
 

 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันกีฬาตะกรอ กีฬาภายในของบุคลากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 41 ประจําป 2562 

เรื่อง    ระเบียบการจัดการแขงขัน กําหนดการจัดการแขงขัน กีฬาตะกรอ 

                       กีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 41 ประจําป 2562  

อาศัยอํานาจความตาม “ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการแขงขันกีฬาภายในของ

บุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554” สมควรใหกําหนดระเบียบการจัดการแขงขัน กําหนดการจัดการ

แขงขันกีฬาตะกรอ กีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 41 ประจาํป 2562 ไวดังนี้ 

1. ประเภทการแขงขัน มีดังนี้ 

     1.1   เซปกตะกรอประเภททีมเดี่ยวชาย 

1.2   เซปกตะกรอประเภททีมชุดชาย ( แขงขัน 2 ทีม ) 

1.3   ตะกรอลอดหวงกติกาไทย 

2. คุณสมบัตินักกีฬา 

ใชตาม “ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร   

              จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554”  ขอท่ี 3 ความหมาย “บุคลากร”   

3. หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร 

3.1 สําเนาบัตรขาราชการ สําเนาบัตรลูกจางประจํา  สําเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย   สําเนาบัตร 

พนักงานวิสามัญ  หรือ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ  รวมถึง สําเนาบัตรลูกจางเกษียณ ท่ีตน

สังกัดเดิมเปนผูรับรอง 

3.2 ทะเบียนรายชือ่นักกีฬาพรอมแนบรูปถายนักกีฬา เจาหนาท่ีทีม หนาตรง ไมสวมหมวก 1 นิ้ว 

-เซปกตะกรอทีมเดี่ยวชาย   นักกีฬา 3-5 คน   เจาหนาท่ี 3 คน 

     -เซปกตะกรอทีมชุดชาย     นักกีฬา 6-10 คน  เจาหนาท่ี 3 คน 

                    -ตะกรอลอดหวงกติกาไทย   นักกีฬา 6-10 คน   เจาหนาท่ี 3 คน 

4. การรับสมัคร 

4.1 ทีมท่ีมีความประสงคจะเขารวมการแขงขัน   ขอรับใบสมัครและสงใบสมัคร ไดท่ีสํานักงานชั้น 1          

อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    โทร 02-218-2848       



  และ02-218-2874  ตั้งแตวันศุกรท่ี 15 กุมภาพันธุ 2562 – วันพุธท่ี 6 มีนาคม 2562 ในวัน    
  และเวลาราชการ 

                4.2 ในแตละประเภทท่ีจะจัดการแขงขันตองมีทีมสงรวมแขงขันตั้งแต 4 ทีมข้ึนไป 

5. วันแขงขัน 

5.1 เซปกตะกรอประเภททีมเดี่ยวชาย   วันท่ี 18-26  มีนาคม  2562 

5.2 เซปกตะกรอประเภททีมชุดชาย     วันท่ี  27 มีนาคม-1 เมษายน  2562 

5.3 ตะกรอลอดหวงกติกาไทย            วันท่ี  2- 5   เมษายน 2562 

6. สถานท่ีแขงขัน 
สนามกีฬาในรม 1 ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7. กําหนดการประชุมผูจัดการทีมและจับฉลากแบงสาย 

วันพุธท่ี 6 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม 3 สํานักบริหารกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ ชั้น 3 

             เวลา 12.00 น. 

8. วิธีการจัดการแขงขัน 

ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันกีฬาตะกรอ กีฬาภายในของบุคลาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 41 ประจําป 2562  

9. กติกาการแขงขัน 

ใชกติกาท่ีสมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทย ประกาศใชในปจจุบัน 
 

10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

10.1 ในการแขงขันผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ีผูควบคุมการ 

  แขงขัน ณ สนามแขงขันกอนเวลาเริ่มการแขงขันอยางนอย 30 นาที  เม่ือถึงเวลาการแขงขัน                 

  แลว ทีมใดมีผูเลนนอยกวา  3  คน  สําหรับเซปกตะกรอประเภททีมเดี่ยวชาย   ทีมใดมีผูเลน    

  นอยกวา   6 คน     สําหรับเซปกตะกรอประเภททีมชดุชาย     ทีมใดมีผูเลนนอยกวา 6 คน    

  สําหรับตะกรอลอดหวงกติกาไทย   จะถือวาทีมนั้นแพในการแขงขันครั้งนั้น    ตามกติกา    

     10.2  ในการแขงขันแตละครั้ง ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนจะตองสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันกอน 

                       กําหนด เวลาตามตารางการแขงขัน และใหสงชื่อเฉพาะผูท่ีมาแขงขันทันตามกําหนด เวลา 

                       เทานั้น หากทีมใดนํานักกีฬามาไมทันตามกําหนดเวลาลงแขงขัน ใหถือวาทีมนั้นแพ ในการ                

                       แขงขันครั้งนั้น 



               10.3 ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขันหรือมาแขงขันไมทันตามกําหนดเวลา คณะอนุกรรมการ 

                      จะอนุญาตใหขยายเวลาออกไปอีก 10 นาที หากเลยเวลาท่ีขยายออกไป  แลวทีมนั้นยังไม      

                      พรอมท่ีจะลงทําการ  แขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น และยังมีสิทธิลง 

                      ทําการแขงขันในครั้งตอไป    

               10.4  นักกีฬาตองแตงกายใหเรียบรอยดวยชุดแขงขันท่ีเหมือนกันท้ังทีม และ ตองติดหมายเลข 

                      ท่ีดานหนา ดานหลังของเสื้อนักกีฬาทุกคนตามกติกาการแขงขัน และใหตรงกับหมายเลขใน         

                      บัญชีรายชื่อของนักกีฬาท่ียื่นไวตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน     หากทีมใดแตงกายไม 

                      เรียบรอยหรือบกพรองตามท่ีกําหนดไว  เจาหนาท่ีควบคุมการแขงขันจะไมอนุญาตใหนักกีฬา 

                      ผูนั้นลงทําการแขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอยและใหถือปฏิบัติ   ตามระเบียบเรื่องของ 

                      เวลาการแขงขัน ดวย                                 

               10.5  การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเลน เม่ือไดสงรายชื่อผูเลนประจําวันตอเจาหนาท่ีควบคุมการแขงขัน 

                      แลวหามเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเลนหรือเพ่ิมเติมอีกไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น กรณี สงรายชื่อนักกีฬา 

    กับหมายเลขไมตรงกัน ใหยึดถือรายชื่อและใหแกไขหมายเลขใหถูกตอง 

              10.6  ในการประกาศรายชื่อกอนการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองปรากฏตัวในระหวางการ เรียกชื่อ 

                      หากทีมใดไมมีนักกีฬาตามท่ีไดแจงรายชื่อไว นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ไมใหลงแขงขันในครั้ง  

                      นั้น โดยพิจารณาดังนี้ นักกีฬาท่ีมีรายชื่อลงแขงขันเปนตัวจริงใน ทีมใหปรับใหเปนแพตามกติกา 

                      การแขงขันถานักกีฬาท่ีมีรายชื่อเปนผูเลนสํารองใหตัด สิทธิ์นักกีฬาคนนั้น และยังมีสิทธิ์เขาแขง 

                      ขันในครั้งตอไป 

                10.7 สําหรับการแขงขันใหถือเกณฑ แพ – ชนะ – เสมอ ดังนี้ 

      -การนับคะแนนในการแขงขันเซปกตะกรอประเภททีมเดี่ยวชาย 

   - ทีมชนะได  2   คะแนน 

   - ทีมแพ ได  0  คะแนน 

   - ทีมไมลงแขงขันได       0   คะแนน 

                      - ใหถือเกณฑ แพ – ชนะ 2 ใน 3 เซท 

      -เซปกตะกรอประเภททีมชุดชาย ใหถือเกณฑ แพ–ชนะ-เสมอ 0-2 ทีม  2-0 ทีม และ 1-1 ทีม 

     - ทีมชนะได  2   คะแนน 



   - ทีมแพ ได  0  คะแนน 

   - ทีมเสนอ                  1 คะแนน 

   - ทีมไมลงแขงขันได        0   คะแนน 

                        -การพิจารณากรณีมีทีมไดคะแนนในการแขงขันเทากัน 

   -ประเภทเซปกตะกรอ 

      - คะแนนรวมเทากันจํานวน 2 ทีม  ใหพิจารณาจากผลการแขงขันระหวาง 

  คูกรณีทีมท่ีชนะจะมีอันดับดีกวา ( Head to Head ) 

- คะแนนรวมเทากันตั้งแต 3 ทีมข้ึนไป  ใหใชวิธีการจับสลากหาทีมท่ีไดอันดับท่ี 

  ดีกวา 

       - ประเภทตะกรอลอดหวงกติกาไทย    

                      กรณีมีทีมทําคะแนนไดเทากัน ให พิจารณาตามลําดับ ดังนี้ 

                 1) นับจํานวนครั้งท่ีทําลูกเขาหวงชัย ทีมท่ีทําไดมากกวา จะเปนทีมท่ีไดอันดับท่ี     

                               ดีกวา 

           2) ถาจํานวนครั้งท่ีทําลูกเขาหวงชัยเทากัน ใหพิจาณาจํานวนครั้งท่ีทําเขาหวงชัย 

                               ในทาการเลนท่ีไดคะนนสูงสุดของทีม ตามลําดับ        

                             3) ตามขอ 2) เทากัน ใหใชวิธีการจับสลากหาทีมท่ีไดอันดับท่ี ดีกวา 

                10.8 เซปกตะกรอการนับคะแนน เซท ท่ี 1 ถึงเซทท่ี 3 ใหทําการแขงขัน 21 คะแนน  

   ถาแตละทีม คะแนนเทากัน 20 ตอ 20 ใหแขงขันตอไปจนกวาจะมีผลแพ – ชนะ  

                        ตางกัน   2 คะแนน แตไมเกิน 25 คะแนน ( ดิวสคู ไมเกิน 25 คะแนน ) 

                10.9  หากแตละทีมเสมอกัน 1 ตอ 1 เซท ใหทําการแขงขันในเซทท่ี 3  

      10.10 การไดคะแนนเพ่ือคิดอันดับในคะแนนรวม 

     -เซปกตะกรอประเภททีมเดี่ยวชาย 

               ทีมชนะเลิศ                     3  คะแนน 

               รองชนะเลิศอันดับ 1   2  คะแนน 

               รองชนะเลิศอันดับ 2  1  คะแนน 

             - เซปกตะกรอประเภททีมชุดชาย ( แขงขัน 2 ทีม ) 



      ทีมชนะเลิศ                     5  คะแนน 

               รองชนะเลิศอันดับ 1          3  คะแนน 

               รองชนะเลิศอันดับ 2          2  คะแนน 

   - ตะกรอลอดหวงกติกาไทย 

      ทีมชนะเลิศ                    5  คะแนน 

                         รองชนะเลิศอันดับ 1          3  คะแนน 

      รองชนะเลิศอันดับ 2           2  คะแนน 

     -คะแนนรวมเทากันใหครองถวยคะแนนรวมรวมกัน 

               10.11 หัวหนาทีมจะตองมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณทุกครั้งท่ีลงทําการแขงขัน โดยทีมจัดเตรียมมา 

                        เองทีมใดไมมีจะไมอนุญาตใหลงทําการแขงขัน 

11.   การพิจารณามารยาทและลงโทษนักกีฬา 

 11.1 ใหเปนไปตามกติกา สมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทย ประกาศใชอยูไนปจจุบัน 

 11.2 ในกรณีท่ีมีกองเชียรมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก    เชน การไมยอมรับการปฏิบัติหนาท่ีของ 

        ผูตัดสินหรือการใชถอยคําท่ีไมสุภาพ ดาทอ ตางๆ คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฯ จะทํา 

        รายงานไปเพ่ือแจงไปยังผูบริหารระดับสูง ถึงพฤติกรรมดังกลาว 

 11.3 หากมีปญหาอ่ืนใดในการแขงขันใหถือเปนสิทธิ์อํานาจของคณะอนุกรรมการจัดการ     

        แขงขันจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 11.4 กรณีเจาหนาท่ีทีมหรือกองเชียรเขาไปในสนามโดยไมไดรับอนุญาตจะพิจารณาลงโทษตาม    

       ควรแกกรณี 

 11.5 หากมีการทะเลาะวิวาทระหวางทีมหรือเจาหนาท่ีทีมหลังจบการแขงขันแลวคณะอนุกรรมการ      

       จัดการแขงขันจะพิจารณาลงโทษข้ันเด็ดขาด  

 11.6 ระเบียบการแขงขันอ่ืนใดท่ีไมไดระบุในระเบียบนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ      

       จัดการแขงขันฯ คําตัดสินของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฯถือเปนสิ้นสุด 

12. การถอนทีม 

หากมีความประสงคขอถอนทีมออกจากการแขงขัน ใหผูจัดการทีม ทําหนังสือถึง คณะอนุกรรม-             

      การจัดการแขงขันฯ  ขอถอนทีมพรอมแจงเหตุผลและความจําเปน 

 

13. รางวัลในการจัดการแขงขัน 

    13.1 ถวยรางวัลชนะเลิศ ประเภทถวยรวม 1 รางวัล จาก 3 ประเภท ท่ีจัดใหมีการแขงขัน 



    13.2 เหรียญรางวัล สําหรับทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศ และทีมอันดับท่ี 3    

           สําหรับเซปกตะกรอทีมเดี่ยวชาย เซปกตะกรอทีมชุดชาย และตะกรอลอดหวงกติกาไทย 

           (สําหรับเซปกตะกรอ มีการแขงขันในรอบรองชนะเลิศ ใหทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ  

            ไดตําแหนงอันดับท่ี 3 จํานวน 2 ทีม) 

14. ฝายประสานงานการจัดการแขงขัน 

             นางสาวสุขกมล        พันธไชย     081-668-3415 ,  86610-1  

             วาท่ีรอยตรี เทิดศักดิ์  ประสานศรี  086-403-5084 ,  84900      

    อาจารยวีระพล       นาคะประวิง 081-820-9150 

              นายนิสิต              ไสยลกัษณ   099-3712-949 ,  86614 

 

                                                         ประกาศ ณ. วันท่ี     มกราคม 2562 

 

                                                       นิสิต      ไสยลกัษณ 

                                                 ( นายนิสิต         ไสยลักษณ ) 

                        ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันกีฬาตะกรอ กีฬาภายในของบคุลากร 

                                    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 41 ประจาํป 2562 

 

 

   


