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ระเบียบการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ชนิด กีฬา ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
*******************************************************************
คุณสมบัติของนักกีฬา
1.นักกีฬาต้องมีชื่อในทะเบียนสถานศึกษา ที่ส่งเข้าแข่งขันเพียง 1 แห่งนั้น (ระเบียบการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2562 ข้อ 6.2 )
2. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้องเกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ขึ้นไป
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องเกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ขึ้นไป (ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2562 ข้อ 9.1 )
3. นักกีฬาต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนติดตัว มาด้วย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนแข่งขัน ทุก
แมตซ์
ระเบียบการแข่งขัน
1. ทีมที่ร่วมการแข่งขันสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทีมละ 18 คน
2. เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ไม่เกิน 5 คน ในหนึ่งแมตซ์การแข่งขัน
3. การใช้เวลาในการแข่งขัน
3.1 รอบแรก ไปถึง รอบ ก่อนรองชนะเลิศ ใช้เวลาแข่งขันครึ่งละ 25 นาที พัก 5 นาที
3.2 รอบรองชนะเลิศ ไปถึง รอบชิงชนะเลิศ ใช้เวลาแข่งขันครึ่งละ 30 นาที พัก 10 นาที
4. ในกรณีที่มีทีมไม่มาทาการแข่งขัน ให้ทีมที่ ชนะผ่าน ด้วยผลการแข่งขัน 2 ต่อ 0
5. ใช้หลักเกณฑ์ การนับคะแนน
ทีมชนะได้ 3 คะแนน ทีมเสมอได้ 1 คะแนน ทีม แพ้ได้ 0 คะแนน
กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ดูที่ผลต่างประตูได้เสียในการตัดสิน
ถ้าผลต่างประตูได้เสียยังเท่ากัน ให้ตัดสินที่ประตูได้ และประตูเสีย และผลการพบกันของสองทีม
(head to head) ตามลาดับ ซึ่งถ้าผลทุกอย่างเท่ากันหมด ให้ใช้วิธีการจับฉลากในการเข้ารอบต่อไป
5.ข้อปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบข้างต้น ให้ใช้ระเบียบของการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2562
******************************
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โปรแกรมการแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจาปีการศึกษา 2562
กาหนดวันแข่งขัน วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562
สนามแข่งขัน สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สาย A
สาย B
1. รร.อนุบาลน้าเกลี้ยง(เขิน) 1. รร.บ้านเอกสร้างเรือง
2.รร.อนุบาลกันทรารมย์
2. รร.บ้านแดงเหล่ายอด
3. รร.อนุบาลวัดพระโต

สาย C
1. รร.อนุบาลพยุห์
2. รร.บ้านแสงใหญ่ฯ
3. รร.บ้านโพธิ์ลังกา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
คู่ที่
เวลา
รายการแข่งขัน
สาย
- 08.30 น.
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน
1 09.30 น.
รร.บ้านเอกสร้างเรือง พบ รร.บ้านแดงเหล่ายอด
B
2 10.30 น.
รร.อนุบาลพยุห์ พบ รร.บ้านแสงใหญ่ฯ
C
3 11.30 น. รร.อนุบาลยางชุมน้อย พบ รร.บ้านหนองปลาเข็ง กอไหล่ D
4 12.30 น. รร.อนุบาลน้าเกลี้ยง(เขิน) พบ อนุบาลกันทรารมย์
A
5 13.30 น.
รร.อนุบาลวัดพระโต พบ รร.บ้านเอกสร้างเรือง
B
6 14.30 น.
รร.บ้านโพธิ์ลังกา พบ รร.อนุบาลพยุห์
C
7 15.30 น.
รร.อนุบาลศรีสะเกษ พบ รร.อนุบาลยางชุมน้อย
D

สาย D
1. รร. อนุบาลยางชุมน้อย
2. รร.บ้านหนองปลาเข็ง กอไหล่
3.รร.อนุบาลศรีสะเกษ

รอบ

ผล

แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
คู่ที่
เวลา
รายการแข่งขัน
สาย
รอบ
ผล
8 09.00 น.
รร.บ้านแดงเหล่ายอด พบ รร.อนุบาลวัดพระโต
B
แรก
9 10.00 น.
รร.บ้านแสงใหญ่ฯ พบ รร.บ้านโพธิ์ลังกา
C
แรก
10 11.00 น. รร.บ้านหนองปลาเข็ง กอไหล่ พบ รร.อนุบาลศรีสะเกษ D
แรก
ก่อนรองชนะเลิศ
11 12.30 น.
ที่ 1 สาย A พบ ที่ 2 สาย B
ก่อนรองชนะเลิศ
12 13.30 น.
ที่ 1 สาย B พบ ที่ 2 สาย A
ก่อนรองชนะเลิศ
13 14.30 น.
ที่ 1 สาย C พบ ที่ 2 สาย D
ก่อนรองชนะเลิศ
14 15.30 น.
ที่ 1 สาย D พบ ที่ 2 สาย C
หมายเหตุ : ให้ทีมนักกีฬาที่ร่วมทาการแข่งขัน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 08.30 น. สนามฟุตบอล
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
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วันที่ 2 สิงหาคม 2562
คู่ที่
เวลา
รายการแข่งขัน
15 09.00 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 11 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 13
16 10.20 น.
ผูช้ นะคู่ที่ 12 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 14
17 14.00 น.
ผูช้ นะคู่ที่ 15 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 16

สาย
-

รอบ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

สนาม
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โปรแกรมการแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจาปีการศึกษา 2562
กาหนดวันแข่งขัน วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562
สนามแข่งขัน สนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมย์ อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สาย A
สาย B
1. รร.บ้านหนองแวงโพนเขวา 1. รร.บ้านร่องสะอาด
2.รร.ตะดอบวิทยา
2. รร.บ้านหนองกก

สาย C
1. รร.ราชประชานุเคราะห์ 29
2. รร.บ้านบกขี้ยาง
3. รร.บ้านกอกหัวนา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
คู่ที่
เวลา
รายการแข่งขัน
สาย
- 08.30 น.
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน
1 09.30 น.
รร.ราชประชานุเคราะห์ 29 พบ รร.บ้านบกขี้ยาง
C
2 10.30 น.
รร.บ้านดวนใหญ่ฯ พบ รร.บ้านหัววัวหนองนารี
D
3 11.30 น.
รร.บ้านหนองแวงโพนเขวา พบ รร.ตะดอบวิทยา
A
4 13.00 น.
รร.บ้านร่องสะอาด พบ รร.บ้านหนองกก
B
5 14.00 น. รร.บ้านกอกหัวนา พบ รร.ราชประชานุเคราะห์ 29
C
6 15.00 น.
รร.บ้านโนนคูณ พบ รร.บ้านดวนใหญ่ฯ
D

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
คู่ที่
เวลา
รายการแข่งขัน
7 09.00 น.
รร.บ้านบกขี้ยาง พบ รร.บ้านกอกหัวนา
8 10.00 น.
รร.บ้านหัววัวหนองนารี พบ รร.บ้านโนนคูณ
9 11.00 น.
ที่ 1 สาย A พบ ที่ 2 สาย B
10 13.00 น.
ที่ 1 สาย B พบ ที่ 2 สาย A
11 14.00 น.
ที่ 1 สาย C พบ ที่ 2 สาย D
12 15.00 น.
ที่ 1 สาย D พบ ที่ 2 สาย C

สาย
C
D
-

สาย D
1. รร.บ้านดวนใหญ่ฯ
2. รร.บ้านหัววัวหนองนารี
3.รร.บ้านโนนคูณ

รอบ

ผล

แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก

รอบ
แรก
แรก

ผล

ก่อนรองชนะเลิศ
ก่อนรองชนะเลิศ
ก่อนรองชนะเลิศ
ก่อนรองชนะเลิศ

หมายเหตุ : ให้ทีมนักกีฬาที่ร่วมทาการแข่งขัน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 08.30 น. สนามฟุตบอล
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
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วันที่ 2 สิงหาคม 2562
คู่ที่
เวลา
รายการแข่งขัน
13 09.00 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 9 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 11
14 10.20 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 10 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 12
15 14.00 น.
ผู้ชนะคูท่ ี่ 13 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 14

สาย
-

รอบ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

สนาม

