ใบสมัครการแข่งขันเซปัคตะกร้อ
ชื่อทีม

หน่วยงาน

ผู้จัดการทีม
เบอร์โทรศัพท์
รายชื่อนักกีฬา
๑.

ปฏิบัติราชการในตําแหน่ง

๒.

ปฏิบัติราชการในตําแหน่ง

๓.

ปฏิบัติราชการในตําแหน่ง

๔.

ปฏิบัติราชการในตําแหน่ง

๕.

ปฏิบัติราชการในตําแหน่ง

ขอรับรองว่านักกีฬาเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว
และลูกจ้างบริษัทที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ กปส. เท่านั้น

(
ตําแหน่ง
ผู้ประสานงานเซปัคตะกร้อ
นายบรรโลม จินดารัตน์ ๐๘๑ ๗๖๓-๗๐๐๕
นายสุรศักดิ์ มิ่งสมร ๐๘๑ ๓๙๘-๘๙๖๒
แฟ็ก ๐๒ ๒๗๗-๓๖๖๒
Email tuiradio@gmail.com (ขอบคุณครับ)
หมายเหตุ 1. แนบสําเนาบัตรนักกีฬาด้วย
2. ผู้อํานวยการหน่วยงานเป็นผู้ลงนามรับรอง

)

กติกาการแข่งขันเซปัคตะกร้อ
วันก่อตั้ง กปส. ปีที่ ๗๙ (๒ พ.ค. ๕๕)
๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างบริษัทที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ กปส. เท่านั้น
(ส่งสําเนาบัตรแนบท้ายใบสมัคร)
๒. ห้ามนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมการแข่งขัน
๓. แข่งขันบริเวณสนามฟุตซอล (ติดกับสนามเทนนิส)
๔. รอบแรกแบ่งเป็น 4 สาย สายละ 3 ทีม ทีมอันดับ 1 และ 2 เข้ารอบ
หมายเหตุ ถ้าคะแนนเท่ากันให้นับเซ็ตได้เสียและคะแนน(ลูก)ได้เสียในแต่ละเซ็ตตามลําดับ
๕. รอบสองน็อคเอ้าท์แพ้ตกรอบ
๖. รอบ 4 ทีม (ตัดเชือก)
๗. รอบชิงชนะเลิศ และชิงที่สาม
๘. ทีมที่ชนะการแข่งขันในแต่ละเซตจะต้องทําคะแนนได้ 21 คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่
20 : 20 ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนนและคะแนนสูงสุดไม่เกิน 25 คะแนน
เมื่อคะแนน 20 เท่า ผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์คู่” ไม่เกิน 25 แต้ม
๙. การแข่งขันจะต้องชนะกัน 2 เซต โดยมีการพักระหว่างเซต 2 นาที
10. ถ้าแต่ละทีมชนะกันทีมละ 1 เซต จะต้องทําการแข่งในเซตที่ 3 ซึ่งเรียกว่า “ไทเบรค”
โดยแข่งขันกัน 15 คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่ 14 : 14 ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนต่างกัน
2 คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน 17 คะแนน เมื่อคะแนน 14 เท่า ผู้ตัดสินต้องขานว่า
“ดิวส์คู่” ไม่เกิน 17 แต้ม

ผู้ประสานงานเซปัคตะกร้อ
นายบรรโลม จินดารัตน์ ๐๘๑ ๗๖๓๗๐๐๕
นายสุรศักดิ์ มิ่งสมร ๐๘๑ ๓๙๘๘๙๖๒
แฟ็ก ๐๒ ๒๗๗๓๖๖๒
tuiradio@gmail.com

รอบแรก
สาย A

ที่1 และที่2 ในสายเข้ารอบสอง

สาย B

สาย C

สาย D

A1 สนข.

B1 สปข. 2

C1 สปข. 1

D1 กปส. ส่วนกลาง

A2 สปข. 7

B2 สปข. 3

C2 สปข. 6

D2 สปข. 5

A3 สวท.

B3 สทท.

C3 สปข. 8

D3 สปข. 4

สนาม 1

สนาม 2

คู่ที่1 A1 สนข. - A2 สปข.7 ผลการแข่งขัน

คู่ที่1 C1 สปข.1 - C2 สปข.6 ผลการแข่งขัน

คู่ที่2 B1 สปข.2 - B2 สปข.3 ผลการแข่งขัน

คู่ที่2 D1 กปส.ส่วนกลาง - D2 สปข.5 ผลการแข่งขัน

คุ่ที่3 A1 สนข. - A3 สวท. ผลการแข่งขัน

คุ่ที่3 C1 สปข.1 - C3 สปข.8 ผลการแข่งขัน

คู่ที่4 B1 สปข.2 - B3 สทท. ผลการแข่งขัน

คู่ที่4 D1 กปส.ส่วนกลาง - D3 สปข.4 ผลการแข่งขัน

คู่ที่5 A2 สปข.7 - A3 สวท. ผลการแข่งขัน

คู่ที่5 C2 สปข.6 - C3 สปข.8 ผลการแข่งขัน

คู่ที่6 B2 สปข.3 - B3 สทท. ผลการแข่งขัน

คู่ที่6 D2 สปข.5 - D3 สปข.4 ผลการแข่งขัน

เซปัคตะกร้อ กปส.
รอบสองน็อคเอ้าท์
สนาม1

Nd1

Nd2

ที่1สายA - ที่2สายB

ผลการแข่งขัน

ที่1สายB - ที่2สายA

ผลการแข่งขัน

Nd3

ทีมชนะเข้ารอบรองชนะเลิศ
สนาม2
ที่1สายC - ที่2สายD
Nd4 ที่1สายD - ที่2สายC

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

รอบรองชนะเลิศ
สนาม1

Rd1

ผู้ชนะNd1

-

สนาม2

ผู้ชนะNd2

ผลการแข่งขัน

Rd2

ผู้ชนะNd3

-

ผู้ชนะNd4

ผลการแข่งขัน
ชิงชนะเลิศ
สนาม1

ชิงชนะเลิศ
ผลการแข่งขัน

ผู้ชนะRd1

-

สนาม2

ผู้ชนะRd2

ชิงที่3
ผลการแข่งขัน

ผู้แพ้Rd1

-

ผู้แพ้Rd2

ใบสมัครกีฬาดาร์ท (ปาเป้า)
การแข่งขันกีฬาวันครบรอบ 79 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 8
หน่วยงาน .................................................... ทีมสี.......................................
รายชื่อนักกีฬาประเภททีมชาย
1.
2.
3.
4.
5.

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..……………………………………………………..

รายชื่อนักกีฬาประเภททีมหญิง
1.
2.
3.
4.

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................

ผู้จัดการทีม...........................................................โทร...........................................
หมายเหตุ :
จัดส่งใบสมัครมาที่กองกฎหมายและระเบียบหมายเลขโทรสาร 0 – 2618 – 2360
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555
การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทุกประเภท ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 ก่อนการ
แข่งขัน 15 นาที

การแข่งขันกีฬาดาร์ท กปส. ประจําปี 2555
1. ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 ทีมชาย 3 คน คะแนนเริ่มจาก 501
1.2 ทีมหญิง 3 คน คะแนนเริ่มจาก 301
2. กติกาการแข่งขันตามมาตรฐานสากล
2.1 ระยะสูงของเป้า วัดจากจุดกึง่ กลางเป้าถึงพื้นสูง 173 เซนติเมตร
2.2 ระยะห่างวัดจากเป้าถึงจุดยืนห่าง 237 เซนติเมตร
2.3 การปิดเกมส์ โดยตัดคะแนนลดลงเรื่อยๆ เพื่อปิดเกมส์ 50 คะแนน หรือปิดที่
ดับเบิล (ช่องคูณ 2)
2.4 การแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น 3 เซต ผู้ชนะ 2 ใน 3 เซต เข้ารอบต่อไป ส่วนผูแ้ พ้ตกรอบ
2.5 การแข่งขันรอบสองแบ่งเป็น 3 เซต ผู้ชนะ 2 ใน 3 เซต เข้ารอบต่อไป ส่วนผู้แพ้รอชิงที่ 3
2.6 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศผู้เข้ารอบ 2 ทีมสุดท้าย แบ่งเป็น 3 เซต ผู้ชนะ 2 ใน 3 เซต
ถือว่าชนะเลิศ
2.7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถเปลี่ยนได้เมื่อจบเซตเท่านั้น ไม่สามารถเปลีย่ นระหว่าง
เกมส์การแข่งขัน
3. กําหนดการแข่งขัน และการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
3.1 ทีมหญิงแข่งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. หลังจากจับสลาก
แบ่งสายทุกประเภทเสร็จสิ้น
3.2 ทีมชายแข่งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. หรือหลังจากทีมหญิง
เสร็จสิ้นการแข่งขัน
4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ข้าราชการ หรือลูกจ้างของกรมประชาสัมพันธ์
- อุปกรณ์สําหรับแข่งขันกีฬาดาร์ท (ลูกดอก) ให้ผู้แข่งขันนํามาเอง
5. รางวัลสําหรับผู้ชนะ
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุกประเภท รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุกประเภท เงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุกประเภท เงินรางวัล 1,000 บาท
6. สถานที่ทําการแข่งขัน
- บริเวณอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 8
หมายเหตุ :
เนื่องจากเป็นกีฬาที่ต้องการความรักความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานในสังกัด กปส. ดังนั้น
กรณีที่ถึงกําหนดการแข่งขัน แล้วทีมที่ไม่สามารถมาทันกําหนดระยะเวลาการแข่งขัน คณะกรรมการ
อนุโลมให้คู่ที่พร้อมในสนามเดียวกันแข่งขันก่อนได้ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว ปรากฏว่าทีมนั้นยัง
ไม่มาอีกภายใน 10 นาที คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

“การตัดสินของคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆ ถือว่าเป็นข้อยุติ”

กีฬามหาสนุก “การละเล่นย้อนยุค”
กติกา
 ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 10 คน ประกอบด้วย
หญิง 4
คน
ชาย 6
คน
ข้อบังคับของผู้เข้าแข่งขันในทีมทั้ง 10 คน โดยแต่ละทีมจะต้องมีผู้เข้าแข่งขันใน
ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ 2 คนรวมอยู่ในทีมด้วย
ประเภทการละเล่นมี 4 ประเภท ประกอบด้วย
1. ตีรวน
2. งัดไกล
3. หยอดหลุม
4. ห่วงสวรรค์
โดยให้แต่ละทีมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันไปยังโทรสาร หมายเลข 02-618-2396
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2555


 สําหรับกีฬาประเภท VIP กับกีฬา ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้อํานวยการสํานัก/กอง โดยแบ่ง
การแข่งขันออกเป็นประเภทชาย และหญิง
ประกอบด้วย 2 ประเภทกีฬาคือ
1. ตีรวน
2. งัดไกล

หมายเหตุ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางขนิษฐา จันทร์กล่ํา
โทร. 02-6182323 ต่อ 1716 มือถือ 087-7156363

ประกาศกีฬามหาสนุก
ขอเชิญชวนแต่งตัวให้ย้อน (ยุค) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาสนุก
ใครจะย้อน(ยุค)กว่ากัน

