ระเบียบการแขงขัน
กีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561
“จตุรมิตรเกมส” ครั้งที่ 10

ระหวางวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬากลางดํารงราชานุสรณ
และสนามกีฬาในเขตอําเภอกันทรลักษ

โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

คํานํา
การแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส”ครั้งที่ 10 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเด็กมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงคตามชวงวัยและชวงอายุ โดยไดเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน
ไดแสดงออกถึงศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณในดานกีฬา อยางอิสระในเวทีที่เหมาะสม รวมทั้ง
สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อใหมีมสี ุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ และยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกล
จากยาเสพติด
จากวัตถุประสงคดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ไดตระหนักถึง
คุณคาและประโยชนของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา จึงไดจัดโครงการการแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561“จตุรมิตรเกมส” ครั้งที่ 10 ขึ้น และไดจัดทําระเบียบสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส”ครัง้ ที่ 10 เพื่อให
คณะกรรมการจัดการแขงขันถือปฏิบัติและใชเปนแนวทางในการจัดการแขงขันตอไป

คณะกรรมการจัดการแขงขัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
เรื่อง การแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส” ครั้งที่ 10
*********************
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จะดําเนินการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส” ครั้งที่ 10 ขึ้น ในระหวางวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาในเขตอําเภอกันทรลักษ โดยมีวัตถุประสงค ใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงคและมีจิตสํานึกในความ
เปนไทย โดยเปดโอกาสใหนกั เรียนไดแสดงออกอยางอิสระ เกิดการพัฒนาทักษะและมีประสบการณในดานกีฬาให
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด การเลนกีฬาถือเปนสวนหนึง่ ทีจ่ ะ
ชวยสงเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรงสมบูรณ และสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสเขารวมการแขงขันกีฬา
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศตอไป จึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังตอไปนี้
1. ระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วาดวยการแขงขัน
กีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส” ครั้งที่ 10
2. กําหนดชนิดกีฬาที่จะแขงขัน
3. กําหนดประเภทและรุนอายุของชนิดกีฬา
4. กําหนดวันรับสมัครและดําเนินการแขงขัน
5. กําหนดระเบียบการแขงขันแตละชนิดกีฬา
ประกาศ ณ วันที่

ลงชื่อ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(

)
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ระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส” ครั้งที่ 10
******************
เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน ไดมีโอกาสเขารวมการแขงขันกีฬา ซึ่งกิจกรรมกีฬาถือเปนสวนหนึ่ง
ของการสงเสริมสุขภาพของนักเรียน ใหมสี ุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ รวมทัง้ เปนการสงเสริมและ และ
เปดโอกาสใหกับนักเรียนไดแสดงออกอยางอิสระในเวทีที่มีมาตรฐาน เกิดการพัฒนาทักษะและมีประสบการณทางดาน
กีฬาเพิ่มขึ้น ทั้งยังปลูกฝงใหเด็กไทยมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค และรูจ ักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลจาก
ยาเสพติด
ดังนั้น เพื่อใหการแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส” ครัง้ ที่ 10
เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4”
วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส” ครัง้ ที่ 10
ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ และขอบังคับวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561
ะบรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
นักเรียน หมายถึง กลุม บุคคลซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับกอนประถมศึกษาและศึกษาอยูในระดับ
อนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ 5 การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ใหสงในนามกลุม โรงเรียนเทานั้น
ขอ 6 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
6.1 ตองเปนนักเรียน ทีเ่ รียนอยูในเขตพื้นที่ใหบริการของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นับตั้งแตวันมอบตัว มีชื่อในทะเบียนโรงเรียนกอนการแขงขัน 30 วัน และมีอายุตาม
ชนิดกีฬาซึ่งกําหนดไวในประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วาดวยการแขงขันกีฬา
นักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส” ครัง้ ที่ 10
6.1 นักกีฬาตองมีชื่อในทะเบียนโรงเรียนที่สง เขาแขงขันเพียงหนึง่ แหงเทานั้น
6.2 โรงเรียนหรือนักกีฬาคนใดที่อยูระหวางถูกลงโทษหามแขงขัน โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จะตัดสิทธิส์ มัครเขาแขงขัน
ขอ 7 นักกีฬาคนใดหรือทีมใดที่เขารวมการแขงขันกีฬาทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดขึ้นใหถือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา
2561 “จตุมิตรเกมส” ครั้งที่ 10 อยางเครงครัด ถาหากนักกีฬาทีมใดหรือคนใด กระทําการงดเวนอันเปนการฝาฝน
ระเบียบและขอบังคับดังกลาว สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ไดกําหนดโทษไวดังนี้
7.1 ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
7.2 ใหปรับแพและตัดสิทธิ์มิใหสงนักกีฬาเขาแขงขันทุกชนิด ทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดขึ้นเปนเวลาไมเกิน 2 ป ทั้งนี้ไมนับรวมปที่จัดการแขงขันในปนั้นดวย
7.3 หามนักกีฬาผูก ระทําผิดระเบียบนีส้ มัครเขาแขงขันกีฬาทุกชนิดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปนผูจัด เปนเวลาไมเกิน 2 ป และตลอดปทจี่ ัดการแขงขันโดยไมคํานึงถึงสังกัดวาจะมี
การยายสังกัดหรือไมหรืออาจดําเนินคดีอาญาดวย
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7.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สามารถดําเนินคดีอาญา
ตอเจาหนาที่หรือผูบริหารสถานศึกษาในความผิดบางประเภท และรายงานใหหนวยงานสังกัด พิจารณาดําเนินการ
ทางวินัยตอไป
ขอ 8 การสมัครเขาแขงขัน
8.1 โรงเรียนจะสงทีมเขาแขงขันใหไปรับระเบียบการแขงขันไดที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8.2 กําหนดรับสมัครเขารวมแขงขันฯ ในวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ศาลาวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
8.3 กําหนดวันจับฉลากแบงสาย ในวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ตั้งแตเวลา 13.00 น. ณ ศาลาวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
8.3 ในวันยื่นใบสมัครเขาแขงขัน ใหสงเอกสารหลักฐานไดกอ นการแขงขันดังตอไปนี้
8.4.1 หนังสือนําสงสมัครเขาแขงขันตามชนิดกีฬาของกลุม โรงเรียน ในขอ 5
จากตนสังกัดตามระเบียบนี้
8.4.2 ใบสมัครเขาแขงขันกีฬาของแตละคน ตองติดรูปถายที่ใบสมัคร 1 รูป
8.4.3 ทะเบียนรูปถายของนักกีฬา นักกรีฑาแตละชนิด ตองติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว
1 รูป สําหรับนักกรีฑา จะตองทําบัตรประจําตัวนักกรีฑาและติดรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
8.4.4 บัญชีรายชื่อนักกีฬา นักกรีฑา แตละชนิดบัญชีจําแนก
8.4.5 หลักฐานประกอบการสมัคร
- รุนอายุไมเกิน 12,14 ป แนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
ถายเอกสารรับรองสําเนาโดยผูบริหารสถานศึกษา
- รุนอายุไมเกิน 16 ป ตองมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนถายเอกสารรับรอง
สําเนาโดยผูบริหารสถานศึกษา
8.4.6 ทุกชนิดกีฬาที่จัดการแขงขัน ตองมีจํานวนทีมทีส่ มัครเขารวมการแขงขันไมนอยกวา
3 ทีม หากไมครบตํากําหนดไมตองจัดการแขงขันในกีฬาชนิดนั้น ๆ แตคณะกรรมการจัดการแขงขันสามารถจัดใหมี
การประลองกันไดแตไมมผี ลตอการแขงขัน
8.4 โรงเรียนสงใบสมัคร บัญชีรายชื่อนักกีฬา นักกรีฑาและทะเบียนรูปถายนักกีฬา
นักกรีฑาแลวจะขอเปลี่ยนแปลงอีกไมได และจะไมคืนหลักฐานการสมัคร ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8.5 เมื่อพนกําหนดวันสมัครกีฬาชนิดนั้น ๆ แลวหากหลักฐานการสมัครยังไมครบใหถือวา
ผูสมัครสละสิทธิ์การสมัครในปนั้น หากปรากฏวาเอกสารหลักฐานใดเปนเท็จไมวากรณีใด ๆ หรือเจาหนาทีผ่ ูรบั
สมัครตรวจพบ เมื่อวัน เวลาหรือวิธีใดก็ตาม ผูลงนามในใบสมัครตองรับผิดชอบ โดยอางวาไมทราบขอเท็จจริง
ที่ตนประพฤติผิดดังกลาวไมได และถือวาการสมัครครัง้ นั้นเปนโมฆะ ตั้งแตวันที่รบั สมัคร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จะพิจารณาโทษและความผิดตามความในขอ 7 แหงระเบียบนี้
ขอ 9 การแบงรุนกีฬา ใหถืออายุเกณฑ แบงออกเปนรุนดังนี้
9.1 รุนอายุไมเกิน 12 ป ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2549
9.2 รุนอายุไมเกิน 14 ป ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2547
9.3 รุนอายุไมเกิน 16 ป ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2545
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ขอ 10 ใหมีคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส” ครั้งที่ 10 โดยใหกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบไวดวย การจัดการแขงขันและกําหนดการแขงขัน ชนิดกีฬา ประเภท รุนอายุ และการแบงกลุม
จัดการแขงขัน ใหกําหนดรายละเอียดไวในประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส” ครั้งที่ 10
ขอ 11 การรักษามารยาท
11.1. ครูผูควบคุม ครูผฝู กสอนและนักกีฬา ตองยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ
ผูตัดสินในการแขงขันครั้งนั้น ๆ ทุกกรณี
11.2. ตลอดเวลาการแขงขัน ครูผูควบคุม ครูผฝู กสอนและนักกีฬาตองประพฤติใหสมกับเปน
เจาหนาที่และนักกีฬาที่ดีตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันโดยเครงครัด ในกรณีที่ผฝู กสอนกีฬาหรือผู
ควบคุมทีมตลอดจนเจาหนาที่ทีมใชกริ ิยาวาจาไมสุภาพ ดาทอนักกีฬา ทั้งทีมที่ตัวเองรับผิดชอบหรือทีมคูตอสู ใหถือวา
เปนการกระทําผิดมารยาทอยางรายแรง ใหผูควบคุมการแขงขันหรือประธานจัดการแขงขันกีฬาประเภทนั้นๆ บันทึก
รายงานเสนอตอประธานจัดการแขงขันทราบ เพื่อพิจารณาบทลงโทษเสนอตอประธานอํานวยการจัดการแขงขัน
พิจารณาโทษเปนลําดับถัดไป
11.3. ในวันแขงขัน นักกีฬาคนใดหรือทีมใดเจตนาจะไมลงสนามการแขงขันหรือมีเจตนา
จะผละออกจากการแขงขันและมีเจตนาจะไมรวมการแขงขันตอไป ถือวาเปนการผิดมารยาทอยางรายแรง
จะพิจารณาลงโทษ ตามขอ 7
ขอ 12 การประทวง
12.1 ใหมีคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 แตงตั้ง
คณะกรรมการรับการประทวงโดยมีระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแขงขันกีฬาโรงเรียน พ.ศ. 2561
ขอ 17 มาบังคับ
12.2. โรงเรียนใดมีความประสงคจะประทวงใหปฏิบตั ิ ดังนี้
12.2.1. การยื่นประทวงใหผบู ริหารโรงเรียนสถานศึกษา หรือผูไดรับมอบอํานาจเปน
ลายลักษณอกั ษรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จากบุคคลดังกลาวเปนผูล งนามในการประทวงและยื่นตอ
คณะกรรมการรับคําประทวง พรอมเงินประกันคําประทวงครั้งละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) ถาผลการประทวง
เปนความจริง ใหคืนเงินประกันประทวง ถาไมเปนความจริงใหรบิ เงินประกันคําประทวงนั้น โดยใหนําสงเงินรายได
เพื่อประโยชน การศึกษา วาดวยการจายเงินเพื่อประโยชนการศึกษา
12.2.2. คําประทวงใหทําเปนลายลักษณอักษร มีขอความชัดเจนสมบูรณและจะตอง
มีพยานหลักฐานประกอบคําประทวงดวย หากผูประทวงไมนําหลักฐานมาประกอบคําประทวงใหสมบูรณภายใน
24 ชั่วโมง นับแตวันที่คณะกรรมการรับคําประทวงไดรับหนังสือประทวงใหถือวาผูป ระทวงสละสิทธิ์ไมประสงคที่จะ
ประทวงอีกตอไป และยินยอมใหรบิ เงินประกันคําประทวงจํานวน 500 บาท
12.2.3. เมื่อคณะกรรมการไดรับคําประทวงแลวใหแจงผูประทวงทราบ เพื่อดําเนินการ
แกคําประทวงภายใน 3 วัน หากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาผูประทวงสละสิทธิ์ไมประสงคทจี่ ะแกคําประทวงและ
ยอมรับวาคําประทวงเปนความจริง พรอมทั้งยินยอมใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบนี้
12.2.4. ระหวางมีการประทวงการแขงขัน จะดําเนินการตอไปตามกําหนดการที่วางไว
โดยไมหยุดชะงัก
12.2.5. คําตัดสินของคณะกรรมการรับคําประทวงใหถือเปนเด็ดขาด จะอุทธรณไมได

ขอ 13. คณะกรรมการรับการประทวง ประกอบดวย
13.1. ประธานจัดการแขงขันกีฬา
ประธานกรรมการ
13.2. กรรมการจัดการแขงขัน
กรรมการ
13.3. เลขานุการจัดการแขงขัน
กรรมการและเลขานุการ
ขอ 14 รางวัล
14.1. รางวัลสําหรับทีม ที่สงนักกีฬาเขาแขงขันที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ใหมีถวยรางวัล
กีฬา สําหรับกรีฑาและกีฬา กรีฑาอนุบาล ใหมีถวยรางวัลคะแนนรวม
14.2. รางวัลสําหรับบุคคล
ชนะเลิศ
ถวยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตร
(การแขงขันกีฬา – กรีฑา ทุกประเภท และทุกรุนอายุ รองชนะเลิศอันดับ 2 มีการครองเหรียญรวมกัน)
และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา - กรีฑา ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
เวลา 14.00น. พรอมรายงานผลใหกองอํานวยการหรือกองเลขานุการทราบทันที หากกีฬา – กรีฑา ประเภทใด
มีทีมเขาแขงขันมาก สามารถจัดการแขงขันกอนวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได
ขอ 15 การรักษาพยาบาล
ใหนําระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการแขงขันกีฬาโรงเรียน พ.ศ. 2528 หมวด 3
มาใชบังคับ
ขอ 16 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และ
มีอํานาจกําหนดกีฬาในการแขงขันนักเรียนไดตามความเหมาะสมรวมทั้งกิจการอันจําเปนตองปฏิบัติ โดยขออนุมัติ
ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
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รายละเอียดแนบทาย
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
เรื่อง การแขงขันกีฬานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส” ครั้งที่ 10
************
1. การกําหนดชนิดกีฬาที่จะแขงขัน
1. กรีฑา ชาย หญิง
2. เทเบิลเทนนิส ชาย หญิง ประเภทเดี่ยว คู ผสม
3. แบดมินตัน ชาย หญิง ประเภทเดี่ยว คู ผสม
4. วอลเลยบอล ชาย หญิง
5. เปตอง
ชาย หญิง
6. แฮนดบอล ชาย หญิง
7. เซปกตะกรอ ชาย หญิง
8. ฟุตบอล
ชาย หญิง
9. ฟุตซอล
ชาย หญิง
10. กีฬามวยไทยสมัครเลน
11. กีฬาอนุบาล ชาย หญิง
2. การแบงรุนอายุ
1. รุนอายุไมเกิน 12 ป (ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2549)
2. รุนอายุไมเกิน 14 ป (ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2547)
3. รุนอายุไมเกิน 16 ป (ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2545)
4. กีฬาอนุบาล จะตองศึกษาอยูในระดับกอนประถมศึกษาเทานั้น
3. พิธีเปด - ปด การแขงขัน
4.1 พิธีเปดการแขงขัน
จัดใหมพี ิธีเปดการแขงขันใน วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น.
ณ สนามกีฬากลางดํารงราชานุสรณ โดยใหกลุมโรงเรียนทุกกลุมจัดนักกีฬา - กรีฑา มารวมพิธีเปดการแขงขัน และ
รวมเดินขบวนพาเหรด สายที่ 1 ณ บริเวณวัดศิริวราวาส สายที่ 2 บริเวณศาลหลักมืองกันทรลักษ ตามการแบงสาย
ขบวนพาเหรดที่กําหนด โดยใหพรอมกันเวลา 14.00 น.
4.2 พิธีปดการแขงขัน
จัดใหมีพิธปี ดการแขงขัน ในวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น.
ณ สนามกีฬากลางดํารงราชานุสรณ โดยใหนักกีฬา นักกรีฑา พรอมกัน ณ บริเวณสนามพิธปี ด โดยมีกําหนดการดังนี้
- นักกีฬา /กรีฑา พรอมกัน
- การแสดงพิธีปด
- ประธานดําเนินการจัดการแขงขันกลาวรายงาน
- พิธีมอบรางวัล - ประธานในพิธีกลาวใหโอวาทและปดการแขงขัน

ระเบียบการแขงขันกรีฑา
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1.ประเภทของการแขงขัน 1.1 ประเภทลู ( เดี่ยว และ ทีมผลัด) 1.2 ประเภทลาน เดี่ยว
2.รุนของการแขงขัน
อายุไมเกิน 12 ป , 14 ป ,16 ป ชาย และ หญิง
3.จํานวนนักกรีฑา
3.1 กลุมโรงเรียนสงนักกีฬาไดกลุมโรงเรียนละ 1 ทีม
3.2 นักกีฬาแตละคน สามารถเลนได 1 รุนเทานั้น ( รุน ใดรุนหนึ่ง เชน อายุไมเกิน 12 ป จะเลนรุนอายุ
ไมเกิน 16 ป ก็ได แตจะไปเลนรุนอายุไมเกิน 12 ป/ 14 ป อีกไมได)
3.3 ประเภทลู(เดี่ยว)ระยะไมเกิน 400 เมตร สงแขงขันได กลุมโรงเรียน ละ 1 คน ตอ 1 รุน
3.4 ประเภทลู(เดี่ยว)ระยะ 800 เมตรขึ้นไป สงแขงขันได กลุมโรงเรียน ละไมเกิน 2 คน ตอ 1 รุน
3.5 ประเภท ทีมผลัด สงแขงขันไดกลุมโรงเรียนละ 1 ทีม ตอ 1 รุน
3.6 ประเภทลาน สงแขงขันไดกลุมโรงเรียนละไมเกิน 2 คน ตอ 1 รุน
4.การดําเนินการแขงขัน
4.1 แตละกลุมฯจะตองสงบัญชีแยกประเภทการแขงขัน ในวันรับสมัคร ตอกรรมการจัดการแขงขัน
และไมสามารถแกไขหรือเพิ่มเติมใดๆไดอีก
4.2 คณะกรรมการจัดการแขงขัน จะจัดแบงพวก จับสลากเขาชองวิ่ง หรือลําดับการประลอง
ในประเภทลาน และในรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการทะเบียนจะเปนผูจ ับสลากเขาชองวิ่ง
4.3 การแขงขันรายการใดมีทีมสงเขาแขงขันไมถึง 4 ทีม(คน) คณะกรรมการจัดการแขงขัน
จะไมจัดแขงขัน
4.4 การแขงขันรายการใดมีทีมสงเขาแขงขัน4 ทีม(คน) แตไมถึง 8 ทีม(คน) คณะกรรมการจัดการ
แขงขัน จะจัดให มีการแขงขันรอบชิงชนะเลิศเลย
4.5นักกีฬาทุกคนตองไปรายงานตัว ตอเจาหนาทีท่ ะเบียนรับรายงานตัวตามวัน เวลา ที่กําหนดให นอกจาก
กรณีที่นักกีฬากําลังทําการแขงขันอยูในสนาม ใหผูจัดการทีม หรือผูฝก สอนรายงานตัวแทน แตตองนํานักกีฬาลงทําการ
แขงขันใหทันตามกําหนด
4.6 ประเภทลาน คณะกรรมการจะจัดใหทําการแขงขัน รอบชิงชนะเลิศ เลย โดยใหประลองคนละ 3 ครั้ง
เอาผลการประลองที่ดีที่สุด เปนสถิติ และ ผลการแขงขัน
4.7 การนับคะแนนรางวัลถวยรวมในแตละรุน
- ใหนับจํานวนเหรียญทองมากกวา เปนผูไดรับรางวัลถวยรวม ถาเหรียญทองเทากัน ใหนบั เหรียญเงิน
ถาเหรียญเงินเทากันใหนับเหรียญทองแดง ถาหากเทากันทุกเหรียญใหถือเอาเหรียญทองประเภททีมพลัดมากกวา
เปนผูไดรับรางวัลถวยรวม
4.8 ถวยคะแนนรวมกรีฑา มีจํานวน 6 ใบ ดังนี้
- ถวยคะแนนรวม กรีฑา ชาย รุนอายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป รุนละ 1 ใบ
- ถวยคะแนนรวม กรีฑา หญิง รุนอายุไมเกิน 12 ป 14 ป 16 ป รุนละ 1 ใบ
4.9 การตัดสินผลการแขงขันของคณะกรรมการถือวาสิ้นสุด

รายละเอียดกรีฑา
ที่

ประเภท
กรีฑา

รุนอายุ
ไมเกิน 12 ป
ชาย

หญิง

1 วิ่ง 60 เมตร

/

/

2 วิ่ง 80 เมตร

/

/

3 วิ่ง 100 เมตร

/

4 วิ่ง 200 เมตร

/

5 วิ่ง 400 เมตร

หญิง

ชาย

หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7 วิ่ง1500 เมตร
8 วิ่ง 3000 เมตร
10 วิ่งผลัด4 X 100 เมตร
11 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร
12 กระโดดไกล
13 ทุมน้ําหนัก

/

/

/

/

/

ไมเกิน 16 ป

ชาย

6 วิ่ง 800 เมตร

9 วิ่งผลัด 5 X 80 เมตร

ไมเกิน 14 ป

/

14 ขวางจักร
15 พุงแหลน

หมายเหตุ ใบสมัครพรอมคําอธิบายอยูในภาคผนวก

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กีฬาเทเบิลเทนนิส
***********
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1.ประเภทการแขงขัน
ชาย – หญิง
1.1 ประเภทเดี่ยว
1.2 ประเภทคู
1.2 ประเภทคูผสม
2. รุนการแขงขัน
2.1 รุนอายุไมเกิน 12 ป (ไมเกิดกอน พ.ศ. 2549)
2.2 รุนอายุไมเกิน 14 ป (ไมเกิดกอน พ.ศ. 2547)
2.3 รุนอายุไมเกิน 16 ป (ไมเกิดกอน พ.ศ. 2545)
3. จํานวนนักเรียนที่สงเขาแขงขัน
3.1 ประเภทเดี่ยว
ใหแตละโรงเรียนสงชื่อเขาแขงขันไดแตละรุนไมเกิน 2 คน เขาแขงขัน
จริงเพียงคนเดียว
3.2 ประเภทคู
ใหแตละโรงเรียนสงชื่อเขาแขงขันไดแตละรุนไมเกิน 3 คน เขาแขงขันจริงเพียงคู
เดียว
3.3 ประเภทคูผสม
ใหแตละโรงเรียนสงชื่อเขาแขงขันไดแตละรุนไมเกิน 4 คน เขาแขงขัน
จริงเพียงคูเดียว
3.4 นักกีฬาคนหนึ่งสามารถเลือกแขงขันไดเพียงรุนใดรุนหนึ่งเทานั้น
3.5 นักกีฬาตองเปนนักเรียนในโรงเรียนที่สง เขาแขงขันเทานั้น
4. การดําเนินการแขงขัน
4.1 กติกาการแขงขัน ใชกติกาสหสัมพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ (I.T.T.F)
4.2 โตะและลูกที่ใชในการแขงขัน ใชของซึ่งสหสัมพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติรับรอง
4.3 ในวันแขงขัน ครูผูควบคุมตองนําทีมนักกีฬาใหถึงสนามการแขงขันกอนเวลาทําการแขงขันอยางนอย 30
นาที
4.4 นักกีฬาคนใดมาสาย ไมพรอมทีจ่ ะลงสนามแขงขัน หลังจากเลยกําหนดเวลาหรือหลังจากเจาหนาที่สนาม
ไดเรียกลงสนาม แขงขันไปแลว 5 นาที จะถูกปรับแพ
5. วิธีการจัดการแขงขัน
5.1 จัดการแขงขันแบบแพคัดออก
5.2 แตละประเภทแตละรุน จะตองมีนกั กีฬาเขาแขงขันไมนอยกวา 4 ทีม ถานอยกวาจะจัดใหมีการ
แขงขัน
แตไมมีถวยรางวัล/เกียรติบัตร
5.3 การแขงขันในรอบคัดเลือก ใหถือเกณฑแพชนะ 2 ใน 3 เกม
5.4 การแขงขันในรอบชิงชนะเลิศใหถือเกณฑแพชนะ 3 ใน 5 เกม
6. ลูกแขงขัน เบอร 40 สีขาว
7. เครื่องแตงกาย เสื้อตองไมเปนสีเดียวกันกับลูกที่ใชในการแขงขันและไมเปนสีสะทอนแสง

กีฬาแบดมินตัน
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1. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใชขอบังคับกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธแบดมินตันนานาชาติ ฉบับภาษาไทยลาสุด
2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ประเภททีม ประกอบดวย ทีมชายและทีมหญิง
2.2 ประเภทบุคคล ประกอบดวย
2.2.1 ประเภทชายเดี่ยว
2.2.2 ประเภทหญิงเดี่ยว
2.2.3 ประเภทชายคู
2.2.4 ประเภทหญิงคู
๒.๒.๕ ประเภทคูผสม
๓. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน
๓.๑ มีชื่อในทะเบียนนักเรียนตามโรงเรียนที่สงเขาแขงขัน
๓.๒ ใหนําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงไปดวยเพื่อตรวจสอบในวันแขงขัน
๓.๒ อายุไมเกิน ๑๒ ป ๑๔ ป และ ๑๖ ป
๔. วิธีการจัดการแขงขัน
๔.1 แขงขันแบบพบกันหมดในสายในรอบแรก และเอาที๑่ และที่๒ของแตละสายเขาทําการแขงขันในรอบ
ตอไปโดยใหมีการชิงตําแหนงที่ 1 ที่ 2 เทานั้น สวนตําแหนงที่ 3 ใหผูแพในรอบรองชนะเลิศ ครองตําแหนงรวมกัน
๔.2 การเลนแบบ Rally Point (3 x 21) ระบบการนับคะแนน
๔.2.1 แมทชหนึ่งตองชนะใหไดมากที่สุดใน 3 เกม เวนแตจะไดกําหนดเปนอยางอื่น
๔.2.2 ฝายที่ได 21 คะแนน กอนจะเปนฝายชนะ
๔.๒.3 ฝายที่ชนะการตีโตจะได 1 คะแนน
๔.๒.4 ถามีคะแนน 20 เทากัน ฝายชนะตองมีคะแนนนํา 2 คะแนน
๔.2.5 ถามีคะแนน 29 เทากัน ฝายที่ได 30 คะแนน กอน เปนฝายชนะ
๔.2.6 ฝายชนะ เปนฝายไดสงในเกมตอไป
๔.3 การเปลี่ยนขาง
๔.3.1 ผูเลนจะตองเปลี่ยนขาง
๔.3.1.1 หลังจากจบเกมที่ 1
๔.3.1.2 กอนเริ่มเกมที่ 3 (ถามี) และ
๔.3.1.3 ในเกมที่ 3 หรือการเลนเกมเดียว เมือ่ ฝายใดฝายหนึ่งคะแนนนําถึง 11 คะแนน
๔.3.๑.๔ ถาผูเลนลืมเปลี่ยนขาง ใหเปลี่ยนขางทันทีที่รูตัวและลูกไมอยูในการเลน ใหนับ
คะแนนตอจากคะแนนที่ไดไวในขณะนั้น
๔.3.๑.๕ เมื่อฝายใดฝายหนึ่งมีคะแนนถึง 11 คะแนนในแตละเกม ใหพักในระหวางเกมได
ไมเกิน 60 วินาที
๔.3.๑.๖ การพักระหวางเกมที่ 1 กับเกมที่ 2 และระหวางเกมที่ 2 กับเกมที่ 3
ใหพักไดไมเกิน 120 วินาที อนุญาตสําหรับทุกแมทชการแขงขัน
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๔.4 กลุมโรงเรียนตําหนักไทร เปนผูตั้งคณะกรรมการชี้ขาดมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการแขงขั้นทั้งหมด ชี้ขาด
ปญหาเกี่ยวกับกติกา ระเบียบขอบังคับฯ กฎเกณฑ หรือประเพณีปฏิบัติในการแขงขัน หรือปญหาอื่นใดที่มิไดมีในกติกา
ระเบียบระบุไวโดยเจตจํานงที่จะใหการแขงขันดําเนินไปดวยความเรียบรอยและยุติธรรม คําชี้แจงนี้ถือเปนเด็ดขาด ไม
มีอุทธรณใด ๆ
๔.5 ลูกขนไกที่ใชในการแขงขันกรมพลศึกษาเปนผูกําหนด
๔.6 ประเภททีมและบุคคล นักกีฬาคนใดไมพรอมที่จะลงสนามแขงขัน เมื่อถึงกําหนดเวลาการแขงขันหรือ
หลังจากที่เจาหนาที่จัดการแขงขันไดเรียกลงสนามไปแลว 5 นาที จะถูกจับเปนแพ
๔.7 ในการแขงขันประเภททีม นักกีฬาที่สิ้นสุดการแขงขัน และจะตองลงแขงขันในคูตอไปอนุญาตใหพักได
ไมเกิน 30 นาที แตถานักกีฬาพรอมที่จะลงทําการแขงขัน สวนประเภทบุคคลไมอนุญาตใหนักกีฬาพัก เมื่อถึงเวลาตอง
พรอมที่จะลงทําการแขงขัน
๔.8 นักกีฬาใดหรือบุคคลใด ไมมีเจตนาที่จะแขงขันใหเต็มความสามารถเพื่อความชนะ ใหยุติการแขงขัน
และปรับเปนแพ หรือใหถือวาไมมีการแขงขัน และถือวาผิดระเบียบ กรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ
๔.9 นักกีฬาทีมใดหรือคนใด ไมมาทําการแขงขันตามกําหนดวัน เวลาในกําหนดการแขงขัน โดยไมแจงให
คณะกรรมการจัด การแข ง ขัน ทราบลว งหน าก อ นเวลาการแขง ขัน อยา งน อ ย 6 ชั่ว โมง จะถูก ปรั บ เป น แพ และ
คณะกรรมการจัดการแขงขันจะตัดสิทธิ์นักกีฬาทีมนั้นหรือคนนั้นในการแขงขันปตอ ๆ ไปดวย
๔.10 นักกีฬาจะเปลี่ยนลูกขนไกไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการผูตัดสิน
๔.11 ระหวางการแขงขันหากนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บ อนุญาตใหแพทยเขาไปปฐมพยาบาลและ
ลงความเห็นวาจะทําการแขงขันตอไปไดหรือไม
๔.12 ไมอนุญาตใหนักกีฬาพันผาในกรณีที่บาดเจ็บ ยกเวนการบาดเจ็บที่มีบาดแผลฉีกขาดเทานั้น
๔.13 ประเภทบุคคล และประเภททีมจัดการแขงขันแบบพบกันหมด
๕. กําหนดวันและเวลาการแขงขัน
วันและเวลาการแขงขัน กําหนดไวโดยละเอียดในรายการแขงขัน ระหวางวันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ.2561
เริ่มเวลา 09.00 น. เปนตนไป

กีฬาวอลเลยบอล
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1. จํานวนนักกีฬาที่สงเขาแขงขัน
1.1 ทีมหนึ่งสงรายชื่อนักกีฬา เขาแขงขันจะสงชื่อไดรุนละไมเกิน 12 คน เจาหนาทีท่ ีมละ 3 คน
1.2 นักกีฬาที่มีรายชื่อในบัญชียื่นใบสมัครไว มีคุณสมบัติถูกตองและมีรปู ถายในทะเบียนรูปถายแลว
เทานั้นจึงจะมีสทิ ธิ์เขาแขงขันได
2. การดําเนินการแขงขัน
2.1 กติกาการแขงขัน ใชกติกาสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศ
ไทยใชอยูในปจจุบัน
2.2 ความสูงของตาขาย - รุนอายุไมเกิน 12 ป ชาย 2.15 เมตร
หญิง 2.10 เมตร
- รุนอายุไมเกิน 14 ป ชาย 2.26 เมตร
หญิง 2.15 เมตร
- รุนอายุไมเกิน 16 ป ชาย 2.38 เมตร
หญิง 2.20 เมตร
2.3 ลูกวอลเลยบอล ใชเบอร 5 ทุกรุน
2.4 ในการแขงขัน ครูผูควบคุมหรือครูผฝู กสอนตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาทีท่ ี่
สนามแขงขัน กอนเวลาการแขงขันอยางนอย 30 นาที
2.5 ครูผูควบคุมหรือครูผฝู กสอนตองสงรายชื่อผูเขาแขงขัน พรอมดวยลายเซ็นของนักกีฬา
ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไวให
2.6 นักกีฬาทีมใด ที่ไมพรอมจะลงสนามหลังจากเลยเวลาที่กําหนดในสูจบิ ัตรการแขงขันไปแลว
15 นาที ใหปรับแพ
2.7 คะแนนการแขงขัน ทีมชนะได
2 คะแนน / ทีมแพได
1 คะแนน
2.8 การแขงขันรอบแรกหรือรอบสอง (ยกเวนรอบชิงชนะเลิศ) หากมีทีมที่ไดคะแนนเขารอบเทากัน
ใชวิธีการจับฉลากเปนวิธีตัดสิน ทีมที่ชนะการจับฉลากจะไดเขาไปแขงขันในรอบตอไป
2.9 การแตงกาย
2.9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายดวยชุดกีฬา สวมกางเกงขาสั้น เสื้อยืดคอกลมหรือ
เสื้อเชิ้ต แลวแตความเหมาะสม
2.9.2 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกันตามแบบที่แจงไว
2.9.3 หมายเลขเสื้อตองติดใหเดนชัด ทั้งดานหนาและดานหลัง
2.9.4 หากนักกีฬาคนใดหรือทีมใดแตงกายไมเรียบรอย หรือบกพรองตามระเบียบและกติกา
ที่กําหนดไว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ใชดุลพินิจพิจารณาหามนักกีฬาคนนั้น หรือทีมนั้นลงแขงขันหรือ
ใหพักการแขงขันชั่วคราวจนกวาจะจัดการใหเปนที่เรียบรอย
2.10 ผลการแขงขันใหถือเกณฑแพชนะ ดังนี้
ใหถือเกณฑแพ – ชนะ 2 ใน 3 ทุกรุนและทุกรอบ
2.11 แตละรุนของการแขงขัน จะตองมีทีมสมัครไมนอยกวา 4 ทีม จึงจะจัดใหมีการแขงขัน

กีฬาเปตอง
1. ประเภทการแขงขันและรุนอายุ การแขงขัน
1.1 รุนอายุ 12 ป
ชาย ทีม 3 คน
หญิง ทีม 3 คน
1.2 รุนอายุ 14 ป
ชาย ทีม 3 คน
หญิง ทีม 3 คน
1.3 รุนอายุ 16 ป
ชาย ทีม 3 คน
หญิง ทีม 3 คน
2. การกําหนดรุนอายุการแขงขัน
2.1 รุนอายุไมเกิน 12 ป ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2549
2.2 รุนอายุไมเกิน 14 ป ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2547
2.3 รุนอายุไมเกิน 16 ป ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2545
3. การกําหนดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน สงแขงขันไดทีมละ 5 คน เจาหนาที่ 3 คน
4. คุณสมบัติขิงนักกีฬาผูสมัครเขาแขงขัน
4.1 เปนนักกีฬา สังกัดโรงเรียนในกลุมโรงเรียนเดียวกัน
5. เอกสารประกอบการสมัครเขาแขงขัน
5.1 ใบสมัครเขาแขงขันพรอมผังรูปภาพ โดยใหผูบริหารโรงเรียนเปนผูร ับรองในฐานะผูบ ริหาร
โรงเรียน
5.2 แผนผังรูป กรอกขอมูลใหถูกตอง และเปนปจจุบัน
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูฝ กสอนของโรงเรียนเทานั้น
5.4 แผนผังรูปผูฝ กสอน จํานวน 3 คน
5.5 ในวันแขงขันใหนําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงมาดวยทุกครั้ง
6. การรับสมัคร รับสมัครในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. จับสลากแบงสาย
เวลา 13.00 น. ณ ศาลาวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
7. กําหนดการแขงขัน และสถานที่การแขงขัน
7.1 การแขงขันในวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป
7.2 ใหนักกีฬารายงานตัวในเวลา 08.00 น. – 08.30 น.
7.3 สถานที่การแขงขันเปตอง ใชสนามแขงขันตามที่กําหนด
8. อุปกรณการแขงขัน ใหผูเขารวมแขงขันนําอุปกรณแขงขันมาเอง อาทิ ลูกบลู (ลูกเปตอง) ลูกเปา(แกน)
ตลับเมตร เปนตน
9. กฎ กติกา การแขงขัน ใชกฎกติกาการแขงขันของสมาพันธสมาคมเปตองแหงประเทศไทย
โดยอนุโลม
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กีฬาเซปกตะกรอ
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1.ประเภทการแขงขัน
จัดการแขงขันประเภท เดี่ยว และประเภท คู

2. จํานวนนักกีฬาที่เขาแขงขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว สงชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน
2.2 ประเภทคู สงชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไมนอยกวา 2 คน และไมเกิน 4 คน
2.2 นักกีฬาคนหนึ่งสงชื่อเขาแขงขันไดเพียง 1 รุนเทานั้น
3. การดําเนินการแขงขัน
3.1 กติกาการแขงขันใชกติกาของสมาคมเซปกตะกรอแหงประเทศไทย
3.2 ในวันแขงขันผูควบคุมทีมหรือครูผูฝกสอน ตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน กอนเริ่มทําการแขงขันไมนอ ยกวา 30 นาที เมื่อถึงกําหนดการทําการแขงขันแลวทีมใดมีผูเลนนอยกวา 3 คน
ใหถือวาทีมนั้นแพในการแขงขันครั้งนั้น
3.3 การสงชื่อผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุมหรือครูผูฝก สอน ตองสงรายชื่อผูเ ขาแขงขันพรอมดวยลายเซ็น
ของนักกีฬาแตละคน ตามแบบฟอรมทีเ่ ตรียมไว
3.4 การแขงขันสายหรือทีมใดมาไมพรอม ทีจ่ ะลงสนามแขงขัน หลังเลยกําหนดเวลาเริม่ การแขงขันไป
แลว 15 นาที ใหปรับเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น และตองมาทําการแขงขันในครัง้ ตอไปตามปกติดวย
3.4 ขนาดความสูงของตาขาย ชาย-หญิง
3.4.1 รุนอายุไมเกิน 12 ป ขนาดความสูง 1.48 เมตร
3.4.2 รุนอายุไมเกิน 14 ป ขนาดความสูง 1.50 เมตร
3.4.3 รุนอายุไมเกิน 16 ป ขนาดความสูง 1.52 เมตร
3.5 ผูเขาแขงขันตองแตงกายใหเรียบรอยดวยชุดแขงขันที่เหมือนกันทัง้ ทีม หากนักกีฬาคนใด
แตงกายไมเรียบรอยใหคณะกรรมการจัดการแขงขันหามนักกีฬาผูนั้นลงทําการแขงขันจนแตงกายใหเรียบรอย
3.5 คะแนนการแขงขัน
3.6.1 ทีมชนะ
ได
2
คะแนน
3.6.2 ทีมแพ
ได
1
คะแนน
3.6.3 ทีมที่ไมมาแขงขัน ไมไดคะแนน
3.7 เกณฑการแขงขันใหถือเกณฑแพชนะ 2 ใน 3 เกมทุกรอบ
3.8 วิธีการจัดการแขงขันใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณาตามความ
เหมาะสมของจํานวนทีมทีส่ มัครเขาแขงขัน
3.9 ถาใชวิธีการจัดการแขงขันแบบพบกันหมด หากมีคะแนนแพมากกวาใหใชจับสลากหาทีม
เพื่อเขาแขงขันรอบตอไป
3.10 จะตองมีทมี เขาแขงขันอยางนอย 4 ทีม ในแตละรุนและแตละประเภท จึงจะจัดใหมีการ
แขงขัน

กีฬาฟุตบอล
รุนอายุไมเกิน 12 ป ชาย
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1. จํานวนนักกีฬาสงเขาแขงขัน
1.1 ทีมที่แขงขันจะสงชื่อผูเ ขาแขงขันไดรุนละไมเกิน 22 คน เจาหนาที่ทีม 3 คน
1.2 นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกตองมีรปู ถายในทะเบียนเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาแขงขัน
2. การดําเนินการจัดการแขงขัน
2.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาสหพันธฟุตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมแหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน
2.2 การสงรายชื่อผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุมนักกีฬาตองสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมดวยลายเซ็นของนักกีฬาแต
ละคน ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไว
2.3 ทีมใดที่ไมพรอมจะลงสนามแขงขันหลังจากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแขงขันไปแลว 15 นาที ใหปรับทีมนั้น
เปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
2.4 ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกันทัง้ ทีม โดยสวมถุงเทายาว มีสนับแขง รองเทาฟุตบอล
(Stud) และผูร ักษาประตูตองใสเสื้อทีม่ ีสที ี่แตกตางจากเสื้อผูเลนทั้ง 2 ทีม และสีเสื้อผูเลนตองแตกตาง
จากผูตัดสิน ในกรณีทสี่ ีเสื้อผูเลนเหมือนกันใหเปลี่ยนสีเสือ้ ของผูเ ลนที่มีชื่อทีม ตามกติกาเยาเยือน หากทีม
ใดไมยอมเปลี่ยนเสื้อตามขอตกลงใหปรับเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
2.5 หากผูเ ลนทีมใดแตงกายไมเรียบรอย หรือบกพรองตามที่กําหนดไว คณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณา
หามผูเ ลนคนนั้น หรือทีมนั้นลงทําการแขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอยและถูกตองภายในเวลาที่
คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
2.6 จะตองมีทีมเขาแขงขันอยางนอย 4 ทีม จึงจะจัดการแขงขัน
3. กําหนดเวลาการแขงขัน
รุนอายุไมเกิน 12 ปชาย (ไมเกิดกอน 1 มกราคม 2549) ครึ่งเวลาละ 25 นาที พักระหวางครึ่ง 10 นาที
4. อุปกรณและสถานที่ที่ใชในการแขงขัน
4.1 ใชลูกฟุตบอลหนังอัดเบอร 5
4.2 สนามแขงขันใชสนามขนาดมาตรฐาน
5. การแขงขัน
5.1 รอบแรก ใชการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย
ทีมชนะ ได 3 คะแนน
เสมอ ได 1 คะแนน
แพ
ได 0 คะแนน
ในกรณีคะแนนเทากันใชวิธีจับสลากเขารอบ
5.2 รอบรองชนะเลิศ ถาปรากฏวาการแขงขันเสมอกัน ไมมีการตอเวลา ใหทําวิธีหาทีมชนะดวยการแตะ
ลูกโทษ ณ จุดโทษ สําหรับผูจะแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ จะตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันกอนหมดเวลาการแขงขัน
เทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นแพ
5.3 รอบชิงชนะเลิศ ถาปรากฏวาในเวลาผลยังเสมอกันใหตัดสินดวยการแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ และ
ตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันเทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นเปนแพ
5.4 การเปลี่ยนตัวผูเลนในระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปลี่ยนตัวไดทีมละ 5 คน รวมผูร ักษาประตู
6 การรักษามารยาท
นักกีฬาที่ถูกกรรมการคาดโทษ หรือทําโทษ
6.1 คาดโทษดวยใบเหลือง 2 ครั้ง หามทําการแขงขันในครัง้ ถัดไป 1 ครั้ง
6.2 ถูกทําโทษดวยใบแดง 1 ครั้ง หามทําการแขงขันในครั้งถัดไปติดตอกัน 1 ครั้ง
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6.3 ถูกทําโทษไดรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาทชกตอยกันในสนามแขงขัน ใหตัดสิทธิ์หามลงทําการ
แขงขันตลอดไป และสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษตอไป
7 การพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง
7.1 ใหยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร โดยหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบอํานาจใหลงนาม
รับรองตอประธานจัดการแขงขัน
7.2 คําประทวงตองมีขอความชัดเจน และมีพยานหลักฐานประกอบครบถวน ถาไมมีพยานหลักฐาน
ประกอบคําประทวงจะไมรับคําประทวง และจะไมพจิ ารณาคําประทวงใดๆ
7.3 การประทวงทุกครัง้ จะตองแนบวงเงิน “ประกันคาประทวง” (คาธรรมเนียม) จํานวน 500 บาท(หา
รอยบาทถวน) หากการประทวงเปนผลจะคืนเงินคาประทวงให แตถาการประทวงไมเปนผลจะถูก
คณะกรรมการจัดการแขงขันริบเงินคาประทวงทันที ไมวากรณีใดๆ
7.4 เมื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันไดรับหนังสือประทวง ใหจดั สงหนังสือประทวงใหแกทมี สถานศึกษาที่
ถูกประทวง ไดชี้แจงแกตางเปนลายลักษณอักษร พรอมหลักฐานภายใน 1 วัน หลังจากไดรบั หนังสือ
จากคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ดําเนินการพิจารณาตัดสินไดทันที และใหถือ ผลการ
ตัดสินเปนเด็ดขาด และจะอุทธรณใดๆไมไดทงั้ สิ้น และใหลงโทษตามระเบียบการแขงขัน
8 รางวัลในการแขงขัน
8.1 รางวัล ชนะเลิศ ไดรับ ถวยรางวัล พรอมเกียรติบัตร
8.2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับ เกียรติบัตร
8.3 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดรับเกียรติบัตร (รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครองรวมกัน 2 ทีม)
9 การบังคับใช
ใหประธานกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลชาย รุนอายุไมเกิน 12 ป ตามที่ไดรับแตงตั้งจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ทุกประการ

รุนอายุไมเกิน 12 ป หญิง

1.จํานวนนักกีฬาสงเขาแขงขัน
1.1 ทีมที่แขงขันจะสงชื่อผูเ ขาแขงขันไดรุนละไมเกิน 22 คน เจาหนาที่ทีม 3 คน
1.2 นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกตองมีรปู ถายในทะเบียนเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาแขงขัน
2 การดําเนินการจัดการแขงขัน
2.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาสหพันธฟุตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมแหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน
2.2 การสงรายชื่อผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุมนักกีฬาตองสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมดวยลายเซ็นของนักกีฬา
แตละคน ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไว
2.3 ทีมใดที่ไมพรอมจะลงสนามแขงขันหลังจากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแขงขันไปแลว 15 นาที ใหปรับทีม
นั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
2.4 ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกันทัง้ ทีม โดยสวมถุงเทายาว มีสนับแขง รองเทา
ฟุตบอล(Stud) และผูรักษาประตูตองใสเสือ้ ที่มสี ีที่แตกตางจากเสื้อผูเลนทั้ง 2 ทีม และสีเสื้อผูเลนตอง
แตกตางจากผูตัดสิน ในกรณีที่สเี สือ้ ผูเ ลนเหมือนกันใหเปลี่ยนสีเสื้อของผูเลนทีม่ ีชื่อทีม ตามกติกาเยา
เยือน หากทีมใดไมยอมเปลี่ยนเสื้อตามขอตกลงใหปรับเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
2.5 หากผูเ ลนทีมใดแตงกายไมเรียบรอย หรือบกพรองตามที่กําหนดไว คณะกรรมการจัดการแขงขัน
พิจารณาหามผูเ ลนคนนั้น หรือทีมนั้นลงทําการแขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอยและถูกตอง
ภายในเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
2.6 จะตองมีทีมเขาแขงขันอยางนอย 4 ทีม จึงจะจัดการแขงขัน
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3 กําหนดเวลาการแขงขัน
รุนอายุไมเกิน 12 ปหญิง (ไมเกิดกอน 1 มกราคม 2549) ครึ่งเวลาละ 25 นาที พักระหวางครึง่ 10 นาที
4 อุปกรณและสถานที่ที่ใชในการแขงขัน
4.1 ใชลูกฟุตบอลหนังอัดเบอร 5
4.2 สนามแขงขันใชสนามขนาดมาตรฐาน
5 การแขงขัน
5.1 รอบแรก ใชการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย
ทีมชนะ ได 3 คะแนน
เสมอ ได 1 คะแนน
แพ ได 0 คะแนน
ในกรณีคะแนนเทากันใชวิธีจับสลากเขารอบ
5.2 รอบรองชนะเลิศ ถาปรากฏวาการแขงขันเสมอกัน ไมมีการตอเวลา ใหทําวิธีหาทีมชนะดวยการแตะ
ลูกโทษ ณ จุดโทษ สําหรับผูจะแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ จะตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันกอนหมดเวลาการแขงขัน
เทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นแพ
5.3 รอบชิงชนะเลิศ ถาปรากฏวาในเวลาผลยังเสมอกันใหตัดสินดวยการแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ และ
ตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันเทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นเปนแพ
5.4 การเปลี่ยนตัวผูเลนในระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปลี่ยนตัวไดทีมละ 5 คน รวมผูร ักษาประตู
6.การรักษามารยาท
นักกีฬาที่ถูกกรรมการคาดโทษ หรือทําโทษ
6.1คาดโทษดวยใบเหลือง 2 ครั้ง หามทําการแขงขันในครัง้ ถัดไป 1 ครั้ง
6.2ถูกทําโทษดวยใบแดง 1 ครั้ง หามทําการแขงขันในครั้งถัดไปติดตอกัน 1 ครั้ง
6.3ถูกทําโทษไดรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาทชกตอยกันในสนามแขงขัน ใหตัดสิทธิ์หามลงทําการ
แขงขันตลอดไป และสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษตอไป
7.การพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง
7.1 ใหยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร โดยหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบอํานาจให
ลงนามรับรองตอประธานจัดการแขงขัน
7.2 คําประทวงตองมีขอความชัดเจน และมีพยานหลักฐานประกอบครบถวน ถาไมมีพยานหลักฐาน
ประกอบคําประทวงจะไมรับคําประทวง และจะไมพจิ ารณาคําประทวงใดๆ
7.3 การประทวงทุกครั้ง จะตองแนบวงเงิน “ประกันคาประทวง” (คาธรรมเนียม) จํานวน 500 บาท(หา
รอยบาทถวน) หากการประทวงเปนผลจะคืนเงินคาประทวงให แตถาการประทวงไมเปนผลจะถูก
คณะกรรมการจัดการแขงขันริบเงินคาประทวงทันที ไมวากรณีใดๆ
7.4 เมื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันไดรบั หนังสือประทวง ใหจดั สงหนังสือประทวงใหแกทมี สถานศึกษา
ที่ถูกประทวง ไดชี้แจงแกตางเปนลายลักษณอักษร พรอมหลักฐานภายใน 1 วัน หลังจากไดรบั หนังสือ
จากคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ดําเนินการพิจารณาตัดสินไดทันที และใหถือ ผลการ
ตัดสินเปนเด็ดขาด และจะอุทธรณใดๆไมไดทงั้ สิ้น และใหลงโทษตามระเบียบการแขงขัน
8 รางวัลในการแขงขัน
8.2 รางวัล ชนะเลิศ ไดรับ ถวยรางวัล พรอมเกียรติบัตร
8.3 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับ เกียรติบัตร
8.4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดรับเกียรติบัตร (รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครองรวมกัน 2 ทีม)

9 การบังคับใช
ใหประธานกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลหญิง รุนอายุไมเกิน 12 ป ตามที่ไดรบั
แตงตั้งจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ทุกประการ

รุนอายุไมเกิน 14 ป ชาย
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1. จํานวนนักกีฬาสงเขาแขงขัน
1.1 ทีมที่แขงขันจะสงชื่อผูเ ขาแขงขันไดรุนละไมเกิน 22 คน เจาหนาที่ทีม 3 คน
1.2 นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกตองมีรปู ถายในทะเบียนเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาแขงขัน
2. การดําเนินการจัดการแขงขัน
2.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาสหพันธฟุตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมแหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน
2.2 การสงรายชื่อผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุมนักกีฬาตองสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมดวยลายเซ็นของนักกีฬาแต
ละคน ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไว
2.3 ทีมใดที่ไมพรอมจะลงสนามแขงขันหลังจากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแขงขันไปแลว 15 นาที ใหปรับทีมนั้น
เปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
2.4 ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกันทัง้ ทีม โดยสวมถุงเทายาว มีสนับแขง รองเทาฟุตบอล
(Stud) และผูร ักษาประตูตองใสเสื้อทีม่ ีสที ี่แตกตางจากเสื้อผูเลนทั้ง 2 ทีม และสีเสื้อผูเลนตองแตกตาง
จากผูตัดสิน ในกรณีทสี่ ีเสื้อผูเลนเหมือนกันใหเปลี่ยนสีเสือ้ ของผูเ ลนที่มีชื่อทีม ตามกติกาเยาเยือน หากทีม
ใดไมยอมเปลี่ยนเสื้อตามขอตกลงใหปรับเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
2.5 หากผูเ ลนทีมใดแตงกายไมเรียบรอย หรือบกพรองตามที่กําหนดไว คณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณา
หามผูเ ลนคนนั้น หรือทีมนั้นลงทําการแขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอยและถูกตองภายในเวลาที่
คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
2.6 จะตองมีทีมเขาแขงขันอยางนอย 4 ทีม จึงจะจัดการแขงขัน
3. กําหนดเวลาการแขงขัน
รุนอายุไมเกิน 14 ปชาย (ไมเกิดกอน 1 มกราคม 2547) ครึ่งเวลาละ 30 นาที พักระหวางครึ่ง 10 นาที
4. อุปกรณและสถานที่ที่ใชในการแขงขัน
4.1 ใชลูกฟุตบอลหนังอัดเบอร 5
4.2 สนามแขงขันใชสนามขนาดมาตรฐาน
5. การแขงขัน
5.1 รอบแรก ใชการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย
ทีมชนะ ได 3 คะแนน
เสมอ ได 1 คะแนน
แพ ได 0 คะแนน
ในกรณีคะแนนเทากันใชวิธีจับสลากเขารอบ
5.2 รอบรองชนะเลิศ ถาปรากฏวาการแขงขันเสมอกัน ไมมีการตอเวลา ใหทําวิธีหาทีมชนะดวยการแตะ
ลูกโทษ ณ จุดโทษ สําหรับผูจะแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ จะตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันกอนหมดเวลาการแขงขัน
เทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นแพ
5.3 รอบชิงชนะเลิศ ถาปรากฏวาในเวลาผลยังเสมอกันใหตัดสินดวยการแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ และ
ตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันเทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นเปนแพ
5.4 การเปลี่ยนตัวผูเลนในระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปลี่ยนตัวไดทีมละ 5 คน รวมผูรักษาประตู
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6.การรักษามารยาท
นักกีฬาที่ถูกกรรมการคาดโทษ หรือทําโทษ
6.1คาดโทษดวยใบเหลือง 2 ครั้ง หามทําการแขงขันในครัง้ ถัดไป 1 ครั้ง
6.2ถูกทําโทษดวยใบแดง 1 ครั้ง หามทําการแขงขันในครัง้ ถัดไปติดตอกัน 1 ครั้ง
6.3ถูกทําโทษไดรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาทชกตอยกันในสนามแขงขัน ใหตัดสิทธิ์หามลงทําการ
แขงขันตลอดไป และสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษตอไป
7.การพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง
7.1ใหยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร โดยหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบอํานาจใหลงนาม
รับรองตอประธานจัดการแขงขัน
7.2คําประทวงตองมีขอความชัดเจน และมีพยานหลักฐานประกอบครบถวน ถาไมมีพยานหลักฐาน
ประกอบคําประทวงจะไมรับคําประทวง และจะไมพจิ ารณาคําประทวงใดๆ
7.3การประทวงทุกครัง้ จะตองแนบวงเงิน “ประกันคาประทวง” (คาธรรมเนียม) จํานวน 500 บาท
(หารอยบาทถวน) หากการประทวงเปนผลจะคืนเงินคาประทวงให แตถาการประทวงไมเปนผลจะถูก
คณะกรรมการจัดการแขงขันริบเงินคาประทวงทันที ไมวากรณีใดๆ
7.4เมื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันไดรับหนังสือประทวง ใหจัดสงหนังสือประทวงใหแกทมี
สถานศึกษาที่ถูกประทวง ไดชี้แจงแกตางเปนลายลักษณอักษร พรอมหลักฐานภายใน 1 วัน หลังจาก
ไดรับหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ดําเนินการพิจารณาตัดสินไดทันที และให
ถือ ผลการตัดสินเปนเด็ดขาด และจะอุทธรณใดๆไมไดทั้งสิน้ และใหลงโทษตามระเบียบการแขงขัน
8.รางวัลในการแขงขัน
8.1รางวัล ชนะเลิศ ไดรับ ถวยรางวัล พรอมเกียรติบัตร
8.2รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับ เกียรติบัตร
8.3รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดรับเกียรติบัตร (รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครองรวมกัน 2 ทีม)
9.การบังคับใช
ใหประธานกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลชาย รุนอายุไมเกิน 14 ป ตามที่ไดรับแตงตั้งจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ทุกประการ

รุนอายุไมเกิน 14 ป หญิง

1.จํานวนนักกีฬาสงเขาแขงขัน
1.1ทีมที่แขงขันจะสงชื่อผูเ ขาแขงขันไดรุนละไมเกิน 22 คน เจาหนาที่ทมี 3 คน
1.2นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกตองมีรปู ถายในทะเบียนเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาแขงขัน
2.การดําเนินการจัดการแขงขัน
2.1กติกาการแขงขันใหใชกติกาสหพันธฟุตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมแหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน
2.2การสงรายชื่อผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุมนักกีฬาตองสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมดวยลายเซ็นของ
นักกีฬาแตละคน ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไว
2.3ทีมใดที่ไมพรอมจะลงสนามแขงขันหลังจากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแขงขันไปแลว 15 นาที ใหปรับ
ทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
2.4ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกันทัง้ ทีม โดยสวมถุงเทายาว มีสนับแขง รองเทา
ฟุตบอล(Stud) และผูรักษาประตูตองใสเสือ้ ที่มสี ีที่แตกตางจากเสื้อผูเลนทั้ง 2 ทีม และสีเสื้อผูเลนตอง
แตกตางจากผูตัดสิน ในกรณีที่สเี สือ้ ผูเ ลนเหมือนกันใหเปลี่ยนสีเสื้อของผูเลนทีม่ ีชื่อทีม ตามกติกาเยา
เยือน หากทีมใดไมยอมเปลี่ยนเสื้อตามขอตกลงใหปรับเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
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2.5หากผูเ ลนทีมใดแตงกายไมเรียบรอย หรือบกพรองตามทีก่ ําหนดไว คณะกรรมการจัดการแขงขัน
พิจารณาหามผูเ ลนคนนั้น หรือทีมนั้นลงทําการแขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอยและถูกตอง
ภายในเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
2.6จะตองมีทีมเขาแขงขันอยางนอย 4 ทีม จึงจะจัดการแขงขัน
3.กําหนดเวลาการแขงขัน
รุนอายุไมเกิน 14 ปหญิง (ไมเกิดกอน 1 มกราคม 2547) ครึ่งเวลาละ 25 นาที พักระหวางครึง่ 10 นาที
4.อุปกรณและสถานที่ที่ใชในการแขงขัน
4.1ใชลูกฟุตบอลหนังอัดเบอร 5
4.2สนามแขงขันใชสนามขนาดมาตรฐาน
5.การแขงขัน
5.1 รอบแรก ใชการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย
ทีมชนะ ได 3 คะแนน
เสมอ ได 1 คะแนน
แพ ได 0 คะแนน
ในกรณีคะแนนเทากันใชวิธีจับสลากเขารอบ
5.2 รอบรองชนะเลิศ ถาปรากฏวาการแขงขันเสมอกัน ไมมีการตอเวลา ใหทําวิธีหาทีมชนะดวยการแตะ
ลูกโทษ ณ จุดโทษ สําหรับผูจะแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ จะตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันกอนหมดเวลาการแขงขัน
เทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นแพ
5.3 รอบชิงชนะเลิศ ถาปรากฏวาในเวลาผลยังเสมอกันใหตัดสินดวยการแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ และ
ตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันเทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นเปนแพ
5.4 การเปลี่ยนตัวผูเลนในระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปลี่ยนตัวไดทีมละ 5 คน รวมผูรักษาประตู
6. การรักษามารยาท
นักกีฬาที่ถูกกรรมการคาดโทษ หรือทําโทษ
6.1 คาดโทษดวยใบเหลือง 2 ครั้ง หามทําการแขงขันในครัง้ ถัดไป 1 ครั้ง
6.2 ถูกทําโทษดวยใบแดง 1 ครั้ง หามทําการแขงขันในครั้งถัดไปติดตอกัน 1 ครั้ง
6.3 ถูกทําโทษไดรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาทชกตอยกันในสนามแขงขัน ใหตัดสิทธิ์หามลงทําการแขงขัน
ตลอดไป และสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษตอไป
7. การพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง
7.1 ใหยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร โดยหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบอํานาจให
ลงนามรับรองตอประธานจัดการแขงขัน
7.2 คําประทวงตองมีขอความชัดเจน และมีพยานหลักฐานประกอบครบถวน ถาไมมีพยานหลักฐาน
ประกอบคําประทวงจะไมรับคําประทวง และจะไมพจิ ารณาคําประทวงใดๆ
7.3 การประทวงทุกครั้ง จะตองแนบวงเงิน “ประกันคาประทวง” (คาธรรมเนียม) จํานวน 500 บาท(หา
รอยบาทถวน) หากการประทวงเปนผลจะคืนเงินคาประทวงให แตถาการประทวงไมเปนผลจะถูก
คณะกรรมการจัดการแขงขันริบเงินคาประทวงทันที ไมวากรณีใดๆ
7.4 เมื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันไดรบั หนังสือประทวง ใหจดั สงหนังสือประทวงใหแกทมี สถานศึกษา
ที่ถูกประทวง ไดชี้แจงแกตางเปนลายลักษณอักษร พรอมหลักฐานภายใน 1 วัน หลังจากไดรบั หนังสือ
จากคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ดําเนินการพิจารณาตัดสินไดทันที และใหถือ ผลการ
ตัดสินเปนเด็ดขาด และจะอุทธรณใดๆไมไดทงั้ สิ้น และใหลงโทษตามระเบียบการแขงขัน
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8 รางวัลในการแขงขัน
8.1รางวัล ชนะเลิศ ไดรับ ถวยรางวัล พรอมเกียรติบัตร
8.2รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับ เกียรติบัตร
8.3 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดรับเกียรติบัตร (รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครองรวมกัน 2 ทีม)
9 การบังคับใช
ใหประธานกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลหญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป ตามที่ไดรบั
แตงตั้งจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ทุกประการ

รุนอายุไมเกิน 16 ป ชาย

1. จํานวนนักกีฬาสงเขาแขงขัน
1.1ทีมที่แขงขันจะสงชื่อผูเ ขาแขงขันไดรุนละไมเกิน 22 คน เจาหนาที่ทมี 3 คน
1.2นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกตองมีรปู ถายในทะเบียนเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาแขงขัน
2. การดําเนินการจัดการแขงขัน
2.1กติกาการแขงขันใหใชกติกาสหพันธฟุตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมแหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน
2.2การสงรายชื่อผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุมนักกีฬาตองสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมดวยลายเซ็นของ
นักกีฬาแตละคน ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไว
2.3ทีมใดที่ไมพรอมจะลงสนามแขงขันหลังจากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแขงขันไปแลว 15 นาที ให
ปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
2.4ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกันทัง้ ทีม โดยสวมถุงเทายาว มีสนับแขง รองเทา
ฟุตบอล(Stud) และผูรักษาประตูตองใสเสือ้ ที่มสี ีที่แตกตางจากเสื้อผูเลนทั้ง 2 ทีม และสีเสื้อผูเลน
ตองแตกตางจากผูตัดสิน ในกรณีทสี่ ีเสื้อผูเลนเหมือนกันใหเปลี่ยนสีเสื้อของผูเลนทีม่ ีชื่อทีม ตามกติกา
เยาเยือน หากทีมใดไมยอมเปลี่ยนเสื้อตามขอตกลงใหปรับเปนแพในการแขงขันครัง้ นั้น
2.5หากผูเ ลนทีมใดแตงกายไมเรียบรอย หรือบกพรองตามทีก่ ําหนดไว คณะกรรมการจัดการแขงขัน
พิจารณาหามผูเ ลนคนนั้น หรือทีมนั้นลงทําการแขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอยและถูกตอง
ภายในเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
2.6จะตองมีทีมเขาแขงขันอยางนอย 4 ทีม จึงจะจัดการแขงขัน
3. กําหนดเวลาการแขงขัน
รุนอายุไมเกิน 16 ปชาย (ไมเกิดกอน 1 มกราคม 2545) ครึ่งเวลาละ 35 นาที พักระหวางครึ่ง 10 นาที
4. อุปกรณและสถานที่ที่ใชในการแขงขัน
4.1ใชลูกฟุตบอลหนังอัดเบอร 5
4.2สนามแขงขันใชสนามขนาดมาตรฐาน
5. การแขงขัน
5.1 รอบแรก ใชการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย
ทีมชนะ ได 3 คะแนน
เสมอ ได 1 คะแนน
แพ
ได 0 คะแนน
ในกรณีคะแนนเทากันใชวิธีจับสลากเขารอบ
5.2 รอบรองชนะเลิศ ถาปรากฏวาการแขงขันเสมอกัน ไมมีการตอเวลา ใหทําวิธีหาทีมชนะดวยการแตะ
ลูกโทษ ณ จุดโทษ สําหรับผูจะแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ จะตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันกอนหมดเวลาการแขงขัน
เทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นแพ
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5.3 รอบชิงชนะเลิศ ถาปรากฏวาในเวลาผลยังเสมอกันใหตัดสินดวยการแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ และ
ตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันเทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นเปนแพ
5.4การเปลี่ยนตัวผูเ ลนในระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปลีย่ นตัวไดทีมละ 5 คน รวมผูรักษาประตู
6.การรักษามารยาท
นักกีฬาที่ถูกกรรมการคาดโทษ หรือทําโทษ
6.1คาดโทษดวยใบเหลือง 2 ครั้ง หามทําการแขงขันในครัง้ ถัดไป 1 ครั้ง
6.2ถูกทําโทษดวยใบแดง 1 ครั้ง หามทําการแขงขันในครัง้ ถัดไปติดตอกัน 1 ครั้ง
6.3ถูกทําโทษไดรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาทชกตอยกันในสนามแขงขัน ใหตัดสิทธิ์หามลงทําการ
แขงขันตลอดไป และสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษตอไป
7.การพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง
7.1ใหยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร โดยหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบอํานาจใหลงนาม
รับรองตอประธานจัดการแขงขัน
7.2คําประทวงตองมีขอความชัดเจน และมีพยานหลักฐานประกอบครบถวน ถาไมมีพยานหลักฐาน
ประกอบคําประทวงจะไมรับคําประทวง และจะไมพจิ ารณาคําประทวงใดๆ
7.3การประทวงทุกครัง้ จะตองแนบวงเงิน “ประกันคาประทวง” (คาธรรมเนียม) จํานวน 500 บาท
(หารอยบาทถวน) หากการประทวงเปนผลจะคืนเงินคาประทวงให แตถาการประทวงไมเปนผลจะถูก
คณะกรรมการจัดการแขงขันริบเงินคาประทวงทันที ไมวากรณีใดๆ
7.4เมื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันไดรับหนังสือประทวง ใหจัดสงหนังสือประทวงใหแกทมี
สถานศึกษาที่ถูกประทวง ไดชี้แจงแกตางเปนลายลักษณอักษร พรอมหลักฐานภายใน 1 วัน หลังจาก
ไดรับหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ดําเนินการพิจารณาตัดสินไดทันที และให
ถือ ผลการตัดสินเปนเด็ดขาด และจะอุทธรณใดๆไมไดทั้งสิน้ และใหลงโทษตามระเบียบการแขงขัน
8.รางวัลในการแขงขัน
8.1รางวัล ชนะเลิศ ไดรับ ถวยรางวัล พรอมเกียรติบัตร
8.2รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับ เกียรติบัตร
8.3รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดรับเกียรติบัตร (รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครองรวมกัน 2 ทีม)
9.การบังคับใช
ใหประธานกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลชาย รุนอายุไมเกิน 16 ป ตามที่ไดรับแตงตั้งจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ทุกประการ

รุนอายุไมเกิน 16 ป หญิง

1.จํานวนนักกีฬาสงเขาแขงขัน
1.1ทีมที่แขงขันจะสงชื่อผูเ ขาแขงขันไดรุนละไมเกิน 22 คน เจาหนาที่ทมี 3 คน
1.2นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกตองมีรปู ถายในทะเบียนเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาแขงขัน
2.การดําเนินการจัดการแขงขัน
2.1กติกาการแขงขันใหใชกติกาสหพันธฟุตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมแหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน
2.2การสงรายชื่อผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุมนักกีฬาตองสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมดวยลายเซ็นของ
นักกีฬาแตละคน ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไว
2.3ทีมใดที่ไมพรอมจะลงสนามแขงขันหลังจากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแขงขันไปแลว 15 นาที ใหปรับ
ทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
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2.4ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกันทัง้ ทีม โดยสวมถุงเทายาว มีสนับแขง รองเทา
ฟุตบอล(Stud) และผูรักษาประตูตองใสเสือ้ ที่มสี ีที่แตกตางจากเสื้อผูเลนทั้ง 2 ทีม และสีเสื้อผูเลนตอง
แตกตางจากผูตัดสิน ในกรณีที่สเี สือ้ ผูเ ลนเหมือนกันใหเปลี่ยนสีเสื้อของผูเลนทีม่ ีชื่อทีม ตามกติกาเยา
เยือน หากทีมใดไมยอมเปลี่ยนเสื้อตามขอตกลงใหปรับเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
2.5หากผูเ ลนทีมใดแตงกายไมเรียบรอย หรือบกพรองตามทีก่ ําหนดไว คณะกรรมการจัดการแขงขัน
พิจารณาหามผูเ ลนคนนั้น หรือทีมนั้นลงทําการแขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอยและถูกตอง
ภายในเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
2.6จะตองมีทีมเขาแขงขันอยางนอย 4 ทีม จึงจะจัดการแขงขัน
3.กําหนดเวลาการแขงขัน
รุนอายุไมเกิน 16 ปหญิง (ไมเกิดกอน 1 มกราคม 2545) ครึ่งเวลาละ 25 นาที พักระหวางครึง่ 10 นาที
4.อุปกรณและสถานที่ที่ใชในการแขงขัน
4.1ใชลูกฟุตบอลหนังอัดเบอร 5
4.2สนามแขงขันใชสนามขนาดมาตรฐาน
5.การแขงขัน
5.1 รอบแรก ใชการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย
ทีมชนะ ได 3 คะแนน
เสมอ ได 1 คะแนน
แพ ได 0 คะแนน
ในกรณีคะแนนเทากันใชวิธีจับสลากเขารอบ
5.2 รอบรองชนะเลิศ ถาปรากฏวาการแขงขันเสมอกัน ไมมีการตอเวลา ใหทําวิธีหาทีมชนะดวยการแตะ
ลูกโทษ ณ จุดโทษ สําหรับผูจะแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ จะตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันกอนหมดเวลาการแขงขัน
เทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นแพ
5.3 รอบชิงชนะเลิศ ถาปรากฏวาในเวลาผลยังเสมอกันใหตัดสินดวยการแตะลูกโทษ ณ จุดโทษ และ
ตองเปนผูเ ลนในสนามแขงขันเทานั้น ทีมใดฝาฝนใหปรับทีมนั้นเปนแพ
5.4 การเปลี่ยนตัวผูเลนในระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปลี่ยนตัวไดทีมละ 5 คน รวมผูรักษาประตู
6. การรักษามารยาท
นักกีฬาที่ถูกกรรมการคาดโทษ หรือทําโทษ
6.1คาดโทษดวยใบเหลือง 2 ครั้ง หามทําการแขงขันในครัง้ ถัดไป 1 ครั้ง
6.2ถูกทําโทษดวยใบแดง 1 ครั้ง หามทําการแขงขันในครัง้ ถัดไปติดตอกัน 1 ครั้ง
6.3ถูกทําโทษไดรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาทชกตอยกันในสนามแขงขัน ใหตัดสิทธิ์หามลงทําการ
แขงขันตลอดไป และสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษตอไป
7. การพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง
7.1 ใหยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษร โดยหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบอํานาจให
ลงนามรับรองตอประธานจัดการแขงขัน
7.2 คําประทวงตองมีขอความชัดเจน และมีพยานหลักฐานประกอบครบถวน ถาไมมีพยานหลักฐาน
ประกอบคําประทวงจะไมรับคําประทวง และจะไมพจิ ารณาคําประทวงใดๆ
7.3 การประทวงทุกครั้ง จะตองแนบวงเงิน “ประกันคาประทวง” (คาธรรมเนียม) จํานวน 500 บาท(หา
รอยบาทถวน) หากการประทวงเปนผลจะคืนเงินคาประทวงให แตถาการประทวงไมเปนผลจะถูก
คณะกรรมการจัดการแขงขันริบเงินคาประทวงทันที ไมวากรณีใดๆ
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7.4 เมื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันไดรบั หนังสือประทวง ใหจดั สงหนังสือประทวงใหแกทมี สถานศึกษา
ที่ถูกประทวง ไดชี้แจงแกตางเปนลายลักษณอักษร พรอมหลักฐานภายใน 1 วัน หลังจากไดรบั หนังสือ
จากคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ดําเนินการพิจารณาตัดสินไดทันที และใหถือ ผลการ
ตัดสินเปนเด็ดขาด และจะอุทธรณใดๆไมไดทงั้ สิ้น และใหลงโทษตามระเบียบการแขงขัน
8 รางวัลในการแขงขัน
8.1รางวัล ชนะเลิศ ไดรับ ถวยรางวัล พรอมเกียรติบัตร
8.2รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับ เกียรติบัตร
8.3รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดรับเกียรติบัตร (รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครองรวมกัน 2 ทีม)
9 การบังคับใช
ใหประธานกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลหญิง รุนอายุไมเกิน 16 ป ตามที่ไดรบั
แตงตั้งจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ทุกประการ

กีฬาฟุตซอล
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1. ประเภทและรุน
1.1 ประเภททีมชาย /หญิง
1.2 รุนอายุไมเกิน 12 ป (ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2549)
1.3 รุนอายุไมเกิน 14 ป (ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2547)
1.4 รุนอายุไมเกิน 16 ป (ไมเกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2545)

2. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาทีแ่ ตละกลุม
2.1 ทีมฟุตซอลทีเ่ ขาแขงขัน จะสงชื่อนักกีฬาเขาแขงขันทีมละไมเกิน 12 คน
2.2 เจาหนาที่ 3 คน คือ ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน 1 คน ผูชวยผูฝกสอน 1 คน
2.3 หมายเลขประจําตัว นักกีฬาตอ งติดหมายเลขเสื้อประจําตัวของนักกีฬา ใหกําหนดหมายเลข 1–12 เทานั้น
แตละคนตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของนักกีฬาที่สมัครไวแลว
2.4 นักกีฬาที่มีรายชื่อในบัญ ชีรายชื่อและมีคุณสมบัติถูก ตอง พรอมทั้งไดสงผังรูป (บัตรประจําตัวประชาชนถาย
เอกสารสีลงในกระดาษ เอ 4 แผนละ 6 คน) ครบถวนแลวเทานั้น จึงจะมีสิทธิ์เขาแขงขันได
3. การจัดการแขงขัน
3.1 แขงขันระหวางวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561
3.2 สถานที่ทําการแขงขัน สนามกีฬาหนองกวางดีด และสนามกีฬาศาลเจาอําเภอกันทรลักษ
3.3 ในวัน แข ง ขั น ผู จั ดการที ม หรื อ ผู ฝ ก สอน ตอ งนํานั ก กีฬ าไปรายงานตัวตอ เจาหน าที่ ควบคุ ม การแขง ขัน ณ
สนามแขงขันกอนเวลาการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที
3.4 การแตงกาย แตละคนตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของนักกีฬาที่สมัคร สี
เสื้อตองเหมือนกันทั้งทีม ยกเวนผูรักษาประตูตองแตกตางจากผูเลนฝายตน และฝายตรงขามและตางจากสีเสื้อของผู
ตัดสิน
3.5 กําหนดเวลาการแขงขัน
- ชาย แขงขันครึ่งเวลาละ 15 นาที พักระหวางครึ่งเวลา 5 นาที
- หญิง แขงขันครึ่งเวลาละ 10 นาที พักระหวางครึง่ เวลา 5 นาที
3.6 ลูกบอลสําหรับแขงขัน ไดรับการรับรองจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ
3.7 วิธีการจัดการแขงขัน
ในรอบแรกใหแบงออกเปน 4 สาย สาย A 3 ทีม, สาย B 3 ทีม, สาย C 2 ทีม, สาย D 2 ทีม ใหแขงขันแบบพบ
กันหมดในแตละสาย คัดเอาที่ 1 และที่ 2 ของสายเขาไปแขงขันในรอบสอง
รอบสองจนถึงรอบชิงชนะเลิศแขงขันแบบแพคัดออก ไมมีการชิงอันดับที่ 3 (ครองที่ 3 รวมกัน)
ในรอบแรก หากผลคะแนนการแขงขันเทากัน ใหนับลูกไดเสียเพื่อหาทีมชนะเขาเลนในรอบตอไป ในรอบกอน
รองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศหากยังเสมอกันใหเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ และรอบชิงชนะเลิศ หากหมดเวลาการ
แขงขัน ในเวลาปกติยังเสมอกัน ใหตอเวลาการแขงขันออกไปอีก 10 นาที โดยแบงเปน 2 ครึ่ง ครึ่งเวลาละ 5 นาที
ไมมีการพักครึ่งเวลา และหากหมดเวลาการแขงขันในชวงตอเวลาแลว ยังเสมอกันอีกใหหาทีมชนะดวยการยิงลูกโทษ ณ
จุดเตะโทษ
3.8 คะแนนการแขงขันใหถือเกณฑการใหคะแนนการแขงขัน ดังนี้
3.8.1 ทีมชนะได 3 คะแนน
3.8.2 ทีมเสมอได 1 คะแนน
3.8.3 ทีมแพหรือไมมาแขงขัน 0 คะแนน (ถาไมมาแขงขันในแมทซแรกใหตัดสิทธิ์จากการแขงขัน)

3.9 ระเบียบการแขงขันใดไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหเปนสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแขงขันที่จะพิจารณา
ดําเนินการ โดยทีมที่เขารวมการแขงขันไมมีสิทธิ์อุทธรณใดๆทั้งสิ้น
3.10 การตรวจหลัก ฐานก อ นลงทํ าการแขง ขัน ให นั ก กีฬ านํ าบั ตรประจําตั วประชาชนฉบับ จริง มาแสดงต อ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน
4. การรักษามารยาท
นักกีฬาที่ถูกกรรมการคาดโทษหรือทําโทษ
4.1 คาดโทษดวยใบเหลือง 2 ครั้ง หามลงทําการแขงขันในครั้งถัดไป 1 ครั้ง
4.2 ถูกทําโทษดวยใบแดง 1 ครั้ง หามทําการแขงขันในครั้งถัดไป 1 ครั้ง
4.3 ทีมใดฝาฝนสงนักกีฬาที่กรรมการผูตัดสินคาดโทษหรือทําโทษมาแลว ลงทําการแขงขันใหปรับทีมนั้นเปนแพ
ในการแขงขันครั้งนั้น ดวยสกอร 0 : 2
5. การสมัครเขาแขงขัน และหลักฐานการสมัคร
5.1 หลักฐานประกอบการเขาแขงขัน
5.1.1 ใบสมัคร
5.1.2 บัญชีรายชื่อนักกีฬา
5.1.3 ผัง รูป นัก กีฬา ใหใชบัตรประจําตัวประชาชน(ถายเอกสารสีล งในกระดาษ เอ 4 แผนละ 6 คน) โดย
ผูบริหารสถานศึกษาที่นักกีฬาสังกัดอยูลงนามรับรอง
5.1.4 ใบงบหนาการสงใบสมัคร/หลักฐาน
5.2 นักกีฬาตองมีชื่อในทีมที่สงเขาแขงขัน เพียง 1 ทีมเทานั้น
6. ขอปฏิบัติในการประทวง
การประทวงใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. การยื่นประท วง ให ผูจัดการทีมของนักกีฬาที่เสียผลประโยชนเปนผูยื่นประทวง โดยกระทําเปนลาย
ลักษณอักษรมีขอความชัดเจนประกอบดวยเอกสารหลักฐาน โดยใชแบบฟอรมของคณะกรรมการจัดการแขงขัน พรอม
เงินประกันการประทวงตามขอ 4
2. การประทวงเทคนิคกีฬา ใหยื่นตอประธานคณะกรรมการอยางชาไมเกิน 15 นาที หลังจากการแขงขัน คู
ที่มีการประทวงสิ้นสุดลง ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบและกติกาการแขงขัน
3. การประทวงคุณสมบัติของนักกีฬา ใหยื่นตอประธานคณะกรรมการพิจารณา อยางชาไมเกิน 15 นาที
หลังจากการแขงขันคูที่มีการประทวงสิ้นสุดลง
4. การยื่นประทวงทุกครั้ง ตองจายเงินคาประทวง 500 บาท แตจะไมไดรับเงินคืนไมวาผลการตัดสิน จะ
เปนอยางไรก็ตาม
5. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด
6. โคช,นักกีฬา,กองเชียร,ผูติดตาม ใชกิริยา วาจา ไมสุภาพ หยาบคาย แกคูกรณีกอน หรือ ระหวาง หรือ
หลังการแขงขัน หรือแสดงพฤติกรรมซึ่งมีเจตนากอใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินการจัดการแขงขันทุกกรณี มีโทษตัด
ทีมออกจากการแขงขัน
7. คําชี้ขาดของประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนที่สิ้นสุดทุกกรณี

กีฬาแฮนดบอล
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1. ประเภทการแขงขัน
ประเภททีมชาย/ประเภททีมหญิง
2. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่
2.1 ทีมที่สงนักกีฬาแฮนดบอลเขาแขงขัน จะสงชื่อนักกีฬาไดไมเกิน 16 คน เจาหนาที่ 3 คน เพื่อทํา
หนาที่ดังตอไปนี้
- ผูจัดการทีม
- ผูฝกสอนและผูชวยผูฝ กสอน
3. การดําเนินการจัดการแขงขัน
3.1 กติกาการแขงขันใหใชกติกาของสหพันธแฮนดบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมแฮนดบอลสมัครเลนแหง
ประเทศไทยใชอยู
3.2 หมายเลขประจําตัวนักกีฬาที่สง เขาแขงขัน ใหกําหนดตั้งแตหมายเลข 1 – 99 และตองติด
หมายเลขประจําตัวของนักกีฬาแตละคนใหตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของนักกีฬาที่ยื่นใบสมัครตอ
คณะกรรมการ
3.3 การแตงกาย หมายเลขเสื้อประจําตัวนักกีฬา ใหกําหนดตามขอ 3.2 และสีเสื้อจะตองเปนสี
เดียวกันทั้งหมด (เวนผูรักษาประตู) และจะตองติดหมายเลขทั้งดานหนาและดานหลัง
4. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ผูสมัครเขาแขงตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
4.1 ผูเขารวมการแขงขันตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และโรงเรียนในกลุม ตรวจการของสํานักงานเขตพื้นที่ฯ
4.2 ไมไดอยูภายใตการถูกลงโทษของสมาคมแฮนดบอลแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
4.3 ไมเปนนักเรียนที่อยูในระยะเวลา ซึ่งโรงเรียนไดลงโทษพักการเรียน
4.4 อายุไมเกินตามประเภทกีฬาที่โรงเรียนสงแขงขันโดย นับป พ.ศ. เกิด เปนเกณฑ
4.5 นักกีฬาหนึ่งคนจะลงทําการแขงขันในประเภทบุคคลไดตามรุนของตัวเอง
4.6 นักกีฬาสามารถขึ้นไปแขงขันในระดับชวงอายุทสี่ ูงกวาได
4.7 ไมอนุญาตใหนักกีฬาลงมาแขงขันในระดับชวงอายุที่ต่ํากวา
5. หลักฐานการสมัคร
5.1 บัตรประจําตัวประชาชนของผูเ ขาแขงขันฉบับจริง
5.2 ใบรับรองของสถานศึกษา (ฉบับจริง)
5.3 รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
5.4 ใบสมัครและแผงรูปนักกีฬาทีเ่ ขาแขงขัน
6. กําหนดเวลาการแขงขัน
รุนอายุไมเกิน 12 ป ชาย ครึ่งเวลาละ 15 นาที , หญิง ครึ่งเวลาละ 15 นาที พักระหวางครึ่งเวลา 5 นาที
รุนอายุไมเกิน 14 ป ชาย ครึ่งเวลาละ 20 นาที , หญิง ครึ่งเวลาละ 15 นาที พักระหวางครึ่งเวลา 5 นาที
รุนอายุไมเกิน 16 ป ชาย ครึ่งเวลาละ 20 นาที่ , หญิง ครึ่งเวลาละ 20 นาที พักระหวางครึ่งเวลา 5 นาที
6.1 คะแนนการแขงขันใหถือเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ชนะได
2
คะแนน
แพได
1
คะแนน
ไมมาแขงขันหรือไมพรอมทีจ่ ะทําการแขงขัน ไมไดคะแนน
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แขงขัน

รางวัลการแขงขัน เหรียญรางวัลพรอมเกียรติบัตร
- ชนะเลิศ เหรียญชุบทอง
ถวยรางวัลและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญชุบเงิน
และเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญชุบทองแดง
และเกียรติบัตร
6.2 การแขงขันในแตละครั้ง (ยกเวนรอบชิงชนะเลิศ) เมื่อหมดเวลาการแขงขันยังเสมอกันอยู ใหใช
วิธีการยิงลูกโทษ ฝายละ 5 คน สลับกันไป ถาผลยังเสมอกันอยู ใหใชวิธีการยิงลูกโทษอีกฝายละ 1 คน
สลับกันไป จนกวา
จะแพ – ชนะ กัน (ผูยิงลูกโทษจะตองเปนผูเลนในสนามแขงขัน ขณะที่หมดเวลาการแขงขันเทานั้น)
6.3 ในรอบชิงชนะเลิศ ถาหมดเวลาการแขงขันแลว ผลการแขงขันยังเสมอกันใหตอเวลาเพิ่มไปอีก
10 นาที ครั้งละ 5 นาที โดยไมมีการพัก หากผลการแขงขันยังเสมอกันอยูใหหาผลแพ – ชนะโดยการยิงลูก
โทษ
6.4 จะตองมีทีมเขาแขงขันอยางนอย 3 ทีม ในแตละรุนและแตละประเภท จึงจะจัดใหมีการ

หมายเหตุ ผูยิงลูกโทษจะตองไมมีคาดโทษ ๒ นาที หรือใบแดง
7. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
7.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ ซึง่ ปฏิบัตหิ นาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
7.2 ใหนักกีฬาและเจาหนาที่ควบคุมทีมใชบัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
หรือบัตรอื่น ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันรับรอง เปนบัตรประจําตัวนักกีฬาและเจาหนาทีจ่ ะตองนําบัตร
ติดตัวไป เพื่อแสดงใหเจาหนาที่ผเู กี่ยวของกับการจัดการแขงขันตรวจสอบไดเสมอ
7.3 การรายงานตัวของนักกีฬา ใหรายงานตัวตอเจาหนาที่ดาํ เนินการจัดการแขงขันตามเวลาและ
สถานที่ที่กําหนด
7.4 ตลอดเวลาการแขงขันนักกีฬาและเจาหนาทีท่ ีมทุกคนตองปฏิบัติตนใหเหมาะสม และปฏิบัติตาม
กติกาการแขงขัน หากมีการประพฤติตนที่ไมเหมาะสมหรือละเมิดตอระเบียบกติกาการแขงขัน ให
คณะกรรมการพิจารณาโทษตามควรแกกรณี
8. การประทวง
8.1 ใหมีคําสั่งกลุมโรงเรียนเบญจลักษ แตงตั้งคณะกรรมการรับการประทวงโดยมีระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแขงขันกีฬา พ.ศ. 2528 ขอ 17 มาบังคับ
8.2 โรงเรียนใดมีความประสงคจะประทวงใหปฏิบัติ ดังนี้
8.2.1 การยื่นประทวงใหผูบริหารสถานศึกษา หรือผูไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จากบุคคลดังกลาวเปนผูล งนามในการประทวงและยื่นตอ
คณะกรรมการรับคําประทวง พรอมเงินประกันคําประทวงครั้งละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) ถาผลการ
ประทวงเปนความจริง ใหคืนเงินประกันประทวง ถาไมเปนความจริงใหรบิ เงินประกันคําประทวงนั้น
โดยใหนําสงเงินรายได เพื่อประโยชน การศึกษา วาดวยการจายเงินเพื่อประโยชนการศึกษา
8.2.2 คําประทวงใหทําเปนลายลักษณอักษร มีขอความชัดเจนสมบูรณและจะตอง
มีพยานหลักฐานประกอบคําประทวงดวย หากผูประทวงไมนําหลักฐานมาประกอบคําประทวงใหสมบูรณ
ภายใน
24 ชั่วโมง นับแตวันที่คณะกรรมการรับคําประทวงไดรบั หนังสือประทวงใหถือวาผูป ระทวงสละสิทธิ์ไมประสงค
ที่จะประทวงอีกตอไป และยินยอมใหริบเงินประกันคําประทวงจํานวน 500 บาท
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8.2.3 เมื่อคณะกรรมการไดรบั คําประทวงแลวใหแจงผูประทวงทราบ เพื่อดําเนินการแกคํา
ประทวงภายใน 3 วัน หากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาผูประทวงสละสิทธิ์ไมประสงคที่จะแกคําประทวง
และยอมรับวาคําประทวงเปนความจริง พรอมทั้งยินยอมใหคณะกรรมการการดําเนินการแขงขันพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบนี้
8.2.4 ระหวางมีการประทวงการแขงขัน จะดําเนินการตอไปตามกําหนดการที่วางไวโดยไม
หยุดชะงัก
8.2.5 คําตัดสินของคณะกรรมการรับคําประทวงใหถือเปนเด็ดขาดจะอุทธรณไมได
9. คณะกรรมการรับการประทวง ประกอบดวย
13.1. ประธานจัดการแขงขันกีฬา
ประธานกรรมการ
13.2. กรรมการจัดการแขงขัน
กรรมการ
13.3. เลขานุการจัดการแขงขัน
กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบการแขงขันมวยไทยสมัครเลน
1. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
1.1 ใชขอบังคับกีฬานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4
1.2 ใชกติกาการแขงขันมวยไทยสมัครเลนของกรมพลศึกษา
2. จํานวนนักกีฬา
ใหแตละกลุมโรงเรียนสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกินรุนละ 1 คน
3. ประเภทการแขงขัน
การแขงขันแบงออกเปน 11 รุน ดังนี้
3.1 รุนน้ําหนักตองเกิน 28 กก. และไมเกิน 30กก.
3.2 รุนน้ําหนักตองเกิน 30 กก. และไมเกิน 32กก.
3.3 รุนน้ําหนักตองเกิน 32 กก. และไมเกิน 34กก.
3.4 รุนน้ําหนักตองเกิน 34 กก. และไมเกิน 36กก.
3.5 รุนน้ําหนักตองเกิน 36 กก. และไมเกิน 38กก.
3.6 รุนน้ําหนักตองเกิน 38 กก. และไมเกิน 40กก.
3.7 รุนเปเปอรเวท น้ําหนักตองเกิน 40 กก. และไมเกิน 42 กก.
3.8 รุนพินเวท น้ําหนักตองเกิน 42 กก. และไมเกิน 45 กก.
3.9 รุนไลทฟลายเวท น้ําหนักตองเกิน 45 กก. และไมเกิน 48 กก.
3.10 รุนฟลายเวท น้ําหนักตองเกิน 48 กก. และไมเกิน 51 กก.
3.11 รุนแบนตัม้ เวท น้ําหนักตองเกิน 51 กก. และไมเกิน 54 กก.
3.12 รุนเฟเธอรเวท น้ําหนักตองเกิน 54 กก. และไมเกิน 57 กก.
4. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน
4.1 ใหเปนไปตามขอบังคับของกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๔
4.2 นักกีฬาตองไมเคยผานการแขงขันมวยไทยอาชีพจากเวทีมวยราชดําเนินและลุมพินีทผี่ านมาในรอบหนึ่งป
จนถึงเริ่มการแขงขันกีฬานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4
4.3 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันตองมีอายุไมต่ํากวา 7 ปและไมเกิน 18 ป
5. วิธีการจัดการแขงขัน
5.1 วิธีการจัดการแขงขัน จัดการแขงขันแบบแพคัดออก (Knock out)
5.2 การตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก
วันประชุมผูจัดการทีม ผูควบคุมทีมจะตองนํานักกีฬาทุกคน ทุกรุน ไปตรวจรางกายและชั่งน้ําหนักเขารุน ณ
สถานที่กําหนดไว ตั้งแตเวลา 07.00 – 10.00 น.
วันแขงขัน เฉพาะนักกีฬาที่เขาแขงขันในวันนั้นๆตองไปตรวจรางกาย ชั่งน้ําหนัก ตั้งแตเวลา 08.00 – 09.00น.
หมายเหตุ นักกีฬาที่ไมไปตรวจรางกายและชั่งน้ําหนักตามวันและเวลาที่กําหนด ไมอนุญาตใหเขารวม
การแขงขันอยางเด็ดขาด
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6. การประทวง
สําหรับการประทวงใหเปนไปตามขอบังคับหมวดที่ 10 ของกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬา
นักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๔
7. การประชุมผูจัดการทีม
ผูจัดการทีมหรือผูแทน ตองเขาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจาภาพกําหนดและตองแตงกาย
สุภาพเรียบรอย หากไมเขาประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ตองยอมรับและปฏิบัติตามมติทปี่ ระชุม
อยางไมมีเงื่อนไขและขอโตแยงใดๆ
8. รางวัลการแขงขัน
ใหเปนไปตามทีบ่ ัญญัติไวในขอบังคับกีฬานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๔
- นักชกยอดเยี่ยม
ถวยรางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลไหวครูรํามวย ถวยรางวัลและเกียรติบัตร
8.1 รางวัลนักชกยอดเยี่ยม
คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพนักกีฬามวย ดังนี้
ก. มีสไตลการชกดี ใชอาวุธมวยไทยครบทุกชนิดอยางเหมาะสม
ข. ไดรับตําแหนงชนะเลิศ และแขงขันไมนอยกวาสองครั้ง
ค. มีมารยาทดีและยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการและผูชี้ขาด
8.2 รางวัลไหวครูรํามวยถูกตองสวยงาม
คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพนักกีฬามวย ดังนี้
ก. ถูกตองตามจังหวะเสียงดนตรี
ข. ทารํามีความหมาย ถูกตองสวยงามตามประเพณีวัฒนธรรมไทย
9. การจับสลากและการแขงขัน
การจับสลาก ผูแทนทีมทุกทีมตองเขารวมจับสลากประกบคูแขงขัน ณ สถานที่กําหนดภายหลังจากนักกีฬา
ชั่งน้ําหนักเขารุนเรียบรอยแลวผลการจับสลากแบงสาย แตละรุนถือเปนเด็ดขาดจะเปลี่ยนแปลงไมได การแขงขัน
จะเริ่มเวลา 13.00 น. หลังจากการจับสลากและจัดคูแขงขันในวันแรกเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
9.1 กติกาการแขงขัน ใชกติกาการแขงขันมวยไทยสมัครเลนของกรมพลศึกษา ซึ่งใชอยูในปจจุบัน
9.2 การแขงขันมีกําหนด 3 ยกๆละ 2 นาที พักระหวางยก 1 นาที และรํามวยไมนอยกวา 2 นาที
9.3 นักกีฬาตองสวมกางเกงขาสั้นที่ไมมีโฆษณาใดๆ สีแดงหรือสีน้ําเงิน ตามมุมที่ตนเองขึ้นทําการแขงขัน
หามไวหนวดเครา ทรงผมตองใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตองผูกผาประเจียดไวที่ตนแขนตลอดการ
แขงขันตองสวมปลอกรัดขอเทา เครื่องปองกันลําตัว เครื่องปองกันศีรษะ ที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน
จัดไวใหเทานั้น
หมายเหตุ นักกีฬาจะตองเตรียมผาพันมือ และผาเทปมาเองทางฝายจัดการแขงขันไมเตรียมไวให
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ระเบียบการแขงขันกีฬา กรีฑาอนุบาล
ประเภทของการแขงขัน
1.1 ฟุตบอล ทีมชาย 5 คน ทีมหญิง 5 คน
1.2 ยิงลูกโทษ ทีมชาย 5 คน ทีมหญิง 5 คน
1.3 โยนบอลลงตะกรา ทีมชาย 5 คน ทีมหญิง 5 คน
ลําดับที่
ประเภท
1
ฟุตบอล
2
ยิงลูกโทษ
3
โยนบอลลงตะกรา

ทีมชาย

ทีมหญิง

/

/

/

/

/

/

1.4 กรีฑา

ลําดับที่

ประเภท

ชาย

หญิง

1
วิ่ง 30 เมตร
/
/
2
วิ่ง 50 เมตร
/
/
3
วิ่งพลัด 4 X 50 เมตร
/
/
4
วิ่งพลัด 8 X 50 เมตร
/
/
5
ยืนกระโดดไกล
/
/
6
ขวางบอลไกล
/
/
1.กีฬาฟุตบอล
1.1 จํานวนนักกีฬา ทีมละ 5 คน สงรายชือ่ ได 7 ไมเกิน 10 คน
1.2 ชุดนักกีฬา ตองเปน แบบ สี เดียวกัน ยกเวนผูรักษาประตู และ มีหมายเลขประจําตัว ที่ไมซ้ํากันในทีม
1.3. รองเทาเปน รองเทาฟุตบอล หรือรองเทาผาใบ ถุงเทา ที่เหมาะสม หามเทาเปลาลงทําการแขงขัน
1.4 ลูกฟุตบอล ลูกเบอร 3
1.5 ขนาดสนาม กวาง 10 เมตร ยาว 15 เมตร
1.6 ประตู กวาง 2 เมตร สูง 1 เมตร
1.7 ลูกออกขาง ใชการทุม เขาเลน ลูกออกหลัง ใชการตัง้ แตะ ที่มุมธง หรือ หนาประตู โดยฝายตรงขามที่ทํา
ลูกออก
1.8 เวลา ในการแขงขัน ครึ่งละ 10 นาที พัก 3 นาที
1.9 การเปลี่ยนตัว เปลี่ยนได 5 คน ตลอดเวลา แต เมื่อเปลีย่ นออกแลว ไมสามารถเปลี่ยนเขาไปเลนอีกไมได
1.10 ใชกติกาการแขงขัน ของสหพันธฟตุ บอลนานาชาติ(ฟฟา)โดยอนุโลม
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1.11 รูปแบบการแขงขัน
- รอบแรก แขงขัน แบงสาย พบกันหมดในแตละสาย เอาที่ 1 และ 2 เขารอบ
- รอบ 2 และ รอบ ตอๆไป แขงขันแบบ แพคัดออก หากเสมอกันในเวลา ใหหาผูชนะโดย ตั้งแตะ ณ
จุดโทษ ทีมละ 5 คน หากเสมอกันอีก ใหตั้งแตะ ณ จุดโทษ แบบ 1 ตอ 1
1.12 การประทวง ประทวงไดเฉพาะคุณสมบัติ ของนักกีฬา เทานั้น ตองยื่นประทวง พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ และเงินประกัน 500 บาท กอนทําการแขงขัน หรือ ระหวางพักครึง่ เวลา เทานั้น หากการประทวงเปนผล
จะคืนเงินประกันให และ ปรับทีมนั้นๆ เปนแพตลอดการแขงขัน หากไมเปนผล จะถูกยึดเงินประกัน ผูที่จะยืนประทวง
จะตองไดรับความเห็นชอบของผูจ ัดการทีมกอน เทานั้น
1.1.3 การตัดสิน ของคณะกรรมการ ถือวาสิ้นสุด
2. กีฬายิงลูกโทษ
2.1 จํานวนนักกีฬา ทีมละ 5 คน สงรายชื่อได 7 ไมเกิน 10 คน
2.2 ชุดนักกีฬา ตองเปน แบบ สี เดียวกัน ไมมีผูรักษาประตู และ มีหมายเลขประจําตัว ที่ไมซ้ํากันในทีม
2.3. รองเทาเปน รองเทาผาใบ พื้นเรียบ ถุงเทา ที่เหมาะสม หามเทาเปลาลงทําการแขงขัน
2.4 ลูกฟุตบอล ลูกเบอร 3
2.5 ระยะจุดยิง หางจากเสนประตู 5 เมตร
2.6 ประตู กวาง 1.20 เมตร สูง 1 เมตร
2.7 รูปแบบการแขงขัน
- รอบแรกจับลําดับการแขงขัน และยิงครัง้ ละคน ตามลําดับในทีม ทั้ง 5 คน แลวบันทึกสถิติไว จน
ครบทุกทีม สรุปผล ทีมที่ยงิ เขามากที่สุดตามลําดับ 1 – 5 เขา รอบชิงชนะเลิศ
- รอบชิงชนะเลิศ ( ไมนับคะแนนจากรอบแรก ) จับลําดับการแขงขัน และยิงครั้งละคน ตามลําดับใน
ทีม ทั้ง 5 คน แลวบันทึกสถิติไว จนครบทุกทีม สรุปผล ทีมที่ยิงเขามากที่สุดเปนทีมชนะเลิศ หากลําดับใดมีทีมเสมอกัน
ให ทีม นั้นๆ แขงกันเองอีกครั้ง เพื่อจัดลําดับ เชน คะแนนสูงสุด เทากัน 2 ทีม ให 2 ทีมนั้นแขงขันหาผูชนะ หาก 2 ทีม
เสมอกัน ให ยิงแบบ 1 ตอ 1 ลําดับอื่นก็ปฏิบัติแบบเดียวกัน
2.8 การประทวง ประทวงไดเฉพาะคุณสมบัติ ของนักกีฬา เทานั้น ตองยื่นประทวง พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ และเงินประกัน 500 บาท กอนทําการแขงขัน หรือ ระหวางพักครึง่ เวลา เทานั้น หากการประทวงเปนผล
จะคืนเงินประกันให และ ปรับทีมนั้นๆ เปนแพตลอดการแขงขัน หากไมเปนผล จะถูกยึดเงินประกัน ผูที่จะยืนประทวง
จะตองไดรับความเห็นชอบของผูจ ัดการทีมกอน เทานั้น
2.9 การตัดสิน ของคณะกรรมการ ถือวาสิ้นสุด
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3. กีฬาโยนบอลลงตะกรา
3.1 จํานวนนักกีฬา ทีมละ 5 คน สงรายชื่อได 7 ไมเกิน 10 คน
3.2 ชุดนักกีฬา ตองเปน แบบ สี เดียวกัน ยกเวนผูถือตะกรา และ มีหมายเลขประจําตัว ที่ไมซ้ํากันในทีม
3.3. รองเทาเปน รองเทาผาใบ พื้นเรียบ ถุงเทา ที่เหมาะสม หามเทาเปลาลงทําการแขงขัน
3.4 ลูกฟุตบอล ลูกเบอร 3
3.5 ระยะจุดโยน หางจากเสนประตู 5 เมตร
3.6 เกาอี้ สูงจากพื้น ประมาณ 35 - 40 ซ,ม.ไมมีพนักพิง
3.7 ตะกรา ใชตะกราแชรบอล
- รอบแรกจับลําดับการแขงขัน และโยนครัง้ ละคน ตามลําดับในทีม ทั้ง 4 คน แลวบันทึกสถิติไว จน
ครบทุกทีม สรุปผล ทีมที่โยนเขามากทีส่ ุดตามลําดับ 1 – 5 เขา รอบชิงชนะเลิศ
- รอบชิงชนะเลิศ ( ไมนับคะแนนจากรอบแรก ) จับลําดับการแขงขัน และโยนครั้งละคน ตามลําดับ
ในทีม ทั้ง 4 คน แลวบันทึกสถิติไว จนครบทุกทีม สรุปผล ทีมที่ยิงเขามากที่สุดเปนทีมชนะเลิศ หากลําดับใดมีทมี เสมอ
กัน ให ทีม นั้นๆ แขงกันเองอีกครัง้ เพื่อจัดลําดับ เชน คะแนนสูงสุด เทากัน 2 ทีม ให 2 ทีมนั้นแขงขันหาผูชนะ หาก 2
ทีม เสมอกัน ให โยนแบบ 1 ตอ 1 ลําดับอื่นก็ปฏิบัติแบบเดียวกัน
3.8 การประทวง ประทวงไดเฉพาะคุณสมบัติ ของนักกีฬา เทานั้น ตองยื่นประทวง พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ และเงินประกัน 500 บาท กอนทําการแขงขัน หรือ ระหวางพักครึง่ เวลา เทานั้น หากการประทวงเปนผล
จะคืนเงินประกันให และ ปรับทีมนั้นๆ เปนแพตลอดการแขงขัน หากไมเปนผล จะถูกยึดเงินประกัน ผูที่จะยืนประทวง
จะตองไดรับความเห็นชอบของผูจ ัดการทีมกอน เทานั้น
3.9 การตัดสิน ของคณะกรรมการ ถือวาสิ้นสุด
4. กรีฑา
4.1 กลุมโรงเรียนสงนักกีฬาไดกลุมโรงเรียนละ 1 ทีม หรือ 1 คน
การดําเนินการแขงขัน
1 แตละกลุมฯจะตองสงบัญชีแยกประเภทการแขงขัน ในวันรับสมัคร ตอกรรมการจัดการแขงขัน
และไมสามารถแกไขหรือเพิ่มเติมใดๆไดอีก
2 คณะกรรมการจัดการแขงขัน จะจัดแบงพวก จับสลากเขาชองวิ่ง หรือลําดับการประลอง
ในประเภทลาน และในรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการทะเบียนจะเปนผูจ ับสลากเขาชองวิ่ง
3 การแขงขันรายการใดมีทีมสงเขาแขงขันไมถึง 4 ทีม(คน) คณะกรรมการจัดการแขงขันจะไมจัด
แขงขัน
4.การแขงขันรายการใดมีทีมสงเขาแขงขัน4 ทีม(คน) แตไมถึง 8 ทีม(คน) คณะกรรมการจัดการ
แขงขัน จะจัดให มีการแขงขันรอบชิงชนะเลิศเลย
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5 นักกีฬาทุกคนตองไปรายงานตัว ตอเจาหนาที่ทะเบียนรับรายงานตัวตามวัน เวลา ที่กําหนดให นอกจาก
กรณีที่นักกีฬากําลังทําการแขงขันอยูในสนาม ใหผูจัดการทีม หรือผูฝก สอนรายงานตัวแทน แตตองนํานักกีฬาลงทําการ
แขงขันใหทันตามกําหนด
6 ประเภทลาน คณะกรรมการจะจัดใหทําการแขงขัน รอบชิงชนะเลิศ เลย โดยใหประลองคนละ 3 ครั้ง
เอาผลการประลองที่ดีที่สุด เปนสถิติ และ ผลการแขงขัน
7 การนับคะแนนรางวัลถวยรวมในแตละรุน ใหนบั จํานวนเหรียญทองมากกวา เปนผูไดรบั รางวัลถวยรวม ถา
เหรียญทองเทากัน ใหนับเหรียญเงิน ถาเหรียญเงินเทากันใหนับเหรียญทองแดง ถาหากเทากันทุกเหรียญใหถือเอา
เหรียญทองประเภททีมพลัดมากกวา เปนผูไดรับรางวัลถวยรวม
8 การตัดสินผลการแขงขันของคณะกรรมการถือวาสิ้นสุด
ถวยรางวัล 8 ใบ
1. ฟุตบอล ชาย หญิง อยางละ 1 ใบ รวม 2 ใบ
2. ยิงลูกโทษ ชาย หญิง อยางละ 1 ใบ รวม 2 ใบ
3. โยนบอลลงตะกราชาย หญิง อยางละ 1 ใบ รวม 2 ใบ
4. ถวยคะแนนรวมกรีฑา มีจํานวน 2 ใบ ดังนี้
- ถวยคะแนนรวม กรีฑา ชาย 1 ใบ
- ถวยคะแนนรวม กรีฑา หญิง 1 ใบ

ภาคผนวก

(ตัวอยางหนังสือนําสงใบสมัคร)
ที่ ........................../..........

กลุมโรงเรียน................................................

วันที่......... เดือน.................................พ.ศ..............
เรื่อง การแขงขันกีฬานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 “จตุรมิตรเกมส” ครัง้ ที่ 9
เรียน ผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
สิ่งทีส่ งมาดวย ใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐาน จํานวน ................ ชุด
ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จะจัดการแขงขันกีฬานักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจําปการศึกษา 2561 “ จตุรมิตรเกมส”ครั้งที่ 10
ขึ้นในระหวางวันที่ 19- 21 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางอําเภอกันทรลักษ และโรงเรียนใกลเคียง นั้น
กลุมโรงเรียน.................................................................
ขอสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา / กรีฑา นักเรียน ดังตอไปนี้
( ) 1..........................................................
( ) 2...............................................................
( ) 3..........................................................
( ) 4...............................................................
( ) 5.........................................................
( ) 6...............................................................
( ) 7.........................................................
( ) 8..............................................................
( ) 9.........................................................
( ) 10............................................................
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(.................................................)
ตําแหนง ประธานกลุมโรงเรียน....................................................

เอกสารหมายเลข 1

ทะเบียนรายชื่อใบสมัคร
ที่

ชื่อ – สกุล

เลขประจําตัวนักเรี ยน

ระดับชั้น อนุบาล.......

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(ลงชื่อ)……………………………….ผูฝกสอน
(………………………………)

(ลงชื่อ)……………………………….ผูควบคุมทีม
(………………………………….. )

(ลงชื่อ)………………………………ผูจ ัดการทีม
(………………………………… )

เอกสารหมายเลข 2

ทะเบียนรูปถาย

ทีมกลุมโรงเรียน………………………………................
ประเภทกีฬา……….กรีฑา.......... ……..รุนอายุไมเกิน ……….. ป ( ) ชาย (

) หญิง

ชื่อ ........................................
วันเดือน/ปเกิด
..............................
สูง……………ซม.
น้ําหนัก…………กก.
เลขประจําตัว……………
ชื่อ ........................................
วันเดือน/ปเกิด
..............................
สูง……………ซม.
น้ําหนัก…………กก.
เลขประจําตัว………… …

ชื่อ ...............................................
วันเดือน/ปเกิด
.............................
สูง…………..ซม.
น้ําหนัก………ก.ก.
เลขประจําตัว……………………
ชื่อ ...............................................
วันเดือน/ปเกิด
.............................
สูง…………..ซม.
น้ําหนัก………ก.ก.
เลขประจําตัว……………………

ชื่อ ..............................................
วันเดือน/ปเกิด
...............................
สูง…………..ซม.
น้ําหนัก………..กก.
เลขประจําตัว…………..
ชื่อ...............................................
วันเดือน/ปเกิด
...............................
สูง…………..ซม.
น้ําหนัก………..กก.
เลขประจําตัว…………..

ชื่อ ........................................
วันเดือน/ปเกิด
..............................
สูง……………ซม.
น้ําหนัก…………กก.
เลขประจําตัว……………

ชื่อ ...............................................
ชื่อ...............................................
วันเดือน/ปเกิด
วันเดือน/ปเกิด
.............................
..............................
สูง…………..ซม.
สูง…………..ซม.
น้ําหนัก………ก.ก.
น้ําหนัก………..กก.
เลขประจําตัว……………………
เลขประจําตัว…………..

ชื่อ ........................................
ชื่อ ...............................................
ชื่อ...............................................
วันเดือน/ปเกิด
วันเดือน/ปเกิด
วันเดือน/ปเกิด
..............................
.............................
..............................
สูง……………ซม.
สูง…………..ซม.
สูง…………..ซม.
น้ําหนัก…………กก.
น้ําหนัก………ก.ก.
น้ําหนัก………..กก.
เลขประจําตัว……………
เลขประจําตัว……………………
เลขประจําตัว…………..
ขอรับรองวาขอมูล, ภาพถายเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………….ผูฝกสอน
(………………………………)

(ลงชื่อ)……………………………….ผูควบคุมทีม
(………………………………….. )

(ลงชื่อ)………………………………ผูจ ัดการทีม
(………………………………… )

เอกสารหมายเลข 3

ใบแยกประเภทการแขงขันกรีฑา
กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจําปการศึกษา 2561
(จตุรมิตรเกมส ครั้งที่10)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเภท (……..) ชาย (………) หญิง รุน อนุบาล
กลุมโรงเรียน………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ – สกุล
ชื่อ - สกุล
1. วิ่ง 30 ม.
1………………………………………
2…………………………………………(สํารอง)
2. วิ่ง 50 ม.
1………………………………………
2…………………………………………(สํารอง)
3. วิ่ง 4 X 50 ม
1……………………………………….
2…………………………………………..
3… ………………………………………..
4…………………………………………..
5………………………………………….
(สํารอง)
4. วิ่ง 8 X 50 ม
1……………………………………….
2…………………………………………..
3… ……………………………………….
4…………………………………………..
5……………………………………….
6…………………………………………..
7… ……………………………………….
8…………………………………………..
9…………………………………………(สํารอง)
5.ยืนกระโดดไกล
1………………………………………
2………………………………………… (สํารอง)
6 .ขวางบอลไกล
1………………………………………
2………………………………………… (สํารอง)

(ลงชื่อ)…………………………….......…ผูฝ กสอน
(
)

(ลงชื่อ).......…………………………….ผูควบคุมทีม
(
)

(ลงชื่อ)……………………………...........ผูจัดการทีม
(

)

คําอธิบาย การจัดทําเอกสารหลักฐานนักกรีฑา

กีฬา
จะตองทําเอกสาร ดังนี้
1. เขียน เอกสารหมายเลข 1
ประทับตราโรงเรียนที่ ชื่อ ผูจัดการทีม หรือผูบริหาร
2. เขียนทะเบียนรูปถาย (เอกสารหมายเลข 2 ) เขียนชื่อ ติดรูปถาย พรอม วันเดือน ป เกิด สวนสูง น้ําหนัก
เลขประจําตัวนักเรียน(ตามทะเบียนนักเรียน)
3. เอกสารหลักฐาน ประกอบ เชน สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสูติบัตร
กรีฑา
1. เขียน เอกสารหมายเลข 1
ประทับตราโรงเรียนที่ ชื่อ ผูจัดการทีม หรือผูบริหาร
2. เขียนทะเบียนรูปถาย (เอกสารหมายเลข 2 ) เขียนชื่อ ติดรูปถาย พรอม วันเดือน ป เกิด สวนสูง น้ําหนัก
เลขประจําตัวนักเรียน(ตามทะเบียนนักเรียน)
3. ใบแยกประเภทนักกรีฑา (เอกสารหมายเลข 3 )
4. เอกสารหลักฐาน ประกอบ เชน สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสูติบัตร ใหดําเนินการอยางนี้ ทุกทีม
ทีมละ 1 ชุด(ชาย – หญิง) เอกสาร ถายสําเนา ได ใหครบทีมของทานเอง
...................................
กลุมโรงเรียนมออีแดง
คณะกรรมการจัดการแขงขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ประจําปการศึกษา 2561 (จตุรมิตรเกมส ครั้งที่ 10)
08-1069-7710

(ตัวอยางหนังสือนําสงใบสมัคร)
ที่ ........................../..........

กลุมโรงเรียน................................................

วันที่......... เดือน.................................พ.ศ..............
เรื่อง การแขงขันกีฬานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(จตุรมิตรเกมส ครั้งที่ 10)
เรียน ผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
สิ่งทีส่ งมาดวย ใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐาน จํานวน ................ ชุด
ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จะจัดการแขงขันกีฬานักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจําปการศึกษา 2561 “ จตุรมิตรเกมส ครั้งที่ 10 ”
ขึ้นในระหวางวันที่ 19- 21 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางอําเภอกันทรลักษ และโรงเรียนใกลเคียง นั้น
กลุมโรงเรียน.................................................................
ขอสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา / กรีฑา นักเรียน ดังตอไปนี้
( ) 1..........................................................
( ) 2...............................................................
( ) 3..........................................................
( ) 4...............................................................
( ) 5.........................................................
( ) 6...............................................................
( ) 7.........................................................
( ) 8..............................................................
( ) 9.........................................................
( ) 10............................................................
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(.................................................)
ตําแหนง ประธานกลุมโรงเรียน....................................................

เอกสารหมายเลข 1

ใบสมัคร
เขาแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ชนิดกีฬา……กรีฑา…….
ขาพเจา………………………………เกิดวันที่………..เดือน………………………..พ.ศ……………
อายุ……..ป อยูบานเลขที…่ …..ถนน……….ตําบล……………………อําเภอ………………จังหวัด………………...
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที…่ ……………………………กําลังศึกษาอยูในชั้น…………โรงเรียน………………..............................
ขอสมัครเขาแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ
เขต 4 ชนิดกีฬา……กรีฑา…….รุนอายุไมเกิน………………..ป
(ลงชื่อ)……………………...........………….ผูสมัคร
(………….........………………..)
คํารับรองของผูปกครอง
ขาพเจา…………………………………..อายุ……..ป อาชีพ………………..เปนผูป กครองโดยชอบธรรม
ของ………………………………..ขอรับรองวา……………………………………เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและอนุญาตใหเขา
แขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
(ลงชื่อ)……………………………..ผูปกครอง
(……………………………)
คํารับรอง
นาย,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง ……………………………………ตามรูปถายขางลางนี้ ปจจุบันกําลังศึกษาอยู
ในชั้น…………………โรงเรียน……………………………..อําเภอ…………………………..จังหวัด……………………………………….
เลขประจําตัว……………..เกิดวันที…่ ……..เดือน……………………….พ.ศ……………..ขณะนี้กําลังศึกษาอยู …จริง ขอรับรับรอง
วานักเรียนผูนี้ มีคุณสมบัติถูกตอง ตามทีร่ ะบุไวในใบสมัครจริง อีกทัง้ จะควบคุมดูแลใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการแขงขันกีฬาโรงเรียน พ.ศ. 2528 และระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาประจําปการศึกษา 2560 โดยเครงครัดทุก
ประการ
(ลงชื่อ)
(……………………………..)
ตําแหนง…………………………………..

( นายทะเบียนโรงเรียน เปนผูลงนามรับรองรูปถาย และประทับตราโรงเรียน)
หมายเหตุ
คํารับรองนี้ หัวหนาสถานศึกษา หรือผูรักษาการในตําแหนงตามระเบียบของทางราชการเทานั้น
เปนผูลงนามรับรอง

เอกสารหมายเลข 2

ทะเบียนรูปถาย

********************************************
ทีมกลุมโรงเรียน………………………………................
ประเภทกีฬา……….กรีฑา.......... ……..รุนอายุไมเกิน ……….. ป ( ) ชาย ( ) หญิง
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ ........................................
................................................
วันเดือน/ปเกิด
..............................
สูง……………ซม.
น้ําหนัก…………กก.
เลขประจําตัว……………
ชื่อ ........................................
................................................
วันเดือน/ปเกิด
..............................
สูง……………ซม.
น้ําหนัก…………กก.
เลขประจําตัว………… …

ชื่อ ...............................................
วันเดือน/ปเกิด
.............................
สูง…………..ซม.
น้ําหนัก………ก.ก.
เลขประจําตัว……………………

ชื่อ
วันเดือน/ปเกิด
...............................
สูง…………..ซม.
น้ําหนัก………..กก.
เลขประจําตัว…………..

ชื่อ ...............................................
วันเดือน/ปเกิด
.............................
สูง…………..ซม.
น้ําหนัก………ก.ก.
เลขประจําตัว……………………

ชื่อ
วันเดือน/ปเกิด
...............................
สูง…………..ซม.
น้ําหนัก………..กก.
เลขประจําตัว…………..

ชื่อ ........................................
ชื่อ ...............................................
ชื่อ
.................................................
วันเดือน/ปเกิด
วันเดือน/ปเกิด
วันเดือน/ปเกิด
..............................
.............................
..............................
สูง……………ซม.
สูง…………..ซม.
สูง…………..ซม.
น้ําหนัก…………กก.
น้ําหนัก………ก.ก.
น้ําหนัก………..กก.
เลขประจําตัว……………
เลขประจําตัว……………………
เลขประจําตัว…………..
ขอรับรองวาขอมูล, ภาพถายเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………….ผูฝกสอน
(………………………………)

(ลงชื่อ)……………………………….ผูควบคุมทีม
(………………………………….. )

(ลงชื่อ)………………………………ผูจ ัดการทีม
(………………………………… )

เอกสารหมายเลข 3

ใบแยกประเภทการแขงขันกรีฑา
กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจําปการศึกษา 2561
(จตุรมิตรเกมส ครั้งที่ 10)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเภท (……..) ชาย (………) หญิง รุนอายุไมเกิน……………..ป
กลุมโรงเรียน………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ – สกุล
ชื่อ - สกุล
1. วิ่ง 60 ม.
1………………………………………
2…………………………………………(สํารอง)
1. วิ่ง 80 ม.
1………………………………………
2…………………………………………(สํารอง)
2. วิ่ง 100 ม.
1………………………………………
2…………………………………………(สํารอง)
3. วิ่ง 200 ม.
1………………………………………..
2…………………………………………(สํารอง)
4. วิ่ง 400 ม.
1………………………………………..
2…………………………………………(สํารอง)
5. วิ่ง 800 ม.
1……………………………………….
2…………………………………………
6. วิ่ง 1,500 ม.
1…… ……………………………….
2…………………………………………
7. วิ่ง 3,000 ม.
1………………….………………….
2…………………………………………
8. วิ่ง 5,000 ม.
1………………………………………
2…………………………………………
9. วิ่ง 5 X 80 ม
1……………………………………….
2…………………………………………..
3… ………………………………………..
4…………………………………………..
5………………………………………….
6…………………………………………..(สํารอง)
10. วิ่ง 4 X 100 ม
1……………………………………….
2…………………………………………..
3… ……………………………………….
.4…………………………………………..
5…………………………………………(สํารอง)
11. วิ่ง 4 X 400 ม
1……………………………………….
2…………………………………………..
3… ……………………………………….
.4…………………………………………..
5…………………………………………(สํารอง)
12.กระโดดไกล
1………………………………………
2…………………………………………
13.ขวางจักร
1………………………………………
2…………………………………………
14.ทุมน้ําหนัก
1……………………………………….
2…………………………………………
15. พุงแหลน
1……………………………………….
2…………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………….......…ผูฝ กสอน
(
)

(ลงชื่อ).......…………………………….ผูควบคุมทีม
(
)

(ลงชื่อ)……………………………...........ผูจัดการทีม
(

)

คําอธิบาย การจัดทําเอกสารหลักฐานนักกรีฑา

กรีฑาแตละรุน( เชน รุนอายุไมเกิน 12 ป ชาย /12 ป หญิง/14 ป ชาย/14 ป หญิง/16 ป ชาย/16 ป
หญิง) จะตองทําเอกสาร ดังนี้
2. เขียนใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) ติดรูปถาย คนละ 1 แผน เจาตัวลงนาม ผูปกครองลงนาม
ผูบริหารหรือนายทะเบียนลงนามประทับตราโรงเรียนที่รูปถาย
2. ทะเบียนรูปถาย (เอกสารหมายเลข 2 ) เขียนชื่อ ติดรูปถาย พรอม วันเดือน ป เกิด สวนสูง น้ําหนัก
เลขประจําตัวนักเรียน(ตามทะเบียนนักเรียน)
3. ใบแยกประเภทนักกรีฑา (เอกสารหมายเลข 3 )
5. เอกสารหลักฐาน ประกอบ เชน สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสูติบัตร หรือ สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
เมื่อครบแลว ใหเรียง จาก บน ลง ลาง ของแตละรุน ดังนี้
1. เอกสารหมายเลข 2
2. เอกสารหมายเลข 3
3. เอกสารหมายเลข 1
4. เอกสารตามขอ 5 ของแตละคน
ใหดําเนินการอยางนี้ ทุกทีม ทุกรุน ทุกอายุ ทีมละ 1 ชุด( เชน รุนอายุไมเกิน 12 ป ชาย 1 ชุด,
รุนอายุไมเกิน 12 ป หญิง 1 ชุด, ฯลฯ
เอกสาร ถายสําเนา ได ใหครบทีมของทานเอง
...................................
นายจินดา ศรีรวัฒน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานจันทนหอมตาเสก
กรรมการและเลขานุการกลุม โรงเรียนมออีแดง
คณะกรรมการจัดการแขงขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต4
ประจําปการศึกษา 2560 (จตุรมิตรเกมส ครั้งที่ 9)
08-1069-7710

(ตัวอยางหนังสือนําสงใบสมัคร)
ที่ ........................../..........

กลุมโรงเรียน................................................

วันที่......... เดือน.................................พ.ศ..............
เรื่อง การแขงขันกีฬานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(จตุรมิตรเกมส ครั้งที่ 9)
เรียน ผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
สิ่งทีส่ งมาดวย ใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐาน จํานวน ................ ชุด
ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จะจัดการแขงขันกีฬานักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจําปการศึกษา 2560 “ จตุรมิตรเกมส ครั้งที่ 9 ”
ขึ้นในระหวางวันที่ 27- 29 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางอําเภอกันทรลักษ และโรงเรียนใกลเคียง นั้น
กลุมโรงเรียน.................................................................
ขอสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา / กรีฑา นักเรียน ดังตอไปนี้
( ) 1..........................................................
( ) 2...............................................................
( ) 3..........................................................
( ) 4...............................................................
( ) 5.........................................................
( ) 6...............................................................
( ) 7.........................................................
( ) 8..............................................................
( ) 9.........................................................
( ) 10............................................................
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(.................................................)
ตําแหนง ประธานกลุมโรงเรียน....................................................

ใบงบหนาการสงใบสมัคร / หลักฐาน
การแขงขันกีฬานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ประจําปการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส ครั้งที่ 10”
ชนิดกีฬา..................................................
ประเภท ( ) ทีมเดี่ยว ( ) ทีมคู
(
โรงเรียน...................................................
ที่
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน
ป เกิด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รุนอายุไมเกิน ........... ป ( ) ชาย ( ) หญิง ( )
) ผสม
กลุมโรงเรียน ..........................................
ใบสมัคร ทะเบียน ทะเบียน
บัตร
ใบรับรอง
บาน
รูปถาย ประชาชน

ลงชื่อ........................................................ผูฝก สอน
(.........................................................)
ตําแหนง......................................................

ลงชื่อ.....................................................
(.................................................)
ตําแหนง..................................................

บัญชีรายชื่อนักกีฬา
ทีมโรงเรียน .....................................กลุมโรงเรียน...................................................
กีฬา................................................รุนอายุไมเกิน......................ป ( ) ชาย ( ) หญิง
ประเภท ( ) ทีมเดี่ยว ( ) ทีมคู ( ) ผสม
หมายเลข
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปเกิด
ลายเซ็น
หมายเหตุ

ลงชื่อ.............................................ผูฝก สอน
(..............................................)

ลงชื่อ.................................................ผูควบคุมทีม
(.............................................)

ลงชื่อ.............................................ผูจัดการทีม
(....................................................)

ผังรูปนักกีฬาทีม..............................................อําเภอ..................................กลุมโรงเรียน...........................
ชนิดกีฬา.....................................................รุนอายุไมเกิน..................ป ( ) ชาย ( ) หญิง ( ) ผสม

ชื่อ-สกุล.............................. ชื่อ-สกุล..............................
เกิด.............................
เกิด.............................

ชื่อ-สกุล .............................. ชื่อ-สกุล................
เกิด.............................
เกิด .....................

ชื่อ-สกุล.............................. ชื่อ-สกุล..............................
เกิด.............................
เกิด.............................

ชื่อ-สกุล .............................. ชื่อ-สกุล...............
เกิด.............................
เกิด .....................

ชื่อ-สกุล.............................. ชื่อ-สกุล..............................
เกิด.............................
เกิด.............................

ชื่อ-สกุล .............................. ชื่อ-สกุล................
เกิด.............................
เกิด.....................

ชื่อ-สกุล.............................. ชื่อ-สกุล..............................
เกิด.............................
เกิด.............................

ชื่อ-สกุล .............................. ชื่อ-สกุล................
เกิด.............................
เกิด .....................

ขอรับรองวาขอมูล รูปถาย เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผูฝกสอน
(..............................................)

ลงชื่อ.......................................ผูควบคุมทีม
(.............................................)

(ลงชื่อ) .......................................... ผูจัดการทีม
(...............................................)

ใบแยกประเภทกีฬา
( ) แบดมินตัน
( ) เทเบิลเทนนิส
การแขงขันกีฬานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561
****************
ชื่อโรงเรียน.....................................................อําเภอ......................................กลุมโรงเรียน................................
รายชื่อนักกีฬาชาย
รายชื่อนักกีฬาหญิง
1.....................................................................................
1............................................................................
2.....................................................................................
2............................................................................
3.....................................................................................
3............................................................................
4.....................................................................................
4............................................................................
5....................................................................................
5............................................................................
6....................................................................................
6............................................................................
ประเภทชายเดี่ยว
ประเภทหญิงเดีย่ ว
1.....................................................................................
1............................................................................
2.....................................................................................
2............................................................................
ประเภทชายคู
1..................................................................................... + .............................................................................
2..................................................................................... + .............................................................................
ประเภทหญิงคู
1..................................................................................... + .............................................................................
2..................................................................................... + .............................................................................
ประเภทผสม
1..................................................................................... + .............................................................................
2..................................................................................... + .............................................................................

ลงชื่อ.............................................ผูควบคุมทีม
(....................................................)
ตําแหนง........................................................

แบบรายงานผลการแขงขัน ประเภทกีฬา / กรีฑา .......................................

รุนอายุไมเกิน O 12 ป ...... ชาย....... หญิง /รุนอายุไมเกิน O 14 ป ..... ชาย ....... หญิง
รุนอายุไมเกิน O 16 ป …… ชาย ....... หญิง

.......................................................

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน ....................................................กลุม ...................................................
รายชื่อนักกีฬา 1...........................................................
2.................................................................
3.........................................................
4.................................................................
5.........................................................
6.................................................................
7.........................................................
8.................................................................
9.........................................................
10................................................................
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียน ..............................................กลุม .....................................................
รายชื่อนักกีฬา 1...........................................................
2.................................................................
3.........................................................
4.................................................................
5.........................................................
6.................................................................
7.........................................................
8.................................................................
9.........................................................

10................................................................

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียน ..............................................กลุม ....................................................
รายชื่อนักกีฬา 1...........................................................
2.................................................................
3.........................................................
4.................................................................
5.........................................................
6.................................................................
7.........................................................
8.................................................................
9.........................................................
10................................................................
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 โรงเรียน ............................................. กลุม ....................................................
รายชื่อนักกีฬา 1...........................................................
2.................................................................
3.........................................................
4.................................................................
5.........................................................
6.................................................................
7.........................................................
8.................................................................
9.........................................................
10................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................... ผูร ายงาน
(........................................................)
หมายเหตุ ขอใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา กรีฑา ทุกประเภท ไดรายงานผลสงฝายเลขานุการเมื่อเสร็จสิ้น
การแขงขัน

