โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
กีฬานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561
ณ สนามที่ว่าการอาเภอกันทรลักษ์

ดาเนินการจัดการแข่งขันโดย
กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์

อาเภอเบญจลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลในแต่ละรุ่นอายุ
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
สาย A
ตาหนักไทร
สลับ(ศรีรัตนะ)
ชาม่วง(พนมดงรัก)

สาย B
หนองบักโทน(เบญจลักษ์)
น้าตกห้วยจันทร์

สาย C
จานันสายเจริญ(บึงระนาม)
โคกวิทยา(เมืองกันทร์)

สาย D
ระโยง(ภูกระจาน)
กุดนาแก้ว(ขุนโพธิ์ภูไพร)
มออีแดง

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
สาย A
ตูมฯ(ศรีรัตนะ)
อนุบาลขุนหาญฯ(ขุนโพธิ์ภูไพร)
กระแชงใหญ่(ภูกระจาน)

สาย B
น้าตกห้วยจันทร์
จานันสายเจริญ(บึงระนาม)
มออีแดง

สาย C
หนองงูเหลือมฯ(เบญจลักษ์)
ร่องตาซุน(พนมดงรัก)

สาย D
ม่วงฯ(เมืองกันทร์)
ตาหนักไทร

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
สาย A
ร่องตาซุน(พนมดงรัก)
เดียงพลี(เมืองกันทร์)

สาย B
พิงพวยฯ(ศรีรัตนะ)
หนองงูเหลือมฯ(เบญจลักษ์)

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
ทีม
ร่องตาซุน(พนมดงรัก)
เดียงพลี(เมืองกันทร์)
หนองงูเหลือมฯ(เบญจลักษ์)

หมายเหตุ: 1. รุ่นอายุไม่เกิน 14 และ16 ปี ชาย มีทมี สมัครเข้าร่วมการแข่งไม่ครบตามจานวนที่กาหนด จึงไม่จัดการแข่งขัน
2. การแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง ใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด หาทีมที่ได้ คะแนนมากที่สุด
เป็นทีมชนะเลิศ
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีการชิงชัย ให้ถือครองร่วม 2 ทีม

โปรแกรมการแข่งขัน
กีฬาแฮนด์บอล
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
สาย A
ตาหนักไทร
สลับ(ศรีรัตนะ)
ชาม่วง(พนมดงรัก)
วัน/เดือน/ปี คู่ที่
1
2
3
19 ธ.ค. 61 4
สนาม 1 5
6
7
8
วัน/เดือน/ปี คู่ที่
9
20 ธ.ค. 61 10
สนาม 1 11
12
วัน/เดือน/ปี คู่ที่
13
21 ธ.ค. 61 14
สนาม 1
15

สาย B
หนองบักโทน(เบญจลักษ์)
น้าตกห้วยจันทร์

เวลา ประเภท สาย
09.00 น. ชาย A
09.40 น. ชาย D
10.20 น. ชาย
B
11.00 น. ชาย A
11.40 น. ชาย D
13.00 น. ชาย C
13.40 น. ชาย A
14.20 น. ชาย D
เวลา ประเภท สาย
08.30 น. ชาย
09.10 น. ชาย
09.50 น. ชาย
10.30 น. ชาย
เวลา ประเภท สาย
08.30 น. ชาย
09.10 น. ชาย
11.00 น.

ชาย

-

รอบ
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
รอบ
ก่อนรองฯ
ก่อนรองฯ
ก่อนรองฯ
ก่อนรองฯ

รอบ
รองฯ
รองฯ
ชิงฯ

สาย C
จานันสายเจริญ(บึงระนาม)
โคกวิทยา(เมืองกันทร์)

สาย D
ระโยง(ภูกระจาน)
กุดนาแก้ว(ขุนโพธิ์ภูไพร)
มออีแดง

คู่แข่งขัน
ศรีรัตนะ
ขุนโพธิ์ภูไพร
นาตกห้วยจันทร์
พนมดงรัก
มออีแดง
เมืองกันทร์
พนมดงรัก
มออีแดง
คู่แข่งขัน
ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย B
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย C
ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย C
คู่แข่งขัน
ทีมชนะคู่ที่ 9
ทีมชนะคู่ที่ 11
ทีมชนะคู่ที่ 10
ทีมชนะคู่ที่ 12
ชิงชนะเลิศ
ทีมชนะคู่ที่ 13
ทีมชนะคู่ที่ 14

ผลการแข่งขัน

ตาหนักไทร
ภูกระจาน
เบญจลักษ์
ตาหนักไทร
ภูกระจาน
บึงระนาม
ศรีรัตนะ
ขุนโพธิ์ภูไพร

*หมายเหตุ*โปรแกรมการแข่งขันและสนามแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขัน
กีฬาแฮนด์บอล
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
สาย A
ตูมฯ(ศรีรัตนะ)
อนุบาลขุนหาญฯ(ขุนโพธิ์ภูไพร)
กระแชงใหญ่(ภูกระจาน)
วัน/เดือน/ปี คู่ที่
1
2
3
19 ธ.ค. 61 4
สนาม 2 5
6
7
8
วัน/เดือน/ปี คู่ที่
9
20 ธ.ค. 61 10
สนาม 1 11
12
วัน/เดือน/ปี คู่ที่
13
21 ธ.ค. 61 14
สนาม 2
15

สาย B
น้าตกห้วยจันทร์
จานันสายเจริญ(บึงระนาม)
มออีแดง

เวลา ประเภท สาย
09.00 น. หญิง A
09.40 น. หญิง B
10.20 น. หญิง C
11.00 น. หญิง A
11.40 น. หญิง B
13.00 น. หญิง D
13.40 น. หญิง A
14.20 น. หญิง B
เวลา ประเภท สาย
11.10 น. หญิง 13.00 น. หญิง 13.40 น. หญิง 14.10 น. หญิง เวลา ประเภท สาย
08.30 น. หญิง 09.10 น. หญิง 11.00 น.

หญิง

-

รอบ
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
รอบ
ก่อนรองฯ
ก่อนรองฯ
ก่อนรองฯ
ก่อนรองฯ

รอบ
รองฯ
รองฯ
ชิงฯ

สาย C
หนองงูเหลือมฯ(เบญจลักษ์)
ร่องตาซุน(พนมดงรัก)

คู่แข่งขัน
ศรีรัตนะ
นาตกห้วยจันทร์
เบญจลักษ์
ศรีรัตนะ
นาตกห้วยจันทร์
เมืองกันทร์
ขุนโพธิ์ภูไพร
บึงระนาม

ผลการแข่งขัน
ขุนโพธิ์ภูไพร
บึงระนาม
พนมดงรัก
ภูกระจาน
มออีแดง
ตาหนักไทร
ภูกระจาน
มออีแดง

คู่แข่งขัน
ที่ 1 สาย A
ที่ 1 สาย B
ที่ 1 สาย C
ที่ 1 สาย D

ผลการแข่งขัน
ที่ 2 สาย B
ที่ 2 สาย A
ที่ 2 สาย D
ที่ 2 สาย C

คู่แข่งขัน
ทีมชนะคู่ที่ 9
ทีมชนะคู่ที่ 10
ชิงชนะเลิศ
ทีมชนะคู่ที่ 13

สาย D
ม่วงฯ(เมืองกันทร์)
ตาหนักไทร

ผลการแข่งขัน
ทีมชนะคู่ที่ 11
ทีมชนะคู่ที่ 12
ทีมชนะคู่ที่ 14

*หมายเหตุ*โปรแกรมการแข่งขันและสนามแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โปรแกรมการแข่งขัน
กีฬาแฮนด์บอล
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
สาย A
ร่องตาซุน(พนมดงรัก)
เดียงพลี(เมืองกันทร์)

สาย B
พิงพวยฯ(ศรีรัตนะ)
หนองงูเหลือมฯ(เบญจลักษ์)

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
ทีม
ร่องตาซุน(พนมดงรัก)
เดียงพลี(เมืองกันทร์)
หนองงูเหลือมฯ(เบญจลักษ์)
วัน/เดือน/ปี คู่ที่
1
2
3
20 ธ.ค. 61
4
สนาม 2
5
6
7
วัน/เดือน/ปี คู่ที่
21 ธ.ค. 61
สนาม 2

เวลา
08.30 น.
09.20 น.
10.10 น.
11.00 น.
13.00 น.
13.50 น.
14.40 น.
เวลา

รุ่น สาย รอบ
14 ปี A ก่อนรองฯ
16 ปี 14 ปี B ก่อนรองฯ
16 ปี รองฯ
14 ปี รองฯ
14 ปี 16 ปี รุ่น สาย รอบ

คู่แข่งขัน
พนมดงรัก
พนมดงรัก
ศรีรัตนะ
พนมดงรัก
ทีมชนะคู่ที่1
ทีมชนะคู่ที่3
เมืองกันทร์

ผลการแข่งขัน
เมืองกันทร์
เมืองกันทร์
เบญจลักษ์
เบญจลักษ์
ทีมแพ้คู่ที่3
ทีมแพ้คู่ที่1
เบญจลักษ์

คู่แข่งขัน
ชิงชนะเลิศ

8

10.00 น. 14 ปี

-

ชิงฯ

ทีมชนะคู่ที่ 5

ทีมชนะคู่ที่ 6

*หมายเหตุ*โปรแกรมการแข่งขันและสนามแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผลการแข่งขัน

