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คำนำ 
สูจิบัตรฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการแข่งขัน

โครงการแข ่งข ันก ีฬาย ุวชน เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านเหล ่า ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                     
ระหว่างวันที ่ 24 - 26 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์            
จังหวัดสกลนคร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ยุวชน เยาวชน และประชาชนในตำบลบ้านเหล่า ได้มีการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เสริมสร้างทักษะทางการกีฬา เชื่อความสัมพันธ์อันดีในเขตตำบลบ้านเหล่าเป็นการยกระดับ  และ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีเนื้อหาประกอบด้วย รายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน กำหนดการแข่งขัน ตาราง
การแข่งขัน และรายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องให้ได้ทราบ และนำไปปฏิบัติตาม             
อย่างถูกต้อง 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือจัดทำสูจิบัตรการแข่งขันฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชน
ตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ หากมีข้อเสนอแนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ยินดีรับไว้เพื่อนำไปแก้ไขในการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไป 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 
สำนักปลัด  
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กำหนดการพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา 
“โครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
ระหว่างวันที่  24 -  26  มีนาคม  2566 

.................................... 
 

วันที่ 24  มีนาคม  2566 

เวลา 08.00 น. - 09.00 น.          -  นักกีฬา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  
พร้อมกัน  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 

เวลา 09.00 น. - 10.00 น.          -  ประธานในพิธี เดินทางถึงสนามกีฬา ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
-  เชิญประธานในพิธี ณ แท่นรับการเคารพ                                           
-  นักกีฬา บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และแขก 

ผู้เกียรติ เคารพธงชาติดนตรีบรรเลงเพลงชาติไทย 
-  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน

กีฬาต่อประธานในพิธี 
    -  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา และเปิดการแข่งขันกีฬา   
    -  นักกีฬาและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เดินออกจากสนาม  

เวลา 10.00 น. - 12.00 น. -  เริ่มการแข่งขันกีฬาทุกประเภทตามตารางการแข่งขัน 

เวลา 12.00 น. - 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  -  ดำเนินการแข่งขันกีฬาตามตารางการแข่งขัน (ต่อ) 

วันที่ 25  มีนาคม  2566 
เวลา 08.00 น. - 12.00 น. -  แข่งขันกีฬาทุกประเภทตามตารางการแข่งขัน (ต่อ) 

เวลา 12.00 น. - 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  -  ดำเนินการแข่งขันกีฬาตามตารางการแข่งขัน (ต่อ) 
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กำหนดการพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา 
“โครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
ระหว่างวันที่  24 -  26  มีนาคม  2566 

.................................... 
วันที่ 26  มีนาคม  2566 

เวลา 08.00 น. - 12.00 น. -  แข่งขันกีฬาทุกประเภทรอบรองและชิงชนะเลิศ 

เวลา 12.00 น. - 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. -  แข่งขันกีฬาทุกประเภทรอบชิงชนะเลิศ (ต่อ) 

เวลา 15.30 น. – 16.30 น. -  ประธานกรรมการ มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแก่นักกีฬา  
       พร้อมกลา่วปิดโครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านเหล่า  

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

.................................................. 
 

หมายเหตุ  ***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
     
 
 



 

 
ทีมสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านเหล่า  

ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566  
ประเภท วอลเลย์บอลหญิง 

ลำดับที่ ชื่อทีม หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 บ้านดงบัง(ฟันน้ำนม) 0640520899  
2 นครคำเม็ก 0890678114  
3 คาดฟัน (บ้านเหล่า FC) 0616595609  
4 ลูกแม่มาเอง 0981657633  
5 บ้านดงบาก ม.6 (คาดฝัน) 0989860366  
6 บ้านโพนบก 0610785975  
7 หนองแวง 0885146949  
8 บ้านถ่อน 0981702899 0955659039 
9 แม่ลูกสอง (แป้งฝุ่น) 0652942273  
10 ดงบาก ม.14 0872308325  
11 ดงบาก ม.12 0828440715  
12 สมาคมแม่ว่าง (ดงบัง) 0973169480 0842086747 
13 บ้านเหล่า ม.1 0821316758  

 
 

แบ่งสายกีฬา  วอลเลย์บอลหญิง 
สาย A สาย B สาย C สาย D 

1A บ้านดงบัง (ฟันน้ำนม) 1B สมาคมแม่ว่าง (ดงบัง) 1C หนองแวง 1D นครคำเม็ก 

2A คาดฟัน (บ้านเหล่า FC) 2B บ้านโพนบก 2C บ้านเหล่า ม.1 2D แม่ลูกสอง (แป้งฝุ่น) 

3A บ้านดงบาก ม.6  
(คาดฝัน) 

3B ลูกแม่มาเอง 3C ดงบาก ม.14 3D บ้านถ่อน 

      4D ดงบาก ม.12 
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ตารางการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  

ประเภท วอลเลย์บอลหญิง 
 

คู่ที่ วันที่ 24 มี.ค.66 คู่ที่ วันที่ 25 มี.ค.66 คู่ที่ วันที่ 26 มี.ค.66 
1. 1D 

พบ
กับ

 

2D 8. 1A 

พบ
กับ

 

3A 16. ที่ 1 สาย A 

พบ
กับ

 

ที่ 2 สาย C 
2. 3D 4D 9. 1B 3B 17. ที่ 1 สาย B ที่ 2 สาย D 
3. 1A 2A 10. 1C 3C 18. ที่ 1 สาย C ที่ 2 สาย A 
4. 1B 2B 11. 1D 4D 19. ที่ 1 สาย D ที่ 2 สาย B 
5. 1C 2C 12. 2D 3D 20. ผู้ชนะคู่ที่ 16 (...........................) ผู้ชนะคู่ที่ 17 (..........................) 
6. 1D 3D 13. 2A 3A 21. ผู้ชนะคู่ที่ 18 (...........................) ผู้ชนะคู่ที่ 19 (..........................) 
7. 2D 4D 14. 2B 3B 22. ผู้แพ้คู่ที่ 20 (...........................) ผู้แพ้คู่ที่ 21 (..........................) 

 15. 2C 3C 23. ผู้ชนะคู่ที่ 20 (...........................) ผู้ชนะคู่ที่ 21 (..........................) 
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โปรแกรมการแข่งขันวอลเล่ย์บอล 

คู่ที่ 
วันเดือน

ปี 
เวลา ประเภท รอบ สาย ระหว่างทีม 

ผลการ
แข่งขัน 

1 วันท่ี 24 
มี.ค.65 

 
 
  

08.00 น.
เป็นต้นไป 

ประชาชน แรก D นครคำเม็ก แม่ลูกสอง(แป้งฝุ่น)  

2 ประชาชน แรก D บ้านถ่อน ดงบาก ม.12  

3 ประชาชน แรก A บ้านดงบัง(ฟันน้ำนม) คาดฟัน(บ้านเหล่า FC)  

4 ประชาชน แรก B สมาคมแม่ว่าง(ดงบัง) บ้านโพนบก  

5 ประชาชน แรก C หนองแวง บ้านเหล่า ม.1  

6 ประชาชน แรก D นครคำเม็ก บ้านถ่อน  

7 ประชาชน แรก D แม่ลุกสอง(แป้งฝุ่น) ดงบาก ม.12  

8 
วันท่ี 25 
มี.ค.65 

 
 
  

08.00 น.
เป็นต้นไป 

 

ประชาชน แรก A 
บ้านดงบัง 
(ฟันน้ำนม) 

บ้านดงบาก ม.6 
(คาดฝัน) 

 

9 ประชาชน แรก B สมาคมแม่ว่าง (ดงบัง) ลูกแม่มาเอง  

10 ประชาชน แรก C หนองแวง ดงบาก ม.14  

11 ประชาชน แรก D นครคำเม็ก ดงบาก ม.12  

12 ประชาชน แรก D แม่ลูกสอง(แป้งฝุ่น) บ้านถ่อน  

13 ประชาชน แรก A 
คาดฟัน 

(บ้านเหล่า FC) 
บ้านดงบาก ม.6 

(คาดฝัน) 
 

14 ประชาชน แรก B บ้านโพนบก ลูกแม่มาเอง  

15 ประชาชน แรก C บ้านเหล่า ม.1 ดงบาก ม.14  

16 
วันท่ี 26 
มี.ค.65 

08.00 น.
เป็นต้นไป 

ประชาชน 8 ทีม  
ที่ 1 สาย A 

(…………………...............) 
ที่ 2 สาย C 

(…………………...........) 
 

17 ประชาชน 8 ทีม  
ที่ 1 สาย B 

(…………………...............) 
ที่ 2 สาย D 

(…………………...........) 
 

18 ประชาชน 8 ทีม  
ที่ 1 สาย C 

(…………………...............) 
ที่ 2 สาย A 

(…………………...........) 
 

19 ประชาชน 8 ทีม  
ที่ 1 สาย D 

(…………………...............) 
ที่ 2 สาย B 

(…………………...........) 
 

20 ประชาชน รองฯ  ผู้ชนะคู่ที่ 16 (....................) ผู้ชนะคู่ที่ 17 (................)  
21 ประชาชน รองฯ  ผู้ชนะคู่ที่ 18 (....................) ผู้ชนะคู่ที่ 19 (................)  
22 ประชาชน ชิงฯ  ผู้แพ้คู่ที่ 20 (.....................) ผู้แพ้คู่ที่ 21 (.................)  
23 ประชาชน ชิงฯ  ผู้ชนะคู่ที่ 20 (....................) ผู้ชนะคู่ที่ 21 (................)  

สงสัยโปรแกรมการแข่งขันติดต่อ 042-704-770 

5

6

6
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ทีมสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านเหล่า  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
ประเภท ตะกร้อชาย 

ลำดับที่ ชื่อทีม หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 0803075582  
2 ท่าวัด FC 0612072439 0960924714 
3 นครคำเม็ก FC 0987575974 0890678114 
4 พ่อลูกอ่อนอินเตอร ์ 0926314825  
5 จอบหลอย (เมียเขา) 0820655888  
6 ดงบัง 0955638701 0895638701 
7 หนองแวง 0932600930  
8 บ้านโพนบก 0610785975  
9 บ้านดงบาก ม.6 (คาดฝัน) 0989860366  
10 ฟันก็แปรง แมงได้ไง 0986561719  
11 บ้านดงบาก ม.14 0872308325  

 
แบ่งสายกีฬา  ตะกร้อชาย 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
1A ดงบัง 1B บ้านดงบาก ม.14 1C นครคำเม็ก FC 1D บ้านดงบาก ม.6 
2A รร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน 2B ฟันก็แปรง แมงได้ไง 2C จอบหลอย (เมียเขา) 2D หนองแวง 
3A ท่าวัด FC 3B พ่อลูกอ่อนอินเตอร ์ 3C บ้านโพนบก   
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ตารางการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  

ประเภท ตะกร้อชาย 

 
 

คู่ที่ วันที่ 24 มี.ค.66        คู่ที่ วันที่ 25 มี.ค.66 คู่ที่ วันที่ 26 มี.ค.66 

1. 1A 

พบ
กับ

 

2A 8. 2A 

พบ
กับ

 

3A 15. 
ผู้ชนะคู่ที่ 11 

(.........................................) 

พบ
กับ

 

ผู้ชนะคู่ที่ 12 
(.........................................) 

2. 
1B 2B 9. 2B 3B 16. 

ผู้ชนะคู่ที่ 13 
(.........................................) 

ผู้ชนะคู่ที่ 14 
(.........................................) 

3. 
1C 2C 10. 2C 3C 17. 

ผู้แพ้คู่ที่ 15 
(.........................................) 

ผู้แพ้คู่ที่ 16 
(.........................................) 

4. 
1D 2D 11. ที่1สาย A ที่2สาย C 18. 

ผู้ชนะคู่ที่ 15 
(.........................................) 

ผู้ชนะคู่ที่ 16 
(.........................................) 

5. 1A 3A 12. ที่1สาย B ที่2สายD    
6. 1B 3B 13. ที่1สาย C ที่2สายA    
7. 1C 3C 14. ที่1สาย D ที่2สายB    
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โปรแกรมการแข่งขันตะกร้อชาย 

คู่ที่ 
วัน

เดือนปี 
เวลา ประเภท รอบ สาย ระหว่างทีม 

ผลการ
แข่งขัน 

1 วันท่ี 24 
มี.ค.65 

 
 
  

08.00 น.
เป็นต้นไป 

ประชาชน แรก A ดงบัง โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน  

2 ประชาชน แรก B บ้านดงบาก ม.14 ฟันก็แปรง แมงได้ไง  

3 ประชาชน แรก C นครคำเม็ก FC จอบหลอย (เมียเขา)  

4 ประชาชน แรก D บ้านดงบาก ม.6 (คาดฝัน) หนองแวง  

5 ประชาชน แรก A ดงบัง ท่าวัด FC  

6 ประชาชน แรก B บ้านดงบาก ม.14 พ่อลูกอ่อนอินเตอร ์  

7 ประชาชน แรก C นครคำเม็ก FC บ้านโพนบก  

8 วันท่ี 25 
มี.ค.65 

 
 
  

08.00 น.
เป็นต้นไป 

 

ประชาชน แรก A โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน ท่าวัด FC  

9 ประชาชน แรก B ฟันก็แปรง แมงได้ไง พ่อลูกอ่อนอินเตอร ์  

10 ประชาชน แรก C จอบหลอย (เมียเขา) บ้านโพนบก  

11 ประชาชน 8 ทีม  
ที่ 1 สาย A 

(…………………...............) 
ที่ 2 สาย C 

(…………………...............) 
 

12 ประชาชน 8 ทีม  
ที่ 1 สาย B 

(…………………...............) 
ที่ 2 สาย D 

(…………………...............) 
 

13 ประชาชน 8 ทีม  
ที่ 1 สาย C 

(…………………...............) 
ที่ 2 สาย A 

(…………………...............) 
 

14 ประชาชน 8 ทีม  
ที่ 1 สาย D 

(…………………...............) 
ที่ 2 สาย B 

(…………………...............) 
 

15 
วันท่ี 26 
มี.ค.65 

08.00 น.
เป็นต้นไป 

ประชาชน รองฯ  
ผู้ชนะคู่ที่ 11 

(…………………...............) 
ผู้ชนะคู่ที่ 12 

(…………………...............) 
 

16 ประชาชน รองฯ  
ผู้ชนะคู่ที่ 13 

(…………………...............) 
ผู้ชนะคู่ที่ 14 

(…………………...............) 
 

17 ประชาชน ชิงฯ  
ผู้แพ้คู่ที่ 15 

(…………………...............) 
ผู้แพ้คู่ที่ 16 

(…………………...............) 
 

18 ประชาชน ชิงฯ  
ผู้ชนะคู่ที่ 15 

(…………………...............) 
ผู้ชนะที่ 16 

(…………………...............) 
 

สงสัยโปรแกรมการแข่งขันติดต่อ 042-704-770 
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6

6



 

 
 

ทีมสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านเหล่า  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  

ประเภท กีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
ลำดับที่ ชื่อทีม หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 0828419305  
2 หนองแวงจูเนียร์ 0885146949  
3 นครคำเม็กซิตตี้ 0998304187  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 0981016643  
5 โรงเรียนบ้านดงบาก 0898636138  
6 โรงเรียนบ้านดงบังฯ 0847872188  

 
 

กีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
สาย A สาย B 

1A  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 1B   โรงเรียนบ้านดงบาก 
2A  โรงเรียนบ้านดงบังฯ 2B   นครคำเม็กซิตตี้ 
3A  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 3B   หนองแวงจูเนียร์ 
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ตารางการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
ประเภท กีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

 

 
 
 
 
 
 
 

คู่ที่ วันที่ 24 มี.ค.66        คู่ที่ วันที่ 25 มี.ค.66 คู่ที่ วันที่ 26 มี.ค.66 
1. 1A 

พบ
กับ

 

2A 3. 1A 

พบ
กับ

 

3A 7. ที่ 1 สาย A 

พบ
กับ

 

ที่ 2 สาย B 
2. 1B 2B 4. 1B 3B 8. ที่ 1 สาย B ที่ 2 สาย A 

   5. 2A 3A 9. ผู้แพ้คู่ที่ 7 (.................................) ผู้แพ้คู่ที่ 8 (.............................) 

   6. 2B 3B 10. ผู้ชนะคู่ที่ 7 (...............................) ผู้ชนะคู่ที่ 8 (...........................) 
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โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  

คู่
ที ่

วัน
เดือน

ปี 
เวลา ประเภท รอบ สาย ระหว่างทีม 

ผลการ
แข่งขัน 

สนาม 

1 วันท่ี 
24 

มี.ค.
66  

08.00 น.
เป็นต้นไป 

ยุวชน  แรก A ร.ร.บ้านโพนบกฯ ร.ร.บ้านดงบังฯ  1 

2 ยุวชน แรก B ร.ร.บ้านดงบาก นครคำเม็กซิตตี้  2 

3 วันท่ี 
25 

มี.ค.
66 
  

08.00 น.
เป็นต้นไป 

ยุวชน แรก A ร.ร.บ้านโพนบกฯ ร.ร.บ้านหนองแวงฯ  1 
4 ยุวชน แรก B ร.ร.ดงบาก หนองแวงจูเนียร์  2 
5 ยุวชน แรก A ร.ร.บ้านดงบังฯ ร.ร.บ้านหนองแวงฯ  1 

6 ยุวชน แรก B นครคำเม็กซิตตี้ หนองแวงจูเนียร์  2 

7 
วันท่ี 
26 

มี.ค.
66 

08.00 น.
เป็นต้นไป ยุวชน 4 ทีม  

ที่ 1 สาย A 
(…………………...............) 

ที่ 2 สาย B 
(…………………...........) 

  

8 ยุวชน 4 ทีม  
ที่ 1 สาย B 

(........................................) 
ที่ 2 สาย A 

(...................................) 
  

9 ยุวชน ชิงฯ  
ผู้แพ้คู่ที่ 7 

(.........................................) 
ผู้แพ้คู่ที่ 8 

(....................................) 
  

10 ยุวชน ชิงฯ  
ผู้ชนะคู่ที่ 7 

(.........................................) 
ผู้ชนะคู่ที่ 8 

(.....................................) 
  

สงสัยโปรแกรมการแข่งขันติดต่อ 042-704-770  
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ทีมสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านเหล่า  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
ประเภท กีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป 

 
ลำดับที่ ชื่อทีม หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 0803075582  
2 ท่าวัด FC 0892978268 0616595609 
3 ดงบัง A 0955638710  
4 ดงบัง B (จูเนียร์) 0648500550  
5 นครคำเม็ก FC 0987575974  
6 เสือเฒ่า เก๋าเกม 0612072439  
7 ก้อมาดิคร้าฟ 082655888  
8 หนองแวง A 0885154116  
9 ลีกภูธร 0885154116  
10 หนองแวง B 0885154116  
11 บ้านดงบาก ม.6 (คาดฝัน) 0989860366  
12 บ้านโพนบก 0610785975  
13 บ้านดงบาก ม.14 0872308325  
14 บ้านคำเม็กน้อย ม.9 0981657633  

 
 

แบ่งสายกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป 
สาย A สาย B สาย C สาย D 
1A บ้านดงบาก ม.6 (คาดฝัน) 1B บ้านคำเม็กน้อย ม.9 1C ก้อมาดิคร้าฟ 1D เสือเฒ่า เก๋าเกม 
2A หนองแวง B 2B ท่าวัด FC 2C บ้านดงบาก ม.14 2D หนองแวง A 
3A ดงบัง B (จูเนียร์) 3B นครคำเม็ก FC 3C ดงบัง A 3D บ้านโพนบก 
    4C ร.ร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน 4D ลีกภูธร 
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ตารางการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านเหล่า  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
ประเภท กีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป

คู่ที่ วันที่ 24 มี.ค.66 คู่ที่ วันที่ 25 มี.ค.66 คู่ที่ วันที่ 26 มี.ค.66 
1. 1C 

พบ
กับ

 

2C 13. 1C 

พบ
กับ

 

4C 23. ผู้ชนะคู่ที่ 19 (...........................) 

พบ
กับ

 

ผู้ชนะคู่ที่ 20 (..........................) 
2. 3C 4C 14. 2C 3C 24. ผู้ชนะคู่ที่ 21 (...........................) ผู้ชนะคู่ที่ 22 (..........................) 
3. 1D 2D 15. 1D 4D 25. ผู้แพ้คู่ที่ 23 (...........................) ผู้แพ้คู่ที่ 24 (...........................) 
4. 3D 4D 16. 2D 3D 26. ผู้ชนะคู่ที่ 23 (...........................) ผู้ชนะคู่ที่ 24 (...........................) 
5. 1A 2A 17. 2A 3A    
6. 1B 2B 18. 2B 3B    
7. 1C 3C 19. ที่ 1 สายA ที่ 2 สาย C    
8. 2C 4C 20. ที่ 1 สายB ที่ 2 สายD    
9. 1D 3D 21. ที่ 1 สายC ที่ 2 สายA    

10. 2D 4D 22. ที่ 1 สายD ที่ 2 สายB    
11. 1A 3A       
12. 1B 3B       
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 16 ปี ขึ้นไป 

คู่ที ่
วัน

เดือนปี 
เวลา ประเภท รอบ สาย ระหว่างทีม 

ผลการ
แข่งขัน 

สนาม 

1 24-
มี.ค.-66 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

08.00 น. 
เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
  

เยาวชน/ประชาชน แรก C ก้อมาดิคร้าฟ บ้านดงบาก ม.14   1 
2 เยาวชน/ประชาชน แรก C ดงบังA ร.ร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน   2 
3 เยาวชน/ประชาชน แรก D เสือเฒ่าเก๋าเกม หนองแวงA   1 
4 เยาวชน/ประชาชน แรก D บ้านโพนบก ลีกภูธร   2 

5 เยาวชน/ประชาชน แรก A 
บ้านดงบาก ม.6 

(คาดฝัน) 
หนองแวง B 

  
1 

6 เยาวชน/ประชาชน แรก B คำเม็กน้อย ม.9 ท่าวัด FC   2 
7 เยาวชน/ประชาชน แรก C ก้อมาดิคร้าฟ ดงบังA   1 
8 เยาวชน/ประชาชน แรก C บ้านดงบาก ม.14 ร.ร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน   2 
9 เยาวชน/ประชาชน แรก D เสือเฒ่าเก๋าเกม บ้านโพนบก   1 
10 เยาวชน/ประชาชน แรก D หนองแวงA ลีกภูธร   2 

11 เยาวชน/ประชาชน แรก A 
บ้านดงบาก ม.6 

(คาดฝัน) 
ดงบังB  
(จูเนียร์)   

1 

12 เยาวชน/ประชาชน แรก B คำเม็กน้อย ม.9 นครคำเม็ก FC   2 
13 25-

มี.ค.-66 
 
 
 
 
 
  

08.00 น. 
เป็นต้นไป 

 
 
 
  

เยาวชน/ประชาชน แรก C ก้อมาดิคร้าฟ ร.ร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน   1 
14 เยาวชน/ประชาชน แรก C บ้านดงบาก ม.14 ดงบังA   2 
15 เยาวชน/ประชาชน แรก D เสือเฒ่าเก๋าเกม ลีกภูธร   1 
16 เยาวชน/ประชาชน แรก D หนองแวงA บ้านโพนบก   2 
17 เยาวชน/ประชาชน แรก A หนองแวง B ดงบังB (จูเนียร์)   1 
18 เยาวชน/ประชาชน แรก B ท่าวัด FC นครคำเม็ก FC   2 

19 เยาวชน/ประชาชน 8 ทีม 
 

ที ่1 สายA 
…....................... 

ที ่2 สายC 
….........................   

1 

20 เยาวชน/ประชาชน 8 ทีม 
 

ที ่1 สายB 
…........................ 

ที ่2 สายD 
…........................   

2 

21 เยาวชน/ประชาชน 8 ทีม  
ที ่1 สายC 

…....................... 
ที ่2 สายA 

….......................  
1 

22 เยาวชน/ประชาชน 8 ทีม  
ที ่1 สายD 

…....................... 
ที ่2 สายB 

….........................   
2 

หน้าถัดไป 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 16 ปี ขึ้นไป (ต่อ) 

คู่ที ่
วัน

เดือนปี 
เวลา ประเภท รอบ สาย ระหว่างทีม 

ผลการ
แข่งขัน 

สนาม 

23 
26-

มี.ค.-66 
 
 

08.00 น. 
เป็นต้นไป 

 

เยาวชน/ประชาชน รองฯ 
 

ผู้ชนะคู่ที่ 19 
(................….......) 

ผู้ชนะคู่ที่ 20 
(................….......)   

24 เยาวชน/ประชาชน รองฯ 
  

ผู้ชนะคู่ที่ 21 
(................….......) 

ผู้ชนะคู่ที่ 22 
(................….......)    

25 เยาวชน/ประชาชน ชิงฯ 
  

ผู้แพ้คู่ที่ 23 
(................….......) 

ผู้แพ้คู่ที่ 24 
(................….......)    

26 เยาวชน/ประชาชน ชิงฯ 
  

ผู้ชนะคู่ที่ 23 
(................….......) 

ผู้แพ้คู่ที่ 24 
(................….......)    

สงสัยโปรแกรมการแข่งขันติดต่อ 042-704-770 
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ตางรางรวมสำหรบัคณะกรรมการตัดสนิกีฬาฟุตบอล 

 
แบ่งสายกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบ่งสายกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
1A บ้านดงบาก ม.6 (คาดฝัน) 1B บ้านคำเม็กน้อย ม.9 1C ก้อมาดิคร้าฟ 1D เสือเฒ่า เก๋าเกม 
2A หนองแวง B 2B ท่าวัด FC 2C บ้านดงบาก ม.14 2D หนองแวง A 
3A ดงบัง B (จูเนียร์) 3B นครคำเม็ก FC 3C ดงบัง A 3D บ้านโพนบก 

    4C ร.ร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน 4D ลีกภูธร 

สาย a สาย b 
1a  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 1b   โรงเรียนบ้านดงบาก 
2a  โรงเรียนบ้านดงบังฯ 2b   นครคำเม็กซิตตี้ 
3a โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 3b   หนองแวงจูเนียร์ 
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ตารางการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

กีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  และกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป 

คู่ที่ วันที่ 24 มี.ค.66 คู่ที่ วันที่ 25 มี.ค.66 คู่ที่ วันที่ 26 มี.ค.66 
1. 1C 

พบ
กับ

 
2C 15. 1a 

พบ
กับ

 

3a 29. ที่ 1 สาย a 

พบ
กับ

 

ที่ 2 สาย b 
2. 3C 4C 16. 1b 3b 30 ที่ 1 สาย b ที่ 2 สาย a 
3. 

1D 2D 17. 1C 4C 31. 
ผู้ชนะคู่ที่ 25  

(.............................) 
ผู้ชนะคู่ที่ 26 (..............................) 

4. 
3D 4D 18. 2C 3C 32. 

ผู้ชนะคู่ที่ 27  
(.............................) 

ผู้ชนะคู่ที่ 28  
(.............................) 

5. 
1A 2A 19. 1D 4D 33. 

ผู้แพ้คู่ที่ 29  
(................................) 

ผู้แพ้คู่ที่ 30 
 (.............................) 

6. 
1B 2B 20. 2D 3D 34. 

ผู้แพ้คู่ที่ 31  
(...............................) 

ผู้แพ้คู่ที่ 32 
 (..............................) 

7. 1a 2a 21. 2A 3A 35. ผู้ชนะคู่ที่ 29 (..............................) ผู้ชนะคู่ที่ 30 (.............................) 
8. 1b 2b 22. 2B 3B 36. ผู้ชนะคู่ที่ 31 (..............................) ผู้ชนะคู่ที่ 32 (.............................) 
9. 1C 3C 23. 2a 3a    
10. 2C 4C 24. 2b 3b    
11. 1D 3D 25. ที่ 1 สายA ที่ 2 สาย C    
12. 2D 4D 26. ที่ 1 สายB ที่ 2 สายD    
13 1A 3A 27. ที่ 1 สายC ที่ 2 สายA    
14 1B 3B 28. ที่ 1 สายD ที่ 2 สายB    
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรวม 2 รุ่น  

คู่ที ่
วัน

เดือน
ปี 

เวลา ประเภท รอบ สาย ระหว่างทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

สนาม 

1 24-
มี.ค.-
66 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

08.00 น. 
เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
  

เยาวชน/
ประชาชน แรก C ก้อมาดิคร้าฟ บ้านดงบาก ม.14   1 

2 เยาวชน/
ประชาชน แรก C ดงบังA ร.ร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน   2 

3 เยาวชน/
ประชาชน แรก D เสือเฒ่าเก๋าเกม หนองแวง A   1 

4 เยาวชน/
ประชาชน แรก D บ้านโพนบก ลีกภูธร   2 

5 เยาวชน/
ประชาชน แรก A บ้านดงบาก ม.6 (คาดฝัน) หนองแวง B   1 

6 เยาวชน/
ประชาชน แรก B คำเม็กน้อย ม.9 ท่าวัด FC   2 

7 ยุวชน แรก a ร.ร.บ้านโพนบกฯ ร.ร.บ้านดงบังฯ  1 
8 ยุวชน แรก b ร.ร.บ้านดงบาก นครคำเม็กซิตตี้  2 

9 เยาวชน/
ประชาชน แรก C ก้อมาดิคร้าฟ ดงบังA   1 

10 เยาวชน/
ประชาชน แรก C บ้านดงบาก ม.14 ร.ร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน   2 

11 เยาวชน/
ประชาชน แรก D เสือเฒ่าเก๋าเกม บ้านโพนบก   1 

12 เยาวชน/
ประชาชน แรก D หนองแวงA ลีกภูธร   2 

13 เยาวชน/
ประชาชน แรก A 

บ้านดงบาก ม.6 
(คาดฝัน) 

ดงบัง B 
(จูเนียร์)   

1 

14 เยาวชน/
ประชาชน แรก B บ้านคำเม็กน้อย ม.9 นครคำเม็ก FC   2 

 
 

 
 
 
 
 

มีต่อหน้าถัดไป 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรวม 2 รุ่น  

คู่
ที ่

วัน
เดือน

ปี 
เวลา ประเภท รอบ สาย ระหว่างทีม 

ผลการ
แข่งขัน 

สนาม 

15 25-
มี.ค.-
66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.00 
น. 

เป็นต้น
ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุวชน แรก a รร.บ้านโพนบกฯ รร.บ้านหนองแวงน้อย   1 
16 ยุวชน แรก b รร.บ้านดงบาก หนองแวงจูเนียร์  2 

17 เยาวชน/
ประชาชน แรก C ก้อมาดิคร้าฟ ร.ร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน   1 

18 เยาวชน/
ประชาชน แรก C บ้านดงบาก ม.14 ดงบังA   2 

19 เยาวชน/
ประชาชน แรก D เสือเฒ่าเก๋าเกม ลีกภูธร   1 

20 เยาวชน/
ประชาชน แรก D หนองแวง A บ้านโพนบก  2 

21 เยาวชน/
ประชาชน 

แรก A หนองแวง B ดงบังB (จูเนียร์)  1 

22 เยาวชน/
ประชาชน 

แรก B ท่าวัด FC นครคำเม็ก FC  2 

23 ยุวชน แรก a รร.บ้านดงบังฯ รร.บ้านหนองแวงน้อย  1 
24 ยุวชน แรก b นครคำเม็กซิตตี้ หนองแวงจูเนียร์  2 

25 เยาวชน/
ประชาชน 

8 
ทีม  

ที ่1 สาย A 
(…………………...............) 

ที่ 2 สาย C 
(…………………...............) 

 1 

26 เยาวชน/
ประชาชน 

8 
ทีม  

ที ่1 สาย B 
(…………………...............) 

ที ่2 สาย D 
(…………………...............) 

 2 

27 เยาวชน/
ประชาชน 

8 
ทีม 

 
ที ่1 สาย C 

(…………………...............) 
ที่ 2 สาย A 

(…………………...............) 
 1 

28 เยาวชน/
ประชาชน 

8 
ทีม 

 
ที ่1 สาย D 

(…………………...............) 
ที่ 2 สาย B 

(…………………...............) 
 2 

 
 

 
 
 
 

มีต่อหน้าถัดไป 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรวม 2 รุ่น  

คู่
ที ่

วัน
เดือน

ปี 
เวลา ประเภท รอบ สาย ระหว่างทีม 

ผลการ
แข่งขัน 

สนาม 

29 
26-
มี.ค.-
66 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

08.00 น. 
เป็นต้นไป 

 

 
 
 
 
 
  

ยุวชน 4 ทีม 
 

ที่ 1 สาย a 
(…………………...............) 

ที่ 2 สาย b 
(…………………...........)   

 

30 ยุวชน 4 ทีม 
 

ที่ 1 สาย b 
(........................................) 

ที่ 2 สาย a 
(...................................)   

 

31 เยาวชน/
ประชาชน 

รอง 
 

ชนะคู่ที่ 25 
(................…...................) 

ชนะคู่ที่ 26 
(................….............)   

 

32 เยาวชน/
ประชาชน 

รอง 
  

ชนะคู่ที่ 27 
(................…...................) 

ชนะคู่ที่ 28 
(......................….......)   

 

33 ยุวชน 
รอง 

 
ผู้แพ้คู่ที่ 29 

(.........................................) 
ผู้แพ้คู่ที่ 30 

(....................................)   
 

34 เยาวชน/
ประชาชน 

รอง 
 

ผู้แพ้คู่ที ่31 
(................…...................) 

ผู้แพ้คู่ที ่32 
(................….............)  

 

35 ยุวชน ชิงฯ  
ผู้ชนะคู่ที่ 29 

(.........................................) 
ผู้ชนะคู่ที่ 30 

(.....................................)  
 

36 เยาวชน/
ประชาชน 

ชิงฯ  
ผู้ชนะคู่ที่ 31 

(.........................................) 
ผู้ชนะคู่ที่ 32 

(.....................................)   
 

         
        
        
        
        
 สงสัยโปรแกรมการแข่งขันติดต่อ 0 4270 4770 / 09 5669 1585 
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ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬา 

“โครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านเหล่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 

1. ประเภทการแข่งขัน  
1.1 ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี  
1.2 ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป  
1.3 วอลเลย์บอลหญิง  
1.4 ตะกร้อชาย  
(กีฬาทั้ง 4 ประเภท ตัดสินตามกติกาสากลในการแข่งขัน) 

2. การรับสมัครและรับโปรแกรมการแข่งขัน  
2.1 ยื่นใบสมัครได้ท่ี สำนักปลัด (งานการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เริ่มรับสมัครตั้งแต่

วันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่เสียค่าสมัคร ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0 4270 4770 
หรือนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โทร. 09 5669 1585 ในวันและเวลาราชการ 

2.2 ประชุมผู ้จ ัดการทีมจับสลากแบ่งสายและยืนยันรายชื ่อนักกีฬา ว ันที่  10 มีนาคม 2566              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 

2.3 ประกาศตารางการแข่งขันแต่ละประเภท วันที่ 14 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต ์
 www.banlaosakon.go.th/  และ www.facebook.com/อบต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ 

3. จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
 3.1 ฟุตบอลชาย 7 คน  รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี  
 3.2 ฟุตบอลชาย 7 คน  รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป  

1. ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 10 คน  
2. ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ 2 คน ประกอบด้วย 

- ผู้จัดการทีม  1 คน 
- ผู้ฝึกสอน  1  คน 

3. กติกาการแข่งขัน นอกจากระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

http://www.banlaosakon.go.th/
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4. ในระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด ถือเป็นข้อบังคับสำหรับทุกทีมต้องแข่งขัน  ทีมใดไม่
พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงทำการแข่งขันภายใน 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็น
แพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และต้องมาทำการแข่งขันในครั้งต่อไปตามกำหนดการแข่งขัน 

5. ทีมใดไม่มาทำการแข่งขันหรือเจตนาไม่ทำการแข่งขันให้ทันตามกำหนดการแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษ ห้ามแข่งขันในรายการที่เหลือและยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ทั้งหมด (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา) 

6. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้
ในใบสมัคร ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังในกำหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อสำรอง 

7. ก่อนทำการแข่งขันให้นักกีฬาทุกคนจะต้องรับการตรวจแผงรูปหรือใบสมัครทีย่ื่นไว้ 
8. นักกีฬาที่มีชื่อพักการแข่งขันไม่อนุญาตให้อยู่ในที่นั่งผู้เล่นสำรอง 
9.  กำหนดเวลาการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ   ละ 15 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน  10 นาที 
10. หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทำการแข่งขัน ทุกทีมจะต้อง

นำมาเอง 
11. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดการแข่งขัน ไม่

เกิน 5 คน รวมผู้รักษาประตู 
  12. รอบแรกแบ่งสายในแต่ละสาย แข่งขันแบบพบกันหมด ทีมชนะได้  3 คะแนน  เสมอได้       

1 คะแนน  แพ้ได้ 0 คะแนน คัดเอาคะแนนที่ 1 และ ที่ 2 ของแต่ละสายเข้ารอบต่อไป  (ในกรณีคะแนนเท่ากัน    
จะจับสลากเพื่อหาทีมเข้ารอบ) ในรอบที่ 2 และรอบต่อ ๆ ไปถ้าเสมอกันในเวลาการแข่งขัน ให้ตัดสินด้วยการ            
ยิงลูกโทษที่จุดโทษ จำนวน 3 คน (กรณีที่เสมอกัน ให้ยิงเพ่ิมอีกทีมละคนจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ) 

13. สนามแข่งขัน สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร (หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในการดำเนินการจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน) 

14. นักกีฬาที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 
- ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง  ให้พักการแข่งขันครั้งต่อไป 1 ครั้ง และโดนปรับเงิน 

จำนวน 50 บาท ต่อครั้ง  
- ถูกคาดโทษโดยได้รับใบแดง ให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไป 2 ครั้ง  และโดนปรับเงิน 

จำนวน 100 บาท ต่อครั้ง  
15. ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดระเบียบนี้ลงทำการแข่งขันให้

ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 
16. กองเชียร์ นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท ดื่มสุรา ไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบการแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั ้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้น ๆ ออกจากการแข่งขันทันที 

17. ในการเตะจุดโทษเพ่ือหาผู้ชนะให้เตะโทษ ณ จุดเตะโทษทีมละ 3 คน 
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 3.3 วอลเลย์บอลหญิง  
1. ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 10 คน  
2. ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ 2 คน ประกอบด้วย 

- ผู้จัดการทีม  1 คน 
- ผู้ฝึกสอน  1  คน 

3. การแข่งขันในระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด ถือเป็นข้อบังคับสำหรับทุกทีมต้องแข่งขัน  
(ตามตารางการแข่งขัน)             
   4. การนับคะแนน 
               - นับคะแนนแบบแรลลี ่พอยต์ หรือนับทุกลูกที ่ลูกตาย ชนะคะแนนที่ 25 คะแนน          
ถ้าทีมเสมอกันที่คะแนน 24  คะแนน จะต้องห่างกัน  2 คะแนน  เช่น 26 : 24 , 27 : 25 เป็นต้น 
                     -  แข่งขัน 2 ใน 3 เช็ต ในเช็ตแรกและเซ็ตที่สองให้ใช้ระบบ  25  คะแนน  และถ้ า
เสมอให้ตัดสินด้วยเซ็ตที่สามด้วยระบบ  15 คะแนน คะแนนถึง 8 คะแนน ต้องเปลี่ยนแดน 
  5. การขอเวลานอก  
          -  เซตละ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 วินาที 
          -  เวลานอกพิเศษได้เซตละ 2 ครั้ง ๆ ละ  1 นาที ที่คะแนนที่  8 และ 16 
  6. การเปลี่ยนตัว เปลี่ยนได้ตลอดเวลา  โดยเปลี่ยนเป็นคู่ในแต่ละเซตยกเว้นตัวฟรี 

7. สนามแข่งขัน 
- สนามวอลเลย์บอลองค์การบร ิหารส ่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจร ิญศิลป์            

จังหวัดสกลนคร (หากมีปัญหาอื ่นใดที ่ไม่ได้ระบุไว้ในการดำเนินการจัดการแข่งขันให้อยู ่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน) 

8. ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาผิดระเบียบนี้ลงทำการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขัน   
ครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 

9. กองเชียร์ นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท ดื่มสุรา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขันคณะกรรมการ
จดัการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้น ๆ ออกจากการแข่งขันทันที 

 3.4 ตะกร้อชาย  
1. ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน  
2. ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ 2 คน ประกอบด้วย 

- ผู้จัดการทีม  1 คน 
- ผู้ฝึกสอน  1  คน 

   3. การแข่งขันในระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด ถือเป็นข้อบังคับสำหรับทุกทีมต้อง
แข่งขัน (ตามตารางการแข่งขัน) 
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   4. การเริ่มเล่นและการส่งลูก (THE START OF PLAY AND SERVICE) 
   - การแข่งขันจะถูกดำเนินการโดยผู ้ตัดสิน ( Match Referee ) หนึ่งคนโดยอยู ่ใน
ตำแหน่งด้านหนึ่งของปลายตาข่าย ผู้ช่วยผู้ตัดสิน( Assistant MatchReferee ) หนึ่งคน อยู่ตรงกันข้ามกับผู้
ตัดสิน กรรมการประจำสนาม (CourtReferee ) หนึ่งคนอยู่ด้านหลังผู้ตัดสิน ผู้กำกับเส้น ( Linesman ) สองคน
โดยคนหนึ่งอยู่ทางเส้นข้างด้านขวามือของผู้ตัดสิน และอีกคนหนึ่ง อยู่ทางเส้นข้าง ด้านขวามือของผู้ช่วยผู้ตัดสิน
ผู้ตัดสินจะได้รับความช่วยเหลือจากกรรมการผู้ ชีขาด (Official Referee) ที่อยู่นอกสนาม  
   - ทีมท่ีได้เสิร์ฟก่อนจะเสิร์ฟติดต่อกัน 3 ครั้ง ในขณะทีอีกทีมหนึ่งก็จะได้สิทธิการเสิร์ฟ
ในลักษณะเดียวกัน หลังจากนั้นให้สลับกันเสิร์ฟทุก ๆ 3 คะแนน ไม่ว่าฝ่ายใดจะได้คะแนนหรือเสียคะแนน
การดิวส์ 
   -  เมือทั้งสองทีมทำคะแนนได้เท่ากันที่ 14 – 14 การเสิร์ฟจะสลับกันทุกคะแนนทีมที่
เป็นฝ่ายรับจากการเริ่มเล่นในเซ็ทใดก็ตาม จะเป็นฝ่ายเริ่มเสิร์ฟก่อนในเซ็ทต่อไปและจะต้องเปลี่ยนแดนก่อนเริ่ม
การแข่งขันในแต่ละเซ็ท  
   - การเสิร์ฟในลักษณะเดียวกัน หลังจากนั้นให้สลับกันเสิร์ฟทุก ๆ 3 คะแนน ไม่ว่าฝ่าย
ใดจะได้คะแนนหรือเสียคะแนนการดิวส์ 
   - การเริ่มเล่น ให้ฝ่ายที่ต้องส่งลูกเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนในเซตที่ 1 ทีมท่ีชนะในเซตที่ 1 จะ
ได้รับสิทธิ์เลือกการเสิร์ฟในเซตท่ี 2 
   -  เมื่อกรรมการผู้ตัดสินขานคะแนนแล้วถือเป็นการเริ่มเล่น ผู้โยนต้องโยนลูกตะกร้อ
ออกไปให้ผู้เสิร์ฟเสิร์ฟลูก หากผู้โยนโยนลูกตะกร้อออกไปก่อนกรรมการผู้ตัดสินขานคะแนนต้องโยนใหม่และจะ 
ต้องเตือนผู้โยนคนนั้น 
   -  ระหว่างการเสิร์ฟ ในทันทีที ่ผู ้เสิร์ฟได้เตะลูกตะกร้อแล้ว ผู ้เล่นทุกคนสามารถ
เคลื่อนที่ได้ในแดนของตน 
   -  การเสิร์ฟที่ถูกต้อง เมื่อลูกตะกร้อได้ข้ามไปยังฝ่ายตรงข้ามระหว่างแถบแสดงเขต
สนามไม่ว่าจะสัมผัส ตาข่าย หรือไม่ก็ตาม และได้ตกสู่พ้ืนอยู่ในขอบเขตสนาม   
  5. การนับคะแนน 
   - ทีมที่ชนะการแข่งขันในแต่ละเซต จะต้องทำคะแนนได้ 21 คะแนน แต่ถ้าคะแนน
เท่ากันที่ 20-20 ผู้ชนะ จะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน 25 คะแนน เมื่อคะแนน 20 
เท่า ผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์คู่ไม่เกิน 25 แต้ม” 
   - การแข่งขันจะต้องชนะกัน 2 เซต โดยมีการพักระหว่างเซต 2 นาที 
   -  ถ้าแต่ละทีมชนะกันทีมละ 1 เซต จะต้องทำการแข่งขันในเซตที่ 3 ซึ่งเรียกว่า “ไท
เบรค” (TIEBREAK) โดยแข่งขัน 15 คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่ 14-14 ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 
คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน 17 คะแนน เมื่อคะแนน 14 เท่า ผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์คู่ไม่เกิน 17 แต้ม” 
   -  ก่อนเริ่มการแข่งขันในเซตที่ 3 ผู้ตัดสินต้องทำการเสี่ยง ผู้ชนะในการเสี่ยงมีสิทธิ
เลือกการเสิร์ฟ และให้มีการเปลี่ยนแดนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำคะแนนได้ 8 คะแนน 
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  6. การขอเวลานอก  
          - แต่ละทีม ( regu ) สามารถขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 นาที โดยให้
ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนขอเวลานอกต่อกรรมการผู้ตัดสินเมื่อลูกตระกร้อไม่ได้อยู่ในการเล่น และมีบุคคลใน
ระหว่างการขอเวลานอกได้ 5 คน ที่บริเวณท้ายสนามของแต่ละด้าน   
  7. การเปลี่ยนตัว   
   - ผู้เล่นคนใดที่ได้ลงแข่งขันในแต่ละทีม หรือได้เปลี่ยนตัวไปแล้วจะไม่อนุญาตให้ลงแข่ง
ในทีม ( regu )อ่ืน ๆ อีก สำหรับการแข่งขันประเภททีมชุด ( team ) เฉพาะครั้งนั้น ๆ 
   - การเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะกระทำเวลาใดก็ได้ โดยผู้จัดการทีมยื่นขอต่อกรรมการผู้ชี้ขาด 
เมื่อลูกตะกร้อไม่ได้อยู่ในการเล่น ( ลูกตาย ) 
   - แต่ละทีม ( regu ) มีผู ้เล่นสำรองไม่เกิน 2 คน แต่อนุญาต ให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้        
1 คนเท่านั้น 
   - ผู้เล่นคนใดถูกผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน จะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 
ถ้าหากว่ายังมิได้มีการเปลี่ยนตัว 
   - ทีมใด ( regu ) มีผู้เล่นน้อยกว่า 3 คน จะไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันและปรับทีมนั้น
เป็นแพ้การแข่งขัน 
 

8. สนามแข่งขัน สนามเซปักตะกร้อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์         
จังหวัดสกลนคร(หากมีปัญหาอื ่นใดที ่ไม่ได้ระบุไว้ในการดำเนินการจัดการแข่งขันให้อยู ่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน) 

9. ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาผิดระเบียบนี้ลงทำการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้ง
นั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 

10. กองเชียร์ นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท ดื่มสุรา ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด  ๆ ทั ้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้น ๆ ออกจากการแข่งขันทันที 

 
4. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้เข้าร่วมสมัครแข่งขัน 

1.1 ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี  
1.2 ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป  
1.3 วอลเลย์บอลหญิง ไม่จำกัดอาย ุ 
1.4 ตะกร้อชาย ไม่จำกัดอายุ 

- โดยนักกีฬาจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลบ้านเหล่า หรือเป็นผู้มาปฏิบัติงานประจำในส่วน
ราชการ หรือมาอยู่กับคู่สมรสในเขตตำบลบ้านเหล่า (สมรสอย่างถูกต้อง)  
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- นักกีฬาต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง บัตรประจำตัวนักเรียน หรือใบแทนมาแสดงด้วย              
ก่อนทำการลงแข่งขัน 

5. เอกสารประกอบการเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 4 ประเภทกีฬา 
5.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม 
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกคน 

6. การส่งรายชื่อทีมร่วมแข่งขันทั้ง 4 ประเภทกีฬา 
6.1 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนาม ชื่อทีม 
6.2 นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 
6.3 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปลี ่ยนแปลง/แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาอีกไม่ได้        

(ยกเว้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันแจ้งให้แต่ละทีมทราบ) 

7. รางวัลการแข่งขัน 
  1) การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี   
          เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1   3,000  พร้อมถ้วยรางวัล 
          เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  2,000  
           เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3  1,000  
    2) การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป   
           เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1   5,000  พร้อมถ้วยรางวัล 
           เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  3,000  
           เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3  2,000  
    3) การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  
           เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1   3,000  พร้อมถ้วยรางวัล 
            เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2   2,000  
           เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3   1,000  
    4) การแข่งขันกีฬาตะกร้อ  
            เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1   2,000 พร้อมถ้วยรางวัล 
           เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2    1,500  
           เงินรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3    1,000   
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8. การบังคับใช้ และวิธีการพิจารณา 
 การถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน และข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอื่นใดที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันแจ้งและประกาศให้ทราบ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนจะต้องทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันนี้โดยเคร่งครัดทุกประการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะอ้างว่าได้
กระทำไปโดยไม่ทราบระเบียบการนี้ไม่ได้ และหากมีปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ 
ในระเบียบการแข่งขันนี้ รวมถึงเรื่องของกำหนดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
   
หมายเหตุ   
  - ในกรณีนักกีฬาทีมใดที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ โดยได้รับใบเหลือง หรือ
ใบแดง และถูกปรับเป็นเงิน ทีมนั้นต้องชำระค่าปรับที่กองอำนวยการ ในวันนั้น ๆ หรือก่อนทำการแข่งขันใน
ครั้งต่อไป หากไม่ชำระค่าปรับ จะตัดสิทธิ์ทีม ๆ นั้น ออกจากการแข่งขันทันที 
  - กีฬาทั้ง 4 ประเภท ดังกล่าวฯ ใช้กฎกติกาการตัดสินสากลในการแข่งขัน และการตัดสินทุก
ประเภทกีฬาคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสิน 
  - หากมีการประท้วงเกิดขึ้นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาและผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการถือเป็นยุติ จะอุทธรณ์มิได้  
  - หากปรากฏว่านักกีฬาผ ู ้ ใดผู ้หน ึ ่งของทีมส่งหลักฐานการสมัครเข ้าแข่งขันเป็นเท็จ                
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พิจารณาลงโทษให้นักกีฬาผู้นั้นออกจากการแข่งขัน และตัดสิทธิ์การเข้าร่วม    
การแข่งขัน 
  - หากมีปัญหาอื ่นใดเกิดข ึ ้นนอกเหนือจากที ่กำหนดในข้อบังคับนี ้ ให้อยู ่ในดุลพ ินิจ                
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 
  ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
           
 

                                                                             
       (นายสุรธันย์ มักคุ้มสุขไพศาล) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 
 
 
 
     
 
 




