเดี่ยวหญิง  จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 

7.2.1 หากมีทีมที่เข้าแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีมขึ้นไป ให้จัดการแข่งขันออกเป็น 2 สาย โดย
วิธีการจับสลากจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมที่ได้คะแนน
ที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบต่อไป 

7.2.2 ในกรณีที่มีทีมเข้าแข่งขันน้อยกว่า 6 ทีม  ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด น าทีมที่
มีอันดับ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 เหรียญเงิน และอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง 

7.2.3 รอบรองชนะเลิศ จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้จัดการแข่งขันแบบ แพ้คัดออก 
7.2.4 การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศให้ทีมที่ 1 ของสาย A พบกับที่ 2 ของสาย B  และ 

ทีมท่ี 1 ของสาย B  พบกับที่ 2 ของสาย A 
7.2.5 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้ในรอบ 

รองชนะเลิศ ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
7.2.6 ในทุกรอบการแข่งขัน  ให้ท าการแข่งขันในระบบ 2 ใน 3 เซต 

(1) การแข่งขันแบบพบกันหมด ให้ทีมท่ีชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน 
(2) ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนรวมเท่ากันในแต่ละสาย และจะต้องพิจารณาให้ทีมใด 

ทีมหนึ่งเข้าแข่งขันรอบต่อไปให้ใช้วิธีจับสลาก 
7.3 ประเภททีมชายคู่และหญิงคู่ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 

   7.3.1 กรณีมีทีมเข้าร่วมไม่เกิน 11 ทีม รอบแรกให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย โดย 
วิธีการจับสลากจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมที่ได้คะแนน
ที่ 1 ที่ 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบต่อไป (โดยทีมจากมหาวิทยาลัยเดียวกันจะจัดแยกสายกัน) 

   7.3.2 รอบรองชนะเลิศให้ทีมที่ 1 ของสาย A พบกับที่ 2 ของสาย B และทีมที่ 1 ของสาย 
B พบกับที่ 2 ของสาย A 



 

 

   7.3.3 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้ในรอบ 
รองชนะเลิศ ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 

 7.3.4 กรณีมีทีมเข้าร่วมเกิน 11 ทีม  รอบแรกให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย โดย
วิธีการจับสลากจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมที่ได้คะแนน
ที่ 1 ที่ 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบต่อไป (โดยทีมจากมหาวิทยาลัยเดียวกันจะจัดแยกสายกัน) 

 7.3.5 รอบที่ 2 ให้ผู้ชนะที่ 1 ของแต่ละสายเป็นทีมยืนและให้ที่ 2 ของแต่ละสายจับสลาก
ประกบคู่ (โดยไม่ให้ทีมที่แข่งขันในรอบแรกพบกัน) 

 7.3.6 รอบรองชนะเลิศ ให้ท าการจับสลากประกบคู่แข่งขันใหม่ 
 7.3.7 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้ได้ต าแหน่งที่  

3 ร่วมกัน 
ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 

ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา  และสถานที่ ในการแข่งขัน และอาจ 
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสมหรือจ าเป็น 

ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
9.1 ให้แต่ละทีมควรจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด เป็นชุดสีเข้ม 1 ชุดและ สีอ่อน 1 ชุด 
9.2 ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมจับสลาก  

แบ่งสายหรือวันประชุมผู้จัดการทีม 
9.3  ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน และให้ติดหมายเลขที่ด้านหลังให้เห็น 

อย่างเด่นชัดโดยหมายเลขจะต้องตรงกับท่ีได้แจ้งไว้ในเอกสารยืนยันรายชื่อนักกีฬา 
9.4  อุปกรณ์การแข่งขัน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์การ 

แข่งขันท่ีสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

10.1 ผู้ เข้าแข่งขัน ต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

10.2 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว 
ในแบบ การแข่งขันประจ าวัน ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที 

10.3 ทีมใดไม่พร้อมที่จะท าการแข่งขัน เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้เกินกว่า 10 นาที ให้ปรับเป็น
แพ้และให้ด าเนินการตามข้อ 10.4 

10.4 ผู้เข้าแข่งขันทีมใด ไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือค าสั่ง
คณะกรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการ
จดัการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ พิจารณาโทษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 



 

 

10.5  ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้อง  
ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กาสะลอง
ค าเกมส์” 

ข้อ 12 การประท้วง 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย           

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2562 ข้อ 16 
ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 

 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562   ข้อ 18 

ข้อ 14 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่ 32 “กาสะลองค าเกมส์” รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                 ศรชัย  มุ่งไธสง      
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                                            กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 

 
 


