กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21 (Atom Games 21st)

“ศรีนครินทรเกมส”

กีฬาที่จัดแขงขันใน (Atom Games 21st)“ศรีนครินทรเกมส
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ระเบียบการแขนขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การแขงขันฟุตบอลกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส )
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันฟุตบอล
กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบการแขงขัน รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวยการแขงขันฟุตบอล
กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาฟุตบอลกีฬา
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ ( FIFA ) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย
ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน และตามแตคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชาย
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 1 ทีม ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬา
สมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 25 คน ( ตัวจริง 11 คน สํารอง 14 )
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 รอบแรกแขงขันแบบแบงสาย แบงออกเปน 4 สาย คือ A,B,C,D ทุกทีมแขงแบบพบกันหมด โดยทีม
ที่ชนะจะได 3 คะแนน เสมอได 1 คะแนน สวนทีมที่แพจะไมไดคะแนน เอาทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 และทีม
อันดับ 2 เขารอบสองตอไป หากมีทีมที่คะแนนเทากันจะตัดสินโดยใชประตูไดเสียของแตละทีมและถาผลตาง
ประตูไดเสียยังเทากัน จะพิจารณาวาทีมใดยิงประตูไดมากกวา ถายังเทากันจะใชการจับสลากเพื่อตัดสิน
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7.2 รอบทีส่ อง ( แขงขันแบบแพคัดออก )
ที่1 สาย A
ที่ 2 สาย C
ที่1 สาย B
ที่2 สาย D
ที่1 สาย C
ที่2 สาย A
ที่1 สาย D
ที่ 2 สาย B
7.3 สามารถเปลีย่ นตัวนักกีฬาได 5 คน รวมผูรักษาประตู ( ทั้งนี้นักกีฬาที่จะเปลี่ยนตัวตองเปนนักกีฬาที่มี
รายชื่อนักกีฬาเทานั้น )
7.4 ในรอบแรกจะทําการแขงขัน 2 ครึ่ง มีชวงเวลาพักครึ่ง โดยแบงครึง่ ละ 30 นาที พักครึ่ง 10 นาที และ
ในรอบสอง ถึงรอบชิงชนะเลิศ ทําการแขงขัน 2 ครึ่ง ครึ่งละ 40 นาที พักครึง่ 10 นาที ถาเสมอจะทําการตอ
เวลาพิเศษครึ่งละ10นาที หากยังเสมอกัน จะใชการยิงจุดโทษตัดสิน
7.5 มีการแขงขันชิงอันดับที่ 3 โดยนําผูแพในรอบรองชนะเลิศมาทําการแขงขันกัน
7.6 ตลอดการแขงขันจะมีการพักตัวผูเลนในการแขงขันในรอบตอไปในกรณี
7.6.1 ผูเลนไดรับใบเหลือง ติดตอกัน 2 นัด จะติดโทษหามลงแขงในนัดถัดไป
7.6.2 ผูเลนไดรับใบแดงจะติดโทษหามลงแขงในนัดถัดไป
7.6.3 ลางใบเหลืองใบแดงเมือ่ เขารอบ 8 ทีมสุดทาย
7.7 กรรมการในสนามสามารถตักเตือนหรือลงโทษดวยการใหใบแดงหรือใบเหลือง โดย
7.7.1 ใบเหลือง จะถูกปรับ เปนเงิน 50 บาท
7.7.2 ใบแดง จะถูกปรับ เปนเงิน 100 บาท
7.7.3 กรณีโดนใบเหลืองสองใบ แลวไดรับใบแดง จะถูกปรับเปนเงิน 100 บาท
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7.7.4 ผูที่ไดใบเหลืองหรือใบแดง จะตรวจสอบรายชื่อและ ID-card ไวโดยตลอด เมื่อสิ้นสุดการแขงขัน ให
จายคาปรับทีก่ รรมการกลางทันที
7.8 กรณีสละสิทธิ์จะถือวาแพไปดวยคะแนน 2-0 ประตู
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได ถา
มีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย และ ตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวผูเลนดานหลังใหชัดเจน
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่
ควบคุมการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขัน
หรือพักการแขงขันชัว่ คราว
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝาย
จัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริม่ การแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีมเรียงลําดับมือให
ถูกตองตามแบบทีค่ ณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอ กรรมการผูช ข้ี าด อยางนอย 20 คน
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการแขงขัน สําหรับ
ประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬาลงสนามกอน
อยางนอย 7 คนทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานทีท่ ีก่ ําหนด โดยไมมี
เหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจักการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการผูต ัดสิน ให
ปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
กอนการเขาแขงขันผูควบคุมทีมแตละทีมสามารถขอดูรายชื่อของอีกฝายได และถาตรวจสอบพบวา
มีการกระทําผิดหรือละเมิดกติกาการแขงขันขึ้น ผูควบคุมที่เปนคูกรณีสามารถประทวงทีมที่กระทําผิดหรือ
ละเมิดกติกาตอคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันหรือผูควบคุมการแขงขันกีฬาไดทันที และคณะกรรมการ
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จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” หรือ
ผูควบคุมการแขงขันจะพิจารณาคําประทวงและชี้ขาดทันที
สําหรับการประทวงในกรณีอืน่ ๆ ใหผูควบคุมทีมยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร ภายใน 30
นาที หลังจากการแขงขันเสร็จสิน้
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
ฟุตบอลกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณีตาง ๆ
ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดตามระเบียบขอที่ 5 หัวขอที่ 5.1 วาดวยคุณสมบัติของผูเ ขาแขงขันตองเปนนิสิตหรือ
นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ได
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน คณะกรรมการผูว นิ ิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสิทธิ์ผูเลนคนนั้นออกจาก
การแขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสินปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลคณะกรรมการผูว ินิจฉัยชีข้ าดสามารถทําการ
ตัดสินปรับแพทั้งทีมได และสามารถยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตางๆมีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันกีฬาประเภทอื่นอยู
กอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝาย กี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย นั ้น ต อ งไปดํ า เนิ น การแจ ง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน เจาหนาที่จะทําการตอเวลารายงานตัวให 15 นาทีแตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหตัดสินปรับแพ กรณีที่มีเหตุจําเปนใหวินิจฉัยชีข้ าดเปนผูตัดสินผอนผัน
หรือลงโทษตามเห็นสมควร
ขอ 14 .คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาสามารถจัดแตงตั้งผูวินิจฉัยบทลงโทษไดตามความเหมาะสม และ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษสามารถปฏิบัติหนาที่ไดทันทีหลังจากมีการประกาศแตงตัง้ และคณะกรรมการผู
วินิจฉัยบทลงโทษ สามารถเสนอบทลงโทษหรือลดหยอนโทษตาง ๆ ตามความเหมาะสมทีค่ ณะกรรมการผูวินิจฉัย
บทลงโทษเห็นสมควรใหแกทางคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันไดพจิ ารณาสัง่ การตามความเหมาะสม
ขอ 15. ระเบี ย บการแข งขั น กี ฬ าวิ ท ยาศาสตร สั ม พั นธ แ ห ง ประเทศไทย ว า ดว ยการแข ง ขั น ฟุ ต บอลกี ฬ า
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย(อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” ใหอํานาจในผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษในขั้นที่ 1 และใหอํานาจเต็มในการตัดสินรับรองและไมรับรองผล
การวินิจฉัยลงโทษผูฝาฝนระเบียบ ของคณะกรรมการฝายจัดการแขง ขัน ซึ่งใหถือวาผลการตัดสินของ
คณะกรรมการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
ขอ 16. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
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ขอ 17. ใหประธานจัดงานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทยและประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ 18. ถาพบผูเ ขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ใหตัดสิทธ
มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภทที่กระทําผิดกฎขอที่ 18
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ระเบียบการแขนขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การแขงขันบาสเกตบอลกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส )
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที ่เ ป น การสมควรวางระเบี ย บกี ฬ าวิ ท ยาศาสตร สั ม พั น ธ แ ห ง ประเทศไทย ว า ด ว ยการแข ง ขั น
บาสเกตบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบการแขงขัน รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวยการแขงขันเซปก
ตะกรอ กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมบาสเกตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
กํ า หนดใช ใ น
ปจจุบัน และตามแตคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชาย
4.2 ทีมหญิง
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันในแตละประเภทไดไมเกิน 1 ทีม ในแตละทีม
สงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 12 คน (ตัวจริง 5 คน สํารอง 7)
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 เวลาที่ใชในการแขงขัน
7.1.1 เวลาที่ใชใหการแขงขัน จะแบงออกเปน 4 Quarter
7.1.1.1 สําหรับประเภทชายแขงขัน Quarter ละ 10 นาที
7.1.1.2 สําหรับประเภทหญิงแขงขัน Quarter ละ 10 นาที
7.1.1.3 จะไมมีการหยุดเวลาในรอบแรก ยกเวนกรณีของเวลานอกเทานั้น และในรอบ 2 รอบชิง
ชนะเลิศจะทําการหยุดเวลาทุกครั้งที่ลูกตาย
7.1.2 ขอเวลานอกได Quarter ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที
7.1.4 พักระหวาง Quarter 3 นาที
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7.2 กติกาอืน่ ๆ
7.2.1 สามารถเปลีย่ นตัวไดตลอดเวลาไมจํากัดจํานวนครั้ง และจํานวนคน (ทั้งนีน้ ักกีฬาทีจ่ ะเปลีย่ นตัว
ตองเปนนักกีฬาที่มีรายชื่อนักกีฬาเทานั้น )
7.2.2 การขอเวลานอก ขอเวลานอกไดครึง่ ละ 2 ครั้ง มีฟาลวทีม และฟาลวบุคคล
7.3 รอบแรกแขงขันแบบแบงสาย แบงออกเปน 4 สาย คือ A,B,C,D ทุกทีมแขงแบบพบกันหมด โดยเอาทีม
ที่มีคะแนนเปนที่ 1 และทีมอันดับ 2 เขารอบตอไป หากมีทีมที่คะแนนเทากันจะตัดสินโดยใชแตม ไดเสียของ
แตละทีมและถาผลตางแตมไดเสียยังเทากัน จะใชการจับสลากเพื่อตัดสิน
7.4 รอบทีส่ อง ( แขงขันแบบแพคัดออก )
ที่1 สาย A
ที่ 2 สาย C
ที่1 สาย B
ที่2 สาย D
ที่1 สาย C
ที่2 สาย A
ที่1 สาย D
ที่ 2 สาย B
7.5 รอบสุดทายจะนําทีมผูที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ มาแขงขันกันเพือ่ หาทีมที่ชนะเลิศและทีมทีแ่ พจากรอบ
รองชนะเลิศจะทําการแขงขันเพื่อชิงที่ 3
7.6 กรณีสละสิทธิ์จะถือวาแพไปดวยคะแนน 20-0 คะแนน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
8.1ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได
ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย และ ตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวผูเลนดานหลังใหชัดเจน
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9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่
ควบคุมการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขัน
หรือพักการแขงขันชัว่ คราว
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝาย
จัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริม่ การแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีมเรียงลําดับมือให
ถูกตอง ตามแบบทีค่ ณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอ กรรมการผูช ข้ี าด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการแขงขัน สําหรับ
ประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากทีค่ ณะกรรมการเรียกผูเ ขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที ผูใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมี
เหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจักการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการผูต ัดสิน ให
ปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
กอนการเขาแขงขันผูควบคุมทีมแตละทีมสามารถขอดูรายชื่อของอีกฝายได และถาตรวจสอบพบวา
มีการกระทําผิดหรือละเมิดกติกาการแขงขันขึ้น ผูควบคุมที่เปนคูกรณีสามารถประทวงทีมที่กระทําผิดหรือ
ละเมิดกติกาตอคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันหรือผูควบคุมการแขงขันกีฬาไดทันที และคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” หรือ
ผูควบคุมการแขงขันจะพิจารณาคําประทวงและชี้ขาดทันที
สําหรับการประทวงในกรณีอืน่ ๆ ใหผูควบคุมทีมยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร ภายใน 30
นาทีหลังจากการแขงขันเสร็จสิน้
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
บาสเกตบอลกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณี
ตาง ๆ ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
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กรณีกระทําผิดตามระเบียบขอที่ 5 หัวขอที่ 5.1 วาดวยคุณสมบัติของผูเ ขาแขงขันตองเปนนิสิตหรือ
นักศึกษาปริญญาคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ได
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสิทธิ์ผูเลนคนนั้นออกจาก
การแขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสินปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลคณะกรรมการผูว ินิจฉัยชีข้ าดสามารถทําการ
ตัดสินปรับแพทั้งทีมได และสามารถยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตางๆมีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันกีฬาประเภทอื่นอยู
กอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝาย กี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย นั ้น ต อ งไปดํ า เนิ น การแจ ง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน เจาหนาที่จะทําการตอเวลารายงานตัวให 15 นาทีแตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหตัดสินปรับแพ กรณีที่มีเหตุจําเปนใหวินิจฉัยชีข้ าดเปนผูตัดสินผอนผัน
หรือลงโทษตามเห็นสมควร
ขอ 14 .คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาสามารถจัดแตงตั้งผูวินิจฉัยบทลงโทษไดตามความเหมาะสม
และคณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษสามารถปฏิบัติหนา ที่ไดทันที หลังจากมีการประกาศแตง ตั้ง และ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ สามารถเสนอบทลงโทษหรือลดหยอนโทษตาง ๆ ตามความเหมาะสมที่
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษเห็นสมควรใหแกทางคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันไดพิจารณาสั่งการ
ตามความเหมาะสม
ขอ 15. ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันบาสเกตบอลกีฬา
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย(อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” ใหอํานาจในผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษในขั้นที่ 1 และใหอํานาจเต็มในการตัดสินรับรองและไมรับรองผล
การวินิจฉัยลงโทษผูฝาฝนระเบียบ ของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน ซึ่งใหถือวาผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
ขอ 16. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 17. ใหประธานจัดงานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทยและประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ 18. ถาพบผูเ ขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ใหตัดสิทธ
มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภทที่กระทําผิดกฎขอที่ 18
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ระเบียบการแขนขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การแขงขันวอลเลยบอลกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส )
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที ่เ ป น การสมควรวางระเบี ย บกี ฬ าวิ ท ยาศาสตร สั ม พั น ธ แ ห ง ประเทศไทย ว า ด ว ยการแข ง ขั น
วอลเลยบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบการแขงขัน รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบี ย บนีเ้ รี ย กว า “ระเบีย บการแข ง ขั น กี ฬาวิ ท ยาศาสตร สัม พั น ธ แ ห งประเทศไทย” วา ด ว ยการแข ง ขั น
วอลเลยบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
กํ า หนดใช ใ น
ปจจุบัน และตามแตคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชาย
4.2 ทีมหญิง
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันในแตละประเภทไดไมเกิน 1 ทีม ในแตละทีม
สงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดอยางนอย6 คน แตไมเกิน 12 คน (ตัวจริง 6 คน สํารอง 6)
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาไดตลอดเวลาไมจํากัดจํานวนครั้งและจํานวนคน (ทั้งนี้นักกีฬาที่จะทําการ
เปลี่ยนตัวไดตองเปนนักกีฬาที่มีชื่อในรายชื่อนักกีฬาเทานั้น)
7.2 จะทําการแขงขันในระบบ 2 ใน 3 เปนแบบ rally point โดยที่เซตที่ 1 และเซตที่ 2 แขงกันเซตละ 25
คะแนน สวนเซตที่ 3 แขงขัน 15 คะแนน ( 8 คะแนน เปลี่ยนขาง )
7.3 การขอเวลานอกสามารถขอไดเซตละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที พักระหวางเซต 3 นาที
7.4 ในหนึ่งเกมฝายใดทําคะแนนไดถึง 25 คะแนนกอนเปนฝายชนะในเกมนัน้
7.5 แตถาในกรณีที่สองฝายไดคะแนน 24 เทากัน ฝายใดที่ทําคะแนนไดมากกวา 2 คะแนนกอนถือวาเปนฝาย
ชนะในเกมนัน้ (คะแนนไหล)

กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21 (Atom Games 21st)

“ศรีนครินทรเกมส”

7.6 รอบแรกแขงขันแบบแบงสาย แบงออกเปน 4 สาย คือ A,B,C,D ทุกทีมแขงแบบพบกันหมด โดยเอาทีม
ที่มีคะแนนเปนที่ 1 และทีมอันดับ 2 เขารอบตอไป หากมีทีมที่คะแนนเทากันจะตัดสินโดยใชแตม ไดเสียของ
แตละทีมและถาผลตางแตมไดเสียยังเทากัน จะใชการจับสลากเพื่อตัดสิน
7.7 รอบทีส่ อง ( แขงขันแบบแพคัดออก )
ที่1 สาย A
ที่ 2 สาย C
ที่1 สาย B
ที่2 สาย D
ที่1 สาย C
ที่2 สาย A
ที่1 สาย D
ที่ 2 สาย B
7.8 รอบสุดทายจะนําทีมผูที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ มาแขงขันกันเพื่อหาทีมที่ชนะเลิศและทีมที่แพจากรอบ
รองชนะเลิศจะทําการแขงขันเพื่อชิงที่ 3
7.9 กรณีสละสิทธิ์จะถือวาแพไปดวยคะแนน 2-0 SET
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
8.1ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได
ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย และ ตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวผูเลนดานหลังใหชัดเจน
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่
ควบคุมการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขัน
หรือพักการแขงขันชัว่ คราว
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน

กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21 (Atom Games 21st)

“ศรีนครินทรเกมส”

10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝาย
จัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริม่ การแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีมเรียงลําดับมือให
ถูกตอง ตามแบบทีค่ ณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอ กรรมการผูช ข้ี าด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการแขงขัน สําหรับ
ประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที ผูใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมี
เหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจักการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการผูต ัดสิน ให
ปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
กอนการเขาแขงขันผูควบคุมทีมแตละทีมสามารถขอดูรายชื่อของอีกฝายได และถาตรวจสอบพบวา
มีการกระทําผิดหรือละเมิดกติกาการแขงขันขึ้น ผูควบคุมที่เปนคูกรณีสามารถประทวงทีมที่กระทําผิดหรือ
ละเมิดกติกาตอคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันหรือผูควบคุมการแขงขันกีฬาไดทันที และคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” หรือ
ผูควบคุมการแขงขันจะพิจารณาคําประทวงและชี้ขาดทันที
สําหรับการประทวงในกรณีอืน่ ๆ ใหผูควบคุมทีมยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร ภายใน 30
นาทีหลังจากการแขงขันเสร็จสิน้
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
วอลเลยบอลกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณี
ตาง ๆ ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดตามระเบียบขอที่ 5 หัวขอที่ 5.1 วาดวยคุณสมบัติของผูเ ขาแขงขันตองเปนนิสิตหรือ
นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ได
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสิทธิ์ผูเลนคนนั้นออกจาก
การแขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสินปรับแพทั้งทีมได
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13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลคณะกรรมการผูว ินิจฉัยชีข้ าดสามารถทําการ
ตัดสินปรับแพทั้งทีมได และสามารถยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตางๆมีเฉพาะในรอบทีท่ าํ การตรวจสอบเทานัน้ กรณีนักกีฬาติดแขงขันกีฬาประเภทอื่นอยู
กอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝาย กี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย นั ้น ต อ งไปดํ า เนิ น การแจ ง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน เจาหนาที่จะทําการตอเวลารายงานตัวให 15 นาทีแตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหตัดสินปรับแพกรณีที่มีเหตุจําเปนใหวินิจฉัยชี้ขาดเปนผูตัดสินผอนผันหรือ
ลงโทษตามเห็นสมควร
ขอ 14 .คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาสามารถจัดแตงตั้งผูวินิจฉัยบทลงโทษไดตามความเหมาะสม
และคณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษสามารถปฏิบัติหนา ที่ไดทันที หลังจากมีการประกาศแตง ตั้ง และ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ สามารถเสนอบทลงโทษหรือลดหยอนโทษตาง ๆ ตามความเหมาะสมที่
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษเห็นสมควรใหแกทางคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันไดพิจารณาสั่งการ
ตามความเหมาะสม
ขอ 15. ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันวอลเลยบอลกีฬา
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย(อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” ใหอํานาจในผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษในขั้นที่ 1 และใหอํานาจเต็มในการตัดสินรับรองและไมรับรองผล
การวินิจฉัยลงโทษผูฝาฝนระเบียบ ของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน ซึ่งใหถือวาผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
ขอ 16. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 17. ใหประธานจัดงานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทยและประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ 18. ถาพบผูเ ขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ใหตัดสิทธ
มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภทที่กระทําผิดกฎขอที่ 18
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ระเบียบการแขนขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การแขงขันเซปกตะกรอกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส )
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบกีฬาวิทยาศาสตรสัม พันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันเซปก
ตะกรอกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบการแขงขัน รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวยการแขงขันเซปก
ตะกรอ กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ ( ISTAF ) ซึ่งสมาคมเซปกตะกรอแหงประเทศ
ไทยประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน และตามแตคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชาย
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 1 ทีม ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬา
สมัครเขารวมการแขงขันไดอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน (ตัวจริง 3 คน สํารอง 2)
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 รอบแรกแบงออกเปน 4 สาย โดยการจับสลากและในแตละสายใหแขงขันแบบพบกันหมด โดยทีมทีไ่ ด
ที่ 1 และที่ 2 ของแตละสาย จะผานเขาไปแขงขันในรอบตอไป
7.2 กรณีที่แตมเสมอกัน ใหตรวจสอบ SET ไดเสีย หากเสมอกันอีกใหใชการตัดสินโดย HEAD TO HEAD
หากเสมออีกใหใชการจับฉลาก
7.3 รอบทีส่ อง ( แขงขันแบบแพคัดออก )
• ที่ 1 สาย A พบที่ 2 สาย C
• ที่ 2 สาย A พบที่ 1 สาย C
• ที่ 1 สาย B พบที่ 2 สาย D
• ที่ 2 สาย B พบที่ 1 สาย D
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7.4 รอบทีส่ าม
• ผูชนะระหวางที่ 1 สาย A พบที่ 2 สาย C พบกับผูชนะระหวางที่ 2 สาย B พบที่ 1 สาย D
• ผูชนะระหวางที่ 1 สาย C พบที่ 2 สาย A พบกับผูชนะระหวางที่ 2 สาย D พบที่ 1 สาย B
7.5 แขงขัน SET ละ 21 แตม นับคะแนนแบบ Rally Point ชนะอยางนอย 2 ใน 3 SET SET ที่ 3 แขง 15
แตม
7.6 ในกรณีที่แตมอยูที่ 20 ตอ 20 ใหใชการ DEUCE (หาผูชนะที่แตมมากกวาคูตอสู 2 แตม)
7.7 กรณีสละสิทธิ์จะถือวาแพไปดวยคะแนน 2-0 SET
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
8.1 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได
ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย และ ตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวผูเลนดานหลังใหชัดเจน
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่
ควบคุมการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขัน
หรือพักการแขงขันชัว่ คราว
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝาย
จัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริม่ การแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีมเรียงลําดับมือให
ถูกตอง ตามแบบทีค่ ณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอ กรรมการผูช ข้ี าด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการแขงขัน สําหรับ
ประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที ผูใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมี
เหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจักการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการผูต ัดสิน ให
ปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
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กอนการเขาแขงขันผูควบคุมทีมแตละทีมสามารถขอดูรายชื่อของอีกฝายได และถาตรวจสอบพบวา
มีการกระทําผิดหรือละเมิดกติกาการแขงขันขึ้น ผูควบคุมที่เปนคูกรณีสามารถประทวงทีมที่กระทําผิดหรือ
ละเมิดกติกาตอคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันหรือผูควบคุมการแขงขันกีฬาไดทันที และคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” หรือ
ผูควบคุมการแขงขันจะพิจารณาคําประทวงและชี้ขาดทันที
สําหรับการประทวงในกรณีอืน่ ๆ ใหผูควบคุมทีมยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร ภายใน 30
นาทีหลังจากการแขงขันเสร็จสิน้
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
เซปกตะกรอกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณี
ตาง ๆ ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดตามระเบียบขอที่ 5 หัวขอที่ 5.1 วาดวยคุณสมบัติของผูเ ขาแขงขันตองเปนนิสิตหรือ
นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ได
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสิทธิ์ผูเลนคนนั้นออกจาก
การแขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสินปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลคณะกรรมการผูว ินิจฉัยชีข้ าดสามารถทําการ
ตัดสินปรับแพทั้งทีมได และสามารถยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตางๆมีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันกีฬาประเภทอื่นอยู
กอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝาย กี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย นั ้น ต อ งไปดํ า เนิ น การแจ ง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน เจาหนาที่จะทําการตอเวลารายงานตัวให 15 นาทีแตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหตัดสินปรับแพ กรณีที่มีเหตุจําเปนใหวินิจฉัยชีข้ าดเปนผูตัดสินผอนผัน
หรือลงโทษตามเห็นสมควร
ขอ 14 .คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาสามารถจัดแตงตั้งผูวินิจฉัยบทลงโทษไดตามความเหมาะสม
และคณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษสามารถปฏิบัติหนา ที่ไดทันที หลังจากมีการประกาศแตง ตั้ง และ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ สามารถเสนอบทลงโทษหรือลดหยอนโทษตาง ๆ ตามความเหมาะสมที่
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษเห็นสมควรใหแกทางคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันไดพิจารณาสั่งการ
ตามความเหมาะสม
ขอ 15. ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันเซปกตะกรอกีฬา
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย(อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” ใหอํานาจในผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษในขั้นที่ 1 และใหอํานาจเต็มในการตัดสินรับรองและไมรับรองผล
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การวินิจฉัยลงโทษผูฝาฝนระเบียบ ของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน ซึ่งใหถือวาผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
ขอ 16. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 17. ใหประธานจัดงานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทยและประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ 18. ถาพบผูเ ขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ใหตัดสิทธ
มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภทที่กระทําผิดกฎขอที่ 18
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ระเบียบการแขนขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การแขงขันแบตมินตันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส )
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันแบตมินตัน
กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบการแขงขัน รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวยการแขงขัน
แบตมินตันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาแบตมินตัน
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมแบตมินตันแหงประเทศไทย กํ า หนดใช ใ นป จ จุ บั น
และตามแต
คณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ชายเดีย่ ว
4.2 หญิงเดี่ยว
4.3 ชายคู
4.4 หญิงคู
4.5 คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภทเดี่ยว ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได 1 คน ไมมีสํารอง
ถาจะเปลี่ยนตัว ยึดรายชื่อคนแขงแมทชแรก และตองเลนคนเดียวกันตลอดแมทช
6.2 ประเภทคู ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได 2 คน ไมมีสํารอง
6.3 ประเภทผสม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได 2 คน ไมมีสํารอง ( ชาย 1 คน หญิง 1 คน )
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 จะทําการแขงขันในระบบ 2 ใน 3 เซต (Rally Point)
7.1.1 ประเภทเดี่ยว แขงเซตละ 15 คะแนน
7.1.2 ประเภทคู แขงเซตละ 11 คะแนน
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7.2 ในกรณีที่คะแนนทั้ง 2 ฝายเทากันที่ 14 หรือ 10 คะแนน ฝายใดที่ทําคะแนนได 2 คะแนนกอนก็ถือวา
เปนฝายชนะ
7.3 การแขงขันจะดําเนินเกมสไปเรื่อย ๆ ยกเวนมีผูเลนฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้ง 2 ฝายขอสิทธิ์ในการหยุด
ระหวางเกมสการแขงขัน ซึง่ ขอได SETละหนึ่งครั้งตอทีม โดยสามารถพักไดไมเกิน 2 นาที
7.4 การแขงขันแบงออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายลาง โดยใชการแขงขันแบบแพคัดออก
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
8.1ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได
ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 เปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมแบตมินตันแหงประเทศไทยใหการรับรอง
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่
ควบคุมการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขัน
หรือพักการแขงขันชัว่ คราว
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝาย
จัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริม่ การแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีมเรียงลําดับมือให
ถูกตอง ตามแบบทีค่ ณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอ กรรมการผูช ข้ี าด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการแขงขัน สําหรับ
ประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที ผูใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมี
เหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจักการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการผูต ัดสิน ให
ปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
กอนการเขาแขงขันผูควบคุมทีมแตละทีมสามารถขอดูรายชื่อของอีกฝายได และถาตรวจสอบพบวา
มีการกระทําผิดหรือละเมิดกติกาการแขงขันขึ้น ผูควบคุมที่เปนคูกรณีสามารถประทวงทีมที่กระทําผิดหรือ
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ละเมิดกติกาตอคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันหรือผูค วบคุมการแขงขันกีฬาไดทันที และคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” หรือ
ผูควบคุมการแขงขันจะพิจารณาคําประทวงและชี้ขาดทันที
สําหรับการประทวงในกรณีอื่น ๆ ใหผูควบคุมทีมยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร ภายใน 30
นาทีหลังจากการแขงขันเสร็จสิน้
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
แบตมินตันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณีต า ง
ๆ ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดตามระเบียบขอที่ 5 หัวขอที่ 5.1 วาดวยคุณสมบัติของผูเ ขาแขงขันตองเปนนิสิตหรือ
นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ได
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสิทธิ์ผูเลนคนนั้นออกจาก
การแขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสินปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลคณะกรรมการผูว ินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการ
ตัดสินปรับแพทั้งทีมได และสามารถยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตางๆมีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันกีฬาประเภทอื่นอยู
กอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝาย กี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย นั ้น ต อ งไปดํ า เนิ น การแจ ง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน เจาหนาที่จะทําการตอเวลารายงานตัวให 15 นาทีแตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหตัดสินปรับแพ กรณีที่มีเหตุจําเปนใหวินิจฉัยชีข้ าดเปนผูตัดสินผอนผัน
หรือลงโทษตามเห็นสมควร
ขอ 14 .คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาสามารถจัดแตงตั้งผูวินิจฉัยบทลงโทษไดตามความเหมาะสม
และคณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษสามารถปฏิบัติหนา ที่ไดทันที หลังจากมีการประกาศแตง ตั้ง และ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ สามารถเสนอบทลงโทษหรือลดหยอนโทษตาง ๆ ตามความเหมาะสมที่
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษเห็นสมควรใหแกทางคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันไดพิจารณาสั่งการ
ตามความเหมาะสม
ขอ 15. ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันแบตมินตันกีฬา
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย(อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” ใหอํานาจในผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษในขั้นที่ 1 และใหอํานาจเต็มในการตัดสินรับรองและไมรับรองผล
การวินิจฉัยลงโทษผูฝาฝนระเบียบ ของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน ซึ่งใหถือวาผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
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ขอ 16. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 17. ใหประธานจัดงานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทยและประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ 18. ถาพบผูเ ขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ใหตัดสิทธ
มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภทที่กระทําผิดกฎขอที่ 18
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ระเบียบการแขนขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การแขงขันเทนนิสกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส )
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันเทนนิสกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบการแขงขัน รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวยการแขงขัน
เทนนิสกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเทนนิส กี ฬ า
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมเทนนิสแหงประเทศไทยกําหนดใชในปจจุบัน และตามแต คณะกรรมการ
จัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ชายเดีย่ ว
4.2 หญิงเดี่ยว
4.3 ชายคู
4.4 หญิงคู
4.5 คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภทเดี่ยว ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได 1 คน ไมมีสํารอง
ถาจะเปลี่ยนตัว ยึดรายชื่อคนแขงแมทชแรก และตองเลนคนเดียวกันตลอดแมทช
6.2 ประเภทคู ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได 2 คน ไมมีสํารอง
6.3 ประเภทผสม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได 2 คน ไมมีสํารอง( ชาย 1 คน หญิง 1 คน )
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 จะทําการแขงขันในระบบ 8 เกม ทั้งหมดทุกประเภท
7.2 ทุกประเภทใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายลาง โดยวิธีจับสลาก
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7.3 ใหผูชนะครั้งสุดทายในแตละสายแขงขันชิงชนะเลิศ สวนผูแพครั้งสุดทายใน แตละสายจะใหทําการ
แขงขันชิงที่ 3
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
8.1ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได
ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 เปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมเทนนิสแหงประเทศไทยใหการรับรอง
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่
ควบคุมการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขัน
หรือพักการแขงขันชัว่ คราว
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝาย
จัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริม่ การแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีมเรียงลําดับมือให
ถูกตอง ตามแบบทีค่ ณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอ กรรมการผูช ข้ี าด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการแขงขัน สําหรับ
ประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที ผูใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมี
เหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจักการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการผูต ัดสิน ให
ปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
กอนการเขาแขงขันผูควบคุมทีมแตละทีมสามารถขอดูรายชื่อของอีกฝายได และถาตรวจสอบพบวา
มีการกระทําผิดหรือละเมิดกติกาการแขงขันขึ้น ผูควบคุมที่เปนคูกรณีสามารถประทวงทีมที่กระทําผิดหรือ
ละเมิดกติกาตอคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันหรือผูค วบคุมการแขงขันกีฬาไดทันที และคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” หรือ
ผูควบคุมการแขงขันจะพิจารณาคําประทวงและชี้ขาดทันที
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สําหรับการประทวงในกรณีอื่น ๆ ใหผูควบคุมทีมยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร ภายใน 30
นาทีหลังจากการแขงขันเสร็จสิน้
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
เทนนิสกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณีตาง ๆ
ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดตามระเบียบขอที่ 5 หัวขอที่ 5.1 วาดวยคุณสมบัติของผูเ ขาแขงขันตองเปนนิสิตหรือ
นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ได
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสิทธิ์ผูเลนคนนั้นออกจาก
การแขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสินปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลคณะกรรมการผูว ินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการ
ตัดสินปรับแพทั้งทีมได และสามารถยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตางๆมีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันกีฬาประเภทอื่นอยู
กอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝาย กี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย นั ้น ต อ งไปดํ า เนิ น การแจ ง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน เจาหนาที่จะทําการตอเวลารายงานตัวให 15 นาทีแตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหตัดสินปรับแพ กรณีที่มีเหตุจําเปนใหวินิจฉัยชีข้ าดเปนผูตัดสินผอนผัน
หรือลงโทษตามเห็นสมควร
ขอ 14 .คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาสามารถจัดแตงตั้งผูวินิจฉัยบทลงโทษไดตามความเหมาะสม
และคณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษสามารถปฏิบัติหนา ที่ไดทันที หลังจากมีการประกาศแตง ตั้ง และ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ สามารถเสนอบทลงโทษหรือลดหยอนโทษตาง ๆ ตามความเหมาะสมที่
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษเห็นสมควรใหแกทางคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันไดพิจารณาสั่งการ
ตามความเหมาะสม
ข อ 15. ระเบี ย บการแข ง ขั น กี ฬ าวิ ท ยาศาสตร สั ม พั น ธ แ ห ง ประเทศไทย ว า ด ว ยการแข ง ขั น เทนนิ ส กี ฬ า
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย(อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” ใหอํานาจในผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษในขั้นที่ 1 และใหอํานาจเต็มในการตัดสินรับรองและไมรับรองผล
การวินิจฉัยลงโทษผูฝาฝนระเบียบ ของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน ซึ่งใหถือวาผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
ขอ 16. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 17. ใหประธานจัดงานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทยและประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้
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ขอ 18. ถาพบผูเ ขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ใหตัดสิทธ
มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภทที่กระทําผิดกฎขอที่ 18

กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21 (Atom Games 21st)

“ศรีนครินทรเกมส”

ระเบียบการแขนขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การแขงขันเทเบิลเทนนิสกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส )
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันเทเบิล
เทนนิสกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบการแขงขัน รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวยการแขงขัน
เทเบิลเทนนิสกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
3.2 ให ใชก ติกาการแขง ขันซึ่งสมาคมเทเบิล เทนนิสแหงประเทศไทยกํ าหนดใช ในป จ จุบั น และตามแต
คณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ชายเดีย่ ว
4.2 หญิงเดี่ยว
4.3 ชายคู
4.4 หญิงคู
4.5 คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภทเดี่ยว ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได 1 คน ไมมีสํารอง
6.2 ประเภทคู ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได 2 คน ไมมีสํารอง
6.3 ประเภทผสม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได 2 คน ( ชาย 1 คน หญิง 1 คน )
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 จะทําการแขงขันในระบบ 2 ใน 3 เซต
7.2 ในแตละเกมสจะเลน 11 แตม โดยเปลี่ยนเสิรฟกันคนละ 2 ลูก ยกเวนถาทัง้ สองฝายทําคะแนนได 10
คะแนนเทากัน จะตองเลนตอไปโดยฝายใดทําคะแนนไดมากกวาอีกฝาย 2 คะแนน จะเปนฝายชนะ
7.3 การแขงขันแบงออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายลาง โดยใชการแขงขันแบบแพคัดออก
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ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
8.1ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได
ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 อุปกรณในการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณแขงขันที่
องคกรกีฬานั้นๆใหการรับรอง หรือเปนอุปกรณการแขงขันที่คณะกรรมการจัดการแขงขันรับรองมาตรฐาน
สําหรับใชในการแขงขัน
9.2 วิธดี าํ เนินการ
9.2.1 กติกาการแขงขัน ใหใชกติกาของสมาพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ ( ITTF ) ฉบับปรับปรุง ซึ่ง
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใชอยูในปจจุบัน
9.2.2 โตะ และลูกเทเบิลเทนนิส ที่ใชแขงขัน ใชรายการทีส่ มาพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติรับรอง ใช
ลูกเทเบิลเทนนิสสีสม ขนาด 40 มิลลิเมตร
9.2.3 หนาไมทั้งสองดาน ดานหนึ่งตองเปนสีแดงสด (BRIGHT RED) และอีกดานตองเปนสีดํา
(BLACK) เทานั้น ดานที่ใชตีลูกตองเปนแผนยางที่สมาพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติรับรอง
9.2.4 เครื่องแตงกายของผูเลน ไดแก เสื้อแขนสั้น กางเกงหรือกระโปรงตองไมเปนสีแสด
และสีเหลือง
9.2.5 ผูเขาแขงขันประเภทคู จะตองแตงกายดวยชุดที่เหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน
9.2.6 นักกีฬาที่ลงแขงขัน ตองใสเสื้อทับในกางเกงและสวมถุงเทา รองเทา ใหเรียบรอยหากผิด
ขอบังคับนี้ไมมีสิทธิ์ลงแขงขัน
9.2.7 ชุดวอรม หรือสวนหนึ่งสวนใดของชุดวอรม จะใชใสขณะแขงขันไมได ยกเวนกรณีที่ไดรับ
อนุญาตจากผูชี้ขาด
9.2.8 การจัดการแขงขัน จัดการแขงขันแพคดั ออกในรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ผลการแขงขันใหถือ
เกณฑแพชนะ 2 ใน 3 เกม หรือ(มติในที่ประชุม)จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝาย
จัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาทีด่ ีและตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริม่ การแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีมเรียงลําดับมือให
ถูกตอง ตามแบบทีค่ ณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอ กรรมการผูช ข้ี าด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการแขงขัน สําหรับ
ประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
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10.5 หลังจากทีค่ ณะกรรมการเรียกผูเ ขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที ผูใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมี
เหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจักการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการผูต ัดสิน ให
ปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
กอนการเขาแขงขันผูควบคุมทีมแตละทีมสามารถขอดูรายชื่อของอีกฝายได และถาตรวจสอบพบวา
มีการกระทําผิดหรือละเมิดกติกาการแขงขันขึ้น ผูควบคุมที่เปนคูกรณีสามารถประทวงทีมที่กระทําผิดหรือ
ละเมิดกติกาตอคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันหรือผูค วบคุมการแขงขันกีฬาไดทันที และคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” หรือ
ผูควบคุมการแขงขันจะพิจารณาคําประทวงและชี้ขาดทันที
สําหรับการประทวงในกรณีอื่น ๆ ใหผูควบคุมทีมยืน่ คําประทวงเปนลายลักษณอักษร ภายใน 30
นาทีหลังจากการแขงขันเสร็จสิน้
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
เทเบิลเทนนิสกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณีตาง
ๆ ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดตามระเบียบขอที่ 5 หัวขอที่ 5.1 วาดวยคุณสมบัติของผูเ ขาแขงขันตองเปนนิสิตหรือ
นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ได
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสิทธิ์ผูเลนคนนั้นออกจาก
การแขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสินปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลคณะกรรมการผูว ินิจฉัยชีข้ าดสามารถทําการ
ตัดสินปรับแพทั้งทีมได และสามารถยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตางๆมีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันกีฬาประเภทอื่นอยู
กอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝาย กี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย นั ้น ต อ งไปดํ า เนิ น การแจ ง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน เจาหนาที่จะทําการตอเวลารายงานตัวให 15 นาทีแตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหตัดสินปรับแพ กรณีที่มีเหตุจําเปนใหวินิจฉัยชีข้ าดเปนผูตัดสินผอนผัน
หรือลงโทษตามเห็นสมควร
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ขอ 14 .คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาสามารถจัดแตงตั้งผูวินิจฉัยบทลงโทษไดตามความเหมาะสม
และคณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษสามารถปฏิบัติหนา ที่ไดทันที หลังจากมีการประกาศแตง ตั้ง และ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ สามารถเสนอบทลงโทษหรือลดหยอนโทษตาง ๆ ตามความเหมาะสมที่
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษเห็นสมควรใหแกทางคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันไดพิจารณาสั่งการ
ตามความเหมาะสม
ขอ 15. ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันเทเบิลเทนนิสกีฬา
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย(อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” ใหอํานาจในผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษในขั้นที่ 1 และใหอํานาจเต็มในการตัดสินรับรองและไมรับรองผล
การวินิจฉัยลงโทษผูฝาฝนระเบียบ ของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน ซึ่งใหถือวาผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
ขอ 16. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 17. ใหประธานจัดงานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทยและประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ 18. ถาพบผูเ ขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ใหตัดสิทธ
มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภทที่กระทําผิดกฎขอที่ 18
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ระเบียบการแขนขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การแขงขันเปตองกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส )
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันเปตองกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบการแขงขัน รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวยการแขงขัน
เปตองกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเปตอง กี ฬ า
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันตามกติกาสากลของการเลนกีฬาเปตอง และตามแตคณะกรรมการจัดการแขงขัน
เห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชาย
4.2 ทีมหญิง
4.3 คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภททีมใหแตละมหาวิทยาลัยสงไดไมเกิน 1 ทีม ทีมละไมต่ํากวา 3 คน แตไมเกิน 4 คน (ตัวจริง 3
คน สํารอง 1 คน)
6.2 ประเภทคูผสม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงไดไมเกิน 1 ทีม ทีมละ 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 ใหแบงออกเปนสาย ๆ ละ ไมเกิน 4 ทีม แตตองไมนอยกวา 3 ทีมโดยวิธีจับสลาก และใหในแตละสาย
ดําเนินการแขงขันดังนี้
7.1.1 การแขงขันครั้งที่ 1
- หมายเลข 1 พบกับหมายเลข 2 ในคูแรกของสาย
- หมายเลข 3 พบกับหมายเลข 4 ในคูที่สองของสาย
7.1.2 การแขงขันครั้งที่ 2
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- ทีมชนะพบกับทีมชนะในแตละคูของสาย ทีมชนะผานเขารอบเปนที่ 1 ของสาย ทีมแพรอ
การแขงขันครั้งที่ 3
- ทีมแพพบกับทีมแพ ในแตละคูข องการแขงขันรอบที่ 1 ของสาย ทีมชนะรอการแขงขันครั้งที่ 3
ทีมแพตกรอบ
7.1.3 การแขงขันครั้งที่ 3
เปนการแขงขันระหวางทีมที่มีคะแนนเทากัน (ชนะ 1 ครั้ง แพ 1 ครั้ง) ทีมชนะผานเขารอบเปนที่ 2
ของสาย ทีมแพตกรอบ
7.2 รอบกอนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีมสุดทาย) ใหใชวิธีจับสลากประกบคูแขงขันแบบแพคัดออก ทีมชนะ
เขารอบ ทีมแพตกรอบ
7.3 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ใหใชวิธีจับสลากประกบคูแขงขันแบบแพคัดออก ทีมชนะเขา
แขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพชิงอันดับที่ 3
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
8.1ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได
ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่
ควบคุมการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขัน
หรือพักการแขงขันชัว่ คราว
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝาย
จัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริม่ การแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีมเรียงลําดับมือให
ถูกตอง ตามแบบทีค่ ณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอ กรรมการผูช ข้ี าด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการแขงขัน สําหรับ
ประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที ผูใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมี
เหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจักการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการผูต ัดสิน ให
ปรับเปนแพ
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ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
กอนการเขาแขงขันผูควบคุมทีมแตละทีมสามารถขอดูรายชื่อของอีกฝายได และถาตรวจสอบพบวา
มีการกระทําผิดหรือละเมิดกติกาการแขงขันขึ้น ผูควบคุมที่เปนคูกรณีสามารถประทวงทีมที่กระทําผิดหรือ
ละเมิดกติกาตอคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันหรือผูควบคุมการแขงขันกีฬาไดทันที และคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” หรือ
ผูควบคุมการแขงขันจะพิจารณาคําประทวงและชี้ขาดทันที
สําหรับการประทวงในกรณีอืน่ ๆ ใหผูควบคุมทีมยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร ภายใน 30
นาทีหลังจากการแขงขันเสร็จสิน้
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
เปตองกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณีตาง ๆ
ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดตามระเบียบขอที่ 5 หัวขอที่ 5.1 วาดวยคุณสมบัติของผูเ ขาแขงขันตองเปนนิสิตหรือ
นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ได
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสิทธิ์ผูเลนคนนั้นออกจาก
การแขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสินปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลคณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการ
ตัดสินปรับแพทั้งทีมได และสามารถยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตางๆมีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันกีฬาประเภทอื่นอยู
กอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝาย กี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย นั ้น ต อ งไปดํ า เนิ น การแจ ง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน เจาหนาที่จะทําการตอเวลารายงานตัวให 15 นาทีแตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหตัดสินปรับแพ กรณีที่มีเหตุจําเปนใหวินิจฉัยชีข้ าดเปนผูตัดสินผอนผัน
หรือลงโทษตามเห็นสมควร
ขอ 14 .คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาสามารถจัดแตงตั้งผูวินิจฉัยบทลงโทษไดตามความเหมาะสม
และคณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษสามารถปฏิบัติหนา ที่ไดทันที หลังจากมีการประกาศแตง ตั้ง และ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ สามารถเสนอบทลงโทษหรือลดหยอนโทษตาง ๆ ตามความเหมาะสมที่
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คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษเห็นสมควรใหแกทางคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันไดพิจารณาสั่งการ
ตามความเหมาะสม
ข อ 15. ระเบี ย บการแข ง ขั น กี ฬ าวิ ท ยาศาสตร สั ม พั น ธ แ ห ง ประเทศไทย ว า ด ว ยการแข ง ขั น เปตองกี ฬ า
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย(อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” ใหอํานาจในผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษในขั้นที่ 1 และใหอํานาจเต็มในการตัดสินรับรองและไมรับรองผล
การวินิจฉัยลงโทษผูฝาฝนระเบียบ ของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน ซึ่งใหถือวาผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
ขอ 16. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 17. ใหประธานจัดงานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทยและประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ 18. ถาพบผูเ ขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ใหตัดสิทธ
มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภทที่กระทําผิดกฎขอที่ 18
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ระเบียบการแขนขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การแขงขันหมากกระดานกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส )
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันหมาก
กระดานวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบการแขงขัน รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวยการแขงขัน
หมากกระดานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใ ชขอบั งคับ การแขงขั นกีฬ าวิทยาศาสตร สัมพัน ธแห งประเทศไทย วาด วยการแขงขัน กีฬาหมาก
กระดาน กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย และตามแตคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
3.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ตามสากลที่สมาคมในประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 หมากรุกไทย
ประเภทบุคคล
4.2 หมากลอม
ประเภทบุคคล
4.3 A-Math
ประเภทบุคคล
4.4 Crossword
ประเภทบุคคล (กีฬาสาธิต)
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาแขงขันประเภทบุคคลไดแค 1 คนเทานัน้
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬาในคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” กําหนดวิธี
จัดการแขงขันตามความเหมาะสมรวมทั้งกําหนดวิธีปฏิบัติอื่นๆในการแขงขัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
8.1ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได
ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย

กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21 (Atom Games 21st)

“ศรีนครินทรเกมส”

9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่
ควบคุมการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขัน
หรือพักการแขงขันชัว่ คราว
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝาย
จัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาทีด่ ีและตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริม่ การแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีมเรียงลําดับมือให
ถูกตอง ตามแบบทีค่ ณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอ กรรมการผูช ข้ี าด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการแขงขัน สําหรับ
ประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากทีค่ ณะกรรมการเรียกผูเ ขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที ผูใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมี
เหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจักการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการผูต ัดสิน ให
ปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
กอนการเขาแขงขันผูควบคุมทีมแตละทีมสามารถขอดูรายชื่อของอีกฝายได และถาตรวจสอบพบวา
มีการกระทําผิดหรือละเมิดกติกาการแขงขันขึ้น ผูควบคุมที่เปนคูกรณีสามารถประทวงทีมที่กระทําผิดหรือ
ละเมิดกติกาตอคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันหรือผูค วบคุมการแขงขันกีฬาไดทันที และคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” หรือ
ผูควบคุมการแขงขันจะพิจารณาคําประทวงและชี้ขาดทันที
สําหรับการประทวงในกรณีอื่น ๆ ใหผูควบคุมทีมยืน่ คําประทวงเปนลายลักษณอักษร ภายใน 30
นาทีหลังจากการแขงขันเสร็จสิน้
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
หมากกระดานกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ( อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณี
ตาง ๆ ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
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กรณีกระทําผิดตามระเบียบขอที่ 5 หัวขอที่ 5.1 วาดวยคุณสมบัติของผูเ ขาแขงขันตองเปนนิสิตหรือ
นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ได
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสิทธิ์ผูเลนคนนั้นออกจาก
การแขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน คณะกรรมการผูวินิจฉัยชี้ขาดสามารถทําการตัดสินปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลคณะกรรมการผูว ินิจฉัยชีข้ าดสามารถทําการ
ตัดสินปรับแพทั้งทีมได และสามารถยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตางๆมีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันกีฬาประเภทอื่นอยู
กอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝาย กี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย นั ้น ต อ งไปดํ า เนิ น การแจ ง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน เจาหนาที่จะทําการตอเวลารายงานตัวให 15 นาทีแตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหตัดสินปรับแพ กรณีที่มีเหตุจําเปนใหวินิจฉัยชีข้ าดเปนผูตัดสินผอนผัน
หรือลงโทษตามเห็นสมควร
ขอ 14 .คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาสามารถจัดแตงตั้งผูวินิจฉัยบทลงโทษไดตามความเหมาะสม
และคณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษสามารถปฏิบัติหนา ที่ไดทันที หลังจากมีการประกาศแตง ตั้ง และ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ สามารถเสนอบทลงโทษหรือลดหยอนโทษตาง ๆ ตามความเหมาะสมที่
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษเห็นสมควรใหแกทางคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันไดพิจารณาสั่งการ
ตามความเหมาะสม
ขอ 15. ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันหมากกระดานกีฬา
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย(อะตอมเกมส ) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” ใหอํานาจในผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษในขั้นที่ 1 และใหอํานาจเต็มในการตัดสินรับรองและไมรับรองผล
การวินิจฉัยลงโทษผูฝาฝนระเบียบ ของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน ซึ่งใหถือวาผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
ขอ 16. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 17. ใหประธานจัดงานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทยและประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ 18. ถาพบผูเ ขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ใหตัดสิทธ
มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภทที่กระทําผิดกฎขอที่ 18

