
ระเบียบการแข่งขันมนิิรักบี้ นานาชาติ คร้ังท่ี 32 
วันเสาร์ที่ 17  และ วันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม 2565 

ณ  สนามโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

 

1. ระเบียบการแข่งขัน 
     ก ำหนดให้ใช้กติกำกำรแข่งขันรักบี้ของอินเตอร์เนชั่นแนลรักบี้บอร์ด หรือ ค ำแปลภำษำไทยท่ีกรรมสัมปำทิกสภำ 
ของสมำคมรักบี้แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภร์ับรอง 
2. รุ่นอายุท่ีจัดการแข่งขัน 
 2.1   รุ่นอำยุไม่เกิน 7 ปี  (เกิด พ.ศ. 2558) 
 2.2   รุ่นอำยุไม่เกิน 8 ปี  (เกิด พ.ศ. 2557) 
 2.3   รุ่นอำยุไม่เกิน 9 ปี  (เกิด พ.ศ. 2556) 
 2.4   รุ่นอำยุไม่เกิน 10 ปี (เกิด พ.ศ. 2555) 
 2.5   รุ่นอำยุไม่เกิน 11 ปี (เกิด พ.ศ. 2554) 
3. จ านวนนักกฬีา 
 3.1 สถำบันกำรศึกษำ หรือ สโมสรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันรุ่นละไม่เกิน 1 ทีม 
 3.2 จ ำนวนผู้เล่นในแต่ละรุ่น  รุ่นละไม่เกิน 12 คน (ผู้เล่น 9 คน ส ำรอง 3 คน) 
4. ก าหนดเวลาการแข่งขัน  เกมละ 10 นาท ี
5. ขนาดสนาม 
 สนำมกว้ำง  30 เมตร  ยำว  60 เมตร 
6. รางวัลและการจัดการแข่งขัน 
 6.1 นักกีฬำทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก 
 6.2 ผู้จัดกำรทีมคัดเลือกนักกีฬำยอดเยี่ยม รุ่นละ  1 คน 
 6.3 กำรจัดกำรแข่งขันไม่มีกำรตัดสินผลแพ้ชนะ 
7. สถาบันที่จะเข้าร่วมแข่งขัน   
 ส่งใบสมัครตำมเอกสำรที่ก ำหนด โดยส่งที่ 
อำจำรย์ศรัณย์  รื่นณรงค์ หรือ อำจำรย์จรรยำ สมิงวรรณ โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ  
เลขที ่50 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  

หรือ e-mail :  b4606093@hotmail.co.th,  feducys@hotmail.com  ภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน  2565 

8. กติกาการเล่น  ส าหรับมินิรักบี ้ อาย ุ7 – 11 ปี 
 8.1 ต ำแหน่งผู้เล่น 
         8.1.1   แต่ละทีมมีผูเ้ล่น  9 คน  กองหน้ำ  3 คน  กองหลัง  6 คน  และให้มผีู้เล่นส ำรองได ้ 3 คน 
            8.1.2   กองหน้ำประกอบด้วย  PROP 2 คน (1,3)  HOOKER (2)  
         8.1.3   กองหลังประกอบด้วย  SCRUM-HALF (9) OUTSIDE-HALF-FLY-HALF (10) CENTRE (12) WING 280 
(11,14) และ  FULLBACK (15) 
 8.2 กำรเริม่เล่น 
            ส ำหรับกำรเริ่มเล่นของทีมอำยุ 7 – 10 ปี นั้นให้วำงลูกไว้กลำงสนำมแล้วจับลูก (PREEPASS) ให้ผู้เล่นของทีม  ส ำหรับ
กำรเริ่มเล่นของทีมอำยุ 11 ปี  ให้เตะลูกเริ่มเล่น (KICK – OFF)  ท ำโดยกำรเตะลูกวำง (PLACE KICK)  จำกจุดกึ่งกลำงของเส้นกลำง
สนำม โดยฝ่ำยที่ได้สิทธิ์ในกำรเริ่มเล่นก่อนหรือฝ่ำยตรงข้ำมที่ต้องเล่นในครึ่งเวลำหลังจำกหยุดพักหรือฝ่ำยรับที่เสียประตูไปแล้ว  
ส่วนกำรเตะลูกพร้อม (DROP-OUT) ให้เตะบนเส้นหรือหลังเส้น 15 เมตร และทีมฝ่ำยตรงข้ำมอยู่ห่ำงออกไปจำกจุดเตะนั้น 7 เมตร 
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 8.3 กำรเตะลูก 
            ในกำรเล่นเกมของทีมอำยุ 7 – 10 ปี จะไม่มีกำรเตะลูกใด ๆ ทั้งสิ้นในกำรเล่นของทีมอำยุ 11 ปี สำมำรถเตะออก 
(ROUCH KICKING) ได้จำกภำยในเส้น 15 เมตร เท่ำนั้น กำรเตะในลักษณะอื่น ๆ ไม่อนุญำตให้เล่นในทุกกรณี ยกเว้นกำรเลี้ยงลูก
บอล (DRIBBLING BALL) และให้กรรมกำรท ำสกรัม ณ จุดที่เกิดขึ้นนั้นและทีมฝ่ำยตรงข้ำมได้ใส่   ลูกบอล 
 8.4 กำรจับตัว 
  กำรแท็คเกิ้ล (TACKLE)  ที่ถูกต้องกระท ำได้ตลอดเวลำกำรเล่น 
 8.5 กำรท ำโทษ 
            หำกมีกำรท ำโทษเกิดขึ้น  ณ  จุดให้ทีมฝ่ำยตรงข้ำมถอยหลังเป็นแนวขนำนกับเส้นเขตโทษ (GOALLINE)  เป็นระยะทำง  
7 เมตร  หำกจุดโทษเกิดขึ้น ณ  จุดเขตประตูไม่ถึง  7 เมตรให้ทีมฝ่ำยตรงข้ำมยืนหันหลังเส้นเขตประตู  ในกำรท ำโทษของทีมอำยุ 
7 – 10 ปี  ให้ทีมที่ไม่ได้ท ำผิดกติกำส่งลูก FREE-PASS และห้ำมผู้ส่งลูกนั้นถือบอลวิ่งด้วยตนเอง  ส ำหรับทีมอำยุ 11 ปี  ให้ทีมที่
ไม่ได้ท ำผิดกติกำท ำกำรเตะ (TAPPED PENALTY)  หรือเขี่ยลูกอยู่บนพ้ืน  ณ จุดใด  ให้ทีมฝ่ำยตรงข้ำมถอยหลังเป็นแนวขนำนกับ
เส้นเขตโทษ (GOALLINE)  เป็นระยะทำง  7 เมตร  หำกจุดโทษเกิดขึ้น   ณ จุดเขตประตูไม่ถึง 7 เมตร  ให้ทีมฝ่ำยตรงข้ำมยืนหลัง
เส้นเขตประตูได้ในกำรท ำโทษของทีมอำยุ 7 - 10 ปี  ให้ทีมที่ไม่ได้ท ำผิดกติกำส่งลูก FREE-PASS  และห้ำมผู้ส่งลูกนั้นถือบอลวิ่ง
ด้วยตนเอง ส ำหรับทีมอำยุไม่เกิน 11 ปี  ให้ทีมท่ีไม่ได้ท ำผิดกติกำท ำกำรเตะลูก (TAPPED PENALTY)  หรือเขี่ยลูกให้เคลื่อนท่ีเมื่อ
ลูกอยู่บนพื้น ณ จุดที่เกิดเหตุนั้น ในระหว่ำงกำรเล่นลูกนอกเขต 15 เมตร   ผู้เล่นฝ่ำยครองลูกเตะออกข้ำงสนำมให้ท ำโทษโดยให้
ฝ่ำยตรงข้ำมท ำกำรเตะลูก (TAPPED PENALTY)  ณ จุดนั้น 
 8.6 กำรเข้ำสกรัม 
            ในกำรเล่นของทีมอำยุ  7 – 9 ปี  ไม่มีสกรัม จะเป็นกำรสง่ลูกแบบ Free Pass 
 8.7 สกรัมฮำล์ฟ (SCRUM-HALF) 
            8.7.1.   SCRUM-HALF  ในทีมอำยุ 7 – 10 ปี  ฝ่ำยเสียลกูจะต้องอยู่หลังเส้น OFF จะไมต่ำม SCRUM-HALF ฝ่ำยไดลู้ก 
SCRUM-HALF ฝ่ำยได้ลูกเมื่อส่งให้กองหลังแล้ว  ถ้ำมีกำรกระท ำผดิกติกำนี ้  ฝ่ำยไดลู้กจะได้โทษและให้ท ำกำรส่งลูกแบบ FREE 
PASS 
            8.7.2.  SCRUM-HALF  ในทีมอำยุ 11 ปี  ฝ่ำยเสียลูกจะต้องอยู่หลงัเส้นนั้นจะไม่ตำม SCRUM-HALF  ฝ่ำยไดลู้กจนกว่ำ 
SCRUM-HALF  ฝ่ำยไดลู้กได้ส่งลกูให้กองหลังแล้วแต ่  หำกว่ำ HOOKER  ฝ่ำยเสียลูกเขี่ยลูกได ้SCRUM-HALF  ฝ่ำยไดลู้กต้องยืน
เฉย ๆ จนกว่ำ SCRUM-HALF  ฝ่ำยเสียลูกไดส้่งลูกให้กองหลัง  ถ้ำเกิดกำรกระท ำผิดกติกำนี ้ ฝ่ำยเสียลกูจะไดโ้ทษและให้กำรเดำะลูก 
TAPPED – PENALTY หรือเขี่ยลกูเล่น 
 8.8 แถวทุ่ม 
            8.8.1.  กำรเล่นส ำหรบัทีมอำยุ  7 – 9 ปี ไม่มีแถวทุ่ม (LINE OUT) หำกลูกออกจำกสนำมให้ฝ่ำยไดลู้ก ส่งแบบ FREE 
PASS 
              8.8.2.   กำรเล่นส ำหรบัทีมอำย ุ10 – 11 ปี มีแถวทุม่ (LINE OUT) และให้ปฏิบัตดิังนี ้
                     8.8.2.1  เมื่อออกสนำม ให้ตั้งแถวทุ่มห่ำงจำกเส้นออก (TOUCHLINE)  2 เมตรและคนสดุท้ำยของแถวทุ่ม   ต้อง
ยืนอยู่ไมเ่กิน 7 เมตรจำกเส้น (TOUCH LINE) 
                     8.8.2.2  ในแถวทุ่มต้องมีกองหน้ำไม่น้อยกว่ำ  2 คน และกองหนำ้คนสุดท้ำยต้องเป็นผู้ทุ่มลูก 
                     8.8.2.3   ผู้ที่ยืนอยู่แถวทุ่มต้องยืนห่ำงกันเล็กน้อย 1 ช่วงแขน และหลีกเลี่ยงกำรปะทะกับฝ่ำยตรงข้ำม 
                     8.8.2.4  ระหว่ำงแถวทุ่มจะต้องมีช่องว่ำงห่ำงกันพอสมควร 
                    8.8.2.5  กองหลังจะต้องอยู่ห่ำงจำกแถวทุ่มอย่ำงน้อย  7 เมตร 
 8.9 กำรไดจุ้ด  (คะแนน) 
            กำรท ำคะแนนเหมือนกับกำรท ำคะแนนโดยทั่วไปของรักบี้    ยกเว้นกำรเตะเปลีย่น (CONVERSION KICKS) 
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 8.10  กำรส่งลูกผิดกติกำ 
           กฎต่ำง ๆ  เกี่ยวกับกำรล้ ำหน้ำ (OFF-SIDE)  ไม่ล้ ำหน้ำ (ON-SIDE) น๊อกออน (KNOCK-ON)  กำรโยนลกูล้ ำหน้ำ (THROW 
FORWARD)  และอื่น ๆ ให้ด ำเนินกำรเล่นเหมือนกติกำทั่วไป  เส้น OFF-SIDE คือ เส้นล้ ำหน้ำของสกรัม  ซึ่งอยู่หลังก้ำวสดุท้ำยของ
สกรัม 
 8.11  กำรเปลีย่นตัว 
            กำรเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะกระท ำได้โดยกำรขออนุญำตต่อผูต้ดัสิน และสำมำรถเปลี่ยนตวัผู้เล่นไดต้ลอดเกมกำรแข่งขัน  
ส ำหรับผู้เล่นท่ีถูกเปลีย่นออกจำกกำรแข่งขันจะไมส่ำมำรถเข้ำร่วมเล่นในเกมนั้นได้อีก 
 8.12  ผู้ตัดสินและกรรมกำร 
            กรรมกำรตัดสินสำมำรถตัดสิทธ์ิผู้เล่นท่ีเล่นผิดกติกำ และเล่นอันตรำยร้ำยแรงท ำร้ำยฝ่ำยตรงข้ำมกล่ำวค ำหยำบคำย หรือ
โต้เถียงกรรมกำร  ให้ออกจำกกำรแข่งขันทันที  และไม่มีสิทธ์ิเล่นในเกมอื่น ๆ จนจบสิ้นกำรแข่งขัน 
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ระเบียบการแข่งขันรักบี้ยุวชน  7 คน ครั้งที่ 27 
วันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม 2565 

ณ  สนามโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

1. ระเบียบการแข่งขัน 
     ก ำหนดให้ใช้กติกำกำรแข่งขันรักบี้ของอินเตอร์เนชั่นแนลรักบี้บอร์ด  หรือ  ค ำแปลภำษำไทยที่กรรมสมัปำทิกสภำของ  
สมำคมรักบี้แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภร์ับรอง  ในรุ่นอำยุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี    
2. รุ่นอายุท่ีจัดการแข่งขัน 
      2.1  รุ่นอำย ุ12 ปี ชำย    (พ.ศ. 2553) 
      2.2  รุ่นอำย ุ14 ปี ชำย    (พ.ศ. 2551) 
      2.3  รุ่นอำย ุ16 ปี ชำย    (พ.ศ. 2549) 
3. จ านวนนักกฬีา 

3.1   สถำบันกำรศึกษำ หรือ สโมสรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันรุ่นละ  1 ทีม 
      3.2   จ ำนวนผู้เล่นในแต่ละรุน่  รุ่นละไม่เกิน 12 คน (ผู้เล่น 7 คน ส ำรอง 5 คน) 
4. ก าหนดเวลาการแข่งขัน  ใช้เวลำกำรแข่งขัน 2 ครึ่ง ครึ่งละ 7 นำที พัก 1 นำที 
5. สถาบันทีจ่ะเข้าร่วมแข่งขัน  
 ส่งใบสมัครตำมเอกสำรที่ก ำหนด โดยส่งที่ 
อำจำรย์ศรัณย์  รื่นณรงค์ หรือ อำจำรย์จรรยำ สมิงวรรณ โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ  
เลขที ่50 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  

หรือ e-mail :  b4606093@hotmail.co.th,  feducys@hotmail.com  ภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน  2565 
6. วิธีจัดการแข่งขัน 
       ขึ้นอยู่กับจ ำนวนทีมท่ีสมัครเข้ำแข่งขันและรับสมัคร รุ่นละ 8 ทีม เท่ำนั้น 
7. การแข่งขันและการนับคะแนน 
 7.1 ในกำรแข่งขันทีมชนะได้  2 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ไม่ได้คะแนน  ถ้ำผลกำรแข่งขันในรอบแรกมีทีมที่ได้คะแนนเสมอกัน  ให้
พิจำรณำจำกแต้มที่ได้หักแตม้เสีย  ทมีที่ได้แต้มมำกกว่ำเป็นผู้ชนะ  ถ้ำยังเสมอกันอีกให้ตัดสินด้วยกำรเสี่ยง 

    7.2  ในรอบชิงชนะเลิศ ถ้ำเสมอกันหลังหมดเวลำกำรแข่งขัน ให้ต่อเวลำ อีก 5 นำท ีถ้ำคู่แข่งขันคะแนนเสมอกันให้ทีมที่ท ำคะแนน
ได้ก่อนเป็นผู้ชนะ 
8.   กติกาการเล่นส าหรับรักบี้ยุวชน 7 คน 
 8.1 ในทุกรุ่นอำยุใช้กติกำเดียวกันกับรกับี้ยุวชน 7 คน ในรุ่นอำยุไม่เกิน 14 - 16 ปี 
     8.2   ยกเว้นในรุ่นอำยุ 12 ปี จะใช้สนำมกำรแข่งขันแบบมินิรักบี้ และไมม่ีกำรเตะเปลี่ยนประตู 
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 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ขอบข่ายการแข่งขันมหกรรมมินรัิกบี้ นานาชาติ คร้ังท่ี 32 และรักบี้ยุวชน 7 คน  คร้ังท่ี 27 
วันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม 2565 

 
1.  การแข่งขันมินิรักบี ้
 1.1 เป็นกำรแข่งขันที่ให้เหรียญที่ระลึกทุกโรงเรียนและนักกีฬำทุกคน 
     1.2   เรียนเชิญอธิกำรบดีเป็นประธำนในพิธีและเรียนเชิญผู้อ ำนวยกำรให้เป็นประธำนในกำรด ำเนินงำน 
   1.3   เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองนักกีฬำมินิรักบี้ร่วมเป็นเจ้ำภำพกับโรงเรียนในกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันและแก่นักกีฬำที่เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันทุกคน  
 1.4     มีกำรเชิญรองอธิกำรบดี  คณบดี  กรรมกำรโรงเรียน  กรรมกำรงำนศึกษำเด็ก และกรรมกำรหลักสูตร เป็นแขกผู้มีเกียรติ 
 1.5   เชิญนำยกสมำคมรักบี้แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์  เป็นสักขีพยำนและเชิญกรรมกำรผู้ตัดสินของสมำคมรักบี้
แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นกรรมกำร  ผู้ตัดสิน 
 1.6   มีกำรมอบเหรียญที่ระลึกให้กับ Man of the match ของแต่ละโรงเรียนและแต่ละรุ่น 
 2   การแข่งขันรักบี้ยุวชน 
 2.1   เป็นกำรแข่งขันที่จัดอันดับที่ 1 อันดับที ่2 และอันดับที่ 3 
 2.2  มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ำแข่งขันที่ชนะเลิศตำมข้อ 2.1 
  2.3  มอบถ้วยชนะเลิศดังนี้ 
   -   รุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี ได้ครองถ้วยของรองศำสตรำจำรย์ ดร.ดำรณี   อุทัยรัตนกิจ  
                 อดีตอำจำรย์ใหญ่โรงเรียนสำธติแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรศึกษำ 
   -   รุ่นอำยุไม่เกิน 14 ปี ได้ครองถ้วยของอดีตนำยกสมำคมกีฬำรักบี้แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ ์  
                 พลเอกวิมล   วงษ์วำนิช 
   -   รุ่นอำยุไม่เกิน 16 ปี ได้ครองถ้วยของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
   2.4 มีกำรมอบรำงวัลนักกีฬำดเีด่น (Man of the match) ในกำรแข่งขันแต่ละรุ่นพร้อมวุฒิบัตร 
 2.5 ใช้กติกำกำรแข่งขันตำมสำกล 
     2.6   กรรมกำรผู้ช้ีขำดและกรรมกำรผู้ตัดสินจำกสมำคมกีฬำรักบี้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
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