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**************** 
1. การแข่งขันประเภทนีเ้รียกว่า  “ การแข่งขันกฬีาฟุตซอลนักเรียน สพม.เกมส์ ”  

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกฬีาฟุตซอล 

3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
3.1 พื้นสนาม  อนุญาตใหใ้ชส้นามท่ีเป็นพื้นปูนซีเมนต ์
3.2  ลูกฟุตซอล  
3.3 เวลาท่ีใชท้  าการแข่งขนั   
 รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี ชาย ใชเ้วลาคร่ึงละ   20 นาที  เวลาต่อเน่ืองพกัคร้ังไม่เกิน  10  นาที 
      รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี  หญิงใชเ้วลาคร่ึงละ  15 นาที  เวลาต่อเน่ืองพกัคร้ังไม่เกิน  10  นาที 
3.4  กติกาการแข่งขนั ใช้กติกาการแข่งขนัฟุตซอล(FUTSAL) ของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)           

ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  ไดป้ระกาศใชแ้ลว้                                                                                                                                                                      
3.5   การลงโทษเจา้หนา้ท่ี และนกักีฬาท่ีละเมิดระเบียบ และขอ้บงัคบัฯ  วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬา          ให้

คณะกรรมการเทคนิคการกีฬาเป็นผูส้ั่งลงโทษ    และแจง้การลงโทษนั้นต่อคณะกรรมการอ านวยการ   แข่งขนักีฬา
และตดัสิทธิตามขอ้บงัคบัฯ ต่อไป   

 

4.  คุณสมบัติและสิทธิของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (นักกฬีา) 
         นกักีฬาท่ีมีสิทธิเขา้แข่งขนั จะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

4.1 เป็นนกักีฬาท่ีมี สัญชาติไทย      
4.2 ตอ้งเป็นผูท่ี้ศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาภายในกลุ่มสถานศึกษานั้นๆ ในปีการศึกษา 2557 

            4.3  รุ่นอายไุม่เกิน 15  ปี   (พ.ศ.2540 )     
4.4 นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีประจ าทีม  ท่ีสมคัรเขา้แข่งขนั  จะตอ้งไม่อยูใ่นระหวา่งท่ี  สหพนัธ์ฟุตบอล

นานาชาติ  (FIFA)  หรือ สมาพนัธ์ฟุตบอลแห่งเอเซีย  (A.F.C.) หรือ  สหพนัธ์ฟุตบอลแห่งอาเซ่ียน (A.F.F.)  
หรือ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (F.A.T.)  หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย  (S.A.T.) หรือสมาคมกีฬา
จงัหวดั ลงโทษห้ามเขา้แข่งขนัหรือพกัการแข่งขนั ผูท่ี้อยูใ่นระหวา่งถูกลงโทษน้ีไม่มีสิทธิเขา้มา   มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัทีมท่ีเขา้แข่งขนัคร้ังน้ี ไม่วา่ประการใด ๆ 
 4.5  อนุญาตใหน้กักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดเ้พียงรุ่นอายเุดียวเท่านั้น 
 
 
 



5. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
       5.1 ใหแ้ต่ละสถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนท่ีส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั    ส่งรายช่ือนกักีฬาฟุตซอล   
สมคัรเขา้แข่งขนัไดไ้ม่เกิน 12  คน   แต่ไม่นอ้ยกวา่ 10  คน  ผูค้วบคุมทีม 3  คน  และในวนัแข่งขนัส่งรายช่ือไม่
เกิน  12  คน    

6. คุณสมบัติและสิทธิของทมีเข้าร่วมการแข่งขัน   
        6.1 ทีมท่ีมีสิทธิเขา้แข่งขนัฟุตซอล ประกอบดว้ยทีมสถานศึกษาในจงัหวดัอุบลราชธานี 

  6.2 โดยอนุญาตใหส่้งทีมเขา้ร่วมแข่งขนัไดรุ่้นอายลุะ 1 ทีม ต่อ 1 กลุ่มการศึกษา 

7. การด าเนินการแข่งขัน 
                 7.1 คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  มีหนา้ท่ีด าเนินการ  และรับผดิชอบในการจดัการแข่งขนั  ตลอดจน
ควบคุมการด าเนินการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามระเบียบการแข่งขนัน้ี   และหากมีปัญหาใดนอกจากท่ี     ไดร้ะบุไว้
ในระเบียบการแข่งขนัน้ีใหค้ณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัพิจารณา และด าเนินการใหเ้สร็จส้ินไป  และรายงาน
ใหค้ณะกรรมการอ านวยการแข่งขนัทราบภายหลงั        
                 7.2 คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  มีอ านาจในการท่ีจะพิจารณาการตดัสิทธิทีมท่ีไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบการแข่งขนัน้ี  ไม่ส่งทีมเขา้ท าการแข่งขนัตามรายการใหป้รับเป็นแพใ้นคร้ังนั้นหรือตลอดการแข่งขนั 
                  7.3 คณะกรรมการจดัการแข่งขนั มีอ านาจในการเปล่ียนแปลงรายการ หรือก าหนดเวลาในการ
แข่งขนั เพื่อความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีก าหนดใหท้ าการแข่งขนัก็ได ้ หรือจะท าให้ทีมหน่ึงทีมใดไดรั้บ
ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มิได ้                                                                                                    
 

8.  หลกัเกณฑ์และวธีิการจัดการแข่งขัน 

8.1 การจดัแข่งขนั โดย รุ่นอายไุม่เกิน 15 ชายจะแบ่งออกเป็นสายบน(สายA)สายล่าง(สายB) และท าการ
แข่งขนัแบบแพค้ดัออกในสาย และหาทีมทท่ีชนะเป็นท่ี 1 ของแต่ล่ะสาย (สาย A และ สาย B) เขา้ท าการแข่งขนัใน
รอบชิงชนะเลิศ   ในกรณีท่ีคู่ใดมีผลเสมอกนัในเวลาใหท้ าการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ หาผูช้นะทนัที โดยใชร้ะเบียบ
ของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (รุ่น 15 หญงิใช้ข้อก าหนดเดียวกนั) 

8.2  การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  หากเสมอกนัในเวลา  ให้ต่อเวลาพิเศษออกไปอีกคร่ึงเวลาละ 5 นาที  โดย
ไม่มีพกัระหวา่งคร่ึง  หากหมดเวลาพิเศษแลว้ยงัคงเสมอกนัอยู ่ ใหท้  าการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ หาผูช้นะ  โดยใช้
ระเบียบของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (รุ่น 15 หญงิใช้ข้อก าหนดเดียวกัน) 

 ส าหรับการนับคะแนน  มีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี  
-   ทีมท่ีชนะไดแ้ข่งในรอบต่อไป        
-   ทีมท่ีแพ ้ตกรอบ  
( รุ่น 15 หญิงใช้ข้อก าหนดเดียวกนั) 



             8.3  การจดัก าหนดการแข่งขนั  การเล่ือน หรือสั่งงดการแข่งขนั ของทีมท่ีปฏิบติัผดิระเบียบการแข่งขนั
เม่ือคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัไดป้ระกาศไปแลว้ทุกทีมจะตอ้งปฏิบติั
ตามทุกประการ  
            8.4  คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  จะเล่ือนการแข่งขนัของ คู่แข่งขนัใดๆ ก็ต่อเม่ือมีเหตุจ าเป็นหรือ  เหตุ
สุดวสิัยเกิดข้ึน เช่น สนามไม่อยูใ่นภาวะท่ีใชท้  าการแข่งขนัได ้ ตามความเห็น ของคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา  
ในกรณีเช่นน้ี ทีมท่ีตอ้งเขา้แข่งขนัจะตอ้งรับทราบและปฏิบติัตาม โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้  หากจะ
เล่ือนโดยเหตุอ่ืน     นอกจากท่ีกล่าวน้ี จะตอ้งแจง้ใหที้มท่ีเขา้แข่งขนัทราบก่อนการแข่งขนั          ไม่นอ้ยกวา่  24   
ชัว่โมง 
             8.5  ก าหนดการแข่งขนั ท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัได้
ก าหนดไวที้มต่างๆ จะขอเปล่ียนแปลงไม่ได ้
             8.6  หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นเร่ืองของก าหนดการแข่งขนั  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  เป็นผูพ้ิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั และการตดัสิน
ของคณะกรรมการผูต้ดัตดัสิน   ถือเป็นท่ียติุจะอุทธรณ์ใดๆ มิได ้

 

9.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
        หลกัฐานการสมัครเข้าแข่งขัน ตามใบสมัคร ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดส่งให้   
               9.1ทีมท่ีมีความประสงคจ์ะส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัใหย้ื่นความจ านง โดยกรอขอ้ความในใบสมคัรให้
ครบถว้นตามแบบใบสมคัรเขา้แข่งขนัและส่งใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ใบสมคัรดงักล่าว
ตอ้งส่งพร้อมหลกัฐานอีก 4 ขอ้ดงัต่อไปน้ี  

9.1.1 ทะเบียนรายช่ือนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีตามคุณสมบติัในขอ้ 4. และ ขอ้ 6. จ านวน 12  คน(ส่ง
รายช่ือเขา้แข่งขนัไม่เกิน  12  คน)  เรียงตามล าดบัหมายเลขท่ีส่งเขา้แข่งขนั พร้อมกบัรายช่ือ
เจา้หนา้ท่ีประจ าทีมท่ีไม่ขาดคุณสมบติัจ านวน 3  คน   

9.1.2 รูปถ่ายของนกักีฬา   เป็นรูปท่ีถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี  โดยถ่ายหนา้ตรง  ไม่สวมหมวกโดย
ติดท่ีแผงรูปใหต้รงกบัหมายเลขผูเ้ล่น จ านวน 1 รูป                                                                                                                                       

9.1.3 บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกใหท่ี้มีรูปถ่าย พร้อมถ่าย
เอกสารบตัรดงักล่าวมาดว้ย  (ไม่รับใบแทนบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีไม่มีรูปถ่าย) ใน
กรณีนกักีฬายงัมิไดท้  าบตัรประจ าตวัประชาชน  ใหใ้ชบ้ตัรประจ าตวันกัเรียน   

9.1.4 ใบรับรองของสถานศึกษา  ท่ีติดรูปถ่ายนกัเรียนและประทบัตราสถานศึกษาคร่อมท่ีรูป
ถ่ายอยา่งชดัเจน  (ไม่รับเอกสารท่ีไม่มีรูปถ่ายและตราประทบัของสถานศึกษา) 

 9.2 สถานศึกษาท่ีเขา้แข่งขนัจะตอ้งจดัทีมฟุตซอลเขา้แข่งขนัตามวนั  เวลา  และสนามแข่งขนัท่ีไดก้ าหนด
ไวที้มใดเม่ือถึงเวลาการแข่งขนัแลว้   มีผูเ้ล่นนอ้ยกวา่  5  คนในสนาม ใหป้รับทีมนั้นเป็นแพ ้ทีมใดถึงสนามแข่ง
ขนัแลว้จะตอ้งท าการแข่งขนัตามเวลาท่ีก าหนด   หากทีมหน่ึงทีมใด ไม่ลงท าการแข่งขนัตามเวลาท่ีก าหนดใหป้รับ



เป็นแพ ้ และใหที้มคู่แข่งขนัเป็นผูช้นะผา่น (2 ต่อ 0)   หากไม่พร้อมจะลงสนามทั้ง  2 ทีม  ใหป้รับเป็นแพท้ั้งคู่ทีม
ใดท่ีถูกปรับเป็นแพทุ้กกรณี และจะตอ้งท าการแข่งขนัตามก าหนดการแข่งขนัในคร้ังต่อไปตามปกติดว้ย 
          9.3 ในวนัแข่งขนัทีมใดเจตนาไม่ลงท าการแข่งขนั   หรือแสดงเจตนาท่ีจะไม่ร่วมการแข่งขนัต่อไปจน
หมดเวลา การแข่งขนั  หรือไม่เขา้แข่งขนัตามรายการท่ีคณะกรรมการก าหนดถือวา่ทีมนั้นผดิมารยาทอยา่ง
ร้ายแรง  ใหป้รับทีมนั้นเป็นแพใ้นคร้ังนั้น  และอาจพิจารณาตดัสิทธิเขา้ร่วม  การแข่งขนัในคร้ังต่อไปดว้ย 
 9.4 ใหผู้จ้ดัการทีมของทีมท่ีจะลงแข่งขนัในวนันั้น  ส่งบญัชีรายช่ือนกักีฬา และเจา้หนา้ท่ี โดยล าดบั
หมายเลขใหต้รงกบัหมายเลขท่ีสมคัรไว ้ ตามแบบฟอร์มใบส่งช่ือนกักีฬาลงแข่งขนั โดยมีผูเ้ล่นไม่เกิน  5  คน  
และผูเ้ล่นส ารองไม่เกิน 7  คน (รวม  12  คน)  การส่งรายช่ือน้ีตอ้งส่งถึงคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  หรือ
เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการแข่งขนั  ก่อนเวลาการแข่งขนั 30 นาที ของทุกวนัท่ีมีการแข่งขนั  ณ  
สนามแข่งขนัของคู่นั้น ๆ   
 9.5 ถา้ปรากฏหลกัฐานวา่ชุดของสถานศึกษาใดส่งช่ือ  หรือนามสกุลผูเ้ล่นปลอม หรือจดัผูท่ี้ขาด
คุณสมบติั  หรือ ผูไ้ม่มีสิทธิตามระเบียบฯ น้ี  ลงแข่งขนั  ใหป้รับทีมนั้นเป็นแพ ้ไม่วา่จะมีการประทว้งหรือไม่ก็
ตาม โดยใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนั  ประกาศระบุความผดิ ทั้งถอนสิทธิทีมนั้นออกจากการแข่งขนั และ
ใหค้ณะกรรมการ  เทคนิคพิจารณาลงโทษตามขอ้บงัคบัฯ  ต่อไป               
 9.6 คู่แข่งขนัมีสิทธิท่ีจะขอตรวจบญัชีรายช่ือนกักีฬา  หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขนัจาก
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั หรือเจา้หนา้ท่ีได ้
 9.7 การเปล่ียนตวันกักีฬาในระหวา่งท าการแข่งขนั  สามารถเปล่ียนตวันกักีฬาไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน  
ในขณะท่ี การแข่งขนัก าลงัด าเนินอยู ่  ผูเ้ล่นท่ีเปล่ียนตวัออกมาแลว้สามารถเปล่ียนกลบัไปเล่นไดอี้ก                        
 9.8 ตลอดเวลาการแข่งขนัผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งประพฤติตนใหส้มกบัเป็นนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทีมท่ีดี  การ
ละเมิดกติกาการแข่งขนัจะถูกผูต้ดัสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 คร้ัง จะติดต่อกนัหรือไม่ก็ตามใหง้ดลงท าการ
แข่งขนัในคร้ังต่อไป 1 คร้ัง หรือผูต้ดัสินให้ออกจากการแข่งขนั (ใบแดง) ใหถื้อวา่เป็นความผดิอยา่งร้ายแรง ให้
งดลงแข่งขนัในนดัต่อไปอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง หรือมากกวา่ตามกรณีโทษท่ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
เห็นสมควรในการกระท าความผดินั้นๆ  และน าเร่ืองเสนอใหค้ณะกรรมการเทคนิคการ พิจารณาเพิ่มโทษตามควร
แก่กรณี ตามระเบียบฯ  ต่อไป 
  9.9 นกักีฬาคนใดท่ีถูกผูต้ดัสินใหอ้อก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ  (ใบเหลือง) ตลอดจนถึงเจา้หนา้ท่ีทีม
ท่ีถูกผูต้ดัสินลงโทษ  จะมีผลติดต่อสืบเน่ืองไปถึงการแข่งขนัรอบต่อไปดว้ย 
             9.10 ระเบียบการพิจารณามารยาท  วินยั  และ ขอ้ประทว้ง ท่ีสมาคมฯประกาศใชแ้ลว้เป็นส่วนหน่ึงของ
ระเบียบการแข่งขนัน้ี  ทีมท่ีเขา้แข่งขนั  เจา้หนา้ท่ี  นกักีฬา ตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
             9.11 การถอนทีมออกจากการแข่งขนั  จะกระท ามิได ้ เม่ือถึงก าหนดวนัแข่งขนัเร่ิมข้ึน การไม่ไป
แข่งขนัตามก าหนดการแข่งขนั  โดยอา้งการถอนทีมใหล้งโทษ ตามขอ้  9.12 

9.12  การปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนั  ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯน้ี  การพิจารณาโทษของนกักีฬาและทีมท่ีเขา้แข่งขนั หรือพิจารณาการกระท าอนัใดท่ีมีการละเมิด ซ่ึง



ไม่  ปรากฏอยูใ่นระเบียบฯน้ี รวมทั้งการพิจารณารายงานของผูต้ดัสินท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขนั  ให้
เป็นหนา้ท่ีขอกรรมการฯ  ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานฯ ฝ่ายพิจารณาประทว้ง  รองประธาน กบักรรมการ อยา่ง
นอ้ย 3 คน  เป็นผูพ้ิจารณา   ผลของการพิจารณานั้นเป็นส้ินสุด  ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ การ
แข่งขนัน้ี   ผูแ้ทนสถานศึกษา  เจา้หนา้ท่ี  นกักีฬา ของทีมท่ีเขา้แข่งขนัฯ  จะตอ้งทราบ โดยจะอา้งวา่ไมท่ราบ ระเบียบ
การฯน้ีดว้ยประการใด  ๆมิได ้                                                                                                                                                           

10.  การแต่งกายของนักกฬีา 
10.1 ผูเ้ล่นแต่ละทีม ตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อยเหมือนกนั (ยกเวน้ผูรั้กษาประตู) ตามแบบเคร่ืองแต่ง

กายสีของเส้ือ, กางเกง และถุงเทา้  ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัร หรือแจง้ในการประชุมผูจ้ดัการทีมก่อนการแขง่ขนั 
นกักีฬาท่ีติดหมายเลขไม่ตรงกบัในทะเบียนใบสมคัรโดยมีเจตนาทุจริตหรือไม่มีเหตุอนัควร หากลงไปแข่งขนั 
และมีผูป้ระทว้ง ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ปรับทีมนั้นเป็นแพแ้ละไม่จดัใหท้  าการแข่งขนัในรอบต่อไป     
             10.2  ในกรณีชุดแข่งขนัมีสีคลา้ยคลึงกนั  ใหที้มท่ีมีช่ืออยูห่ลงัคู่แข่งขนัเปล่ียนชุดแข่งขนั  ผูท่ี้เป็น
หวัหนา้ชุด  ตอ้งติดเคร่ืองหมายท่ีแขนเส้ือดา้นซา้ยใหช้ดัเจน  เคร่ืองหมายน้ีจะตอ้งน ามาเอง 

11.  อุปกรณ์ของนักกฬีา 
11.1 อุปกรณ์ของนกักีฬาฟุตซอล   ตอ้งประกอบดว้ย  เส้ือ  กางเกงขาสั้น  ถุงเทา้ยาว  สนบัแขง้ และ
รองเทา้  รองเทา้ท่ีอนุญาตให้ใชต้อ้งเป็นรองเทา้ผา้ใบ หรือรองเทา้แบบหนงัน่ิม หรือรองเทา้ออกก าลงั
กายท่ีส้นท าดว้ยยาง หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึง  การสวมรองเทา้เป็นขอ้บงัคบัในการแข่งขนั 
11.2  อนุญาตใหผู้รั้กษาประตูใส่กางเกงขายาวได ้และตอ้งสวมชุดท่ีมีสีแตกต่างจากผูเ้ล่นอ่ืน ๆ 
11.3  สนบัแขง้จะตอ้งใส่ไวภ้ายในถุงเทา้ในส่วนของหนา้แขง้และจะตอ้งท ามาจากวสัดุท่ีเหมาะสม 
11.4 ไม่อนุญาตใหน้กักีฬาท่ีมีอุปกรณ์ไม่ครบลงสนามแข่งขนัไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 12.  มารยาทของนักกฬีา 
     ตลอดระยะเวลาการแข่งขนั  นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทีมจะตอ้งประพฤติตนใหส้มกบัความเป็นนกักีฬา
ท่ีดี และตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนั กติกาการแข่งขนัฟุตซอล ของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  
การละเมิดกติกาการแข่งขนัหรือระเบียบการแข่งขนั ใหถื้อวา่เป็นความผดิอยา่ร้ายแรงให้มีการพิจารณาโทษ   ตาม
ระเบียบการแข่งขนัน้ีโดยให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั พิจารณาโทษตามขอ้บงัคบัต่อไป 

 13.  การประท้วง 
   ใหด้ าเนินการประทว้งเฉพาะเร่ืองเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ชัว่โมง นบัตั้งแต่หมดเวลาการแข่งขนัของ
คู่นั้นๆผูท่ี้ลงนามในการประทว้ง ตอ้งเป็นหวัหนา้คณะนกักีฬาของสถานศึกษานั้นๆ  หรือ ผูแ้ทนของ
สถานศึกษานั้น ๆ หรือ  ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจจากหวัหนา้คณะนกักีฬาของสถานศึกษานั้นๆ หรือผูแ้ทนของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร   พร้อมดว้ยวางเงินประกนัการประทว้ง จ านวน  1,000.- บาท     (หน่ึง
พนับาทถว้น) เงินน้ีจะคืนใหเ้ม่ือการประทว้งเป็นผล ส าหรับการประทว้งเร่ืองคุณสมบติัผูเ้ล่นใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 



     อน่ึง เร่ืองคุณสมบติัของนกักีฬา หากคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯมีขอ้สงสัยในเร่ืองคุณสมบติัของ
นกักีฬา สามารถด าเนินการขอตรวจสอบหลกัฐานไดท้นัทีโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีคู่กรณีในการยืน่ประทว้งและผล
การพิจารณาหรือการตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ ถือเป็นท่ีสุด  

14. รางวลัการแข่งขัน 
           เกียรติบตัร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการแข่งขนักฬีานักเรียนส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 
 “สพม. เกมส์”คร้ังที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2557 

ณ  สนามกฬีาโรงเรียนวารินช าราบ  

วนัที ่25 - 29  กรกฎาคม  2557 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี  ชาย 
        โรงเรียนทีส่่งเข้าร่วมการแข่งขนั 34 โรงเรียนแบ่งเป็น สายบน (สายA)   
สายล่าง (สายฺB) จัดการแข่งขนัแบบแพ้คดัออก 
 

สายบน (สายA) สายล่าง  (สายB) 

    1.    ห้วยขะยุวทิยา 
    2.     เกษมศรีมาวทิยาคาร 
    3.     บ้านไทยวทิยาคม 
    4.     โขงเจียมวทิยาคม 
    5.      โดมประดิษฐ์วทิยาคม 
    6.      ดงสว่างวทิยา 
    7.      สหธาตุศึกษา 
    8.      นาเวยีงจุลดศิวทิยา 
    9.      ทุ่งเทงิยิง่วฒันา 
    10.     ดงยางวทิยา 
    11.     อบุลศรีวนาลยั 
    12.     ขุมค าวทิยาคาร 
    13.     ศรีน า้ค าศึกษา   
    14.      น า้ยนืวทิยา 
    15.      ลอืค าหาญ 
    16.       ส าโรงวทิยาคาร 
    17.       นายมวทิยาคาร 

   1.    พงัเคนพทิยา 
   2.    วจิติตราพทิยา 
   3.     เบญจะมะมหาราช 
   4.     มธัยมตระการพชืผล 
    5.     ม่วงสามสิบอมัพวนัวทิยา 
    6.     ศรีเมอืงวทิยาคาร 
    7.     วารินช าราบ 
    8.      อ่างสิลาพทิยาคม 
    9.      นาส่วงวทิยา 
    10.     โพธิ์ไทรพทิยาคาร 
    11.     ท่าโพธ์ิศรีพทิยา 
    12.     โคกสว่างคุ้มวทิยานุสรณ์ 
    13.      โนนสวางประชาสรรณ์ 
    14.     มธัยมแมด 
    15.      ดอนมดแดงวทิยาคม 
    16.      สิรินทรวทิยานุสรณ์ 
    17.       นาโพธิ์วทิยา  



รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี  หญิง 

        โรงเรียนทีส่่งเข้าร่วมการแข่งขนั 8 โรงเรียนจัดการแข่งขนัแบบแพ้คดัออก 

โรงเรียน 

1.    ศรีน า้ค าศึกษา 
2.    ม่วงสามสิบอมัพวนัวทิยา 

 3.       ส าโรงวทิยาคาร 
 4.      ท่าโพธ์ิศรีพทิยา 
 5.      ดอนมดแดงวทิยาคม 
 6.      ทุ่งเทงิยิง่วฒันา 
 7.       สหธาตุศึกษา 
 8.       นายมวทิยาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการแข่งขนักฬีานักเรียนส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  

“สพม. เกมส์” คร้ังที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2557 

ณ   สนามโรงเรียนวารินช าราบ  

วนั/เดือน/ปี คู่ที ่ เวลา รุ่น/ปี คู่แข่งขนั ผลการแข่งขนั หมายเหตุ 

25 ก.ค. 57 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

08.30 
เป็นตน้
ไป 

15 ชาย 
15 ชาย 
15 หญิง 
15 หญิง 
15 หญิง 
15 หญิง 
15 ชาย 
15 ชาย 

         นาเวยีง  –  ทุ่งเทิง 
        อ่างสิลา  –  นาส่วง 
     ศรีน ้าค  า  –  ม่วงสามสิบ 
     ส าโรง  –  ท่าโพธ์ิศรี 

  คอนมดแดง  –  ทุ่งเทิง 
        สหธาตุ  –  นายม 
     หว้ยขะยงุ  –  เกษมสีมา 
      บา้นไทย  –  โขงเจียม 

  

26 ก.ค. 57 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

08.30 
เป็นตน้
ไป 

15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 

โดมประดิษฐ  -  ดงสวา่ง 
        ดงยาง  -  อุบลศรีวนา 

    ขนุค า  -  ศรีน ้าค  า 
      น ้ายนื  -  ลือค าหาร 

 ส าโรง  -  นายม 
   พงัเคน  -  วจิิตตรา 
เบญจะมะ  -  ตระการ 

   ม่วงสามสิบ  -  ศรีเมือง 

  

27 ก.ค. 57 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

08.30 
เป็นตน้
ไป 

15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 

   โพธ์ิไทร  -  ท่าโพธ์ิศรี 
   โคกสวา่ง  -  โนนสวาง 

    มธัยมแมด  -  ดอนมดแดง 
  สิรินทร  -  นาโพธ์ิ 

  ผูช้นะคู่ท่ี 1 –  สหธาตุ 
ผูช้นะคู่ท่ี 2  -  วารินช าราบ 
ผูช้นะคู่ท่ี 7  -  ผูช้นะคู่ท่ี 8 
ผูช้นะคู่ท่ี 10  -  ผูช้นะคู่ท่ี 11 

  

 

 



 

 

 

ติดต่อสอบถาม 
นายตรีเพชร  ชาญกลา้               099-1678-190 

                              088-0798-081 
นางวภิา   สายเจริญ                    088-5328-644 

 

 

 

 

 

 

วนั/เดือน/ปี คู่ที ่ เวลา รุ่น/ปี คู่แข่งขนั ผลการแข่งขนั หมายเหตุ 

28 ก.ค. 57 25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

08.30 
เป็นตน้
ไป 

15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 หญิง 
15 หญิง 

ผูช้นะคู่ท่ี 12 –  ผูช้นะคู่ท่ี 13   
ผูช้นะคู่ท่ี 14 –  ผูช้นะคู่ท่ี 15   
ผูช้นะคู่ท่ี 17 –  ผูช้นะคู่ท่ี 18   
ผูช้นะคู่ท่ี 9   –  ผูช้นะคู่ท่ี 21 
ผูช้นะคู่ท่ี 16 –  ผูช้นะคู่ท่ี 22  
ผูช้นะคู่ท่ี 19 –  ผูช้นะคู่ท่ี 20   
ผูช้นะคู่ท่ี 3   –  ผูช้นะคู่ท่ี 4 

ผูช้นะคู่ท่ี 5   –  ผูช้นะคู่ท่ี 6   

  

29 ก.ค. 57 33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

08.30 
เป็นตน้
ไป 

15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 ชาย 
15 หญิง 
15 ชาย 

ผูช้นะคู่ท่ี 23 –  ผูช้นะคู่ท่ี 28   
ผูช้นะคู่ท่ี 24 –  ผูช้นะคู่ท่ี 25 
ผูช้นะคู่ท่ี 26 –  ผูช้นะคู่ท่ี 29 
ผูช้นะคู่ท่ี 27 –  ผูช้นะคู่ท่ี 30 
ผูช้นะคู่ท่ี 33 –  ผูช้นะคู่ท่ี 34 
ผูช้นะคู่ท่ี 35 –  ผูช้นะคู่ท่ี 36 
ผูช้นะคู่ท่ี 31 –  ผูช้นะคู่ท่ี 32 
ผูช้นะคู่ท่ี 37 –  ผูช้นะคู่ท่ี 38 

                        
 
 
 
 
 
(ชิงชนะเลิศ) 
(ชิงชนะเลิศ)                                  



15 ปีชาย  สายบน ( สาย A ) 

 

 

 

 

 

 

  

1.ห้วยขะยุง 

 2.เกษมสีมา 

3.บ้านไทย 

4.โขงเจียม 

7.สหธาตุ 

8.นาเวยีง 

9.ทุ่งเทงิ 

10.ดงยาง 

11.อุบลศรีวนา 

12.ขุมค า 

13.ศรีน า้ค า 

14.น า้ยนื 

15.ลอืค าหาร 

16.ส าโรง 

17.นายม 

 5.โดมประดิษฐ์ 

6.ดงสว่าง 

23 

7 

8 

9 

21 

33 

37 

1 

28 

10 

24 

34 

11 

12 

25 

13 



15 ปีชาย  สายล่าง ( สาย B ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.พงัเคน 

 2.วจิิตตรา 

3.เบญจะมะ 

4.ตระการ 

7.วารินช าราบ 

8.อ่างสิลา 

9.นาส่วง 

10.โพธ์ิไทร 

11.ท่าโพธ์ิศรี 

12.โคกสว่าง 

13.โนสวาง 

14.มัธยมแมด 

15.ดอนมดแดง 

16.สิรินทร 

17.นาโพธ์ิ 

 5.ม่วงสามสิบ 

6.ศรีเมืง 

15 

14 

26 

16 

22 

33 

38 

2 

28 

17 

27 

36 

18 

19 

30 

20 



15  ปีหญิง 

 

 4.ท่าโพธ์ิศรี 

3.ส าโรง 

 6.ทุ่งเทงิ 

 5.ดอนมดแดง 

 8.นายม 

 7.สหธาตุ 

2.ม่วงสามสิบ 

1.ศรีน า้ค า 

3 

 4 

31 

 5 

 32 

 6 

 39 


