สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล(หญิง)
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
การแข่งขันกีฬานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ประจาปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์

คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันโดย
กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
เอกสารฝ่ายอานวยการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ปีการศึกษา 2561

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
แข่งขันในระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
(โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บารุง) โรงเรียนบ้านชาแจงแมง และโรงเรียนชนะใช้กิจการ)
สาย A
สาย B
1. กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน (รร.บ้านโนนสูง)
1. กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ (รร.บ้านปุน)
2. กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร(รร.อนุบาลขุนหาญสิ) 2. กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม(รร.บ้านนารังกา)
3. กลุ่มโรงเรียนตาหนักไทร(รร............................)
สาย C
สาย D
1. กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ (รร.บ้านดอนเขียว) 1. กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก(รร.บ้านโดนอาว)
2. กลุ่มโรงเรียนมออีแดง (รร.บ้านภูมิซรอล)
2. กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์(รร.อนุบาลดารงราชานุสรณ์)
3. กลุ่มโรงเรียนนาตกห้วยจันทร์(รร.บ้านกันทรอม)
ว/ด/ป

คู่ที่
เวลา
ทีมแข่งขัน
สาย
หมายเหตุ
1
09.30 น.
ภูกระจาน – ขุนโพธิ์ภูไพร
A
2
10.30 น.
เบญจลักษ์ – มออีแดง
C
18 ธันวาคม 2561
3
13.00 น.
ศรีรัตนะ – บึงระนาม
B
4
14.00 น.
ภูกระจาน – ตาหนักไทร
A
รอบแรก
5
09.30 น.
เบญจลักษ์ – นาตกห้วยจันทร์
C
6
10.30 น.
ขุนโพธิ์ภูไพร – ตาหนักไทร
A
19 ธันวาคม 2561
7
12.30 น.
พนมดงรัก – เมืองกันทร์
D
8
14.00 น.
มออีแดง – นาตกห้วยจันทร์
C
9
10.30 น.
ที่ 1 สาย A - ที่ 2 สาย B
รอบที่ 2
10
11.30 น.
ที่ 1 สาย B - ที่ 2 สาย A
20 ธันวาคม 2561
แพ้คัดออก
11
13.30 น.
ที่ 1 สาย C - ที่ 2 สาย D
12
14.30 น.
ที่ 1 สาย D - ที่ 2 สาย C
13
09.30 น.
ชนะคู่ที่ 9 – ชนะคู่ที่ 11
21 ธันวาคม 2561
รอบรองฯ
14
10.30 น.
ชนะคู่ที่ 10 – ชนะคู่ที่ 12
15
13.00 น.
ชนะคู่ที่ 13 – ชนะคู่ที่ 14
ชิงชนะเลิศ
หมายเหตุ
ลาดับที่ 3 ครองร่วมกัน
: ตารางการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันมีมติเห็นควรว่าเหมาะสม
ฝ่ายประสานงาน
โทร 085-7626-351 ผอ.วิชัย วรรณทวี/ โทร 084-2897-840 นายสีไพ ศิลบุตร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ
โทร 093-5590-375 ผอ.เสมียน ละเลิศ/โทร 081-2656-082 นายทรงฉัตร บุญเสริม ครูโรงเรียนบ้านชาแจงแมง
โทร 080-4691-892 ผอ.อัญชลี เกษมสุข/โทร 063-8814-362 นายอุดม รัตนบุรี ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ

1.

2.

3.
4.
5.

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
การแข่งขันกีฬานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ประจาปีการศึกษา 2561
ดาเนินการจัดการแข่งขัน โดย กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
..............................................................
จานวนนักกีฬาส่งเข้าแข่งขัน
1.1 ให้แต่ละทีมส่งชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละไม่เกิน 22 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจาทีมอีก
จานวน 3 คน ได้แก่ ผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม และผู้ฝึกสอน
1.2 นักกีฬาที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องมีรูปถ่ายในทะเบียนเท่านันจึงจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้
การดาเนินการจัดการแข่งขัน
2.1 กาหนดให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ใช้อยู่ในปัจจุบันในการแข่งขันครังนี
2.2 การส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมนักกีฬาต้องส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมด้วยลายเซ็นของนักกีฬา
แต่ละคน ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้
2.3 ในวันแข่งขัน ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน จะต้องนานักกีฬาไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
ณ สนามแข่งขัน ก่อนเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที เมื่อถึงเวลากาหนดการแข่งขันแล้วทีมใดมีผู้เล่น
น้อยกว่า 7 คน หรือ ทีมใดไม่พร้อมจะลงสนามแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดเวลาเริ่มทาการแข่งขันไปแล้ว
15 นาที ให้ปรับทีมนันแพ้ 1 : 0 ประตู ในการแข่งขันครังนัน และต้องมาทาการแข่งขันในวันต่อไปตาม
กาหนดการแข่งขัน
2.4 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันทังทีม โดยสวมถุงเท้ายาว มีสนับแข้ง รองเท้า
ฟุตบอล(Stud) และผู้รักษาประตูต้องใส่เสือมีสีแตกต่างจากเสือผู้เล่นทัง 2 ทีม และสีเสือผู้เล่นต้อง
แตกต่างจากผู้ตัดสิน ในกรณีที่สีเสือเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังในกาหนดการแข่งขันเปลี่ยนเสือสารอง
หากทีมใดไม่ยอมเปลี่ยนเสือตามข้อตกลงให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครังนัน
2.5 หากผู้เล่นทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือบกพร่องตามที่กาหนดไว้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา
ห้ามผู้เล่นคนนัน หรือทีมนันลงทาการแข่งขัน จนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
2.6 จะต้องมีทีมเข้าร่วมทาการแข่งขันอย่างน้อย 4 ทีม จึงจะอนุญาตให้ดาเนินการจัดการแข่งขันได้
กาหนดเวลาการแข่งขัน
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง(ไม่เกิดก่อน 1 มกราคม 2549) ครึ่งเวลาละ 25 นาที พักครึ่งละ 10 นาที
อุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน
4.1 ใช้ลูกฟุตบอลแข่งขันหนังอัดเบอร์ 5
4.2 สนามแข่งขันใช้สนามขนาดมาตรฐาน
การแข่งขัน
5.1 รอบแรก ใช้การแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย
ทีมชนะ ได้ 3 คะแนน
เสมอ ได้ 1 คะแนน
แพ้ ได้ 0 คะแนน
ในกรณีคะแนนเท่ากันใช้วิธีจับสลากเข้ารอบ
5.2 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ถ้าปรากฏว่าการแข่งขันเสมอกัน ไม่มีการต่อเวลา ให้ทาวิธีหาทีม
ชนะ ด้วยการเตะลูกโทษ ณ จุดโทษ สาหรับผู้เตะลูกโทษ ณ จุดโทษ จะต้องเป็นผู้เล่นในสนามแข่งขันก่อน
หมดเวลาการแข่งขันเท่านัน ทีมใดฝ่าฝืนให้ปรับทีมนันแพ้

6.

7.

8.

9.

5.3 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้ทาการเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 5 คน
รวมผู้รักษาประตู
การรักษามารยาทของนักกีฬา
นักกีฬาที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือทาโทษ
6.1 คาดโทษด้วยใบเหลือง 2 ครัง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ห้ามลงทาการแข่งขันในครังถัดไป 1 ครัง
6.2 ถูกทาโทษด้วยใบแดง 1 ครัง ห้ามลงทาการแข่งขันในครังถัดไปอย่างน้อย 1 ครังและหรือตลอดรายการ
แข่งขันก็ได้ ทังนีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันจะพิจารณา
6.3 ถูกลงโทษได้รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันในสนามแข่งขัน ให้ตัดสิทธิ์ห้ามลงทาการแข่งขัน
ตลอดรายการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
6.4 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกดาเนินการตามข้อ 6.1 , 6.2 และ 6.3 ลงทาการแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้ในครัง
นัน และให้ฝ่ายตรงข้ามมีผลการแข่งขันเป็นชนะ 1 ต่อ 0 ประตู
การพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง
7.1 ให้ยื่นคาประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ลงนามรับรองต่อ
ประธานจัดการแข่งขันภายในเวลา 12 ชั่วโมง หลังการแข่งขันของคู่กรณีจบลง
7.2 คาประท้วงต้องมีข้อความชัดเจน และมีพยานหลักฐานประกอบครบถ้วน ถ้าไม่มีพยานหลักฐานประกอบ
คาประท้วงจะไม่รับคาประท้วง และจะไม่พิจารณาคาประท้วงใดๆ
7.3 การประท้วงทุกครัง จะต้องแนบเงิน “ประกันค่าประท้วง” (ค่าธรรมเนียม)จานวน 500 บาท(ห้าร้อยบาท)
หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินค่าประท้วงให้ แต่ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะถูกคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ริบเงินค่าประท้วงทันที ไม่ว่ากรณีใดๆ
7.4 เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับหนังสือประท้วง ให้จัดส่งสาเนาหนังสือประท้วงให้แก่ทีม
สถานศึกษาที่ถูกประท้วง ได้ชีแจงแก้ต่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานภายใน 1 วัน หลังจากได้รับ
หนังสือจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากไม่มีการชีแจงหรือแก้ต่างเป็นอย่างใดภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันดาเนินการพิจารณาตัดสินได้ทันที และให้ถือผลการตัดสินเป็น
เด็ดขาด และจะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ทังสิน และให้ลงโทษตามระเบียบการแข่งขัน
รางวัลในการแข่งขัน
8.1 รางวัล ชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
8.2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับ เกียรติบัตร
8.3 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับ เกียรติบัตร (รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครองร่วมกัน 2 ทีม)
การบังคับใช้ระเบียบนี้
ให้ประธานกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตามที่ได้รับแต่งตังจาก
สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนีทุก
ประการ

