ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
เรื่อง การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
“ สพม.29 เกมส์ ” ประจาปี พ.ศ. 25๖๑
---------------------------------------------เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มี
โอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ และทักษะในการออกกาลังกายและการกีฬาขั้น
พื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีน้าใจนักกีฬาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา ชมและเชียร์กีฬาตามระเบียบ กฎ กติกา อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ และส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาของนักเรียนในสังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จึงได้กาหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ “สพม.29 เกมส์” ประจาปี พ.ศ. 2561 ขึ้น
ภายใต้ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
1. ชนิดกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน
2. ปฏิทินปฏิบัติงานการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 “สพม.29 เกมส์” ประจาปี พ.ศ. 2561
3. รายชื่อประธานกีฬาและฝุายจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาแต่ละชนิดที่จัดการแข่งขันระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
4. ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดที่จัดให้มีการแข่งขัน
รายละเอียดตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายพิทยา ไชยมงคล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

รายละเอียดชนิดกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ “สพม.29 เกมส์”
ประจาปี พ.ศ. 2561
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561)

----------------------------------กาหนดจัดแข่งขันกีฬา จานวน 7 ชนิดกีฬา ดังนี้
๑. ฟุตบอล
๒. วอลเล่ย์บอล
๓. ฟุตซอล
๔. เซปักตะกร้อ
๕. บาสเกตบอล
๖. เปตอง
๗. กรีฑา
ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดทาการรวบรวมข้อมูลข่าวสารในการ
จัดการแข่งขันกีฬา ด้านต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คาสั่งคณะกรรมการ การดาวน์โหลดใบสมัคร
โดยนาไว้ที่เว็ปไชต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 http://www.secondary29.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ น างสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.29 มือถือ 09 1697 7854

ปฏิทินปฏิบัติงานการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 “สพม.29 เกมส์” ประจาปี พ.ศ. 2561
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561)
------------------------------------------------------

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ปฏิบัติ

ที่
1 25 ต.ค.61 ดาเนินการอนุมัติโครงการ
กลุ่มส่งเสริมฯ
2 29 ต.ค.61 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน กีฬา
และกรีฑานักเรียนฯ
3 30 ต.ค.61 นามติที่ประชุมจากการประชุมเตรียมความพร้อม
ฯ ครั้งที่ 1 มาพิจารณาดาเนินการ
4 30-31
จั ด ท าประกาศส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ต.ค.61
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 เพื่ อ ก าหนดจั ด ให้ มี ก าร
แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 “สพม.29
เกมส์”ประจาปี พ.ศ. 2561
5 1-29 พ.ย. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินการฝุายต่างๆ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
61
กี ฬ า แ ต่ ล ะ
ชนิด
6 1-29 พ.ย. ประชุมชี้แจงผู้ฝึกสอนมอบหมายภารกิจ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
61
กี ฬ า แ ต่ ล ะ
ชนิด
8 1-15 พ.ย. ประธานสหวิทยาเขต ดาเนินการจัดการแข่งขัน ประธ านสห
61
กีฬา ฟุตบอล วอลย์เล่บอล ระดับสหวิทยาเขต
วิ ท ยาเขตทุ ก
เขต

หมายเหตุ
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

ระหว่างดาเนินการ
ระหว่างดาเนินการ

วัน เวลา สถานที่
การแข่งขันเป็นไป
ตามประธานสห
วิทยาเขตกาหนด
9 1 พ.ย.61 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ระหว่างดาเนินการ
ถึง
ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน กี ฬ า แ ต่ ล ะ
1 ธ.ค.61 สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา ชนิด
เขต 29 “สพม.29 เกมส์”ประจาปี พ.ศ. 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10 30 พ.ย.61 พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาและกรีฑานักเรียนสั งกัด นายนิ ย ม รั ก สนามกีฬากลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พรม ผอ.รร. จังหวัด
“สพม.29 เกมส์”ประจาปี พ.ศ. 2561 ในระดับ ปทุมราชวงศา อานาจเจริญ
เขตพื้นที่การศึกษา
และทีมงาน
11 1 ธ.ค.61 พิธี ปิ ดการแข่ ง ขัน กี ฬาและกรี ฑานั ก เรี ย นสั ง กั ด นายนิ ย ม รั ก สนามกีฬากลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พรม ผอ.รร. จังหวัด
“สพม.29 เกมส์”ประจาปี พ.ศ. 2561 ในระดับ ปทุมราชวงศา อานาจเจริญ
เขตพื้นที่การศึกษา
และทีมงาน

รายชื่อประธานกีฬาและฝ่ายจัดการแข่งขันด้านต่างๆ
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 “สพม.29 เกมส์”ประจาปี พ.ศ. 2561
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
----------------------------------------------------------------------

ลาดับ
กีฬา
1 ฟุตบอล
2
3

4
5
6
7

ประธานกีฬา
นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
ผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
08 1879 1213
วอลเล่ย์บอล นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
ผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
08 1879 1213
ฟุตซอล
นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
ผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
08 7442 4794

เซปัคตะกร้อ นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
ผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
08 7442 4794
บาสเกตบอล ว่าที่ร.ต.กมล สาดศรี
ผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
08 1876 8528
เปตอง
นายนพรัตน์ ทองแสง
ผอ.โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
08 1976 5961
กรีฑา
นายนิยม รักพรม
ผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา
08 1547 1205

ผู้ประสาน
นายอนุกูล ยาตา
ครูโรงเรียนนารีนุกูล
08 5410 7299
นายสนิท สาระทิศ
ครูโรงเรียนนารีนุกูล
08 6259 7850
นายธวัชชัย ชมพูมาส
ครูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
09 8104 0602
นายวัชรกร ชายผา
ครูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
09 5448 5001
นายวินัย ชายผา
ครูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
09 7335 1620
นายพยุงศักดิ์ สุพรหม
ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
08 9846 7612
นางสุดาพร เจริญพร
ครูโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
09 3325 8897
นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
ครูโรงเรียนนารีนุกูล
08 9424 8313

ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
กีฬาและกรีฑานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
“สพม.29 เกมส์”
-------------------------------ข้อ 1 ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๑.1 ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ.2561
๑.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
1.3 ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 “สพม.29 เกมส์”
1.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบ การวินิจฉัยนั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน
ข้อ 2 การแบ่งรุ่นการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุ โดยถือเอาปีปฏิทินเป็นเกณฑ์ ดังนี้
2.1 ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑5 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔6)
2.2 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑5 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔6)
2.3 ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕43)
2.4 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕43)
โดยให้แต่ละโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นอายุละไม่เกิน ๒๐ คน
ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
3.๑ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3.๒ อายุต้องไม่มากกว่าที่กาหนด โดยนับปี พ.ศ.เกิด ลบด้วย พ.ศ. 2561
3.3 นักกีฬามีสิทธิ์ลงแข่งได้เพียง 1 รุ่นอายุเท่านั้น
ข้อ 4 เอกสารหลักฐาน
4.1 แผงรูปใบสมัคร
4.2 ใบส่งรายชื่อนักกีฬา
4.3 หนังสือรับรองของโรงเรียน
4.4 สาเนาสูติบัตรหรือบัตรประชาชน
ข้อ 5 การจัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เอาทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 และ 2 เข้าแข่งขันในรอบต่อไป
ข้อ 6 การให้คะแนน
6.1 ทีมชนะ ได้ 3 คะแนน
6.2 ทีมเสมอ ได้ 1 คะแนน
6.3 ทีมที่แพ้ ได้ 0 คะแนน
6.4 ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือถูกปรับแพ้ เนื่องจากทาผิดกติกาการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน
6.5 ในกรณีที่ทีมได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาตามกติกา ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ในปัจจุบัน
ข้อ 7 กาหนดเวลาการแข่งขัน
7.1 รอบคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต (สหวิทยาวิทเขต ประเภทละ 1 ทีม)
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7.1.1 คัดตัวแทนสหวิทยาเขตให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561
7.1.2 สถานที่แข่งขันให้แต่ละสหวิทยาเขตกาหนดสถานที่แข่งขันเองตามความเหมาะสม
7.1.3 เมื่อได้ทีมที่เป็นตัวแทน ให้สมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามวันเวลา
ที่กาหนดในข้อ 7.2
7.2 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7.1.1 รับสมัครและส่งเอกสาร ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
7.1.2 ประชุมผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
ห้อง 723 โรงเรียนนารีนุกูล อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
7.1.4 เริ่มการแข่งขันวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561
ข้อ 8 สถานที่แข่งขัน สนามโรงเรียนนารีนุกูล และ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ข้อ 9 การแต่งกาย
9.1 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬา โดยแต่งกายเสื้อสีเดียวกันกางเกงสีเดียวกันทั้งทีม
(ยกเว้นผู้เล่นรักษาประตู)
๙.2 หมายเลขเสื้อต้องติดให้เด่นชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
๙.3 หากนักกีฬาคนใดหรือนักกีฬาทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือบกพร่องตามระเบียบและกติกา
กาหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขัน หรือให้พักการแข่งขันชั่วคราว จนกว่าจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อย
๙.4 ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจะต้องแต่งกายสุภาพ จะเป็นชุดกีฬาหรือเสื้อเชิ้ต สวมรองเท้า ผ้าใบ
หรือรองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง
ข้อ 1๐ ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่นั่งที่ม้านั่งนักกีฬาสารองได้เพียง 5 คนเท่านั้น และผู้เล่นสารองอีก
9 คน
ข้อ 1๑ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
11.1 ให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมาทาการแข่งขันตามวันและเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กาหนด ถ้าพ้นเวลาที่กาหนดไว้ 15 นาที โดยไม่มีการติดต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทีมใดยังไม่ลง
แข่งขันหรือไม่พร้อมให้ปรับเป็นแพ้
11.2 เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 5 คน
11.3 การแข่งแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภทชาย แข่งขันครึ่งละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
ประเภทหญิง แข่งขันครึ่งละ 30 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ประเภทชาย แข่งขันครึ่งละ 35 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
ประเภทหญิง แข่งขันครึ่งละ 30 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
ข้อ 12 วิธีการจัดการแข่งขัน รอบแรก แบบพบกันหมดในสาย รอบสอง แพ้คัดออก
ข้อ 13 การประท้วง และกรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด
ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
หมายเหตุ ฝุายจัดการแข่งขัน นายอนุกูล ยาตา โรงเรียนนารีนุกูล โทร.085-4107295

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล
การแข่งขันกีฬา สพม. 29 เกมส์ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ประเภททีม ชาย 15 ปี
สาย ก
1.....................................
2.....................................
3.....................................
4...................................

สาย ข
สาย ค
สาย ง
1…………………………… 1……………………………… 1……………………………
2……………………………. 2……………………………… 2……………………………
3…………………………… 3…………………………….. 3……………………………

ประเภททีม หญิง 15 ปี
สาย ก
1.....................................
2.....................................
3.....................................
4..................................

สาย ข
สาย ค
สาย ง
1…………………………… 1……………………………… 1……………………………
2……………………………. 2……………………………… 2……………………………
3…………………………… 3…………………………….. 3……………………………

ประเภททีม ชาย 18 ปี
สาย ก
1.....................................
2.....................................
3.....................................
4……………………………..

สาย ข
สาย ค
สาย ง
1…………………………… 1……………………………… 1……………………………
2……………………………. 2……………………………… 2……………………………
3…………………………… 3…………………………….. 3……………………………

ประเภททีม หญิง 18 ปี
สาย ก
สาย ข
สาย ค
สาย ง
1.....................................
1…………………………… 1……………………………… 1……………………………
2.....................................
2……………………………. 2……………………………… 2……………………………
3.....................................
3…………………………… 3…………………………….. 3……………………………
4.....................................
หมายเหตุ การแข่งขันพบกันหมดในแต่ละสาย ทีมที่ได้คะแนน อันที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย เข้ารอบต่อไป

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล “สพม.29 เกมส์”ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
ที่ ………………………….

โรงเรียน ……………………………………
วันที่………..เดือน………………………….. พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอสมัครเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอล “สพม.29 เกมส์” 2561
เรียน ผู้อานวยการ...........................................................
ข้าพเจ้า…………………………………………….………….ตาแหน่ง………………………………………..…….……….….
ที่อยู่เลขที่..…….…หมู่ที่…….… ถนน………..……..…….……อาเภอ……….………….……….จังหวัด…………………….….
รหั ส ไปรษณี ย์ ………………….……..โทรศั พ ท์ …………….…..…………..โทรสาร……………….…………ขอส่ ง นั ก กี ฬ า
ฟุตบอลในนามของ (สถาบัน)……………………………………………………………….
 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  ชาย  หญิง (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2545)
 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ชาย  หญิง (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2543)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นักกีฬาที่มีรูปถ่ายอยู่ในทะเบียนนี้เป็นนักเรียนของสถานศึกษาแห่งนี้จริง และ
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนนักกีฬา และจะควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันโดย
เคร่งครัด โดยได้มอบหมายให้
ชื่อ………………….……นามสกุล………………….……..ผู้ควบคุมทีม โทร………………...……
ชื่อ………………………..นามสกุล………………………..ผู้ฝึกสอน โทร..……………………
ขอแสดงความนับถือ
(............................. ...............)
ผู้อานวยการโรงเรียน.............................................
ลงชื่อ……………………………………กรรมการผู้รับสมัคร
…………/……………../………

ใบส่งรายชื่อนักกีฬา
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “สพม.29 เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
ชื่อทีมโรงเรียน…………………..………….…………………………….โทร. …………..……………
รุ่นอายุไม่เกิน……………....ปี
หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)
วัน เดือน ปีเกิด
ลายมือชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ขอรับรองว่า รายชื่อนักกีฬาข้างต้นนี้ เป็นนักกีฬาของโรงเรียนจริง และจะปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันทุก
ประการ
ลงชื่อ………………………………..ผู้ฝึกสอน
(……………………………….)

ลงชื่อ……………..………………..ผู้ควบคุมทีม
(……………………………….)

ลงชื่อ……………………………..…ผู้อานวยการโรงเรียน
(………………………….…….)

ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล“สพม.29 เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
ชื่อทีมโรงเรียน………………………..………………โทร.…..……รุ่นอายุไม่เกิน…………………ปี

1.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………..

2.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………………

5.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………….

6.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………………

7.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด……………

9.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด…………….

10.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………………

11.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………………

13.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด…………….

14.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………………

17.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด…………….

18.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………………

ลงชื่อ…………………………………ผู้ฝึกสอน
(..………………………………………)

3.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด……………

15.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด……………… .

19.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด……………… .

4. ชื่อ…………..…
ว/ด/ป/ เกิด………

8.ชือ่ ………………
ว/ด/ป/ เกิด………

12. ชื่อ……………….
ว/ด/ป/ เกิด…………

16. ชื่อ……………….
ว/ด/ป/ เกิด…………

20. ชื่อ……………….
ว/ด/ป/ เกิด………….

ลงชื่อ…………………………………ผู้อานวยการโรงเรียน
(..…………………………………………)

ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
กีฬาและกรีฑานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
“สพม.29 เกมส์”
-------------------------------ข้อ 1 ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๑.1 ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ.2561
๑.2 ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ (FIFA) สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
1.3 ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 “สพม.29 เกมส์”
1.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบ การวินิจฉัยนั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน
ข้อ 2 การแบ่งรุ่นการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุ โดยถือเอาปีปฏิทินเป็นเกณฑ์ ดังนี้
2.1 ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑5 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔6)
2.2 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑5 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔6)
2.3 ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕43)
2.4 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕43)
โดยให้แต่ละโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นอายุละไม่เกิน ๒๐ คน
ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
3.๑ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3.๒ อายุต้องไม่มากกว่าที่กาหนด โดยนับปี พ.ศ.เกิด ลบด้วย พ.ศ. 2561
3.3 นักกีฬามีสิทธิ์ลงแข่งได้เพียง 1 รุ่นอายุเท่านั้น
ข้อ ๔ เอกสารและหลักฐานการสมัคร
4.1 ต้องสมัครเข้าร่วมแข่งขันในนามของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และเป็นนักเรียนในสถานศึกษา
เดียวกันเท่านั้น
4.2 หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
4.2.1 หนังสือนาส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน
4.2.2 รูปถ่ายหน้าตรงของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑
นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
4.2.3 ทะเบียนรายชื่อพร้อมแผงรูปนักกีฬาทีมละไม่เกิน ๑๔ คน เจ้าหน้าที่ทีม ๓ คน
(นักกีฬาทีมไม่เกิน ๑๔ คน และไม่น้อยกว่า ๕ คน)
4.2.4 ใบสมัครนักกีฬา
4.2.5 ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) โดยติดรูปถ่ายนักกีฬา และลงนามโดย
ผู้อานวยการหรือผู้มีอานาจของโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน
4.2.6 สาเนาบัตรประจาตัวประซาชน สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา หรือสาเนา
บัตรที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ ที่มีวันเดือนปีเกิดอย่างชัดเจน

2
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ทีม
เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน อย่างน้อย ๑ ใน ๓ คน จะต้องเป็น
ครูหรืออาจารย์ที่สอนอยู่จริงในเวลาปกติของโรงเรียนนั้นๆ
ข้อ ๖ การรับสมัครเข้าแข่งขัน
6.1 รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมื่อพ้นกาหนดเวลาแล้ว
หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การสมัครในปีนี้
6.2 วิธีการสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตนเอง โดยผู้อานวยการโรงเรียน หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
ได้ที่ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) ในวันและเวลาราชการหาก
ปรากฏว่าเอกสารหลักฐานใดเป็นเท็จ ถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่ เริ่มแรก
ข้อ ๗ ประกาศรายชื่อทีม
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจะประกาศรายชื่อทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ข้อ ๘ การประชุมผู้จัดการทีม
ผู้จัดการทีมต้องเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราช
พฤกษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ หากไม่
เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม โดยไม่มี การ
โต้แย้งหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ข้อ ๙ กาหนดการแข่งขัน
๙.๑ จัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 12 - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๙.๒ แบบการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๑๕ นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน ๑๐ นาที
ข้อ ๑๐ สนามที่ใช้จัดการแข่งขัน ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ข้อ ๑๑ วิธีการจัดการแข่งขัน
11.1 รอบแรก จะจัดการแข่งขันแบบแบ่งสาย แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมที่มีคะแนน เป็นที่ ๑
และทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปเล่นในรอบต่อไป การพิจารณาคะแนนให้พิจารณา ดังนี้
11.1.1 คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน
- ทีมชนะ ได้ ๓ คะแนน
- เสมอ ได้ ๑ คะแนน
- ทีมแพ้ ได้ ๐ คะแนน
- ทีมที่ไม่มาทาการแข่งขันหรือมาไม่ทันตามกาหนดการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน
11.1.2 การพิจารณาทีมเข้ารอบเมื่อคะแนนเท่ากัน
- คะแนนเท่ากัน ๒ ทีม ให้พิจารณาผลการแข่งขันของคู่แข่งขันคู่นั้น
- คะแนนเท่ากัน ๓ ทีมขึ้นไป ให้ใช้วิธีการจับสลาก
11.2 การแข่งขันตั้งแต่รอบที่สองจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก หรือตาม
ความเหมาะสม
11.3 ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ จะได้รับรางวัลอันดับที่ ๓ ครองร่วม
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ข้อ ๑2 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
12.1 ในวันแข่งขัน ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนจะต้องนานักกีฬาไปรายงานตัวต่อ ที่ ณ สนามแข่งขันก่อน
เวลาเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย ๓๐ นาที เมื่อถึงเวลาทาการแข่งขัน หากทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า ๓ คน ถือว่าทีม
นั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
12.2 ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันก่อน
กาหนดเวลาตามตารางการแข่งขัน และให้ส่งชื่อเฉพาะผู้ที่มาแข่งขันทันตามกาหนดเวลาเท่านั้นหากทีมใด ได้
นานักกีฬามาไม่ทันตามกาหนดเวลาลงแข่งขัน ให้ถือว่าทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
12.3 นักกีฬาทีมใดมาสายหรือนักกีฬาทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน หลังจากเลยเวลาที่กาหนด
ไว้ในสูจิบัตรการแข่งขันไปแล้ว ๑๐ นาที ให้ถือว่านักกีฬาทีมนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะลงแข่งขัน และปรับให้ทีมนั้นเป็น
แพ้ในการแข่งขัน
12.4 นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีมและต้องติด หมายเลขที่
ด้านหน้า ด้านหลังของเสื้อนักกีฬาทุกคนตามกติกาการแข่งขัน และตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อ ของ
นักกีฬาทีย่ ื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย จะไม่อนุญาตให้นักกีฬาผู้นั้น ลง
ทาการแข่งขันจนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย
12.5 หัวหน้าทีมจะต้องสวมปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขัน โดย ทีมจัดเตรียม
มาเอง หัวหน้าทีมใดไม่สวมปลอกแขน จะไม่อนุญาตให้ทาการแข่งขัน
12.6 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่น เมื่อได้ส่งรายชื่อผู้เล่นประจาวันต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ห้าม
เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาแต่อย่างใด
12.7 ในการประกาศรายชื่อก่อนการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนจะต้องปรากฏตัวใน ระหว่างการเรียกชื่อ
หากทีมใดไม่มีนักกีฬาตามที่ได้แจ้งรายชื่อไว้ ทีมนั้นจะถูกปรับให้เป็นแพ้การแข่งขัน
ข้อ ๑3 การรักษามารยาท
13.1 ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ต้องยอมรับคาตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินที่ทา การตัดสินใน
การแข่งขันครั้งนั้นๆ ทุกกรณี
13.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ต้องประพฤติตนให้ เหมาะสมกับการ
เป็นเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด
13.3 ในวันแข่งขันนักกีฬาคนใดหรือทีมใดมีเจตนาที่จะไม่ลงสนามแข่งขัน หรือมี เจตนาที่จะสละสิทธิ์
ออกจากการแข่งขัน และมีเจตนาที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป ถือว่าเป็นการผิดมารยาท อย่างร้ายแรง
13.4 นักกีฬาผู้ใด ทีมใด กองเชียร์ของทีมใด หรือผู้ปกครองของผู้ใด ไม่รักษามารยาท อันดีงาม
ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือไม่เคารพกฎหรือกติกาแข่งขัน กรณีดังต่อไปนี้
13.4.1 เกิดเหตุทะเลาะวิวาท และชกต่อย ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการแข่งขัน หรือการแข่งขัน
13.4.2 ในกรณีที่ผู้ตัดสินเชิญเจ้าหน้าที่ทีมออกจากเขตเทคนิคเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่
สุภาพแสดงออกไม่เหมาะสม เข่น การไม่ยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือการใช้ถ้อยคาที่ไม่ ด่าทอ
ต่างๆ เป็นต้น
13.4.3 ผู้ปกครองของผู้ใดหรือกองเชียร์ของทีมใด มีพฤติกรรมที่แสดงออกการไม่ยอมรับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือการใช้ถ้อยคาที่ไม่สุภาพ ด่าทอต่างๆ เป็นต้น
13.4.4 เจ้าหน้าที่ทีมหรือกองเชียร์เข้าไปในสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันนาหมวด ๑๑ ของระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วย การขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕60 และหมวด 6 ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับ
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เมื่อมีการพิจารณาลงโทษแล้วขอให้รายงานไปยังโรงเรียนต้นสังกัดเพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๑4 การถอนทีม
หากมีความประสงค์ขอถอนทีมออกจากการแข่งขัน ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาขอถอนทีม พร้อมแจ้ง
เหตุผลและความจาเป็นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑5 รางวัลการแข่งขัน
15.1 ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
15.2 รองชนะเลิศ ได้ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
15.3 อันดับที่ ๓ ครองร่วม ได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑6 การควบคุม
16.1 เมื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษายื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมเอกสารและหลักฐานแล้วจะ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสมัครไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยนักกีฬาเกิดการเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บ
หรือเหตุความจาเป็นอื่นใด ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตต่อคณะกรรมการจัดการ พร้อมใบรับรองแพทย์การ
เปลี่ยนแปลงตามวรรคแรกจะสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาอนุญาต แล้วจะไม่คืนใบสมัครพร้อมพยานหลักฐานไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
16.2 กรณีนักกีฬาสมัครที่เข้าแข่งขันมีความประสงค์จะสละสิทธ์เข้าแข่งขันในรายการ ยื่นหนังสือขอ
อนุญาตต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันประชุมผู้จัดการทีมตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ หากมีการสละ
สิทธ์ภายหลังวันประชุมผู้จัดการทีมตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ การพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันหากมีการสละสิทธ์ในระหว่างการแข่งขัน ให้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเพื่อดาเนินการถอดถอนรายชื่อของนักกีฬาคนนั้นออกจากรายการแข่งขันที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมด หากมี
เหตุสุดวิสัย นักกีฬาเกิดการเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บ หรือเหตุความจาเป็นอื่นใด ที่จะมีการสละสิทธิ์การแข่งขันให้
อยู่ดุลยพินิจพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16.3 ในกรณีได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน จะรับผิดชอบในการดูแล ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นเท่านั้น
ส่วนในการส่งต่อสถานพยาบาลเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียน
16.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 และประกาศนี้ ผู้ใดจะอ้างว่าไม่รู้ด้วยประการใดๆ มิได้
ข้อ 17 การประท้วง การประท้วงให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
17.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา
17.2 การประท้วงด้านเทคนิค
จะแต่งตั้งคณะกรรมการรับคาประท้วงจานวนหนึ่งคณะ และให้นาระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 มาใช้บังคับ
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายธวัชชัย ชมพูมาศ โทร. ๐๙๘-๑๐๔-๐๖๐๒
นายวัชรากร ชายผา โทร ๐๙๕-๔๔๘-๕๐๐๑

แบบฟอร์มใบสมัคร
ที่.............................
เขียนที่............................
วันที่............เดือน....................พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้ให้โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจาปี ๒๕๖๑ ดัง
รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ทีม......................................................................มีความประสงค์ขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมใบสมัครนี้ ได้
แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตามระเบียบการแข่งขันไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว คือ
๑. รายชื่อนักกีฬา จานวน..........คน และเจ้าหน้าที่ประจาทีม..........คน
๒. สาเนาสูจิบัตรและสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วจะคืนบัตรตัวจริงให้
๓. รูปถ่ายของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจาทีม คนละ 1 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงทั้ง
1 รูป)
หลักฐานต่าง ๆ ถือว่าครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯ และขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขใดๆ อีก หลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................)
ตาแหน่ง...............................................

ผู้ฝึกสอน.................................โทรศัพท์....................โทรสาร...................................
ผู้ควบคุมทีม................................โทรศัพท์..................โทรสาร...........................

แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙
ประจาปี ๒๕๖๑
.............................................................
ทีม...........................................................

ผู้จัดการทีม.................................................. โทรศัพท์......................................โทรสาร.......................................
ผู้ฝึกสอน.......................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร.......................................
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน...............................................โทรศัพท์......................................โทรสาร......................................
ผู้ควบคุมทีม...................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร......................................

แบบฟอร์ม ทะเบียนรูปถ่าย รายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ทีม………..……………………………………รุ่นอายุ…………ปี ( )ชาย ( )หญิง

นักกีฬา

นักกีฬา

นักกีฬา

นักกีฬา

นักกีฬา

1.ชื่อ……………………...…..… 2.ชื่อ……………………...…..… 3.ชื่อ……………………...…..… 4.ชื่อ……………………...…..… 5.ชื่อ……………………...…..
สกุล…………..………………. สกุล…………..………………. สกุล…………..………………. สกุล…………..………………. สกุล…………..……………….

นักกีฬา

นักกีฬา

นักกีฬา

นักกีฬา

นักกีฬา

6.ชื่อ……………………...…..… 7.ชื่อ……………………...…..… 8.ชื่อ……………………...…..… 9.ชื่อ……………………...…..… 10.ชื่อ……………………...…
สกุล…………..………………. สกุล…………..………………. สกุล…………..………………. สกุล…………..………………. สกุล…………..……………….

นักกีฬา

นักกีฬา

นักกีฬา

นักกีฬา

นักกีฬา

11.ชื่อ……………………...… 12.ชื่อ……………………...….... 13.ชื่อ……………………...…..… 14.ชื่อ……………………...…..… 15.ชื่อ……………………...…...
สกุล…………..………………. สกุล…………..………………. สกุล…………..………………. สกุล…………..………………. สกุล…………..……………….

ผู้จัดการทีม
ชื่อ……………………...…..…
สกุล…………..……………….
โทร…………………………….

ผู้ควบคุมทีม
ชื่อ……………………...…..…
สกุล…………..……………….
โทร…………………………….

ผู้ฝึกสอน
ชื่อ……………………...…..…
สกุล…………..……………….
โทร…………………………….

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
เจ้าหน้าทีท่ ีม
ชื่อ……………………...…..… ชื่อ……………………...…..…
สกุล…………..………………. สกุล…………..……………….
โทร……………………………. โทร…………………………….

ลงชื่อ……………………………….……….…
(……………………………………………)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน

ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
กีฬาและกรีฑานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
“สพม.29 เกมส์”
-------------------------------ข้อ 1 ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๑.1 ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ.2561
๑.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
๑.3 ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 “สพม.29 เกมส์”
๑.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบ การวินิจฉัยนั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน
ข้อ ๒ การแบ่งรุ่นการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุ โดยถือเอาปีปฏิทินเป็นเกณฑ์ ดังนี้
๒.1 ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑5 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔6)
๒.๒ ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑5 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔6)
๒.๓ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕43)
๒.๔ ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕43)
โดยให้แต่ละโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นอายุละไม่เกิน ๑๒ คน
ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
3.๑ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3.๒ อายุต้องไม่มากกว่าที่กาหนด โดยนับปี พ.ศ.เกิด ลบด้วย พ.ศ. 2561
3.๓ นักกีฬาสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนได้เพียง ๑ ทีมเท่านั้น และต้อง
เป็นทีมโรงเรียนที่นักกีฬาเรียนอยู่
ข้อ 4 เอกสารหลักฐาน
4.1 แผงรูปใบสมัคร
4.2 ใบส่งรายชื่อนักกีฬา
4.3 หนังสือรับรองของโรงเรียน
4.4 สาเนาสูติบัตรหรือบัตรประชาชน
ข้อ 5 การจัดการแข่งขัน
การแข่งขันให้แข่งขัน 2 ใน 3 เช็ต ในเช็ตแรกและเซ็ตที่สองให้ใช้ระบบ 25 คะแนน และถ้าเสมอ
ให้ตัดสินด้วยเซ็ตที่สามด้วยระบบ 15 คะแนน
ข้อ 6 การให้คะแนน
6.1 ทีมชนะได้ 2 คะแนน
6.2 ทีมที่แพ้ได้ 1 คะแนน
6.3 ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือถูกปรับแพ้ เนื่องจากทาผิดกติกาการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน
6.๔ ในกรณีที่ทีมได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาตามกติกาทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ในปัจจุบัน
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ข้อ 7 กาหนดเวลาการแข่งขัน
7.1 รอบคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต (สหวิทยาวิทเขต ประเภทละ 1 ทีม)
7.1.1 คัดตัวแทนสหวิทยาเขตให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561
7.1.2 สถานที่แข่งขันให้แต่ละสหวิทยาเขตกาหนดสถานที่แข่งขันเองตามความเหมาะสม
7.1.3 เมื่อได้ทีมที่เป็นตัวแทน ให้สมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามวันเวลา
ที่กาหนดในข้อ 7.2
7.2 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7.1.1 รับสมัครและส่งเอกสาร ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
7.1.2 ประชุมผู้จัดการทีม ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 723
โรงเรียนนารีนุกูล อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
7.1.3 การแข่งขันระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561
ข้อ 8 สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนนารีนุกูล อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อ 9 การแต่งกาย
9.1 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬา โดยแต่งกายเสื้อสีเดียวกันกางเกงสีเดียวกันทั้งทีม
(ยกเว้นผู้เล่นตัวรับอิสระ)
9.2 หมายเลขเสื้อต้องติดให้เด่นชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ตามกติกาการแข่งขันพร้อมเครื่องหมาย
หัวหน้าทีม)
9.3 หากนักกีฬาคนใดหรือนักกีฬาทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือบกพร่อง ตามระเบียบและกติกา
กาหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขัน ให้พักการแข่งขันชั่วคราว จนกว่าจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อย
9.4 ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจะต้องแต่งกายสุภาพ จะเป็นชุดกีฬา หรือเสื้อเชิ้ต สวมรองเท้า
ผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง
ข้อ 10 ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่นั่งที่ม้านั่งนักกีฬาสารองได้เพียง 3 คนเท่านั้น และขออนุญาตให้
ผู้ช่วยฝึกสอนเป็นผู้กดสัญญาณขอเวลานอกได้ แต่ผู้ฝึกสอนจะต้องเป็นผู้แสดงสัญญาณมือให้ผู้ตัดสินที่ 2 ทราบ
ว่าจะขอเวลานอกแต่เพียงผู้เดียว
ข้อ 11 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
ให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมาทาการแข่งขันตามวันและเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
ถ้าพ้นเวลาที่กาหนดไว้ 15 นาที โดยไม่มีการติดต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทีมใดยังไม่ลงแข่งขัน
หรือไม่พร้อมให้ปรับเป็นแพ้
ข้อ 12 วิธีการจัดการแข่งขัน
รอบแรก แบบพบกันหมดในสาย รอบสอง แพ้คัดออก
ข้อ 13 การประท้วง และกรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย และ
ชี้ขาดตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
หมายเหตุ ฝุายจัดการแข่งขัน นายสนิท สาระทิศ โรงเรียนนารีนุกูล โทร.0862597850

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬา สพม. 29 เกมส์ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ประเภททีม ชาย 15 ปี
สาย ก
1.....................................
2.....................................
3.....................................
4...................................

สาย ข
สาย ค
สาย ง
1…………………………… 1……………………………… 1……………………………
2……………………………. 2……………………………… 2……………………………
3…………………………… 3…………………………….. 3……………………………

ประเภททีม หญิง 15 ปี
สาย ก
1.....................................
2.....................................
3.....................................
4..................................

สาย ข
สาย ค
สาย ง
1…………………………… 1……………………………… 1……………………………
2……………………………. 2……………………………… 2……………………………
3…………………………… 3…………………………….. 3……………………………

ประเภททีม ชาย 18 ปี
สาย ก
1.....................................
2.....................................
3.....................................
4……………………………..

สาย ข
สาย ค
สาย ง
1…………………………… 1……………………………… 1……………………………
2……………………………. 2……………………………… 2……………………………
3…………………………… 3…………………………….. 3……………………………

ประเภททีม หญิง 18 ปี
สาย ก
สาย ข
สาย ค
สาย ง
1.....................................
1…………………………… 1……………………………… 1……………………………
2.....................................
2……………………………. 2……………………………… 2……………………………
3.....................................
3…………………………… 3…………………………….. 3……………………………
4.....................................
หมายเหตุ
การแข่งขันพบกันหมดในแต่ละสาย ทีมที่ได้คะแนน อันที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย เข้ารอบ
ต่อไป

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล “สพม.29 เกมส์”ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
ที่ ………………………….

โรงเรียน ……………………………………
วันที…่ … …..เดือน………………………….. พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอสมัครเข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “สพม.29 เกมส์ 2561
เรียน ผู้อานวยการ...........................................................
ข้าพเจ้า…………………………………………….………….ตาแหน่ง…………………….……….….
ที่อยู่เลขที่…….…หมู่ท…ี่ … ถนน……………….……อาเภอ……………….……….จังหวัด……………….….
รหัสไปรษณีย์………………….……..โทรศัพท์…………….…..…………..โทรสาร……………….…………ขอส่งนักกีฬา
วอลเลย์บอลในนามของ (สถาบัน)……………………………………………………………….
 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  ชาย  หญิง (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2545)
 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ชาย  หญิง (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2543)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นักกีฬาที่มีรูปถ่ายอยู่ในทะเบียนนี้เป็นนักเรียนของสถานศึกษาแห่งนี้จริง และ
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนนักกีฬา และจะควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันโดย
เคร่งครัด โดยได้มอบหมายให้
ชื่อ………………นามสกุล………………….……..ผู้ควบคุมทีม โทร……………………
ชื่อ…………… …นามสกุล………………………..ผู้ฝึกสอน โทร..……………………
ขอแสดงความนับถือ

(............................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน.............................................
ลงชื่อ……………………………………กรรมการผู้รับสมัคร
…………/……………../………

ใบส่งรายชื่อนักกีฬา
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “สพม.29 เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
ชื่อทีมโรงเรียน…………………..………….…………………………….โทร. …………..……………
รุ่นอายุไม่เกิน……………....ปี
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)

วัน เดือน ปีเกิด

ลายมือชื่อ

ขอรับรองว่า รายชื่อนักกีฬาข้างต้นนี้ เป็นนักกีฬาของโรงเรียนจริง และจะปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันทุก
ประการ
ลงชื่อ………………………………..ผู้ฝึกสอน
(……………………………….)

ลงชื่อ……………..………………..ผู้ควบคุมทีม
(……………………………….)

ลงชื่อ……………………………..…ผู้อานวยการโรงเรียน
(………………………….…….)

ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาวอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล“สพม.29 เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
ชื่อทีมโรงเรียน………………………..………………โทร.…..……ยุไม่เกินรุ่นอา…………………ปี

1.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………..

2.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………………

5.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด…….

6.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………………

9.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด…………….

10.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด………………

ลงชื่อ…………………………………ผู้ฝึกสอน
(..…………………………………………)

3.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด……………

4. ชื่อ…………..…
ว/ด/ป/ เกิด………

7.ชื่อ…………………….
ว/ด/ป/ เกิด……………

8.ชื่อ………………
ว/ด/ป/ เกิด………

11.ชื่อ…………………….
12. ชื่อ……………….
ว/ด/ป/ เกิด……………… . ว/ด/ป/ เกิด…………

ลงชื่อ…………………………………ผู้อานวยการโรงเรียน
(.............……………………………)

ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
กีฬาและกรีฑานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
“สพม.29 เกมส์”
-------------------------------ข้อ 1 ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
1.1 ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ.2561
1.2 กติกาการแข่งขันของสมาคมบาสเกตบอลของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ฉบับปี ค.ศ.
2014
1.3 ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 “สพม.29 เกมส์”
1.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบ การวินิจฉัยนั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน
ข้อ 2 ให้จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนชายและนักเรียนหญิง จานวน 4 รุ่น ดังนี้
2.๑ ประเภทนักเรียนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2546)
2.๒ ประเภทนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2546)
2.๓ ประเภทนักเรียนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2543)
2.๔ ประเภทนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2543)
การนับอายุของนักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน ให้นับปี พ.ศ. ที่จัดการแข่งขันตั้ง ลบด้วยปี พ.ศ. เกิดของ
นักกีฬา
ข้อ 3 จานวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่
3.1 ในรอบคัดเลือกระดับเขต ให้แต่ละโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วม
การแข่งขันทั้งประเภททีมชาย และทีมหญิง ได้ไม่เกินทีมละ 15 คน เจ้าหน้าที่ทีม แต่ละทีมมีไม่เกิน 3 คน
ประกอบด้วยผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
3.2 ให้ดาเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬา 12 คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน โดยการส่งรายชื่อ
ยืนยันนักกีฬานั้น หากเมื่อถึงกาหนดระยะเวลาแล้วยังไม่มีการยืนยันรายชื่อนักกีฬา ฝุายจัดการแข่งขันจะตัด
รายชื่อนักกีฬาลาดับที่ 13-15 ออก เพื่อให้เหลือนักกีฬา 12 คน ตามข้อกาหนดดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละ
ทีมมีจานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน, ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 นักกีฬาต้องเป็นนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
4.2 นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 1๕ ปี (เกิดปี พ.ศ. 254๖ เป็นต้นไป)
4.๓ นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป)
ข้อ 5 วิธีการจัดการแข่งขัน
5.1 หลักเกณฑ์การแข่งขันและการจัดการแข่งขัน
5.1.1 กีฬาประเภทบาสเกตบอลทุกรุ่น ส่งเข้าร่วมแข่งขันรอบสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ไม่มีการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับสหวิทยาเขต
5.1.2 การจัดการแข่งขัน
5.1.2.1 แต่ละรุ่นมีทีมสมัคร จานวน ๓-๕ ทีม ให้แข่งขันพบกันหมด ทีมที่คะแนน
สูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ
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5.1.2.2 แต่ละรุ่นมีทีมสมัคร จานวน ๕-๘ ทีม ให้แบ่งการแข่งขันเป็น ๒ สาย
แข่งขันพบกันหมดในสาย ทีมที่เป็นที่ ๑ และ๒ เข้ารอบรองชนะเลิศ ไขว้สายเอาทีมที่ชนะเข้าชิงชนะเลิศ ทีมที่
แพ้ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ร่วมกัน
5.1.2.๓ แต่ละรุ่นมีทีมสมัคร จานวน ๙-๑๑ ทีม ให้แบ่งการแข่งขันเป็น ๓ สาย
แข่งขันพบกันหมดในสาย ทีมที่เป็นที่ ๑ และ๒ เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ โดยรอบก่อนรองชนะเลิศแบ่งเป็น ๒
สาย แข่งขันพบกันหมดในสาย เอาทีมที่เป็นที่ ๑ และ๒ เข้ารอบรองชนะเลิศ ไขว้สายเอาทีมที่ชนะเข้าชิง
ชนะเลิศ ทีมที่แพ้ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ร่วมกัน
ตัวอย่างการจัดสาย
สาย A
สาย B
สาย C
A1.............................. B1.................................. C1..............................
A2.............................. B2.................................. C2..............................
A3.............................. B3.................................. C3..............................
ตัวอย่างการจัดคู่แข่งขัน (รอบแรก)
1. A1 – A2,
B1 – B2,
C1 – C2,
2. A2 – A3,
B2 – B3,
C2 – C3,
3. A3 – A1
B3 – B1
C3 – C1
การแข่งขันรอบสอง ให้จัดแบ่งเป็น 2 สาย คือ สาย X กับสาย Y จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่
คะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
ตัวอย่างการจัดสายและการจัดคู่แข่งขันในรอบสอง มีดังนี้
สาย X =
A1 , B2 , C1
สาย Y =
A๒ , B๑ , C๒
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ จัดคู่แข่งขันแบบไขว้สลับระหว่างสาย X กับสาย Y ทีมที่ชนะได้สิทธิเข้า
ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้สิทธิเป็นอันดับ 3 ร่วมกัน
ตัวอย่างการจัดคู่แข่งขันแบบไขว้สลับ มีดังนี้
X1 – Y2,
X2 – Y1
5.1.2.๔ แต่ละรุ่นมีทีมสมัคร จานวน ๑๒ ให้จัดแบ่งเป็น 4 สาย แข่งขันแบบพบ
กันหมดในสายของประเภทนั้นๆ คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ 2 เข้าไปแข่งขันในรอบสอง
ตัวอย่างการจัดสาย
สาย A
สาย B
สาย C
สาย D
A1.............................. B1.................................. C1.............................. D1..............................
A2.............................. B2.................................. C2.............................. D2..............................
A3.............................. B3.................................. C3.............................. D3..............................
ตัวอย่างการจัดคู่แข่งขัน (รอบแรก)
1. A1 – A2,
B1 – B2,
C1 – C2,
D1 – D2
2. A2 – A3,
B2 – B3,
C2 – C3,
D2 – D3
3. A3 – A1
B3 – B1
C3 – C1
D3 – D1
การแข่งขันรอบสอง ให้จัดแบ่งเป็น 2 สาย คือ สาย X กับสาย Y จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ทีม
ชนะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
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ตัวอย่างการจัดสายและการจัดคู่แข่งขันในรอบสอง มีดังนี้
สาย X A1 – C2 (X1) ,
B1 – D2 (X2)
สาย Y C1 – A2 (Y1) ,
D1 – B2 (Y2)
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ จัดคู่แข่งขันแบบไขว้สลับระหว่างสาย X กับสาย Y ทีมที่ชนะได้สิทธิเข้า
ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้สิทธิเป็นอันดับ 3 ร่วมกัน
ตัวอย่างการจัดคู่แข่งขันแบบไขว้สลับ มีดังนี้
Y1 – X2,
Y2 – X1
5.2.3 การจัดอันดับของทีม
5.2.3.1 การคิดคะแนน
-ทีมชนะได้
2 คะแนน
-ทีมแพ้ได้
1 คะแนน
-ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือมาแข่งขันไม่ทันหรือปฏิเสธการแข่งขันต่อในเวลาที่
เหลือภายหลังผู้ตัดสินสั่ง ให้ลงทาการแข่งขันได้ 0 คะแนน
5.2.3.2 ทีมมีคะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้ถือผลการแข่งขันระหว่าง 2 ทีม ในรอบนั้น
5.2.3.3 ทีมมีคะแนนเท่ากัน 3 ทีม ให้ใช้วิธีการจับสลากเข้ารอบและจัดลาดับ
5.2.3.4 การจับสลากให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ดาเนินการ
5.2 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
เพื่อให้การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทกีฬาบาสเกตบอล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ครั้งที่ ๑ ประจาปี 256๑ “สพม.๒๙เกมส์”เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ ของการจัดการแข่งขัน จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ การปฏิบัติสาหรับนักกีฬา ผู้
ฝึกสอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมไว้ ดังนี้
5.2.1 การแต่งกายของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจาทีม
5.2.1.1 ให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายให้ถูกต้องตามกติกาของสหพันธ์
บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ฉบับปี ค.ศ. 2014
5.2.1.2 ทุกทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด คือสีอ่อน (สีขาว) 1 ชุดและสีเข้ม
1 ชุด โดยกาหนดให้ทีมชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขันสวมชุดสีอ่อน ทีมชื่อหลังสวมชุดสีเข้ม
5.2.1.3 ชุดการแข่งขัน หมายเลขบนเสื้อแข่งขันด้านหน้าขนาดสูง 10 ซม.
ด้านหลังขนาด สูง 20 ซม. ตั้งแต่ หมายเลข 00 – 99 โดยสีของตัวเลขตัดกับสีของเสื้ออย่างชัดเจน
5.2.1.4 ผู้เล่นทุกทีมที่มีชื่อในใบบันทึกคะแนน สามารถลงเล่นได้ ถ้าเข้ามาถึง
สนามแข่งขันภายหลังจากเริ่มเกมการแข่งขันไปแล้ว
5.2.1.5 ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจาทีม ต้องแต่งกายแบบสุภาพเรียบร้อย
ในขณะลงปฏิบัติหน้าที่การแข่งขัน
5.2.2. หน้าที่ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และหัวหน้าทีม
5.2.2.1 ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนของทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีม ต้องเข้าร่วมประชุม
ก่อนเริ่มโปรแกรมการแข่งขัน 1 ครั้ง และให้ทีมที่เข้าแข่งขัน ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ ที่
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันกาหนดไว้
5.2.2.2 ทีมที่แข่งขันแต่ละทีมจะต้องยอมรับ คาตัดสินและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่โต๊ะบันทึกคะแนน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสิน และควบคุมการแข่งขัน
ในครั้งนั้น
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5.2.2.3 อย่างน้อย 20 นาที ก่อนเริ่มเกมการแข่งขันตามกาหนดเวลาในโปรแกรม
การแข่งขัน ผู้ฝึกสอนหรือผู้แทนแต่ละทีมจะต้องส่งรายชื่อและหมายเลขสมาชิกของทีมให้กับทีมผู้บันทึก
คะแนน และหมายเลขของผู้เล่นซึ่งจะลงเล่นในเกมการแข่งขัน พร้อมทั้งระบุชื่อหัวหน้าทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอนของทีมด้วย
5.2.2.4 อย่างน้อย 10 นาที ก่อนเริ่มเกมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนแต่ละทีมจะต้อง
ยืนยันรับรองรายชื่อและหมายเลขของผู้เล่นของทีมและลงลายมือชื่อในใบบันทึกคะแนน ขณะเดียวกันจะต้อง
แจ้งผู้เล่น 5 คนแรกที่จะเริ่มเกมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนทีมชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขันเป็นฝุายยืนยันก่อน
5.2.2.5 ผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอาจจะไปที่โต๊ะบันทึกคะแนนระหว่างเกมการ
แข่งขันเพื่อขอทราบเกี่ยวกับข้อมูลทางสถิติเท่านั้น เมื่อการเล่นหยุดลงและนาฬิกาการแข่งขันหยุดเดิน (ลูกบอลตาย)
5.2.2.6 เฉพาะผู้ฝึกสอนเท่านั้น อนุญาตให้ยืนระหว่างเกมการแข่งขัน เขาอาจจะ
พูดกับผู้เล่นระหว่างเกมการแข่งขัน โดยมีข้อแม้ว่าเขาต้องอยู่ในบริเวณที่นั่งของทีม
5.2.2.7 เมื่อหัวหน้าทีมออกจากสนามแข่งขัน ผู้ฝึกสอนจะต้องแจ้งกรรมการ
ผู้ตัดสินให้ทราบหมายเลขของผู้เล่น ซึ่งทาหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมแทนในสนาม
5.2.2.8 หัวหน้าทีมคือผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของทีมในสนามแข่งขันอาจจะ
ติดต่อสื่อสารกับกรรมการผู้ตัดสินอย่างสุภาพระหว่างเกมการแข่งขันเกี่ยวข้องเท็จจริง เฉพาะเมื่อการเล่นหยุด
ลงและนาฬิกาการแข่งขันหยุดเดิน(ลูกบอลตาย)เท่านั้น
5.2.2.9 หัวหน้าทีมจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบทันทีภายหลังสิ้นสุดเกมการแข่งขัน
ถ้าทีมของตนต้องการประท้วงผลการแข่งขันและลงลายมือชื่อในใบบันทึกคะแนนช่องว่างคาว่า “ลายมือชื่อของ
หัวหน้าทีมในกรณีประท้วง”
ข้อ 6 การประท้วง
การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิค ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแข่งขันให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม
หลักฐาน และเงินค่าธรรมเนียม ๑,000 บาท ภายในเวลา 20 นาที ภายหลังการแข่งขันครั้งนั้นสิ้นสุดลงและ
หัวหน้าทีมต้องลงลายมือชื่อในใบบันทึกคะแนนเป็นหลักฐานทันทีภายหลังการแข่งขันสิ้นสุดลงก่อนที่ผู้ตัดสินจะ
ลงลายมือชื่อรับรองผลการแข่งขัน
ข้อ 7 การประชุมผู้จัดการทีม
ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกาหนด และต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมอย่างไม่มีเงื่อนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
ข้อ 8 ผู้ตัดสินและกรรมการควบคุมการแข่งขัน
ให้ใช้ผู้ตัดสินและกรรการควบคุมการแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
ข้อ ๙ ช่วงรับสมัคร และระยะเวลาในวันแข่งขัน ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
9.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
๙.2 ประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้แทน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑3.3๐ น. ณ อาคารศูนย์
กีฬาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๙.3 แข่งขันตามสูจิบัตร ระหว่างวันที่ ๑9-24 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
หมายเหตุ รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร
ฝุายจัดการแข่งขัน นายพยุงศักดิ์ สุพรหม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โทร.08 9846 7612

ใบสมัครประเภทกีฬาบาสเกตบอล
เข้าแข่งขันกีฬานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
“สพม.๒๙ เกมส์”
วันที่……….เดือน……………….…….พ.ศ………………
ข้าพเจ้า……………………………………………….เกิดวันที่……....เดือน…………………..…………พ.ศ……………
หมายเลขประจาตัวประชาชน
อายุ……….ปี อยู่บ้านเลขที่…………. ซอย………….………..….ถนน……..……………..………ตาบล/แขวง……………….…
อาเภอ/เขต…………………….………….…….จังหวัด……………………..………..โทรศัพท์……………………..………
กาลังศึกษาอยู่ในระดับ…….…..…………ชั้น……………โรงเรียน...............…………………………..…………………….………
ขอสมัครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ครั้งที่ ๑“สพม.๒๙
เกมส์”ชนิดกีฬา....................................................... ยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ครั้งที่ ๑“สพม.๒๙ เกมส์”และข้อมูลนี้ข้าพเจ้ายินดีให้
เปิดเผยได้ ทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………….……………………ผู้สมัคร
(………………………….……………)

คารับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า……………………...…………………อายุ…………ปีเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของ
(นาย/นางสาว)………..……..……………..…..……………..อนุญาตให้………………..……………………………………………..…
สมัครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ครั้งที่ ๑“สพม.๒๙ เกมส์”
หากเกิ ด การบาดเจ็ บ หรื อ เสี ย หายแก่ …………………………………………………………….………….ข้ า พเจ้ า จะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และอนุญาตให้ ………………..……………..................................................เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ครั้งที่ ๑“สพม.๒๙ เกมส์”
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ปกครอง
(……….………..……………………..)

คารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา
ข้าพเจ้า……………..……..………….ตาแหน่ง…………………………………(ชื่อถานศึกษา)……………………………..
ขอรับรองว่า………………………..……………………….……….เกิดวันที่.........เดือน........................พ.ศ..............มี
อายุ…….….ปีปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ในชั้น……………………………และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบการ
รับสมัครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ครั้งที่ ๑“สพม.๒๙
เกมส์”ทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………หัวหน้าสถานศึกษา
(…………………….…………………………..)
ตาแหน่ง………………..……..…….…………………...

ทะเบียนนักกีฬาบาสเกตบอล ชาย/ หญิง
ทีมโรงเรียน.......................................................
การแข่งขันกีฬานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ครั้งที่ ๑“สพม.๒๙ เกมส์”
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ผูฝ้ กึ สอน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ผู้จัดการทีม

ชื่อ สกุล (ตัวบรรจง)

วัน/เดือน/ปีเกิด

ลายมือชื่อ

โทรมือถือ
โทรมือถือ
โทรมือถือ

หมายเหตุ
ให้ยืนยันรายชื่อนักกีฬา 12 คนตามที่ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ครั้งที่ ๑“สพม.๒๙ เกมส์”ถ้าไม่สามารถยืนยันรายชื่อนักกีฬาในวันนั้นจะตัดนักกีฬา
ลาดับที่ 13-15ออกเพื่อให้เหลือนักกีฬา 12 คน ตามข้อกาหนดดังกล่าว

ลงชื่อ…………………………………………หัวหน้า
สถานศึกษา
(………………………….…………….)
ตาแหน่ง………………..……..…….…………………...

นักกีฬา
เจ้าหน้าที่ / ผู้ฝึกสอน
ทีมโรงเรียน...............................................
การแข่งขันกีฬานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ครั้งที่ ๑“สพม.๒๙ เกมส์
ทะเบียนรายชื่อ

ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ลงชื่อ……………………………….หัวหน้าสถานศึกษา
(…………………………….)
ตาแหน่ง………………..……..…….…………………...

ชาย/หญิง
ผังรูปนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีม ชนิดกีฬา……………………………………………
ทีมโรงเรียน...............................................
การแข่งขันกีฬานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ครั้งที่ ๑“สพม.๒๙ เกมส์
1

2

ชื่อ……………….
สกุล……………..
เกิด………………

ชื่อ……………….
สกุล……………..
เกิด………………

5

6

ชื่อ……………….
สกุล……………..
เกิด………………
9

ชื่อ……………….
สกุล……………..
เกิด………………

ชื่อ……………….
สกุล……………..
เกิด………………
10

ชื่อ……………….
สกุล……………..
เกิด………………

3

ชื่อ……………….
สกุล………………
เกิด……………….
7

ชื่อ……………….
สกุล………………
เกิด……………….
11

ชื่อ……………….
สกุล………………
เกิด……………….

4

ชื่อ……………….
สกุล…………….
เกิด………………
8

ชื่อ……………….
สกุล…………….
เกิด………………
12

ชื่อ……………….
สกุล…………….
เกิด………………

ขอรับรองว่ารูปถ่ายและชื่อถูกต้อง
ลงชื่อ……………………………………หัวหน้าสถานศึกษา
(…………………………………..)
ตาแหน่ง………………..……..…….…………………...
หมายเหตุ - นักกีฬาเกิน 12 คนให้เพิ่มในใบใหม่เป็นลาดับที่ 13

ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อ
กีฬาและกรีฑานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
“สพม.29 เกมส์”
-------------------------------ข้อ 1 ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
1.1 ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ.2561
1.2 กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ
1.3 ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 “สพม.29 เกมส์”
1.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบ การวินิจฉัยนั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน
ข้อ 2 ประเภทการแข่งขัน มีดังนี้
2.1 ประเภททีมเดี่ยวชาย
2.๒ ประเภททีมเดี่ยวหญิง
2.๓ ประเภททีมคู่หญิง
2.๔ ประเภททีมคู่ชาย
ข้อ 3 การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รุ่นอายุ ดังนี้
3.๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
3.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
4.๑ เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
4.๒ ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุ ดังนี้
4.๒.๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี โดยเกิดไม่เกินปี พ.ศ. ๒๕๔๖
4.๒.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยเกิดไม่เกินปี พ.ศ. ๒๕๔๓
4.๓ ต้องสมัครในนามของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่เท่านั้น
4.๔ นักเรียน หรือนักศึกษาที่สมัครแข่งแข่งขันต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในหลักสูตร ระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นนักเรียนที่ศึกษาในภาคปกติ โดยต้องเข้าศึกษาสถานศึกษานั้น
4.๕ นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีรายชื่อปรากฏว่ากาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งแต่ ๒
แห่งขึ้นไป ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
4.๖ นักเรียน ๑ คน สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่นอายุ
ข้อ 5 เอกสารและหลักฐานการสมัคร
5.๑ ต้องสมัครเข้าร่วมแข่งขันในนามของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และเป็นนักเรียนในสถานศึกษา
เดียวกันเท่านั้น
5.๒ หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
5.2.1 หนังสือนาส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน
5.2.2 รูปถ่ายหน้าตรงของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑
นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
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5.2.3 ทะเบียนรายชื่อพร้อมแผงรูปนักกีฬาทีมละไม่เกิน ๕ คน เจ้าหน้าที่ทีม ๓ คน (นักกีฬา
ทีมไม่เกิน ๕ คน และไม่น้อยกว่า ๓ คน)
5.2.4 ใบสมัครนักกีฬา
5.2.5 ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) โดยติดรูปถ่ายนักกีฬา และลงนามโดย
ผู้อานวยการหรือผู้มีอานาจของโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน
5.๒.๖ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา หรือสาเนา
บัตรที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ ที่มีวันเดือนปีเกิดอย่างชัดเจน
ข้อ 6 เจ้าหน้าที่ทีม
เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน อย่างน้อย ๑ ใน ๓ คน จะต้องเป็น
ครูหรืออาจารย์ที่สอนอยู่จริงในเวลาปกติของโรงเรียนนั้นๆ
ข้อ 7 การรับสมัครเข้าแข่งขัน
7.1 รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2561 เมื่อพ้นกาหนดเวลาแล้ว
หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การสมัครในปีนี้
7.2 วิธีการสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
7.2.1 ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตนเอง โดยผู้อานวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ได้ทโี่ รงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานใดเป็นเท็จ
ถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่ เริ่มแรก
ข้อ 8 ประกาศรายชื่อทีม
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจะประกาศรายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ข้อ 9 การประชุมผู้จัดการทีม
ผู้จัดการทีมต้องเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราช
พฤกษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร และต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ หากไม่เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและ
สถานที่ที่กาหนด จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม โดยไม่มี การโต้แย้งหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ข้อ 10 กาหนดการแข่งขัน
จัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 12-15 พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ข้อ ๑1 สนามที่ใช้จัดการแข่งขัน
หอประชุมมณีเทวา และ โรงยิมส์ใหม่ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อ ๑2 วิธีการจัดการแข่งขัน
12.๑ รอบแรกจะจัดการแข่งขันแบบแบ่งสาย แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมที่มีคะแนน เป็นที่ ๑
และทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปเล่นในรอบต่อไป การพิจารณาคะแนนให้พิจารณา ดังนี้
12.๑.๑ คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน
- ทีมชนะ ได้ ๒ คะแนน
- ทีมแพ้ ได้ ๑ คะแนน
- ทีมที่ไม่มาทาการแข่งขันหรือมาไม่ทันตามกาหนดการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน
12.1.2 การพิจารณาทีมเข้ารอบเมื่อคะแนนเท่ากัน
- คะแนนเท่ากัน ๒ ทีม ให้พิจารณาผลการแข่งขันของคู่แข่งขันคู่นั้น
- คะแนนเท่ากัน ๓ ทีมขึ้นไป ให้ใช้วิธีการจับสลาก
12.2 การแข่งขันตั้งแต่รอบที่สองจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก หรือตาม
ความเหมาะสม
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12.3 ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ จะได้รับรางวัลอันดับที่ ๓ ครองร่วม
12.4 สาหรับการแข่งขันให้ถือเกณฑ์ แพ้ - ชนะ ดังนี้ ให้ถือเกณฑ์ แพ้ - ชนะ ๒ ใน ๓ เซท
12.5 การนับคะแนนเซทที่ ๑ ถึงเซทที่ ๓ ให้ทาการแข่งขัน ๒๑ คะแนน ถ้าแต่ละทีม ทาคะแนนได้
๒๐ ต่อ ๒๐ ให้แข่งขันต่อไปจนกว่าจะมีผลแพ้ - ชนะ ต่างกัน ๒ คะแนน แต่ไม่เกิน ๒๕ คะแนน (ดิวส์คู่ ไม่เกิน
๒๕ คะแนน)
12.6 หากเสมอกัน ๑ ต่อ ๑ เซท ให้ทาการแข่งขันในเซทที่ ๓ ให้ทาการแข่งขัน ๒๑ คะแนน ถ้าแต่ละ
ทีมทาคะแนนได้ ๒๐ ต่อ ๒๐ ให้แข่งขันต่อไปจนกว่าจะมีผลแพ้ ชนะ ต่างกัน ๒ คะแนน แต่ ไม่เกิน ๒๕
คะแนน (ดิวส์คู่ไม่เกิน ๒๕ คะแนน) นอกจากการแข่งขันแบบแบ่งสาย แข่งขันแบบพบกันหมดในสายแล้ว
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้สองครั้งคัดออก เพื่อให้เหมาะสมกับจานวนทีมที่สมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันและระยะเวลาการแข่งขัน
ข้อ 13 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
13.1 ในวันแข่งขัน ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนจะต้องนานักกีฬาไปรายงานตัวต่อ ที่ ณ สนามแข่งขันก่อน
เวลาเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย ๓๐ นาที เมื่อถึงเวลาทาการแข่งขัน หากทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า ๓ คน ถือว่าทีม
นั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
13.2 ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาเข้า แข่งขันก่อน
กาหนดเวลาตามตารางการแข่งขัน และให้ส่งชื่อเฉพาะผู้ที่มาแข่งขันทันตามกาหนดเวลาเท่านั้น หากทีมใด ได้
นานักกีฬามาไม่ทันตามกาหนดเวลาลงแข่งขัน ให้ถือว่าทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
13.3 นักกีฬาทีมใดมาสายหรือนักกีฬาทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน หลังจากเลยเวลาที่กาหนด
ไว้ในสูจิบัตรการแข่งขันไปแล้ว ๑๐ นาที ให้ถือว่านักกีฬาทีมนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะลงแข่งขัน และปรับให้ทีมนั้นเป็น
แพ้ในการแข่งขัน
13.4 นั กกีฬาต้องแต่งกายให้ เรียบร้อยด้ว ยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีมและต้องติด หมายเลขที่
ด้านหน้ า ด้านหลั งของเสื้ อนั กกีฬาทุกคนตามกติกาการแข่งขัน และตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อ ของ
นักกีฬาที่ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย จะไม่อนุญาตให้นักกีฬาผู้นั้น ลง
ทาการแข่งขันจนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย
13.5 หัวหน้าทีมจะต้องสวมปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขัน โดย ทีมจัดเตรียม
มาเอง หัวหน้าทีมใดไม่สวมปลอกแขน จะไม่อนุญาตให้ทาการแข่งขัน
13.6 การเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ผู้ เ ล่ น เมื่ อ ได้ ส่ ง รายชื่ อ ผู้ เ ล่ น ประจ าวั น ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ แ ล้ ว ห้ า ม
เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาแต่อย่างใด
13.7 ในการประกาศรายชื่อก่อนการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนจะต้องปรากฏตัวใน ระหว่างการเรียกชื่อ
หากทีมใดไม่มีนักกีฬาตามที่ได้แจ้งรายชื่อไว้ ทีมนั้นจะถูกปรับให้เป็นแพ้การแข่งขัน
ข้อ ๑๔ การรักษามารยาท
14.1 ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ต้องยอมรับคาตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินที่ทา การตัดสินใน
การแข่งขันครั้งนั้นๆ ทุกกรณี
14.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ต้องประพฤติตนให้ เหมาะสมกับการ
เป็นเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด
14.3 ในวันแข่งขันนักกีฬาคนใดหรือทีมใดมีเจตนาที่จะไม่ลงสนามแข่งขัน หรือมี เจตนาที่จะผละออก
จากการแข่งขัน และมีเจตนาที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป ถือว่าเป็นการผิดมารยาท อย่างร้ายแรง
14.4 นั กกีฬาผู้ใด ทีมใด กองเชียร์ของทีมใด หรือผู้ ปกครองของผู้ ใด ไม่รักษามารยาท อันดีงาม
ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือไม่เคารพกฎหรือกติกาแข่งขัน เช่นกรณีดังต่อไปนี้
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14.4.1 เกิดเหตุทะเลาะวิวาท และชกต่อย ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการแข่งขัน หรือการแข่งขัน
14.4.2 ในกรณีที่ผู้ตัดสินเชิญเจ้าหน้าที่ทีมออกจากเขตเทคนิคเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ ไม่
สุภาพแสดงออกไม่เหมาะสม เช่น การไม่ยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือการใช้ถ้อยคาที่ไม่ สุภาพ
ด่าทอต่างๆ เป็นต้น
14.4.3 ผู้ปกครองของผู้ใดหรือกองเชียร์ของทีมใด มีพฤติกรรมที่แสดงออกการไม่ยอมรับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือการใช้ถ้อยคาที่ไม่สุภาพ ด่าทอต่างๆ เป็นต้น
14.4.4 เจ้ าหน้ าที่ทีมหรือกองเชียร์เข้าไปในสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันนาหมวด หมวด 6 ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑานักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ.2561 และหมวด ๑๑
ของระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อมีการพิจารณา
ลงโทษแล้วขอให้รายงานไปยังโรงเรียนต้นสังกัดเพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๑๕ การถอนทีม
หากมีความประสงค์ขอถอนทีมออกจากการแข่งขัน ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาขอถอนทีม พร้อมแจ้ง
เหตุผลและความจาเป็นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๖ รางวัลการแข่งขัน เป็นไปตามระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ. ๒๕61 และ
รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจที่เหมาะสมของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๗ การควบคุม
17.1 เมื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษายื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมเอกสารและหลักฐานแล้วจะ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสมัครไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยนักกีฬาเกิดการเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บ
หรื อเหตุความจ าเป็ น อื่น ใด ให้ ยื่ น หนั งสื อขออนุญาตต่อคณะกรรมการจัดการ พร้อมใบรับ รองแพทย์การ
เปลี่ยนแปลงตามวรรคแรกจะสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาอนุญาต แล้วจะไม่คืนใบสมัครพร้อมพยานหลักฐานไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
17.2 กรณีนักกีฬาสมัครที่เข้าแข่งขันมีความประสงค์จะสละสิทธิ์ เข้าแข่งขันในรายการ ยื่นหนังสือขอ
อนุญาตต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวั นประชุมผู้จัดการทีมตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ หากมีการสละ
สิ ท ธิ์ ภ ายหลั ง วั น ประชุ ม ผู้ จั ด การที ม ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากมีการสละสิทธิ์ในระหว่างการแข่งขัน ให้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเพื่อดาเนินการถอดถอนรายชื่อของนักกีฬาคนนั้นออกจากรายการแข่งขันที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมด หากมี
เหตุสุดวิสัย นักกีฬาเกิดการเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บ หรือเหตุความจาเป็นอื่นใดที่จะมีการสละสิทธิ์การแข่งขันให้
อยู่ดุลยพินิจพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17.3 ในกรณีได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน จะรับผิดชอบในการดูแล ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นเท่านั้น
ส่วนในการส่งต่อสถานพยาบาลเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียน
17.4 ผู้ เข้ า แข่ ง ขัน จะต้ องปฏิบั ติ ตามระเบี ย บระเบี ย บส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษา
เขต 29 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พ.ศ.2561 และประกาศนี้ ผู้ใดจะอ้างว่าไม่รู้ด้วยประการใดๆ มิได้
ข้อ ๑๘ การประท้วง ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
18.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา
18.2 การประท้วงด้านเทคนิค

5
จะแต่งตั้งคณะกรรมการรับคาประท้วงจานวนหนึ่งคณะ และให้นาระเบียบ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 มาใช้บังคับ
ข้อ ๑9 หากมีกรณีใด นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่ยุติจะอุทธรณ์ใด ๆ มิได้
ข้อ 20 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝุายจัดการแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อ นายวินัย ชายผา โทร.
๐๘๑-๓๙๓-๕๗๑๓/๐๙๗๓๓๕๑๖๒๐

แบบฟอร์มใบสมัคร
ที่....................................
เขียนที่............................
วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้ให้โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนในการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ทีม......................................................................มีความประสงค์ขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมใบสมัครนี้
ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตามระเบียบการแข่งขันไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว คือ
๑. รายชื่อนักกีฬา จานวน..........คน และเจ้าหน้าที่ประจาทีม..........คน
๒. สาเนาสูจิบัตรและสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วจะคืนบัตรตัวจริงให้
๓. รูปถ่ายของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจาทีม คนละ ๑ รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงทั้ง
๑ รูป)
หลักฐานต่าง ๆ ถือว่าครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯ และขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขใดๆ อีก หลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................)
ตาแหน่ง...............................................
ผู้ฝึกสอน.................................โทรศัพท์....................โทรสาร...................................
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ................................โทรศัพท์..................โทรสาร...........................

แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙
ประจาปี ๒๕๖๑
.............................................................
ทีม...........................................................
หมายเลขเสื้อ

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง)

ลายเซ็น

หมายเหตุ

ผู้จัดการทีม.................................................. โทรศัพท์......................................โทรสาร.......................................
ผู้ฝึกสอน.......................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร.......................................
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน...............................................โทรศัพท์......................................โทรสาร......................................
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ............................................โทรศัพท์......................................โทรสาร......................................

แบบฟอร์ม ทะเบียนรูปถ่าย รายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙
ประจาปี ๒๕๖๑
ทีม.........................................................................

ผู้จัดการทีม

ชื่อ-สกุล....................
หมายเลข................

ผู้ฝึกสอน

ชื่อ-สกุล..............
หมายเลข...................

ผูช้ ่วยผู้ฝกึ สอน

ชื่อ-สกุล ....................
หมายเลข...................

ชื่อ-สกุล................
หมายเลข..............

ชื่อ-สกุล............................... ชื่อ-สกุล............................. ชือ่ -สกุล ............................. ชื่อ-สกุล.......................
หมายเลข................
หมายเลข...................
หมายเลข...................
หมายเลข..................

ชื่อ-สกุล............................ ชือ่ -สกุล..............................ชื่อ-สกุล ........................... ชื่อ-สกุล.......................
หมายเลข................
หมายเลข................... หมายเลข...................
หมายเลข...................
(ลงชื่อ)
(……………………………………….)
ผู้อานวยการโรงเรียน

ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาเปตอง
กีฬาและกรีฑานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
“สพม.29 เกมส์”
-------------------------------ข้อ 1 ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
1.1 ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ.2561
1.2 กติกาสากลของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1.3 ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 “สพม.29 เกมส์”
1.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบ การวินิจฉัยนั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน
ข้อ 2 ให้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง นักเรียนชายและนักเรียนหญิง จานวน 2 รุ่น ดังนี้
2.๑ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2546)
2.2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2543)
การนับอายุของนักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน ให้นับปี พ.ศ. ที่จัดการแข่งขันตั้ง ลบด้วยปี พ.ศ. เกิดของ
นักกีฬา
ข้อ 3 ในการแข่งขันมี 4 ประเภทดังนี้
3.1 ประเภทคู่ชาย
(ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
3.2 ประเภทคู่หญิง
(ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
3.3. ประเภททีมชาย (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก)
3.4 ประเภททีมหญิง (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก)
ข้อ 4 จานวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ให้แต่ละโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ ดังนี้
4.1 ประเภทคู่ ส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน 2 คน สารองได้อีก 1 คน รวมกันไม่เกิน 3 คน
4.2 ประเภททีม 3 คน ส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน 3 คน สารองได้อีก 1 คน รวมไม่เกินทีมละ 4 คน
ข้อ 5 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน เป็นนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ
นักกีฬา 1 คน สามารถลงทาการแข่งขันได้ประเภทเดียวเท่านั้น
ข้อ 6 การสมัครเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตาม ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 พ.ศ.2561 หมวด 4 ทีมที่ไม่ได้สมัครตามวันเวลาที่กาหนดไม่สามารถลงทาการแข่งขันได้
กาหนดรับสมัครในวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ข้อ 7 การจัดการแข่งขัน แบ่งเป็นสาย ๆ ละ 4 ทีม ชนะ 2 ครั้ง เข้ารอบ แพ้ 2 ครั้งตกรอบ ใช้คะแนน 11
คะแนน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศใช้ 13 คะแนน
ข้อ 8 รอบรองชนะเลิศ (4 ทีม) ใช้การจับฉลาก หมายเลข 1 พบหมายเลข 2 หมายเลข 3 พบหมายเลข 4
ทีมชนะ เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ทีมแพ้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทั้ง 2 ทีม
ข้อ 9 ทีมใดไม่ส ามารถลงทาการแข่งขันได้ ภายใน 15 นาที นับตั้งแต่สั ญญาณเวลาที่คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันได้ให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน ทีมนั้นจะเสียคะแนนให้กับคู่แข่งขัน 1 คะแนน และทุก ๆ 5 นาที
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อีก 1 คะแนน ถ้าครบ 1 ชั่วโมง ยังลงสนามแข่งขันไม่ได้ให้ปรับเป็นแพ้ ในเกมส์นั้น (เกมส์ต่อไปถ้าพร้อมลง
ทาการแข่งขัน ก็ให้ลงทาการแข่งขันได้)
ข้อ 10 อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมลูกเปตอง ลูกเปูา และเทปวัดระยะมาเอง ลูกเปตอง
จะต้องเป็นลูกเปตอง ซึ่งถูกผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว (จากสหพันธ์เปตองนานาชาติ P.I.P.J.P จาก
สมาคม เปตองแห่งประเทศไทยฯ หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย) ให้การรับรอง สาหรับใช้ในการแข่งขัน ใน
ประเทศได้ และต้องมีลักษณะ ดังนี้
10.1 เป็นโลหะ
10.2 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 07.05-08.00 ซม.
10.3 มีน้าหนักระหว่าง 650 – 800 กรัม และต้องมีเครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิต ตัวเลข แสดง
น้าหนักปรากฏอยู่บนลูกอย่างชัดเจน
10.4 เป็นลูกที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ
P.I.P.J.P จาก
สมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และห้ามเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม ไม่ว่าจะใช้
ตะกั่วบัดกรี หรือนาเอาดิน ทราย มาติดเพิ่มหรือใส่ไปในลูกเปตอง ในลักษณะที่มีเจตนาส่อไปในทางทุจริต แต่
อย่างไรก็ตามชื่อของผู้เล่น (เจ้าของลูกเปตอง) ชื่อย่อ , สัญลักษณ์หรือคุณสมบัติของผู้ผลิต สามารถสลักบนลูกเปตองได้
ข้อ 11 การแต่งกายต้องแต่งกายชุดกีฬาลงทาการแข่งขันให้สุภาพเรียบร้อยเป็นทีมเดียวกัน รองเท้ากีฬา
หุ้มส้น และ ถุงเท้า สวมเสื้อทับในกางเกง ผู้เข้าแข่งขันประเภทคู่ ประเภททีม ต้ องแต่งกายด้วย ชุดที่
เหมือนกัน (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์และหรือทรงยีนส์ ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้า รัดส้นลงทาการแข่งขัน)
ข้อ 12 มารยาทของนักกีฬา
- ตลอดการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตาม
กติกาการแข่งขันทุกประการ
- ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็นการยั่วยุ หรือทาลายสมาธิของคู่แข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ
- ห้ ามแสดงกริ ย าวาจาไม่สุ ภ าพต่อกรรมการจัด การแข่งขัน ผู้ ตัดสิ น หรื อผู้ ช ม ถ้ามี ข้อสงสั ยหรื อ
คัดค้านประการใด ให้ทาหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอที่กรรมการผู้ตัดสิน
ข้อ 13 การประชุมผู้จัดการทีม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ ม สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ผู้จัดการทีม ผู้แทน หรือผู้ฝึกสอน ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด และต้องแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ต้องยอมรับ ตามมติที่ประชุมอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข และข้อโต้แย้งใด ๆ
ข้อ 14 การตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬาถ้าพบว่าขาดคุณสมบัติจะตัดสิทธิ์ให้ทีมนั้นแพ้ทันที อนึ่ ง เรื่ อ ง
คุณสมบัติของนักกีฬา หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯมีข้อสงสัยในเรื่อง คุณสมบัติของนักกีฬา สามารถ
ดาเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได้ทันทีโดยไม่จาเป็นต้องมีคู่กรณี ในการยื่นประท้วงและผลการพิจารณาหรือ
การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ถือเป็นสิ้นสุด
ข้อ 15 การประท้วง ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการผู้ตัดสิน – ชี้ขาด ในระหว่างการแข่งขัน ที่มี
เหตุเกิดขึ้น ข้อวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 16 การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 17 หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบ
ข้อ 18 รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร (2 ทีม)
ข้อ 19 กาหนดการแข่งขัน ในวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามเปตอง (สวนนก) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
วันแรกของการแข่งขัน ประเภทคู่หญิง
วันที่สองของการแข่งขัน ประเภทคู่ชาย
วันที่สามของการแข่งขัน ประเภททีมหญิง
วันที่สี่ของการแข่งขัน ประเภททีมชาย
ข้อ 20 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะไม่รับผิดชอบ
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา จะร้อง
ทุกข์ หรือฟูองร้องเรียกค่าเสียหายมิได้
ข้อ 21 หากมีกรณีใด นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่ยุติจะอุทธรณ์ใด ๆ มิได้
หมายเหตุ ผู้จัดการแข่งขัน นางสุดาพร เจริญพร โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ โทร.09 3325 8897

ใบสมัคร
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬา “ สพม 29 เกมส์ “ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า………………………………………เกิดวันที่……....เดือน…………………..…………พ.ศ……………
หมายเลขประจาตัวประชาชน
อายุ…...ปี อยู่บ้านเลขที่…………ซอย………….……ถนน……..……………..………ตาบล/แขวง………….………….……….
อาเภอ/เขต…………………….…………..จังหวัด……………………..………........โทรศัพท์……………………..……………………
กาลังศึกษาอยู่ในระดับ...................................ชั้น..............โรงเรียน......................................................................
ขอสมัครเข้าแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา “ สพม 29 เกมส์ “ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 และยินดีปฏิบัติตาม
ระเบียบการแข่งขันเปตอง กีฬา “ สพม 29 เกมส์“ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ทุกประการ
ลงชื่อ............................................ผู้สมัคร
(............................................)
คารับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า.................................................................อายุ............... ปี เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของ
(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)................................................อนุญาตให้.......................................................
สมัครเข้าแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา “ สพม 29 เกมส์ “ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 หากมีการบาดเจ็บหรือ
เสียหายแก่ (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)......................................................... ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ และอนุญาตให้ (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)..............................................เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเปตอง กีฬา “ สพม 29 เกมส์ “ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
ลงชื่อ......................................ผู้ปกครอง
(.....................................)
คารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา
ข้าพเจ้า...........................................................................ตาแหน่ง..........................................................
(ชื่อสถานศึกษา)........................................................................ ขอรับรองว่า(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)
........................................................................อายุ............ปี ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ในฃั้น.................และเป็นผุ้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬา “ สพม 29 เกมส์ “ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
(ลงชื่อ) ...........................................
(........................................)
ตาแหน่ง.........................................

แผงรู ปนักกีฬา
ชนิดกีฬาเปตอง
การแข่งขันกีฬา “ สพม.29 เกมส์ “ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
ประเภท............................ รุ่ นอายุ ........................ ปี

ชื่อ.......................
สกุล......................

ชื่อ..........................
สกุล......................

ชื่อ..........................
สกุล......................

ชื่อ..........................
สกุล......................

ชื่อ..........................
สกุล......................

ประเภททีมชายอายุ 18 ปี

ชื่อ.......................
สกุล......................
ผูฝ้ ึ กสอน

ชื่อ......................สกุล........................
ตาแหน่ง............................................

ผูจ้ ดั การทีม

ชื่อ.......................... สกุล.......................
ตาแหน่ง.............................................

ข้อกาหนดการแข่งขันกรีฑา
กีฬาและกรีฑานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
“ สพม.29 เกมส์ ”
-------------------------------ข้อ 1 ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
1.1 ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พ.ศ.2561
1.2 ระเบียบสมาพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ฉบับ ปี ค.ศ. 2018
1.3 ข้อกาหนดการแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 “สพม.29 เกมส์”
1.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบ การวินิจฉัยนั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน
ข้อ 2 การแบ่งรุ่นการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุโดยถือเอาปีปฏิทินเป็นเกณฑ์ ดังนี้
2.1 รุ่นอายุไม่เกิน ๑5 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔6)
2.2 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕43)
ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
3.1 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันในสังกัดโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3.2 นักกีฬาสามารถเข้าแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวและสามารถเข้าแข่งขันในนาม โรงเรียน เท่านั้น
3.3 ประเภทบุคคลและทีม
3.3.1 ประเภทบุคคลส่งนักกีฬาได้ประเภทละ 2 คน
3.3.2 ประเภททีมส่งได้ 1 ทีม
3.4 นักกีฬาจะลงทาการแข่งขันกี่รายการก็ได้
3.5 การแบ่งรุ่นโดยใช้ปี พ.ศ. 2561 เป็นตัวตั้งลบด้วย พ.ศ. ของนักกีฬาที่เกิด
3.5.1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายและหญิง ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546
3.5.2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายและหญิง เกิด พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2545
ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน รุ่นและประเภทการแข่งขัน ดังนี้
4.1 รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย/หญิง) วิ่ง 100 เมตร, วิ่ง 200 เมตร, วิ่ง 400 เมตร, วิ่ง 800 เมตร,วิ่ง
1500 เมตร, วิ่งผลัด 4X100 เมตร, วิ่งผลัดผสม (100,200,300 และ400 เมตร) , กระโดดไกล, ขว้าง
จักร และทุ่มน้าหนัก
4.2 รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย/หญิง) วิ่ง 100 เมตร, วิ่ง 200 เมตร, วิ่ง 400 เมตร, วิ่ง 800 เมตร, วิ่ง
1500 เมตร , วิ่งผลัด 4X100 เมตร, วิ่งผลัดผสม (100,200,300 และ400 เมตร) , กระโดดไกล, พุ่ง
แหลน, ทุ่มลูกน้าหนัก และขว้างจักร
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ข้อ 5 กาหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1-16 เดือน พฤศจิกายน 2561 โดยส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
ข้อ 6 กาหนดการแข่งขัน
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดอานาจเจริญ
นักกีฬาจะต้องลงทาการแข่งขันตามโปรแกรมที่กาหนดไว้ หากรายงานตัวช้ากว่าที่ระเบียบกาหนดหรือไม่ลงทา
การแข่งขันตามโปรแกรมที่กาหนดไว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์โปรแกรมการ
แข่งขันที่เหลือทุกรายการ
ข้อ 7 หลักฐานการสมัคร
7.1 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาแต่ละรุ่น (ก 3)
7.2 ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา (ก 2)
7.3 แบบฟอร์มรายชื่อแยกประเภทกรีฑา (ก 1)
ข้อ 8 วิธีการจัดการแข่งขัน
8.1 หากมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า 3 คนหรือ 3 ทีม จะไม่จัดให้มีการแข่งขัน
8.2 การแข่งขันรอบคัดเลือกประเภทใด ถ้ามีผู้เข้าแข่งขัน 8 คน หรือ 8 ทีม ให้เลื่อนการแข่งขันครั้ง
นั้นไปทาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
8.3 สิทธิการแข่งขันผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ประเภทลู่
- หากมีผู้เข้าแข่งขันจานวน 2 พวก คัดเอาที่ 1-3 ของแต่ละพวกและผู้ที่ทาเวลาดีอีก 2 คน
เข้าไปชิงชนะเลิศ
- มีผู้เข้าแข่งขันจานวน 3 พวก คัดเอาที่ 1 และ 2 ของแต่ละพวกและผู้ทาเวลาดีอีก 2 คน
เข้าไปชิงชนะเลิศ
- มีผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ 4 พวกเป็นต้นไป คัดเอาที่ 1 ของแต่ละพวกและเวลาที่ดีที่สุดอีก 4 คน
เข้าชิงชนะเลิศ
ประเภทลาน
- นักกีฬาเข้าแข่งขันไม่เกิน 8 คน ให้ทาการแข่งขันคนละ 6 ครั้ง
- นักกีฬาที่เข้าร่วมทาการแข่งขันมากกว่า 8 คนให้ทาการแข่งขัน คนละ 3 ครั้ง ผู้ที่ทาสถิติที่
ดีที่สุด 8 คน จะทาการแข่งขันอีก 3 ครั้งในรอบชิงชนะเลิศ
8.4 ขนาดลูกทุ่มน้าหนัก
- รุ่นอายุ 15 ปีหญิง
ขนาด 3.65 กิโลกรัม
- รุ่นอายุ 15 ปีชาย และรุ่น 18 ปี หญิง
ขนาด 4.00 กิโลกรัม
- รุ่นอายุ 18 ปีชาย
ขนาด 5.00 กิโลกรัม
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8.5 ระยะกระดานเขย่งก้าวกระโดด
- นักกรีฑาหญิงห่าง 8 เมตร, นักกรีฑาชาย 11 เมตร
8.7 ขนาดของแหลน
- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง ใช้แหลน 600 กรัม
- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ใช้แหลน 700 กรัม
ข้อ 9 หน้าที่ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนประจาทีม
9.1 ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนที่มีชื่อระบุไว้ในใบสมัคร 2 คนเท่านั้น มีสิทธิเข้าประชุมหรือ ยื่นเรื่อง
ประท้วงในข้อปัญหาการแข่งขันได้
9.2 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องแจ้งระเบียบกติกาการแข่งขัน และกาหนดการแข่งขันให้นักกีฬา
ของตนเองทราบโดยละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของทีม
9.3 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนจะต้องนานักกีฬาของตนไปรายงานตัวต่อผู้ตัดสินฝุายทะเบียน
ณ ที่รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มแข่งขันประเภทลู่ไม่น้อยกว่า 30 นาที และ ประเภทลานไม่น้อยกว่า 40 นาที
และนักกีฬาจะต้องอยู่ในบริเวณที่นายทะเบียนกาหนดไว้ ยกเว้นนักกีฬาคนเดียวแต่ทาการแข่งขันหลาย
ประเภทและกาลังทาการแข่งขันอยู่ในสนาม ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนจะรายงานตัวแทนก็ได้ หากนักกีฬาคน
ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ์ลงทาการแข่งขันในรายการที่เหลือทุกรายการ
9.4 เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความยุติธรรม ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน นักกีฬาของทีม
หรือบุคคลภายนอก จะไม่มีสิทธ์เข้าภายในบริเวณรั้วสนามแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ฝุาฝืนจะถูกเชิญให้ออก
จากภายในบริเวณสนาม และถ้ายังฝุาฝืนเกี่ยวข้องกับนักกีฬาคนนั้นๆ อาจถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน
ตามประเภทที่กาลังทาการแข่งขันนั้น ๆ ก็ได้
ข้อ 10 การยืนยันรายชื่อและการรายงานตัว
10.1 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทุกคนต้องส่งใบยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันในแต่ละวัน
ก่อน 12.00 น.และก่อนวันแข่งขัน 1 วัน ยกเว้นวันแข่งขันวันแรก
10.2 ให้นักกีฬามารายงานตัวด้วยตัวเองเท่านั้น ที่ฝุายทะเบียน เพื่อเตรียมตัวลงสู่สนามตามเวลาที่
กาหนด
ข้อ 1๑ การแต่งกายของนักกีฬา
1๑.1 ให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขันแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามกติกา
1๑.2 ให้ติดหมายเลขช่องวิ่งไว้ด้านหน้า ยกเว้นรายการแข่งขันที่มีนักกีฬามากกว่า 8 คนหรือ 8 ช่อง
วิ่ง ให้ติดหมายเลขตามลาดับของการแข่งขันโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้จัดให้
ข้อ 1๒ มารยาทของนักกีฬา
ตลอดการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติ
ตามกติกาการแข่งขันทุกประการ หากประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี
ข้อ 1๓ การประท้วง
1๓.1 ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการรับคาประท้วงโดยการแต่งตั้งจาก
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1๓.2 การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคในระหว่างการแข่งขันให้ประท้วงด้วยวาจาหลังจากประกาศผล
การแข่งขันแล้ว 30 นาที หากไม่เป็นผลอาจประท้วงด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้ โดยต้องยื่นเงินประท้วง
จานวน 1,000 บาทมาด้วย หากการประท้วงเป็นผลคณะกรรมการรับการประท้วงยินดีคืนเงินให้ หากไม่เป็น
ผลจะยึดเงินเพื่อเข้าสมทบการจัดการแข่งขันต่อไป
1๓.3 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬาให้ประท้วงก่อนการแข่งขัน โดยยื่นประท้วงต่อคณะกรรมการ
รับการประท้วง หรือประท้วงต่อผู้ชี้ขาดพร้อมแนบหลักฐานด้วย
ข้อ 1๔ รางวัลการแข่งขัน
1๔.1 รางวัลผู้ชนะอันดับ 1,2,3 จะได้รับเกียรติบัตร
1๔.2 รางวัลถ้วยคะแนนรวมแต่ละรุ่น (4 รุ่น) โดยนับจากสถาบันใดได้รับเหรียญทองมากที่สุดในแต่
ละรุ่นจะได้ถ้วยรางวัลรุ่นนั้นไปครอบครอง หากเหรียญทองเท่ากันให้นับเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
ตามลาดับ
1๔.๓ รางวัลนักกรีฑาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
จะมีการมอบเกียรติบัตรนักกรีฑาชาย-หญิงดีเด่นแต่ละรุ่น โดยพิจารณาจากนักกรีฑาที่ได้
เหรียญทองมากที่สุดในรุ่นนั้นๆ หากเหรียญทองเท่ากันให้นับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลาดับ สาหรับ
ผู้ฝึกสอนดีเด่นให้พิจารณาจากนักกรีฑาดีเด่น นักกรีฑารุ่นใดได้รับพิจารณาเป็นนักกรีฑาดีเด่น ผู้ฝึกสอนของนัก
กรีฑาคนนั้นจะได้รับการพิจารณาเป็นผู้ฝึกสอนดีเด่นเช่นกัน
ข้อ 1๕ บทลงโทษ
1๕.1 หากเกิดการกระทาผิดเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขัน ในข้อ ๓ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
ประเภทที่นักกีฬาผู้นั้นลงทาการแข่งขันจะถูกปรับเป็นแพ้ทั้งหมดที่ได้ลงทาการแข่งขันไปแล้ว และไม่ให้นักกีฬา
ผู้นั้นลงทาการแข่งขันในรายการที่เหลือ
1๕.2 การพิจารณาตัดสินใด ๆ ของคณะกรรมการรับคาประท้วงให้ถือว่าเป็นสิ้นสุด
ข้อ 1๖ การอบรมผู้ตัดสิน และประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน
16.1 กาหนดอบรมผู้ตัดสิน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม
สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอานาจเจริญ
16.2 กาหนดประชุมผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอานาจเจริญ
หมายเหตุ ฝุายจัดการแข่งขัน นายสุพจน์ ปัญจพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร.08 9424 8313

แบบฟอร์ มทะเบียนรูปถ่ายนักกรี ฑา (ก 3 )
การแข่งขันกรี ฑา สพม 29 เกมส์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2561
รุ่น อายุไม่เกิน................ ( ) ชาย ( ) หญิง
ทีม...................................................................................จานวนนักกีฬา......คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ลายมือชื่อ หมายเหตุ

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า นักกีฬาผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นนักกีฬา
สังกัดทีม.....................................จริง และมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ
ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้บริหารสถานศึกษา

แบบฟอร์ มทะเบียนรูปถ่ายนักกรี ฑา (ก 2 )
การแข่งขันกรี ฑา สพม29 .เกมส์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2561
รุ่น อายุไม่เกิน................ ( ) ชาย ( ) หญิง
ทีม...................................................................................จานวนนักกีฬา......คน

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

ชื่อ......................
สกุล...................
เกิด..../......./25....

แบบฟอร์ มรายชื่อแยกประเภทกรีฑา (ก 1 )
การแข่ งขันกรี ฑา สพม 29 เกมส์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นอายุ ………………. ปี ชาย โรงเรี ยน..................................

(

)

ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

วิง่ ผลัดผสม

กระโดดไกล

พุ่งแหลน

กระโดดสูง

ทุม่ น ้าหนัก

4X1001 เมตร

1500 เมตร

ชื่อ-สกุล

800 4เมตร

เจ้ าหน้ าที่)

400 เมตร

ที่

นักกีฬา(เฉพาะ

100 เมตร

ลาดับ

100
200 เมตร

เลขประจาตัว

แบบฟอร์ มรายชื่อแยกประเภทกรีฑา (ก 1 )
การแข่ งขันกรี ฑา สพม.29 เกมส์ ครัง้ ที่ 3 ปี การศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง โรงเรี ยน.........................

(

)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

วิ่งผลัดผสม

กระโดดไกล

พุง่ แหลน

ขว้ างจักร

ทุม่ น ้าหนัก

4X1001 เมตร

ชื่อ-สกุล

1500 เมตร

เจ้ าหน้ าที่)

800 4เมตร

(เฉพาะ

400 เมตร

บที่

นักกีฬา

100 เมตร

ลาดั

200 เมตร
100
เมตร

เลขประจาตัว

แบบฟอร์ มรายชื่อแยกประเภทกรีฑา (ก 1 )
การแข่ งขันกรี ฑา สพม 29 เกมส์ ครัง้ ที่ 3 ปี การศึกษา 2561 จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นอายุ 15 ปี ชาย โรงเรี ยน............................
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