ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันฟุตบอล กีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันฟุตบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันฟุตบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 3. ระเบียบและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันฟุตบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอล
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน
หรือตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
ประเภททีมชาย
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดสถาบันละ 1 ทีม
ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 25 คน
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 รอบแรกใหแบงออกเปน 4 สาย โดยวิธีจบั ฉลาก และในแตละสายแขงขันแบบพบกันหมด
ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสาย เขาทําการแขงขันในรอบตอไป
7.2 รอบที่สองใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหจับฉลากทีมอันดับที่ 1 ของสาย เขาสู
ตําแหนงทีมยืน และใหจับสลากทีมอันดับที่ 2 ของสายมาประกบคูกับทีมอันดับที่ 1
โดยทีมที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรกตองไมพบกันในรอบนี้
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7.3 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศใหแขงขันแบบแพคัดออก ตามสายการแขงขัน ดังนี้
ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย C
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย C

รอบรองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย B
7.4 ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศแขงขัน
ชิงอันดับ 3
7.5 เวลาที่ใชในการแขงขัน
(1) รอบแรกใหใชเวลาในการแขงขันคูละ 60 นาที แบงเปน 2 ตอน ๆ ละ 30 นาที
โดยหยุดพักระหวางตอน 10 นาที
(2) รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ใหใชเวลาในการแขงขันคูละ 80 นาที
แบงออกเปน 2 ตอน ๆ ละ 40 นาที โดยหยุดพักระหวางตอน 10 นาที และถาปรากฏผล
เสมอกันใหหยุดพัก 5 นาที แลวตอเวลาการแขงขันพิเศษออกไปอีก 20 นาที แบงออกเปน
2 ตอน ๆ ละ 10 นาที ไมมีหยุดพักระหวางตอนและแขงขันเต็มเวลา หากหมดเวลาแลว
ยังเสมอกันอีกใหเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื่อหาผูชนะ
7.6 การแขงขันรอบแรก ใหนับคะแนนดังนี้
(1) ใหทีมชนะได 3 คะแนน เสมอได 1 คะแนน และแพได 0 คะแนน
(2) ในกรณีที่มีทีมไดคะแนนรวมเทากันในแตละสาย จะตองพิจารณาใหทมี ใดทีมหนึ่ง
เขาแขงขันรอบตอไป การพิจารณาใหเปนตามลําดับ ดังนี้
- ผลตางของประตูไดเสีย
- จํานวนประตูที่ยิงไดมากกวา
- พิจารณาผลการแขงขันเฉพาะคูกรณี (Head to Head)
- จับฉลากเพือ่ หาทีมเขารอบ
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7.7 การเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันในระหวางการแขงขัน
(1) ระหวางการแขงขันรวมทั้งการตอเวลา ใหเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน ไดไมเกิน 5 คน จากผูเขา
แขงขันสํารองที่ไดระบุไวกอนการแขงขันครั้งนั้น
(2) ผูเขาแขงขันในระหวางการแขงขัน ที่เปลี่ยนตัวออกไปแลว จะกลับเขาเลนในครั้งนั้นอีก
ไมได
7.8 ตลอดการแขงขันจะมีการพักตัวผูเลนในการแขงขันในรอบตอไปในกรณี
(1) ผูเลนไดรับใบเหลืองติดตอกัน 2 นัด จะถูกลงโทษหามลงแขงในครั้งตอไป 1 ครั้ง
(2) ผูเลนไดรับใบแดงจะถูกลงโทษหามลงแขงในครั้งตอไป 1 ครั้ง
7.9 กรรมการในสนามสามารถตักเตือนหรือลงโทษดวยการใหใบแดงหรือใบเหลือง โดย
(1) ใบเหลือง จะถูกปรับเปนเงิน 50 บาท
(2) ใบแดง จะถูกปรับเปนเงิน 100 บาท
(3) กรณีโดนใบเหลืองสองใบ แลวไดรับใบแดง จะถูกปรับเปนเงิน 100 บาท
7.10 ผูเขาแขงขันที่ไดใบเหลืองหรือใบแดง จะถูกบันทึกรายชื่อไว และ เมือ่ สิ้นสุดการแขงขัน
ใหกรรมการจัดการแขงขัน แจงผูควบคุมทีมใหชําระคาปรับในทันที ถาฝาฝนการจายคาปรับ
จะทําการตัดสิทธิ์การแขงขันในครั้งตอไป
7.11 ทีมที่ไมมาแขงขันหรือไมพรอมที่จะแขงขัน หรือมีผูเขาแขงขันนอยกวา 7 คน หลังจาก
เวลาที่กําหนดไว 15 นาที ใหถือวาทีมนั้นไมมาแขงขันตามที่กําหนด หรือกรณีสละสิทธิ์
จะปรับแพดวยผลการแขงขัน 0 : 2
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ใหเปนไปตามระเบียบหรือกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามลงแขงขันหรือพักการแขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขัน
เปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ฯ ใหการรับรอง หรือใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
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10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันตามแบบ
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการผูชี้ขาด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน ทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
(อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดี ยืน่ ประทวง
(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวงทัง้ นี้ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายในเวลา 7 วันนับแตวัน
สิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนัน้
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวง
(2) การประทวงที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรบั การพิจารณา
12.1.4 การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
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12.1.5 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดีหรือ
รองคณบดี ยืน่ อุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพ ิจารณาโดยให
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่มีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันฟุตบอล
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”ดวยกรณีตาง ๆ ใหลงโทษได
ตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการ
แขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการตัดสิน
ใหปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันประเภทอื่น
อยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้น ตองไปดําเนินการแจง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานัน้ ๆ กอน เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
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ขอ 15. ถาผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สดุ
ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันบาสเกตบอล กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันบาสเกตบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันบาสเกตบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันบาสเกตบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ซึ่งสมาคม
บาสเกตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยางเปนทางการ
ในปจจุบนั และ/หรือตามคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ประเภททีมชาย
4.2 ประเภททีมหญิง
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม ในแตละทีม
สงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 เวลาที่ใชในการแขงขัน
7.1.1 เวลาที่ใชในการแขงขัน จะแบงออกเปน 4 ควอรเตอร ๆ ละ 10 นาที
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7.2

7.3

7.4

7.5

ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย C
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย C
ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย B

7.1.2 รอบแรกไมมกี ารหยุดเวลา ยกเวนกรณีของเวลานอกเทานั้น
7.1.3 รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะทําการหยุดเวลาทุกครั้งที่ลูกตาย
7.1.4 ขอเวลานอกไดควอรเตอร ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 30 วินาที
7.1.5 พักระหวางควอรเตอร 3 นาที
กติกาอื่น ๆ
7.2.1 การเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันในระหวางการแขงขันสามารถทําการเปลี่ยนตัวนักกีฬาได
ตลอดเวลาไมจํากัดจํานวนครั้ง และจํานวนคน จากผูเขาแขงขันสํารองที่ไดระบุไวกอน
การแขงขันครัง้ นั้น
รอบแรกใหแบงออกเปน 4 สาย โดยวิธีจบั ฉลาก และในแตละสายแขงขันแบบพบกันหมด
ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสาย หากมีทีมที่คะแนนเทากันจะตัดสินโดยใชแตม
ได เสีย ของแตละทีม และถาผลตางแตมได เสีย ยังเทากัน จะใชการจับสลากเพื่อตัดสินเขา
ทําการแขงขันในรอบตอไป
รอบที่สองใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหจดั ทีมอันดับที่ 1 ของแตละสาย เขาสู
ตําแหนงทีมยืน และใหจับสลากทีมอันดับที่ 2 ของสายมาประกบคูกับทีมอันดับที่ 1
โดยทีมที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรกตองไมพบกันในรอบนี้
รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศใหแขงขันแบบแพคัดออก ตามสายการแขงขัน
ดังนี้

รอบรองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศ
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7.6 ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิง
อันดับ 3
7.7 กรณีสละสิทธิ์จะถือวาแพไปดวยคะแนน 20 : 0 คะแนน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย และตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวผูเลน
ดานหลังใหชดั เจน
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการ
ผูตัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน ใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขันหรือพักการ
แขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขันใหใชดลุ ยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันทีส่ มาคมบาสเกตบอลแหงประเทศไทยใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีม
เรียงลําดับมือใหถูกตองตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการ
ผูชี้ขาด อยางนอย 5 คน
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สง รายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน อยางนอย 5 คน ทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
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ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดี ยืน่ ประทวง
(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวงทัง้ นี้
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายในเวลา 7 วัน
นับแตวันสิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนั้น
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวง
(2) การประทวงที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขา งตน จะไมไดรบั การพิจารณา
12.1.4 การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
12.1.5 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดีหรือ
รองคณบดี ยืน่ อุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพ ิจารณาโดยให
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่มีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
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ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
บาสเกตบอลกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”ดวยกรณีตาง ๆ
ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนีก้ รณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขา
แขงขัน ฯ ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการ
แขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการตัดสิน
ใหปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขัน
ประเภทอื่นอยูก อนการแขงขัน 15 นาที ผูจดั การทีมหรือประธานฝายกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้น
ตองไปดําเนินการแจงเจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน เจาหนาที่จะทําการตอเวลา
รายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมารายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
ขอ 15. ถาผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สดุ
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ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส” รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันวอลเลยบอล กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันวอลเลยบอลกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันวอลเลยบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 3. ระเบียบและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันวอลเลยบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคม
วอลเลยบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยางเปนทางการ
ในปจจุบนั และ/หรือตามคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ประเภททีมชาย
4.2 ประเภททีมหญิง
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษา รดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม
ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมนอยกวา 6 คน และไมเกิน 12 คน
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 สามารถทําการเปลี่ยนตัวนักกีฬาไดตลอดเวลาไมจํากัดจํานวนครั้งและจํานวนคน
จากผูเขาแขงขันสํารองที่ไดระบุไวกอนการแขงขันครั้งนัน้
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7.2 ทําการแขงขันในระบบ 2 ใน 3 เซต นับคะแนนแบบ rally point โดยเซตที่ 1 และเซตที่ 2
ทําการแขงขันเซตละ 25 คะแนน สําหรับเซตที่ 3 ทําการแขงขัน 15 คะแนน
(เมื่อครบ 8 คะแนน ใหทําการเปลี่ยนขาง)
7.3 การขอเวลานอกสามารถขอไดเซตละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 นาที พักระหวางเซต 3 นาที
7.4 ในหนึ่งเซตฝายใดทําคะแนนไดถึง 25 คะแนนกอนเปนฝายชนะในเซตนั้น
7.5 แตถาในกรณีที่สองฝายไดคะแนน 24 คะแนนเทากัน หรือเซตที่ 3 ได 14 คะแนนเทากัน
ฝายใดที่ทําคะแนนไดมากกวา 2 คะแนนกอนถือวาเปนฝายชนะในเซตนั้น
7.6 รอบแรกใหแบงออกเปน 4 สาย โดยวิธีจบั ฉลาก และในแตละสายแขงขันแบบพบกันหมด
ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสาย เขาทําการแขงขันในรอบตอไป
7.7 กรณีที่แตมเสมอกัน ใหตรวจสอบ เซทได เสีย หากเสมอกันอีกใหใชการตัดสินโดย
พิจารณาผลการแขงขันเฉพาะคูกรณี (Head to Head) หากเสมออีกใหใชการจับฉลาก
7.7 รอบที่สองใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหจดั ทีมอันดับที่ 1 ของสาย เขาสูตําแหนงทีมยืน
และใหจับสลากทีมอันดับที่ 2 ของสายมาประกบคูกับทีมอันดับที่ 1โดยทีมที่มาจากสายเดียวกัน
ในรอบแรกตองไมพบกันในรอบนี้
7.9 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศใหแขงขันแบบแพคัดออก ตามสายการแขงขัน ดังนี้
ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย C
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย C

รอบรองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย B
7.10 กรณีสละสิทธิ์จะถือวาแพไปดวยคะแนน 2 : 0 เซต
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ขอ 8.

กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย และตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวผูเลนดานหลัง
ใหชัดเจน
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน ใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขันหรือพักการแขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขัน
เปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมวอลเลยบ อลแหงประเทศไทย ใหการรับรอง หรือใหอยูใ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีม
เรียงลําดับมือใหถูกตองตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการ
ผูชี้ขาด อยางนอย 6 คน
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน อยางนอย 6 คน ทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
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ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดียนื่ ประทวง
(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวงทัง้ นี้ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายในเวลา 7 วันนับแตวัน
สิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนัน้
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณากาประทวง
(2) การประทวงที่มิไดปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.4 การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
12.1.5 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดีหรือ
รองคณบดี ยืน่ อุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพิจารณาโดยให
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่มีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ ฯ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
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ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันวอลเลยบอล
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณีตาง ๆ ใหลงโทษได
ตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการ
แขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการตัดสิน
ใหปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันประเภทอื่น
อยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้น ตองไปดําเนินการแจง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานัน้ ๆ กอน เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
ขอ 15. ถาพบผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สดุ
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ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเซปกตะกรอ กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเซปกตะกรอกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันเซปกตะกรอกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 3. ระเบียบและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันเซปกตะกรอกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ ( ISTAF ) ซึ่งสมาคมเซปกตะกรอ
แหงประเทศไทยประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน หรือตามที่คณะกรรมการ
จัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
ประเภททีมชาย
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดสถาบันละ 1 ทีม ในแตละทีมสง
รายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 รอบแรกใหแบงออกเปน 4 สายโดยวิธีจับฉลากและแขงขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมที่ได
คะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสาย เขาทําการแขงขันในรอบตอไป
7.2 กรณีที่แตมเสมอกัน ใหตรวจสอบ เซ็ทได เสีย หากเสมอกันอีกใหใชการตัดสินโดย
พิจารณาผลการแขงขันเฉพาะคูกรณี (Head to Head) หากเสมออีกใหใชการจับฉลาก
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7.3 รอบที่สองใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหจดั ทีมอันดับที่ 1 ของสาย เขาสูตําแหนงทีมยืน
และใหจับสลากทีมอันดับที่ 2 ของสายมาประกบคูกับทีมอันดับที่ 1 โดยทีมที่มาจาก
สายเดียวกันในรอบแรกตองไมพบกันในรอบนี้
7.4 ทําการแขงขันในระบบ 2 ใน 3 เซต และนับคะแนน rally point โดยเซตที่ 1 และเซตที่ 2
ทําการแขงขันเซตละ 21 คะแนน สําหรับเซตที่ 3 ทําการแขงขัน 15 คะแนน
7.5 ในกรณีที่สองฝายไดคะแนน 20 คะแนนเทากัน หรือเซตที่ 3 ได 14 คะแนนเทากัน
ฝายใดที่ทําคะแนนไดมากกวา 2 คะแนนกอนถือวาเปนฝายชนะในเซตนั้น
7.6 กติกาอื่น ๆ
7.6.1 สามารถทําการเปลี่ยนตัวนักกีฬาไดตลอดเวลาไมจํากัดจํานวนครั้ง และจํานวนคน
ทั้งนี้นักกีฬาทีจ่ ะทําการเปลีย่ นตัวตองเปนนักกีฬาที่มีรายชื่อเปนนักกีฬาเทานั้น
7.7 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศใหแขงขันแบบแพคัดออก ตามสายการแขงขัน ดังนี้
ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย C
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย C

รอบรองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย B
7.8 กรณีสละสิทธิ์จะถือวาแพไปดวยคะแนน 2 : 0 เซต
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และ
อาจเปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ใหเปนไปตามระเบียบหรือกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมเซปกตะกรอแหงประเทศไทยฯ ใหการ
รับรอง
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9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใหกรรมการผูต ัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจ
พิจารณาหามไมใหแขงขันหรือพักการแขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขัน
เปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยใหการรับรอง หรือใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันตามแบบ
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการผูชี้ขาด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน ทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดียนื่ ประทวง
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(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวง
ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายในเวลา 7 วัน
นับแตวันสิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนั้น
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณากาประทวง
(2) การประทวงที่มิไดปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.4 การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
12.1.5 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดีหรือ
รองคณบดี ยื่นอุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพิจารณาโดยให
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่มีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
เซปกตะกรอกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”ดวยกรณีตาง ๆ
ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารดําเนินการ
ดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการ
แขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการตัดสิน
ใหปรับแพทั้งทีมได
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13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันประเภท
อื่นอยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของมหาวิทยาลัยนัน้ ตองไปดําเนินการแจง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานัน้ ๆ กอน เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
ขอ 15. ถาพบผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สดุ
ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันแบดมินตัน กีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันแบดมินตันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันแบดมินตันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันแบดมินตัน กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันแบดมินตัน ซึ่งสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยกําหนดใชในปจจุบัน
และ/หรือตามคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
แขงขันประเภทบุคคล ประกอบดวย
4.1 ชายเดีย่ ว
4.2 หญิงเดี่ยว
4.3 ชายคู
4.4 หญิงคู
4.5 คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภทบุคคลชายเดีย่ ว และหญิงเดี่ยว ใหแตละสถาบันสงนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภท
ละ 1 คน ไมมีผูเลนสํารอง
6.2 ประเภทบุคคล ชายคู หญิงคู และคูผสม ใหแตละสถาบันสงนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภท
ละ 1 คู โดยไมมีผูเลนสํารอง
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6.3 การเปลี่ยนผูเลนใหผูเลนที่เปลี่ยนเขาไป เลนไปจนเสร็จสิ้นการแขงขันหามผูเลนที่เปลี่ยกนลับ
มาเลนอีก โดยฝายจัดการแขงขันจะยึดรายชื่อนักกีฬาครั้งสุดทายที่ทําการแขงขัน
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 จะทําการแขงขันระบบ 2 ใน 3 เซต และนับคะแนนแบบ Rally Point
7.2 ในแตละเซตจะเลน 21 คะแนน ในกรณีทคี่ ะแนนทั้ง 2 ฝายได 20 คะแนนเทากัน ฝายใดที่ทํา
คะแนนได 2 คะแนนกอนก็ถือวาเปนฝายชนะ และถาฝายใดทําได 30 คะแนนกอน ถือเปน
ฝายชนะการแขงขัน
7.3 การแขงขันจะดําเนินไปเรื่อย ๆ ยกเวนมีผูเลนฝายใดฝายหนึ่งทําได 11 คะแนน ใหทําการพัก 1
นาที และทําการแขงขันตอจนจบเกมส
7.4 ใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยแบงเปน 2 สาย โดยในแตละสายใหมจี าํ นวนนักกีฬาใกลเคียงกัน
และใหผูชนะครั้งสุดทายในแตละสายแขงขันชิงชนะเลิศ สวนผูแพครัง้ สุดทายใหครองตําแหนง
ที่ 3 รวมกัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ใหเปนไปตามระเบียบหรือกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยใหการรับรอง
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใหกรรมการผูต ัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจ
พิจารณาหามไมใหแขงขันหรือพักการแขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขัน
เปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยใหการรับรอง หรือใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันตามแบบ
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการผูชี้ขาด
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10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน ทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดียนื่ ประทวง
(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวงทัง้ นี้
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายในเวลา 7 วัน
นับแตวันสิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนั้น
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณากาประทวง
(2) การประทวงที่มิไดปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.4 การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
12.1.5 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
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12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดีหรือ
รองคณบดี ยืน่ อุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพิจารณาโดยให
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่มีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันแบดมินตัน
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”ดวยกรณีตาง ๆ
ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารดําเนินการ
ดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการ
แขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการตัดสิน
ใหปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันประเภทอื่น
อยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้น ตองไปดําเนินการแจง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานัน้ ๆ กอน เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
ขอ 15. ถาพบผูเขาแขงขันที่ไมมสี ิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
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ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สดุ
ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเทนนิส กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันเทนนิสกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันเทนนิสกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันเทนนิส กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันเทนนิส ซึ่งสมาคมเทนนิสแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
กําหนดใชในปจจุบัน และ/หรือตามคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
ประเทบุคคล ประกอบดวย
4.1 ชายเดีย่ ว
4.2 หญิงเดี่ยว
4.3 ชายคู
4.4 หญิงคู
4.5 คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภทชายเดีย่ ว หญิงเดีย่ ว ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภทละ 1 คู
โดยไมมีผูเลนสํารอง
6.2 ประเภทชายคู หญิงคูและคูผสม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภทละ 1 คู
โดยไมมีตวั สํารอง
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6.3 การเปลี่ยนผูเลนใหผูเลนที่เปลี่ยนเขาไป เลนไปจนเสร็จสิ้นการแขงขันหามผูเลนที่เปลี่ยกนลับ
มาเลนอีก โดยฝายจัดการแขงขันจะยึดรายชื่อนักกีฬาครั้งสุดทายที่ทําการแขงขัน
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 จะทําการแขงขันในระบบ 8 เกม ทุกประเภท
7.2 ใหจดั การแขงขันแบบแพคดั ออกทุกประเภท โดยแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย
โดยวิธีจับสลาก
7.3 ใหผูชนะครั้งสุดทายในแตละสายแขงขันชิงชนะเลิศ สวนผูแพครั้งสุดทายในแตละสาย
ใหไดตําแหนงรองชนะเลิศอันดับ 2 รวมกัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ใหเปนไปตามระเบียบหรือกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมเทนนิส แหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ใหการรับรอง
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน ใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขันหรือพักการแขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขัน
เปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมเทนนิสแหงประเทศไทย ฯ ใหการรับรอง หรือใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันตามแบบ
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการผูชี้ขาด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
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10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน ทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดียนื่ ประทวง
(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวงทัง้ นี้
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายในเวลา 7 วัน
นับแตวันสิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนั้น
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณากาประทวง
(2) การประทวงที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขา งตน จะไมไดรบั การพิจารณา
12.1.4 การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
12.1.5 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
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12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดีหรือ
รองคณบดี ยืน่ อุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพ ิจารณาโดยให
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่มีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันเทนนิส
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณีตาง ๆ ใหลงโทษได
ตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารดําเนินการ
ดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการ
แขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการตัดสิน
ใหปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันประเภท
อื่นอยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของมหาวิทยาลัยนัน้ ตองไปดําเนินการแจง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานัน้ ๆ กอน เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
ขอ 15. ถาพบผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
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ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สดุ
ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเทเบิลเทนนิส กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันเทเบิลเทนนิสกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวยการจัดกา
แขงขันเทเบิลเทนนิส กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย การจัดการ
แขงขันเทเบิลเทนนิส กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย กําหนดใชในปจจุบัน หรือ
ตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
ประเภทบุคคล ประกอบดวย
4.1 ชายเดีย่ ว
4.2 หญิงเดี่ยว
4.3 ชายคู
4.4 หญิงคู
4.5 คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภทชายเดีย่ ว หญิงเดีย่ ว ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภทละ 1 คน
โดยไมมีผเู ลนสํารอง
6.2 ประเภทชายคู หญิงคูและคูผสม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภทละ 1 คู
โดยไมมีตวั สํารอง
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6.3 การเปลี่ยนผูเลนใหผูเลนที่เปลี่ยนเขาไป เลนไปจนเสร็จสิ้นการแขงขันหามผูเลนที่เปลี่ยกนลับ
มาเลนอีก โดยฝายจัดการแขงขันจะยึดรายชื่อนักกีฬาครั้งสุดทายที่ทําการแขงขัน
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 จะทําการแขงขันในระบบ 2 ใน 3 เซต
7.2 ในแตละเซตจะเลน 11 คะแนน โดยเปลี่ยนเสิรฟทุก ๆ 2 คะแนน ยกเวนถาทั้งสองฝาย
ทําคะแนนได 10 คะแนนเทากัน จะตองเลนตอไปโดยฝายใดทําคะแนนไดมากกวา
อีกฝาย 2 คะแนน จะเปนฝายชนะ
7.3 ใหจดั การแขงขันแบบแพคดั ออกทุกประเภท โดยแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย
โดยวิธีจับสลาก
7.4 ใหผูชนะครั้งสุดทายในแตละสายแขงขันชิงชนะเลิศ สวนผูแพครั้งสุดทายในแตละสาย
ใหไดตําแหนงรองชนะเลิศอันดับ 2 รวมกัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ใหเปนไปตามระเบียบหรือกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมเทเบิลเทนนิส แหงประเทศไทย
ใหการรับรอง
9.2 หนาไมทั้งสองดาน ดานหนึ่งตองเปนสีแดงสด (BRIGHT RED) และอีกดานตองเปนสีดํา
(BLACK) เทานั้น ดานทีใ่ ชตีลูกตองเปนแผนยางที่สมาพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติรับรอง
9.3 เครื่องแตงกายของผูเลน ไดแก เสื้อแขนสัน้ กางเกงหรือกระโปรงตองไมเปนสีแสด และสี
เหลือง
9.4 ผูเขาแขงขันประเภทคู จะตองแตงกายดวยชุดที่เหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน
9.5 นักกีฬาที่ลงแขงขัน ตองใสเสื้อทับในกางเกงและสวมถุงเทา รองเทา ใหเรียบรอยหากผิด
ขอบังคับนี้ไมมีสิทธิ์ลงแขงขัน
9.6 ชุดวอรมหรือสวนหนึ่งสวนใดของชุดวอรม จะใชใสขณะแขงขันไมได ยกเวนกรณีที่ไดรับ
อนุญาตจากผูช ี้ขาด
9.3 อุปกรณการแขงขัน เปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย ใหการ
รับรอง หรือใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
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10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันตามแบบ
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการผูชี้ขาด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน ทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดียนื่ ประทวง
(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวง
ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายในเวลา 7 วัน
นับแตวันสิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนั้น
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณากาประทวง
(2) การประทวงทีม่ ิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
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12.1.4 การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
12.1.5 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดีหรือ
รองคณบดี ยืน่ อุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพ ิจารณาโดยให
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่มีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรบั การพิจารณา
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
เทเบิลเทนนิสกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณีตาง ๆ
ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารดําเนินการ
ดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการ
แขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการตัดสิน
ใหปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันประเภท
อื่นอยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของมหาวิทยาลัยนัน้ ตองไปดําเนินการแจง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานัน้ ๆ กอน เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
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ขอ 15. ถาพบผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สดุ
ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเปตอง กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันเปตองกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันเปตองกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวยการจัดการ
แขงขันเปตองกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมเปตองแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กําหนดใหใชในปจจุบัน และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ
จัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ประเภททีม 3 คน ชาย
4.2 ประเภททีม 3 คน หญิง
4.3 ประเภททีมคูผ สม
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภททีม 3 คน ใหแตละมหาวิทยาลัยสงไดประเภทละ 1 ทีม ในแตละทีมใหมีนักกีฬา
3 คน และอาจมีนักกีฬาสํารองไดอีก 1 คน
6.2 ทีมคูผสม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงไดประเภทละ 1 ทีม ในแตละทีมใหมี
นักกีฬา 2 คน โดยไมมีนกั กีฬาสํารอง
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 ใหแบงออกเปนสาย ๆ ละ ไมเกิน 4 ทีม และตองไมนอยกวา 3 ทีม โดยวิธีจับสลาก และให
แตละสายดําเนินการแขงขันดังนี้
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7.1.1 การแขงขันครัง้ ที่ 1
- หมายเลข 1 พบกับหมายเลข 2 ในคูแรกของสาย
- หมายเลข 3 พบกับหมายเลข 4 ในคูที่สองของสาย
7.1.2 การแขงขันครัง้ ที่ 2
- ทีมชนะคูแ รกพบกับทีมชนะคูที่สอง ทีมชนะผานเขารอบเปนที่ 1 ของสาย
ทีมที่แพรอการแขงขันครั้งที่ 3
- ทีมแพคแู รกพบกับทีมแพคูที่สอง ทีมชนะรอการแขงขันครั้งที่ 3 ทีมแพตกรอบ
7.1.3 การแขงขันครัง้ ที่ 3
เปนการแขงขันระหวางทีมที่มีคะแนนเทากัน (ชนะ 1 ครั้ง แพ 1 ครั้ง)
ทีมชนะผานเขารอบเปนที่ 2 ของสาย ทีมแพตกรอบ
7.2 รอบกอนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีมสุดทาย) ใหใชวิธีจับสลากประกบคูแขงขัน และทําการ
แขงขันแบบแพคัดออก
7.3 คะแนนในการแขงขันใหทกุ ประเภทใชคะแนนการแขงขันดังนี้
7.3.1 ในรอบที่มีการแขงขันในระบบแบงสาย ใหใชคะแนนการแขงขัน 11 คะแนน
7.3.2 ในรอบที่มีการแขงขันในระบบแพคัดออก ใหใชคะแนนการแขงขัน 13 คะแนน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ใหเปนไปตามระเบียบหรือกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมเปตองแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ฯ ใหการรับรอง
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน ใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขันหรือพักการแขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขัน
เปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมเปตองแหงประเทศไทย ฯ ใหการรับรอง หรือใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
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10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันตามแบบ
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการผูชี้ขาด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน ทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดียนื่ ประทวง
(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร พรอม
ทั้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวง
ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายในเวลา 7 วัน
นับแตวันสิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนั้น
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทั้งรายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการ
ประทวง
(2) การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรบั การพิจารณา
12.1.4 การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
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12.1.5 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สดุ
12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดีหรือ
รองคณบดี ยืน่ อุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพ ิจารณาโดยให
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่มีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันเปตอง
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณีตาง ๆ ใหลงโทษได
ตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารดําเนินการ
ดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการ
แขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการตัดสิน
ใหปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันประเภทอื่น
อยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้น ตองไปดําเนินการแจง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานัน้ ๆ กอน เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
ขอ 15. ถาพบผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
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ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สดุ
ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันหมากกระดาน กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันหมากกระดานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวยการจัดการ
แขงขันหมากกระดานกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย การจัดการแขงขัน
หมากกระดาน กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ดังนี้
(1) หมากรุกไทย ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ
(2) หมากลอม ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย
(3) A-Math ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมครอสเวิรดแหงประเทศไทย
(4) Crossword ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมครอสเวิรดแหงประเทศไทย
หรือ ตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ประเภทหมากรุกไทย
ทีม 2 คน
4.2 ประเภทหมากลอม
ทีม 2 คน
4.3 ประเภท A-Math
ทีม 2 คน
4.4 ประเภท Crossword
ทีม 2 คน (กีฬาสาธิต)
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาแขงขันไดไมนอยกวา 2 คน และไมเกิน 3 คน โดยนักกีฬา
จะเปนนักกีฬาชายหรือนักกีฬาหญิงก็ได โดยใหกําหนดเปนมือ 1 หรือ มือ 2 และตัวสํารอง
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ขอ 7.

วิธีการแขงขัน
7.1 รอบแรก
(1) ใหจดั การแขงขันระบบ SWISS PAIRING ใหแขงขัน 7 รอบ
(2) การจัดแขงขันรอบที่ 1 ใหใชวิธีจับสลากเขาสาย
(3) การแขงขันแตละรอบใหทําการแขงขัน 1 กระดาน ผูชนะแตละกระดานจะได
2 คะแนน ถาเสมอได 1 คะแนน แพไมไดคะแนน
(4) ใหแตละทีมสามารถสงนักกีฬาเขาแขงได 2 คน เมื่อจบการแขงขันในแตละ
กระดาน นําคะแนน 2 คนมารวมกันเพื่อดูวาทีมใดชนะ
(5) ทีมไมเขาแขงขันในรอบใดจะถูกตัดสิทธิห์ ลังจากรอบนั้นทุกรอบ
แตใหคงคะแนนไวในระบบ SWISS PAIRING
(6) ใหคัดทีมที่มีคะแนนสูงสุด 4 ทีม เขาแขงขันรอบชนะเลิศ กรณีที่คะแนนเทากัน
และตองพิจารณาทีมเขารอบตอไป ใหพจิ ารณาตามลําดับดังนี้ ผลรวมคะแนนของทีม
ผลตางของคะแนนในแตละรอบ จํานวนครั้งที่ชนะ พิจารณาผลการแขงขันของแตละคูกรณี และสุดทายจับสลาก
7.2 รอบรองชนะเลิศ ใหแขงขัน 1 ใหจดั การแขงขันเรียงลําดับดังนี้
ผูเลนอันดับ 1 พบผูเลนอันดับ 4 ผูเลนอันดับ 2 พบผูเลนอันดับ 3 ผูชนะเขารอบ
ชิงชนะเลิศ ผูแ พไดอนั ดับ 3 รวมกัน
7.3 รอบชิงชนะเลิศ ใหแขงขัน 1 กระดาน
7.4 การแขงขันในแตละกระดาน ใหชื่อแขงขันกอนใหเปนสายเดินหมากกอนจะใช
นาฬิกาจับเวลา CHESS CLOCK โดยกําหนดใหใชเวลา แตละประเภท ดังนี้
7.4.1 หมากรุกไทย รอบแรกใหเวลาฝายละ 45 นาที รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศใหฝายละ
60 นาที หากฝายใดเวลาหมด ฝายที่เหลือเวลาอยูเปนผูชนะ
7.4.2 หมากลอม รอบแรกใหเวลาฝายละ 45 นาที รอบรองชนะเลิศและชิง
ชนะเลิศใหฝายละ 60 นาที หากฝายใดเวลาหมด ฝายที่เหลือเวลาอยูเปนผูชนะ
7.4.3 A-Math ใหเวลาฝายละ 22 นาที หากฝายใดเวลาหมด จะถูกหักคะแนน
นาทีละ 10 คะแนน
7.4.4 Crossword ใหเวลาฝายละ 22 นาที หากฝายใดเวลาหมด จะถูกหักคะแนน
นาทีละ 10 คะแนน
7.5 เมื่อเริ่มการแขงขันแลวใหจบั เวลาทันที กรณีมีนักกีฬาผูใ ดหรือมหาวิทยาลัยใดไมลงแขงขัน
ภายใน 30 นาที ใหปรับแพและใหลงโทษตามขอบังคับคณะกรรมการฯ
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
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ขอ 9.

ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ใหเปนไปตามระเบียบหรือกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมกีฬานั้น ๆ ใหการรับรอง
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน ใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขันหรือพักการแขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขัน
เปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมกีฬานัน้ ๆ ใหการรับรอง หรือใหอยูใ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันตามแบบ
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการผูชี้ขาด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน ทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดียนื่ ประทวง
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(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวงทัง้ นี้ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายในเวลา 7 วันนับแตวัน
สิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนัน้
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณากาประทวง
(2) การประทวงที่มิไดปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.4 การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
12.1.5 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดีหรือ
รองคณบดี ยืน่ อุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพ ิจารณาโดยให
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่มีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
หมากกระดานกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณีตาง ๆ
ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารดําเนินการ
ดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการ
แขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการตัดสิน
ใหปรับแพทั้งทีมได
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13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันประเภทอื่น
อยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้น ตองไปดําเนินการแจง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานัน้ ๆ กอน เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สน้ิ สุด
ขอ 15. ถาพบผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สดุ
ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
(อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
(อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันตามคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีม
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
5.1 ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 1 ทีม
ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 4 คน (ตัวจริง 3 คน
และตัวสํารอง 1 คน)
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 รอบแรกเปนการตอบคําถามวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน ไดแก คณิตศาสตร เคมี
ชีววิทยา ฟสิกส และวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 10 ขอ ขอละ 10 คะแนน
7.2 รอบสองเปนการตอบคําถามวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรประยุกต ไดแก คณิตศาสตร
เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 10 ขอ ขอละ 10 คะแนน
จากนั้นทําการคัดเลือกทีมทีม่ ีคะแนนสูงสุด 8 ลําดับแรก เขาสูรอบรองชนะเลิศ
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7.3 รอบรองชนะเลิศเปนการทําภาคปฏิบัติวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน ไดแก
คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 5 ขอ ขอละ 10 คะแนน
จากนั้นทําการคัดเลือกทีมทีม่ ีคะแนนสูงสุด 4 ลําดับแรก เขาสูรอบชิงชนะเลิศ
7.4 รอบชิงชนะเลิศเปนการทําภาคปฏิบัติวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน ตาม
สถานการณกําหนดให จํานวน 1 ขอ ขอละ 50 คะแนน จากนั้นทําการคัดเลือกทีมที่มี
คะแนนสูงสุดไดเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลําดับ (ไมมีการชิงเหรียญทองแดง)
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย และตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวผูเลน
ดานหลังใหชดั เจน
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการ
ผูตัดสินหรือเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขันหรือพัก
การแขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขันใหใชดลุ ยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันตามแบบ
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการผูชี้ขาด
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
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ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21
“ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดียนื่ ประทวง
(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร
พรอมทั้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการ
ประทวงทั้งนีต้ องดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายใน
เวลา 7 วันนับแตวนั สิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนั้น
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณากา
ประทวง
(2) การประทวงที่มิไดปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
12.1.4 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.5 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดี
หรือรองคณบดี ยื่นอุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน
กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพิจารณา
โดยใหอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันทีม่ ีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา

4
ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
หมากกระดานกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณี
ตาง ๆ ใหลงโทษไดตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารณา
ดําเนินการดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจาก
การแขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการ
ตัดสินใหปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการ
แขงขันปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติด
แขงขันประเภทอื่นอยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของ
มหาวิทยาลัยนัน้ ตองไปดําเนินการแจงเจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานั้น ๆ กอน
เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมารายงานตัวภายในเวลาที่
กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
ขอ 15. ถาพบผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด
ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย รักษาการ
ตามระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

