
ระเบยีบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย การแข่งขันแฮนด์บอล (รหัส17) กีฬาสาธิตสามัคคี ครัง้ที่ 42 พ.ศ. 2560 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันแฮนด์บอล กีฬาสาธิตสามัคคี 
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วย การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
 
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันแฮนด์บอล กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 พ.ศ.2560” 
 
ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ 3 กติกาการแข่งขัน ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ (IHF) ซ่ึงสมาคม 

แฮนด์บอลแห่งประเทศไทย กําหนดใช้ในปัจจุบัน 
 
ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา (หญิง) และมัธยมศึกษาตอนต้น (หญิง) 
 
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา 

สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 พ.ศ. 2560 

 
ข้อ 6 จํานวนผู้เข้าแข่งขันให้แต่ละโรงเรียนสาธิตฯ ส่งเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีนักกีฬาไม่เกิน 

ทีมละ 16 คน  
 
ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 

7.1 ให้โรงเรียนสาธิตฯ เจ้าภาพมีสิทธ์ิเลือกอยู่สายหน่ึงสายใดในรอบแรกได้ 
7.2 ให้โรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้ตําแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อน อยู่ในสายแรกในรอบแรก 
7.3 ให้โรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้ตําแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อน อยู่ในสายสุดท้าย 

ในรอบแรก 
7.4 จํานวนทีม 4 ทีม จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” ไม่มีรอบชิงชนะเลิศ 
7.5 จํานวนทีม 5 ทีม จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” ไม่มีรอบชิงชนะเลิศ 
7.6 จํานวนทีม 6 ทีมขึ้นไป จัดการแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น 2 สาย แข่งขันพบกันหมดในสาย  

รอบรองชนะเลิศนําทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 สายแรก พบ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 สายสอง และทีมที่มีคะแนน 
เป็นที่ 2 สายแรก พบ ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 สายสอง รอบชิงชนะเลิศ นําทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขัน 
ชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศครองตําแหน่งที่ 3 รว่มกัน 

7.6.1 กรณี 7 ทีมจัดการแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น 2 สาย สายบน 3 ทีม สายล่าง 4 ทีม 
ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันคร้ังก่อนให้จัดอยู่ในสายบนส่วนที่ได้รองชนะเลิศอันดับหน่ึงให้อยู่สายล่าง 

7.7 การให้คะแนนเพ่ือจัดอันดับในสาย 
7.7.1 ทีมชนะได้ 2 คะแนน 
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7.7.2 ทีมเสมอได้ 1 คะแนน 
7.7.3 ทีมแพ้หรือไม่ลงทําการแข่งขัน ได้ 0 คะแนน 

7.8 การจัดอันดับของการแข่งขันในสาย 
7.8.1 ทีมที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดได้อันดับที่ 1 และคะแนนรองลงมาได้ อันดับที่ 2,  

3, 4 และ 5 ตามลําดับ 
7.8.2 หากในข้อที่ 7.8.1 มีทีมที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้นับผลต่างของประตูที่ได้  

และประตูที่เสีย ทีมที่มีผลต่างของประตูที่ได้ และประตูที่เสียมากกว่าเป็นทีมที่ได้อันดับดีกว่า 
7.8.3 หากในข้อ 7.8.2 เท่ากัน ให้นับเฉพาะประตูที่ได้ทั้งหมด ทีมที่ได้ประตูรวม 

มากกว่าเป็นทีมที่อันดับดีกว่า 
7.8.4 หากในข้อ 7.8.3 เท่ากันอีก ให้เอาผลการแข่งขันของคู่กรณีที่พบกันเอง 

มาพิจารณา ทีมที่ชนะจะมีอันดับดีกว่า 
7.8.5 หากในข้อ 7.8.4 ผลเสมอกัน ให้ใช้วิธีจับสลากหาทีมที่ต้องการต่อไป 

7.9 เวลาในการแข่งขัน แข่งขัน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ 20 นาที พักระหว่างคร่ึง 10 นาที 
7.10 รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ถ้าเสมอกันให้ต่อเวลาอีก 5 นาที 1 ครั้ง ถ้าบังเอิญ 

เสมอกันให้ตัดสินด้วยการยิงลูกโทษ 
 

ข้อ 8 กําหนดการแข่งขัน ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแฮนด์บอล เป็นผู้กําหนด วัน เวลา 
และสถานท่ีแข่งขัน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เม่ือมีเหตุจําเป็น 

 
ข้อ 9 เครื่องแต่งกายของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

9.1 ให้แต่ละทีมใช้สีตามโรงเรียนสาธิตฯ ของตนเอง และถ้าใช้สีอ่ืนต้องไม่ซ้ําซ้อนหรือ 
คล้ายคลึงกับสีของโรงเรียนสาธิตฯ คู่แข่ง 

9.2 ในกรณีที่สีเสื้อของทีมคู่แข่งขันคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่ใช้สีเสื้อผิดไปจากสีโรงเรียนสาธิตฯ 
ของตนเองเป็นผู้เปลี่ยนไปใช้สีอ่ืน 

9.3 แต่ละทีมต้องแต่งกายเข้าแข่งขันให้เหมือนกันทุกคน เว้นผู้รักษาประตูใหใ้ช้เสื้อแตกต่าง 
จากผู้แข่งขันอ่ืน และให้ติดหมายเลขประจําตัวให้ตรงกับหมายเลขที่ส่งตัวลงทะเบียน และให้ใช้หมายเลข 1-99 
เท่าน้ัน โดยมีขนาด 10 น้ิว และต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 
 

ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
10.1 ทีมใดสมัครเข้าแข่งขันแล้ว  ต้องจัดทีมไปแข่งขันตามวัน  เวลา  และสนามแข่งขันที่ 

คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแฮนด์บอลกําหนดไว้ ทีมใดลงสนามแข่งขันโดยมีผู้เล่นไม่ครบ 5 คน ให้ปรับทีม
น้ันเป็นแพ้ ทีมใดที่ไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน หลังจากเวลาที่กําหนดไว้ เกิน 15 นาที ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้  
หากไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันทั้งสองทีม ให้ปรับแพ้ทั้งคู่ เมื่อถูกปรับแพ้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทีมที่ถูกปรับแพ้น้ันให้
ทําการแข่งขันในครั้งต่อไปได้ตามปกติ ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแฮนด์บอลรายงาน
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือให้พิจารณาลงโทษตาม
ข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ว่าด้วย การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 พ.ศ. 2560 

10.2 ให้ผู้แทนทีม หรือผู้จัดการทีมส่งแบบใบส่งรายช่ือผู้เล่นที่จะลงแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน  
30 นาทีและนักกีฬาทุกคน เซ็นช่ือด้วยตนเองในแบบใบส่งช่ือให้ตรงกับหมายเลขประจําตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็น
หลักฐาน และให้ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนลงช่ือกํากับข้างท้ายด้วย 
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10.3 ผู้แข่งขันต้องยอมรับคําตัดสินของผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสิน  
และควบคุมการแข่งขันคร้ังน้ี 

10.4 แต่ละทีมต้องทําการแข่งขันตามกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแฮนด์บอล 
กําหนดไว้จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

10.5 แต่ละทีมต้องมีผู้ควบคุมทีมไปทําการแข่งขันอย่างน้อย 1 คน 
10.6 ผู้เล่นสํารองจะเข้าไปในสนามได้ ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยถูกต้องเท่าน้ัน 
10.7 นอกจากน้ี ตลอดเวลาการแขง่ขันห้ามผู้เล่นสํารองเข้าในสนามโดยเด็ดขาด 
 

ข้อ 11 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแฮนด์บอล 
 
ข้อ 12 กรรมการตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแฮนด์บอล 
 
ข้อ 13 การประท้วง ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร

กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 พ.ศ. 2560 

 
ข้อ 14 รางวัลการแข่งขัน 

14.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร 
14.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร 
14.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร 
14.4 เกียรติบัตร และโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่น 2 รางวัล ระดับละ 1 รางวัล 
 

ข้อ 15 รางวัลนักกีฬาดีเด่น  พิจารณาจากนักกีฬาในทีมที่ชนะเลิศ  1 คน  ในแต่ละระดับ  
โดยผู้ควบคุมทีมส่งรายชื่อนักกีฬาที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมให้กับคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

 
ข้อ 16 ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแฮนด์บอล 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
   

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 
ประธานกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 42 พ.ศ. 2560 


