
๑ 

 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  จังหวัดเชียงใหม 

*********************** 
 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย  วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
 

 อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๕ ขอ ๑๖  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไวดังนี้ 
 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย  วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๓๔” 

 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 
 

ขอ ๓  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

ขอ ๔  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
  ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ ( ISTAF) ซ่ึงสมาคมตะกรอ
แหงประเทศไทย  ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน  แตท้ังนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
 ขอ ๕  ประเภทการแขงขัน 
  ๕.๑ ทีมชุด ชาย  
  ๕.๒ ทีมชุด หญิง  
  ๕.๓ ทีมเดี่ยว ชาย  
  ๕.๔ ทีมเดี่ยว หญิง  
  ๕.๕ ทีมสองคน ชาย  
  ๕.๖ ทีมสองคน หญิง  
 ขอ ๖   คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
    ใหเปนไปตามหมวด ๖ ขอ ๑๗ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 ขอ ๗  จํานวนผูเขาแขงขัน 
  ๗.๑ ประเภททีมชุด 
     ๗.๑.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน ๑ ทีม  ในแตละทีมสง
รายชื่อนักกีฬาไดไมนอยกวา ๙ คน  แตไมเกิน ๑๕ คน   

 



๒ 

     ๗.๑.๒ ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน  ยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการ
แขงขันไดไมนอยกวา ๙ คน  และไมเกิน ๑๒ คน จากรายชื่อตามขอ ๗.๑.๑ ตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
ฝายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผูจัดการทีม 
     ๗.๑.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันตามขอ ๗.๑.๒  ไมอนุญาตใหแกไข
เปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  ๗.๒ ประเภททีมเดี่ยว 
     ๗.๒.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน ๑ ทีม โดยในทีมตอง
ประกอบดวยนักกีฬาไมนอยกวา ๓ คน และไมเกิน ๘ คน   

 ๗.๒.๒ ใหผูจัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขัน ไดไมนอยกวา ๓ คน  และไมเกิน 
๕ คน ในวันประชุมผูจัดการทีม 
     ๗.๒.๓ มหาวิทยาลัยท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในประเภททีมชุด นักกีฬาท่ีจะลงทําการ
แขงขันในประเภททีมเดี่ยวจะตองมีรายชื่ออยูในทีมชุด  จากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาครั้งสุดทายตามขอ ๗.๑.๒
     ๗.๒.๔ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขัน ไมอนุญาตใหแกไขไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  ๗.๓ ประเภททีม ๒ คน 
     ๗.๓.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขารวมการแขงขันได ๑ ทีม  โดยในทีม
ประกอบดวยนักกีฬาไมนอยกวา ๒ คน  และไมเกิน  ๔  คน   

 ๗.๓.๒ ใหผูจัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันไดไมนอยกวา ๒ คน และไมเกิน ๓ คน 
ในวันประชุมผูจัดการทีม 

    ๗.๓.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขัน  ไมอนุญาตใหแกไขไมวากรณีใด  ๆ 
ท้ังสิ้น 

ขอ  ๘   วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 
  ๘.๑ กรณีมีจํานวนทีมเขาแขงขัน ๙ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้  
       ๘.๑.๑ รอบแรก ใหแบงการแขงขันเปน ๓ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แขงขันแบบพบกันหมดในสาย 
คัดเลือกผูมีคะแนนท่ี ๑ และ ๒ เขาแขงขันในรอบ ๒ 
       ๘.๑.๒ รอบสอง แบงเปน ๘ ทีม ใหทีมท่ีมีคะแนนท่ี ๑ และท่ี ๒ ของแตละสายเขารอบสอง
เปน ๖ ทีม และคัดอันดับท่ี ๓ ท่ีดีท่ีสุด ๒ ทีม จาก ๓ สายเขารอบสอง รวมเปน ๘ ทีม ใชวิธีการแขงขันแบบแพคัดออก 
โดยแบงคูแขงขันดังนี้ 
    คูท่ี ๑๐ ท่ี ๑ สาย A – ท่ี ๓ (ท่ีดีท่ีสุดอันดับ ๑ ) 
    คูท่ี ๑๑ ท่ี ๒ สาย A – ท่ี ๑ สาย B 
    คูท่ี ๑๒ ท่ี ๒ สาย B – ท่ี ๒ สาย C 
    คูท่ี ๑๓ ท่ี ๑ สาย C – ท่ี ๓ (อันดับ ๒) 
หมายเหตุ : กรณีท่ี ๑ สาย A พบท่ี ๓ (ท่ีดีท่ีสุดอันดับ ๑) หรือท่ี ๑ สาย C พบท่ี ๓ (อันดับ ๒) เปนคูแขงขันท่ีมา
จากสายเดียวกันในรอบแรก ใหมีการเปลี่ยนแปลงสลับคูแขงขันระหวางคูท่ี ๑๐ และคูท่ี ๑๓ 
    ๘ .๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดทาย 
    คูท่ี ๑๔ ผูชนะคูท่ี ๑๐ – ผูชนะคูท่ี ๑๒ 
    คูท่ี ๑๕ ผูชนะคูท่ี ๑๑ – ผูชนะคูท่ี ๑๓ 
  ๘.๑.๔ รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมชนะเลิศในรอบรองชนะเลิศเขาชิงอันดับ ๑ และทีมแพในรอบ
รองชนะเลิศ  ชิงอันดับท่ี ๓ 
  ๘.๑.๕ การพิจารณา เลือกทีมอันดับ ๓ ดีท่ีสุด ๒ ทีม  
    (๑) พิจารณาตามคะแนนท่ีได  
    (๒) พิจารณาผลตางระหวางเซตท่ีไดกับเซตท่ีเสีย  



๓ 

    (๓) หากขอ (๒) เทากันอีกใหพิจารณาจากเซตท่ีได  
    (๔) หากขอ (๒) (๓) เทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก  
  ๘.๑.๖ การหาทีมเขารอบ  
    (๑) พิจารณาจากคะแนนท่ีได  
    (๒) กรณีคะแนนเทากัน ๒ ทีม พิจารณาจากผลคะแนนของคู นั้นๆ  
    (๓) หากคะแนนเทากัน ๓ ทีม พิจารณาตามขอท่ี ๘.๑.๕ (๒) (๓) และ (๔)  
  ๘.๑.๗ การจับฉลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้ 
    (๑) ลําดับท่ี ๑ ทีมท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยท่ีผานมา ใหจับฉลากเปนทีมวางในแตละสาย 
    (๒) ลําดับท่ี ๒ ใหทีมท่ีเหลือยกเวนทีมเจาภาพ จับสลากเขาสายอีก ๓ ทีม  
    ( ๓) ลําดับท่ี ๓ ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแขงขันได จากนั้นทีมท่ีเหลือจับสลาก
เขาสาย กรณี อันดับ ๓ มี ๒ ทีม ใชวิธีการจับสลาก 
 ๘.๒ กรณีจํานวนทีมเขารวมการแขงขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้ 
  ๘.๒.๑ รอบแรก ใหแบงการแขงขันออกเปน ๒ สาย ในแตละสายแขงขันโดยพบกันหมดเพ่ือ
คัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ และ ๒ ของแตละสาย เขารอบรองชนะเลิศ 
  ๘.๒.๒ การจับฉลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้ 
    (๑) ลําดับท่ี ๑ ทีมท่ีชนะเลิศ และรองชนะเลิศ  ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยท่ีผานมา ใหจับฉลากเปนทีมวางในแตละสาย 
    (๒) ลําดับท่ี ๒ ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแขงขันได จากนั้นทีมท่ีเหลือจับ
ฉลากเขาสาย  
  ๘.๒.๓ รอบรองชนะเลิศ  
    คูท่ี ๑ ใหทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๑ สาย A พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๒ สาย B 
    คูท่ี ๒ ใหทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๑ สาย B พบกับทีมท่ีมีคะแนนอันดับ ๒ สาย A 
  ๘.๒.๔ รอบชิงชนะเลิศ  
    ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงชนะเลิศ และทีมแพในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับ ๓ 
 ๘.๓  ในกรณีท่ีมีทีมแขงขัน  ๔ ถึง ๕ ทีม ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด  ทีมท่ีไดคะแนนสูงสุด
เปนทีมชนะเลิศ  รองชนะเลิศ และอันดับ ๓  ตามลําดับ  กรณีในแตละอันดับคะแนนเทากันใหพิจารณาตาม 
๘.๑.๕ (๒) (๓) ๘.๑.๖ (๒) หากยังเทากันอีกใหใชลําดับเดียวกัน 
 ๘.๔  ในกรณีท่ีมีทีมแขงขัน  ๑ -๓ ทีม  ไมจัดการแขงขัน        
 ๘.๕ การนับคะแนนแขงขัน รอบแรก รอบสองและแบบพบกันหมดใหนับคะแนนดังนี้ 
   ทีมชนะ     ๒ คะแนน  
   ทีมแพ     ๑ คะแนน  
   ทีมท่ีไมมาทําการแขงขัน  ๐ คะแนน  
   

 ขอ ๙   กําหนดการแขงขัน 
 คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาเปนผูกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการแขงขัน และ
อาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัดกับขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 ขอ ๑๐   ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 
 ๑๐.๑ ชุดแขงขัน 
  ๑๐.๑.๑ ใหแตละทีมเตรียมชุดแขงขันอยางนอย ๒ ชุด เปนชุดสีเขม ๑ ชุด และชุดสีออน  ๑ ชุด 



๔ 

  ๑๐ .๑.๒ ใหผูจัดการทีมแจงสีของชุดแขงขัน  ตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
ฝายเทคนิคกีฬา ในวันประชุมผูจัดการทีม 
  ๑๐ .๑.๓ ใหแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกันทุกคน และติดหมายเลขใหตรงกับ
หมายเลขในเอกสารการสมัคร หากผูเขาแขงขันไมติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไมตรงกับหมายเลขในเอกสาร
การสมัคร คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาจะไมอนุญาตใหลงทําการแขงขัน 
  ๑๐ .๑.๔ ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคนท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน  ตองแตงกายสุภาพ
เรียบรอยหรือตามกฎของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ (ISTAF)  
  ๑๐.๒ อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ 
 

 ขอ ๑๑   การนับคะแนน 
 ๑๑.๑ ทีมท่ีชนะการแขงขันจะตองทําได ๒๑ คะแนน ยกเวนคะแนนท้ังสองทีมเทากันท่ี ๒๐ : ๒๐ 
ผูชนะตองใหคะแนนตางกัน ๒ คะแนน และคะแนนสูงสุดไมเกิน ๒๕ คะแนน เม่ือคะแนน ๒๐ เทากัน กรรมการผูตัดสิน
จะตองขานวา “ดิวสคู” ไมเกิน ๒๕ คะแนน 
 ๑ ๑.๒ การแขงขันตองชนะกัน ๒ เซ็ท และมีชวงเวลาพัก ๒ นาที ระหวางเซ็ท 
 ๑๑.๓ ถาแตละทีมชนะกันทีมละเซ็ท การแขงขันตองดําเนินการในเซ็ทท่ี ๓ เรียกวา “ไทเบรก” 
(Tiebreak) ซ่ึงตองแขงขันกัน ๒๑ คะแนน ยกเวนคะแนนเทากันท่ี ๒๐ : ๒๐ ผูชนะตองไดคะแนนตางกัน ๒ คะแนน 
และคะแนนสูงสุดตองไมเกิน ๒๕ คะแนน โดยกรรมการผูตัดสินตองขานวา “ดิวสคู” ไมเกิน ๒๕ คะแนน 
 ๑ ๑.๔ กอนเริ่มการแขงขันเซ็ทไทเบรก กรรมการผูตัดสินตองเรียกหัวหนาทีมมาเสี่ยงดวยเหรียญ 
หรือแผนกลม ผูชนะการเสี่ยงตองเปนผูเสิรฟ เม่ือการแขงขันถึง ๑๑ คะแนน ตองเปลี่ยนแดน 
 
 

 ขอ ๑๒   ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
 ๑ ๒ .๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ี ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน
อยางเครงครัด 
 ๑ ๒.๒ ใหทีมท่ีเขาแขงขันสงรายชื่อ  ภายใน ๒๐ นาที กอนการแขงขัน และลงแขงขันตามวัน เวลา 
และสถานท่ีท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬากําหนดไว  เม่ือพนเวลาท่ีกําหนดแขงขันไว ๑๕ นาที 
ทีมใดยังไมลงแขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพ  ในกรณีดังกลาวใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา 
รายงานคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
 ๑ ๒.๓ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีถูกตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน ใหหมดสิทธิ์ลงทําการแขงขันรายการ
แขงขันครั้งถัดไปอีก ๑ ครั้ง 
 ๑๒.๔ ทีมใดไมพรอมท่ีจะลงทําการแขงขัน เม่ือพนกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวไมเกินกวา ๑๕ นาที           
ใหปรับเปนแพ 
 ๑ ๒.๕ ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะอนุกรรมการจัดการ
แขงขันฝายเทคนิคกีฬากําหนดไว  โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแขงขันท่ีกําลังดําเนินอยู  ใหปรับเปนแพ  
ในกรณีดังกลาวใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน รายงานคณะกรรมการจัดการแขงขันและพิจารณาโทษ
ตามหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย  วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๒.๖ ตลอดเวลาการแขงขัน  ผูเขาแขงขันตองประพฤติตามระเบียบ และกติกาการแขงขัน                    
อยางเครงครัด  
 ๑ ๒.๗ ในกรณีท่ีนักกีฬาไดใบแดง  หามลงแขงขัน ๑ ครั้ง ในครั้งตอไป 
 ๑ ๒.๘ ในกรณีท่ีนักกีฬาไดใบเหลือง ๒ ใบ หามลงแขงขัน ๑ ครั้ง ในครั้งตอไป  
 



๕ 

 ขอ ๑๓  รางวัลการแขงขัน 
   ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีลงทําการแขงขันจริง ดังนี้ 
  รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร  
 

       ขอ ๑๔  กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 
   ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน  
 

        ขอ ๑๕ การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
  ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑  แหง
ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

 ขอ ๑ ๖ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย      
ครั้งท่ี ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

         ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้    ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  โดย
ความเห็นชอบของคณะ อนุกรรมการจัดการแขงขัน  เปนผู มีอํานาจ วินิจฉัยชี้ขาดและ คําวินิจฉัยชี้ขาด ใหถือ
เปนท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     เดือน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
                (ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน  เชื้อไทย) 
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน  
 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔  
 


