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กีฬาสาธารณสุข มหาสารคามเกมส์
ปี 2561

โดย
เครือข่ายสุขภาพ
แกดา นาดูน วาปีปทุม
ดา – นา – ปี สา’สุขเกมส์ 2561

23 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2561
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ดานาปี สา’สุขเกมส์ 2561
1.
2.
3.
4.
5.

กาหนดวันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
สถานที่ สถาบันพละศึกษามหาสารคาม
มีประเภทกีฬา ไม่มีประเภทกรีฑา
ทีมเจ้าภาพประกอบไปด้วย โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลแกดา โรงพยาบาลนาดูน
การกาหนดรูปแบบการแข่งขัน
- แบ่งตามเครือข่ายบริการ เน้น “ความสนุกสนาน สามัคคี ทุกคนมีส่วนร่วม”

เครือข่ายบริการสุขภาพ
1. สานักงานสาธารณสุข มค. +
วศม.+สุธาเวธ
2. CUP มหาสารคาม
3. CUP แกดา
4. CUP กันทรวิชัย

สีประจาทีม
สีบานเย็น

5. CUP โกสุมพิสัย
6. CUP บรบือ + กุดรัง
7. CUP เชียงยืน + ชื่นชม
8. CUP นาดูน
9. CUP นาเชือก
10.CUP พยัคฆภูมิพิสัย
11. CUP ยางสีสุราช
12. CUP วาปีปทุม

สีม่วง
สีชมพู
สีฟ้า
สีเหลือง
สีเขียว
สีแดง
สีเขียว-ขาว
สีดา-ทอง

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

-

สีส้ม
สี
สีน้าเงิน

1. นายเด่นศิลป์ รัชโพธิ์
1. นายชัยยุทธ์ ลามะให
1. นายประมวล พลชานิ
2. นายชูชาติ อัครเศรษฐ์
3. นายพงษ์เพชร พลลา
4. นายสมทิพย์ บุญละคร
1. นส.สุขุมาภรณ์ คาศิริรักษ์
1. นายวิษณุกร พุทธบาล
1. นายธนภัทร ศรีชุม
1. นายณัฐพล ยศพล
1. นส.โชติกา บารุง
1. นายบุญธง เจริญสุข
1. นายดนัย ยอดญาติไทย
1. นายยงยุทธ คาอาจ

1. 081-8764437
1. 083-4197667
1. 081-7994083
2. 090-5823501
3. 081-6628976
4. 099-4635172
1. 085-0109550
1. 081-7175096
1. 090-2875954
1. 085-7461300
1. 08986248943
1. 081-3801306
1. 088-0609345

ผู้ประสานกลาง
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ผช.ยงยุทธ คาอาจ

081-6349796

นายณัฐพล ยศพล

085-7461300

นายรณชัย ศรีคราม

086-8501259

นายชัยยุทธ์ ลามะให

083-4197667

ภก.สุรพร ศุภโรจนอุดม

080-9163463

นายธนรัชต์ แปลงมาลย์

087-4218085
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ประเภทการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ปี 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ประเภทกีฬา
ฟุตบอล 11 คน
ฟุตซอล ชาย ทั่วไป
ฟุตซอล ชาย อาวุโส 40 ปีขึ้นไป
ฟุตซอล 7 คน หญิง
บาสเกตบอล ชาย
บาสเกตบอล หญิง
วอลเลย์บอล ชาย
วอลเลย์บอล หญิง
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย
วอลเลย์บอลชายหาด หญิง
เซปักตะกร้อ ชาย
เซปักตะกร้อ หญิง
แบดมินตัน ชายเดี่ยวทั่วไป
แบดมินตัน หญิงเดี่ยวทั่วไป
แบดมินตัน ชายคู่ทั่วไป
แบดมินตัน หญิงคู่ทั่วไป
แบดมินตัน คู่ผสมทั่วไป
แบดมินตัน ชายเดี่ยว 45 ปีขึ้นไป
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว 40 ปีขึ้นไป
แบดมินตัน ชายคู่ 45 ปีขึ้นไป
แบดมินตัน หญิงคู่ 40 ปีขึ้นไป
แบดมินตัน คู่ผสม (ชาย 45 ปีหญิง 40 ปี)
เปตอง 3 คน ทั่วไป ชาย
เปตอง 3 คน ทั่วไป หญิง
เปตอง 3 คน อาวุโส ชาย 45 ปีขึ้นไป
เปตอง 3 คน อาวุโส หญิง 40 ปีขึ้นไป
เปตอง 3 คน VIP ชาย
เปตอง 3 คน VIP หญิง

หมายเหตุ
CUP วาปีปทุม
รายชื่อผู้ประสานงาน
1. นายยงยุทธ คาอาจ 081-6349796
2. นายรณชัย ศรีคราม 086-8501259
3. นายสุรพร ศุภโรจนอุดม 080-9163463
4. นายธนรัชต์ แปลงมาลย์
CUP นาดูน
รายชื่อผู้ประสานงาน
1. ทพ.ณัฐพล ยศพล 0857461300
2. นพ.เชิดศักดิ์ สุทธิสา 0910600234
3. สารวย ทิพย์ศรีราช 0898400376
CUP แกดา
รายชื่อผู้ประสานงาน
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สูจิบัตรการแข่งขัน
1. คุณสมบัตินักกีฬา
1.1 ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ/ลูกจ้าง
ชัว่ คราว สายวิชาชีพ (พยาบาล ทันตะฯ นวก.สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด แพทย์
แผนไทย)
1.2 ลูกจ้าง หมายถึง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจ้างรายเดือน / ลูกจ้างรายวัน ต้องมีคาสั่งจ้าง
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1.3 สัญญาจ้างของนักกีฬา
1.4 หลักการจ่ายประกันสังคม (พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวง, ลูกจ้าง)
1.5 บัตรประจาตัวประชาชน, บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้
(ตัวจริงเท่านั้น)
2. เกี่ยวกับอายุของนักกีฬา
2.1 กลุ่มที่ 1 อายุ 35 ปี ต้องเกิดปี พ.ศ. 2526
2.2 กลุ่มที่ 2 อายุ 36 ปี – 39 ปี ต้องเกิดปี พ.ศ. 2522 - 2525
2.3 กลุ่มที่ 3 อายุ 40 ปี - 44 ปี ต้องเกิดปี พ.ศ. 2517 – 2521
2.4 กลุ่มที่ 4 อายุ 45 ปีขึ้นไป ต้องเกิดปี พ.ศ. 2516
2.5 ผู้รักษาประตูไม่กาหนด
3. เกณฑ์การตัดสิน การประท้วง และการนับเหรียญรางวัล
3.1 เกณฑ์การตัดสิน ใช้กติกาสากลโดยกรรมการกลางที่แต่งตั้ง
3.2 ถ้ากีฬาแต่ละประเภทต้องการตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬา กาหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักกีฬาแต่ละประเภทก่อนการแข่งขัน โดยผู้จัดการทีมทั้งสองฝ่าย และผู้ประสานประจาสนามที่แต่งตั้งโดย
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน
3.3 การประท้วง ให้ผู้จัดการทีม สามารถดาเนินการประท้วงได้ภายในเวลา 15 นาที และต้องวางเงิน
ประท้วงจานวน 500 บาทพร้อมข้อประท้วง และจะคืนเงินให้เมื่อการประท้วงเป็นผลเท่านั้น ให้เจ้าภาพจัดทา
แบบฟอร์มการประท้วงและมีไว้ประจาทุกสนาม และให้มีกรรมกรรมการกลาง 3 ฝ่ายตัดสินการประท้วงคือ
ตัวแทน CUP แกดา CUP นาดูน CUP วาปีปทุม (แห่งละ 1 คน)
3.4 การนั บคะแนนรวมการแข่งขันให้นับตามหลั กสากลคือ นับเหรียญรางวัล โดยกีฬาประเภททีม
นับเป็น 1 เหรียญ โดยกีฬาทุกประเภทต้องมีการชิงที่ 3 ยกเว้นกีฬา เทเบิลเทนนิส เปตอง แบดมินตัน
3.4 การลงสนามการแข่งขันถ้าไม่มาลงสนามภายในเวลาที่กาหนด มีมติลงช้าไม่เกิน 20 นาที ถ้าเลย
เวลาคณะกรรมการแข่งขันแล้วจะปรับแพ้ทันที ไม่มีการทบทวนเพื่อให้แข่งขันใหม่
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ฟุตบอลระดับผู้บริหาร VIP แข่งขันวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.
(1) แบ่งทีมผู้บริหารตามเขตพื้นที่
โซนใต้
- พยัคฯ ยาง นาดูน วาปี นาเชือก แกดา
โซนเหนือ
- สสจ. เมือง กันทร โกสุม เชียงยืน + ชื่นชม บรบือ+กุดรัง
(2) ระยะเวลาทาการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่งเวลา ครึ่งละ 25 นาที พัก 10 นาที
1. ฟุตบอลชาย 11 คน กติกา
(3) ระยะเวลาทาการแข่งขัน รอบแรก แบ่งเป็น 2 ครึ่งเวลา ครึ่งละ 35 นาที พัก 10 นาที
รอบรองและรอบชิงชนะเลิศ ครึ่งละ 40 นาที พัก 10 นาที
(4) ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงทาการแข่งขันภายใน 15 นาที
ให้ปรับทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และหากทาการแข่งขันช้าให้แข่งขันครึ่งเวลาแรกตามเวลาที่
เหลืออยู่ ครึ่งเวลาที่ 2 จึงแข่งขันตามกาหนด 35 นาที
(5) ส่งผู้เล่นทั้งหมด รวมตัวสารองได้ 23 คน
(6) การแข่งขันรอบคัดเลือก แบบพบกันหมด คัดเลือกทีมที่ 1 และ 2 เข้ารอบต่อไป กรณีคะแนนเท่ากันให้
ดูผลต่างประตูได้-เสีย ถ้ายังเท่ากันใช้วิธีจับฉลาก
(7) นักกีฬาทุกคนจะต้องใส่รองเท้า ถุงเท้ายาว สนับแข้ง เพื่อลงทาการแข่งขันเท่านั้น
(8) นักกีฬาต้องสวมเสื้อเหมือนกัน ยกเว้นผู้รักษาประตูที่ต้องมีสีแตกต่างทั้งฝ่ายตนเอง ฝ่ายตรงข้าม และ
กรรมการ
(9) แข่งขันแบบกลุ่มอายุ ในการแข่งขันต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 7 คน จึงสามารถแข่งขันได้
(10)พิจารณาการใช้สีเสื้อ กติกาอื่น ๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน
(11)ทุกทีมต้องส่งตัวแทนทีมๆละ 1-2 คน เข้าประชุมก่อนแข่ง 30 นาที ทุกแมตช์ เพื่อให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน
ชี้แจงการแข่งขันก่อนแข่งทุกแมตช์
สัดส่วนของนักกีฬา ที่ร่วมทาการแข่งขัน แบ่งออกเป็นรายละเอียด ดังนี้
ผู้เล่นกลุ่มที่ 1 ช่วงอายุต่ากว่า 35 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ขึ้นไป ) ลงทาการแข่งขันได้ 4 คน
ผู้เล่นกลุ่มที่ 2 ช่วงอายุ 36 – 39 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2522 - 2525) ลงทาการแข่งขัน 2 คน
ผู้เล่นกลุ่มที่ 3 ช่วงอายุ 40 – 44 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2517 - 2521) ลงทาการแข่งขันได้ 2 คน
ผู้เล่นกลุ่มที่ 4 ช่วงอายุ 45 ปี (เกิดปี หรือเกิดก่อนปี พ.ศ. 2516) ลงทาการแข่งขันได้ 2 คน
ผู้รักษาประตู ไม่จากัดอายุ
การเปลี่ยนตัวผู้เล่น
1. เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 5 คน เปลี่ยนตัวเฉพาะในกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้น
2. ผู้เล่นกลุ่มอายุมาก สามารถเปลี่ยนลงเล่นแทนกลุ่มอายุน้อยได้ แต่ผู้เล่นกลุ่มอายุน้อยไม่สามารถ
เปลี่ยนลงเล่นแทนกลุ่มอายุมากได้ (และนับการเปลี่ยนตัวเท่ากับ 1) กรณีที่กลุ่มอายุน้อยอยู่ใน
สนามไม่ครบโควตาที่กาหนดกลุ่มอายุ สามารถเปลี่ยนกลุ่มอายุมากกว่าแทนกลุ่มอายุน้อยกว่าได้
เพื่อให้ครบโควตาที่กาหนด เมื่อกลุ่มอายุน้อยมาลงสนามก็ให้นับการเปลี่ยนตัวเป็น 1
3. ผู้เล่นกลุ่มที่ 4 ช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป เปลี่ยนตัว เข้า – ออก ได้ตลอดเวลา แต่ต้องแจ้งกรรมการก่อน
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การจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลชาย 11 คน
สาย A
A1 พยัคฆภูมิพิสัย
A2 ยางสีสุราช

สาย B
B1 บรบือ-กุดรัง
B2 เชียงยืน-ชื่นชม

สาย C
C1 เมือง
C2 นาดูน

สาย D
D1 นาเชือก
D2 สสจ.มค.

A3

B3 วาปีปทุม

C3

D3 โกสุมพิสัย

ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย 11 คน
รอบ วันที่แข่งขัน
เวลา
รอบแรก วันศุกร์ที่ 13.30 น.
23 พ.ย.61
วันศุกร์ที่ 13.30 น.
30 พ.ย. 61 15.00 น.
09.00 น.
วันอาทิตย์ที่
2 ธ.ค. 61 10.30 น.
13.30 น.
09.00 น.
รอบ 8
วันพุธที่
10.30 น.
ทีม
5 ธ.ค. 61 13.30 น.
15.00 น.
รอบรอง วันเสาร์ที่ 09.00 น.
ชนะเลิศ 8 ธ.ค. 61 10.30 น.
รอบชิง
วันเสาร์ที่ 10.00 น.
ชนะเลิศ 22 ธ.ค. 61 14.30 น.

คู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ระหว่างทีม
สาย
เชียงยืน-ชื่นชม พบ วาปีปทุม
B
นาเชือก พบ สสจ.มค.
D
สสจ.มค. พบ โกสุมพิสัย
D
วาปีปทุม พบ บรบือ-กุดรัง
B
เมือง พบ นาดูน
C
พยัคฆภูมิพิสัย พบ ยางสีสุราช
A
โกสุมพิสัย พบ นาเชือก
D
บรบือ-กุดรัง พบ เชียงยืน-ชื่นชม
B
ที่ 1 สาย A พบ ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย B พบ ที่ 2 สาย C
ที่ 2 สาย A พบ ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย B พบ ที่ 1 สาย C
ทีมชนะคู่ที่ 11 พบ ทีมชนะคู่ที่ 12
ทีมชนะคู่ที่ 9 พบ ทีมชนะคู่ที่ 10
ทีมแพ้คู่ที่ 13 พบ ทีมแพ้คู่ที่ 14 ชิงอันดับ 3
ทีมชนะคู่ที่ 13 พบ ทีมชนะคู่ที่ 14 ชิงชนะเลิศ

ผู้รับผิดชอบ 1. นายรณชัย ศรีคราม 086-8501259 2. นายธนรัชต์ แปลงมาลย์ 087-4218058

ผล
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

สนาม
สถาบัน
การ
พละ
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2. ฟุตซอลชาย กติกา
1.) ระยะเวลาทาการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่งเวลา ครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที
2.) ส่งผู้เล่นทั้งหมดรวมตัวสารองได้ 12 คน
3.) หากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลา ให้ตัดสินโดยการยิงลูกจุดโทษ ฝ่ายละ 3 คน หากยังเสมออยู่ให้
ยิงต่อฝ่ายละ1ลูก จนกว่าจะหาผู้ชนะได้ยิงลูกโทษ ทุกรอบ
4.) นักกีฬาทุกคนจะต้องใส่รองเท้ากีฬา ถุงเท้ายาว เพื่อลงทาการแข่งขันเท่านั้น
5.) กติกาอื่น ๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน
คุณสมบัตินักกีฬา
1.) กลุ่มข้าราชการ ต้องมีอยู่ในสนามอย่างน้อย 2 คน ตลอดเวลาการแข่งขันและสวมปลอกแขน
2.) กลุ่มลูกจ้าง ต้องมีอยู่ในสนามได้ไม่เกิน 2 คน
3.) ผู้รักษาประตูไม่จากัดคุณสมบัติ
แผนผังการแข่งขันกีฬา

เชียงยืน-ชื่นชม

นาเชือก

สสจ.มค.

รอบ
รอบ
คัดเลือก
รอบที่ 2

รองชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

แกดา

พยัคฆภูมิพิสัย

นาดูน

โกสุมพิสัย

กันทรวิชัย

วาปีปทุม

บรบือ-กุดรัง

เมือง

ยางสีสุราช

ตารางการแข่งขัน

วันที่แข่งขัน
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 09.00 น.
2 ธ.ค. 61 10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
วันพุธที่
09.00 น.
5 ธ.ค. 61 10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
วันเสาร์ที่ 09.00 น.
8 ธ.ค. 61 10.00 น.
วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6
คู่ที่ 7
คู่ที่ 8
คู่ที่ 9
คู่ที่ 10

คู่แข่งขัน
สสจ.มค. พบ พยัคภูมิพิสัย
วาปีปทุม พบ เมือง
นาเชือก
พบ นาดูน
บรบือ-กุดรัง พบ ยางสีสุราช
กันทรวิชัย พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 4
แกดา
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 3
โกสุมพิสัย พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 2
เชียงยืน-ชื่นชม พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 1
ผูช้ นะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6
ผู้ชนะ คู่ที่ 7 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 8

09.00 น. คู่ที่ 11 ผู้แพ้ คู่ที่ 9 พบ ผู้แพ้ คู่ที่ 10
13.00 น. คูท่ ี่ 12 ผูช้ นะ คู่ที่ 9 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 10
2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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3. ฟุตซอลชายอาวุโส 5 คน กติกา
1.) ระยะเวลาทาการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่งเวลา ครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที
2.) ส่งผู้เล่นทั้งหมดรวมตัวสารองได้ 12 คน
3.) หากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลา ให้ตัดสินโดยการยิงลูกจุดโทษ ฝ่ายละ 3 คน หากยังเสมออยู่
ให้ยิงต่อฝ่ายละ 1 ลูก จนกว่าจะหาผู้ชนะได้ยิงลูกโทษ ทุกรอบ
4.) นักกีฬาทุกคนจะต้องใส่รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้ายาว เพื่อลงทาการแข่งขันเท่านั้น
5.) กติกาอื่น ๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน
คุณสมบัตินักกีฬา ไม่กาหนดข้าราชการหรือลูกจ้าง
1.) กลุ่มอายุ 40-44 ปี ต้องมีอยู่ในสนามไม่เกิน 2 คน
2.) กลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ต้องมีอยู่ในสนามอย่างน้อย 2 คน
3.) ผู้รักษาประตูต้องมีอายุ 40 ปีขึ้นไป
แผนผังการแข่งขันกีฬา

สสจ.มค.

วาปีปทุม
พยัคภูมิพิสัย

บรบือ-กุดรัง
เชียงยืน-ชื่นชม

ยางสีสุราช

แกดา

กันทรวิชัย

นาเชือก

นาดูน

เมือง

โกสุมพิสัย
ตารางการแข่งขัน

รอบ

วันที่แข่งขัน

เวลา

รอบ
คัดเลือก

วันอาทิตย์ที่
2 ธ.ค. 61

รอบที่ 2

วันพุธที่
5 ธ.ค. 61

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.

คู่แข่งขัน
คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6
คู่ที่ 7
คู่ที่ 8

บรบือ-กุดรัง
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
นาดูน
กันทรวิชัย
วาปีปทุม
แกดา
สสจ.มค.

พบ เชียงยืน-ชื่นชม
พบ เมือง
พบ ยางสีสุราช
พบ โกสุมพิสัย
พบ ผูช้ นะ คู่ท่ี 4
พบ ผูช้ นะ คู่ท่ี 3
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 2
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 1

รองชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

11.00 น. คู่ที่ 9 ผูช้ นะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6
13.00 น. คูท่ ี่ 10 ผู้ชนะ คู่ท่ี 7 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 8

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

10.00 น. คู่ที่ 11 ผู้แพ้ คู่ที่ 9 พบ ผู้แพ้ คู่ที่ 10
14.00 น. คูท่ ี่ 12 ผูช้ นะ คู่ที่ 9 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 10

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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4. ฟุตซอลหญิง 7 คน กติกา
1.) ไม่จากัดอายุและตาแหน่ง
2.) การเปลี่ยนตัวได้ไม่จากัด และ เปลี่ยนเข้า – เปลี่ยนออกได้ตลอดเวลา โดยนักกีฬาที่เปลี่ยนออกแล้ว
สามารถลงเล่นใหม่ได้ แต่การเปลี่ยนเข้า – เปลี่ยนออกต้องแจ้งกรรมการสนามทราบทุกครั้ง
3.) ผู้เล่นทั้งหมดรวมตัวสารองได้ 12 คน
4.) ระยะเวลาทาการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่งเวลา ครึ่งละ 15 นาที พัก 5 นาที
5.) หากเสมอในเวลาให้ตัดสินโดยการยิงลูกจุดโทษ ฝ่ายละ 3 คน หากยังเสมออยู่ให้ยิงต่อฝ่ายละ 1 ลูก
จนกว่าจะหาผู้ชนะได้ยิงลูกโทษ
6.) นักกีฬาทุกคนจะต้องใส่รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้ายาว เพื่อลงทาการแข่งขันเท่านั้น
7.) กติกาอื่น ๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน
คุณสมบัติ ไม่กาหนดประเภทผู้เล่น ว่าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
แผนผังการแข่งขันกีฬา

ยางสีสุราช

นาดูน

โกสุมพิสัย

เชียงยืน-ชื่นชม

กันทรวิชัย

บรบือ-กุดรัง

วาปีปทุม

พยัคฆภูมิพิสัย
สสจ.มค.

เมือง

แกดา
ตารางการแข่งขัน

รอบ

วันที่แข่งขัน

เวลา

คู่แข่งขัน

รอบ
คัดเลือก

วันอาทิตย์ที่
2 ธ.ค. 61

14.00 น. คู่ที่ 1
14.30 น. คูท่ ี่ 2
15.00 น. คูท่ ี่ 3

รอบที่ 2

วันพุธที่
5 ธ.ค. 61

โกสุมพิสัย
พบ กันทรวิชัย
เชียงยืน-ชื่นชม พบ บรบือ-กุดรัง
สสจ.มค.
พบ แกดา

รองชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

14.00 น.
14.30 น.
15.00 น.
15.30 น.
14.00 น.
14.45 น.

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

11.00 น. คู่ที่ 10 ผู้แพ้ คู่ที่ 8 พบ ผู้แพ้ คู่ที่ 9
15.00 น. คูท่ ี่ 11 ผูช้ นะ คู่ที่ 8 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

สถานที่

คู่ที่ 4 วาปีปทุม
พบ เมือง
คู่ที่ 5 ยางสีสรุ าช
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 1
คู่ที่ 6 นาดูน
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 2
คู่ที่ 7 พยัคฆภูมิพิสัย พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 3
คู่ที่ 8 ผูช้ นะ คู่ที่ 4 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 5
คู่ที่ 9 ผู้ชนะ คู่ที่ 6 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 7

2.

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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5. บาสเกตบอลชาย กติกา
1.) การแข่งขัน แข่งกัน 2 ครึ่ง ๆ ละ 15 นาที พัก 5 นาที
2.) ส่งผู้เล่นทั้งหมดรวมตัวสารองได้ 10 คน
3.) กติกาอื่น ๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน
คุณสมบัตินักกีฬา
1.) กลุ่มข้าราชการต้องมีอยู่ในสนามอย่างน้อย 2 คน
2.) กลุ่มลูกจ้างต้องมีผู้เล่นไม่เกิน 3 คนในสนาม
แผนผังการแข่งขันกีฬา
บรบือ-กุดรัง

วาปีปทุม

พยัคฆภูมิพิสัย

กันทรวิชัย

โกสุมพิสัย

ยางสีสุราช

สสจ.มค

เมือง
ตารางการแข่งขัน

รอบ

วันที่แข่งขัน

เวลา

รอบที่ 2

วันพุธที่
5 ธ.ค. 61

คู่แข่งขัน

รองชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

09.45 น.
11.15 น.
13.45 น.
15.15 น.
09.45 น.
11.15 น.

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.45 น. คู่ที่ 7 ผู้แพ้ คู่ที่ 5 พบ ผู้แพ้ คู่ที่ 6
11.15 น. คูท่ ี่ 8 ผูช้ นะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

คู่ที่ 1
บรบือ-กุดรัง พบ พยัคฆภูมิพิสัย
คู่ที่ 2
สสจ.มค. พบ โกสุมพิสัย
คู่ที่ 3
วาปีปทุม
พบ กันทรวิชัย
คู่ที่ 4
ยางสีสุราช พบ เมือง
คู่ที่ 5 ผูช้ นะ คู่ที่ 1 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 2
คู่ที่ 6 ผู้ชนะ คู่ที่ 3 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 4

2.

สถานที่
สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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6. บาสเกตบอลหญิง กติกา
1.) การแข่งขัน แข่งกัน 2 ครึ่ง ๆ ละ 15 นาที พัก 5 นาที
2.) ส่งผู้เล่นทั้งหมดรวมตัวสารองได้ 10 คน
3.) กติกาอื่น ๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน
คุณสมบัตินักกีฬา
1.) กลุ่มข้าราชการต้องมีอยู่ในสนามอย่างน้อย 2 คน
2.) กลุ่มลูกจ้างต้องมีผู้เล่นไม่เกิน 3 คนในสนาม
แผนผังการแข่งขันกีฬา
พยัคฆภูมิพิสัย

แกดา

โกสุมพิสัย

บรบือ-กุดรัง

ยางสีสุราช

สสจ.มค.

เมือง

วาปีปทุม
ตารางการแข่งขัน

รอบ

วันที่แข่งขัน

เวลา

รอบที่ 2

วันพุธที่
5 ธ.ค. 61

คู่แข่งขัน

รองชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

09.00 น.
10.30 น.
13.00 น.
14.30 น.
09.00 น.
10.30 น.

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 7 ผู้แพ้ คู่ที่ 5 พบ ผู้แพ้ คู่ที่ 6
10.30 น. คูท่ ี่ 8 ผู้ชนะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

คู่ที่ 1 พยัคฆภูมิพิสัย พบ โกสุมพิสัย
คู่ที่ 2 ยางสีสุราช
พบ เมือง
คู่ที่ 3 แกดา
พบ บรบือ-กุดรัง
คู่ที่ 4 สสจ.มค.
พบ วาปีปทุม
คู่ที่ 5 ผูช้ นะ คู่ที่ 1 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 2
คู่ที่ 6 ผูช้ นะ คู่ที่ 3 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 4

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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7. วอลเลย์บอลชาย กติกา
1.) การแข่งขันเซตละ 25 คะแนน โดยทีมที่ได้คะแนน 25 ก่อนจะเป็นผู้ชนะ แต่หากเสมอกันที่ 24-24
จะต้องมีการดิวซ์ (Deuce) หมายถึง ทีมที่ทาคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่าย 2 คะแนน จะเป็นผู้ชนะ เช่น 26-24
2.) ส่งผู้เล่นทั้งหมดรวมตัวสารองได้ 12 คน
3.) การแข่งขันจะแข่ง 2 ใน 3 หากเสมอกันใน 2 เซตแรก เซตที่ 3 ทีมใดที่ได้คะแนน 15 คะแนนก่อน
จะเป็นผู้ชนะ และหากคะแนนเสมอกันที่ 14-14 จะต้องมีการดิวซ์ (Deuce) หมายถึง ทีมที่ทาคะแนนได้
มากกว่าอีกฝ่าย 2 คะแนน จะเป็นผู้ชนะ
4.) กติกาอื่น ๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน
คุณสมบัตินักกีฬา
ไม่กาหนดอายุ
1.) กลุ่มข้าราชการ ต้องมีอยู่ในสนามอย่างน้อย 2 คน
2.) กลุ่มลูกจ้าง ต้องมีอยู่ในสนามได้ไม่เกิน 4 คน
แผนผังการแข่งขันกีฬา

แกดา

นาเชือก
สสจ.มค.

เมือง
ยางสีสุราช

พยัคฆภูมิพิสัย

โกสุมพิสัย

นาดูน

วาปีปทุม

บรบือ-กุดรัง

กันทรวิชัย

เชียงยืน-ชื่นชม
ตารางการแข่งขัน

รอบ

วันที่แข่งขัน

เวลา

คู่แข่งขัน

รอบ
คัดเลือก

วันอาทิตย์ที่
2 ธ.ค. 61

รอบที่ 2

วันพุธที่
5 ธ.ค. 61

คู่ที่ 1
เมือง
พบ ยางสีสุราช
คู่ที่ 2
วาปีปทุม
พบ กันทรวิชัย
คู่ที่ 3
สสจ.มค.
พบ พยัคภูมิพิสัย
คู่ที่ 4
บรบือ-กุดรัง พบ เชียงยืน-ชื่นชม
คู่ที่ 5
นาดูน
พบ
ผู้ชนะ คู่ที่ 4
คู่ที่ 6
นาเชือก
พบ
ผู้ชนะ คู่ที่ 3
คู่ที่ 7
โกสุมพิสัย
พบ
ผู้ชนะ คู่ที่ 2
คู่ที่ 8
แกดา
พบ
ผู้ชนะ คู่ที่ 1
คู่ที่ 9 ผูช้ นะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6
คู่ที่ 10 ผู้ชนะ คู่ที่ 7 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 8

รองชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
11.00 น.
12.00 น.

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

11.00 น. คู่ที่ 11 ผู้แพ้ คู่ที่ 9 พบ ผู้แพ้ คู่ที่ 10
12.00 น. คูท่ ี่ 12 ผูช้ นะ คู่ที่ 9 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 10

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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8. วอลเลย์บอลหญิง กติกา
1.) การแข่งขันเซตละ 25 คะแนน โดยทีมที่ได้ 25 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะ แต่หากเสมอกันที่ 24-24
จะต้องมีการดิวซ์ (Deuce) หมายถึง ทีมที่ทาคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่าย 2 คะแนน จะเป็นผู้ชนะ เช่น 26-24
2.) ส่งผู้เล่นทั้งหมดรวมตัวสารองได้ 12 คน
3.) การแข่งขันจะแข่ง 2 ใน 3 หากเสมอกันใน 2 เซตแรก เซตที่ 3 ทีมใดที่ได้คะแนน 15 คะแนนก่อน
จะเป็นผู้ชนะ และหากคะแนนเสมอกันที่ 14-14 จะต้องมีการดิวซ์ (Deuce) หมายถึง ทีมที่ทาคะแนนได้
มากกว่าอีกฝ่าย 2 คะแนน จะเป็นผู้ชนะ
4.) กติกาอื่น ๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน
คุณสมบัตินักกีฬา
ไม่กาหนดอายุ
1.) กลุ่มข้าราชการ ต้องมีอยู่ในสนามอย่างน้อย 2 คน
2.) กลุ่มลูกจ้าง ต้องมีอยู่ในสนามได้ไม่เกิน 4 คน
แผนผังการแข่งขันกีฬา
นาดูน

เชียงยืน-ชื่นชม

เมือง

กันทรวิชัย
วาปีปทุม

พยัคฆภูมิพิสัย

นาเชือก

ยางสีสุราช

แกดา

บรบืแ-กุดรัง

สสจ.มค.

โกสุมพิสัย
ตารางการแข่งขัน

รอบ

วันที่แข่งขัน

เวลา

รอบ
คัดเลือก

วันอาทิตย์ที่
2 ธ.ค. 61

รอบที่ 2

วันพุธที่
5 ธ.ค. 61

คู่แข่งขัน

รองชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
09.00 น.
10.00 น.

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 11 ผู้แพ้ คู่ที่ 9 พบ ผู้แพ้ คู่ที่ 10
10.00 น. คูท่ ี่ 12 ผูช้ นะ คู่ที่ 9 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 10

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6
คู่ที่ 7
คู่ที่ 8
คู่ที่ 9
คู่ที่ 10

กันทรวิชัย พบ วาปีปทุม
แกดา
พบ สสจ.มค
เมือง
พบ พยัคภูมิพิสัย
บรบือ-กุดรัง พบ โกสุมพิสัย
ยางสีสุราช
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 4
นาดูน
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 3
นาเชือก
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 2
เชียงยืน-ชื่นชม พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 1
ผูช้ นะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6
ผู้ชนะ คู่ที่ 7 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 8

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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9. วอลเลย์บอลชายหาดชาย
กติกา ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
ไม่กาหนดประเภทผู้เล่น ว่าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
แผนผังการแข่งขันกีฬา
นาดูน

เชียงยืน-ชื่นชม

เมือง

บรบือ-กุดรัง

แกดา

สสจ.มค.

ยางสีสุราช

โกสุมพิสัย

ตารางการแข่งขัน
รอบ

วันที่แข่งขัน

เวลา

รอบที่ 2

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

คู่แข่งขัน

รองชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
09.00 น.
10.00 น.

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 7 ผู้แพ้ คู่ที่ 5 พบ ผู้แพ้ คู่ที่ 6
10.00 น. คูท่ ี่ 8 ผูช้ นะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

คู่ที่ 1 เมือง พบ
คู่ที่ 2 แกดา พบ
คู่ที่ 3 เชียงยืน-ชื่นชม
คู่ที่ 4 โกสุมพิสัย
คู่ที่ 5 ผู้ชนะ คู่ที่ 1 พบ
คู่ที่ 6 ผูช้ นะ คู่ที่ 3 พบ

2.

นาดูน
ยางสีสุราช
พบ บรบือ-กุดรัง
พบ สสจ.มค.
ผูช้ นะ คู่ที่ 2
ผูช้ นะ คู่ที่ 4

สถานที่
สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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10. วอลเลย์บอลชายหาดหญิง
กติกา ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
ไม่กาหนดประเภทผู้เล่น ว่าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
แผนผังการแข่งขันกีฬา
เมือง

ยางสีสุราช

สสจ.มค.

แกดา

โกสุมพิสัย

เชียงยืน-ขื่นขม
บรบือ-กุดรัง

นาดูน

นาเชือก
ตารางการแข่งขัน

รอบ

วันที่แข่งขัน

เวลา

รอบ
คัดเลือก
และรอบที่
2

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
14.00 น.

คู่แข่งขัน
คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5

บรบือ-กุดรัง
เมือง
โกสุมพิสัย
ยางสีสุราช
เชียงยืน-ชื่นชม

พบ
พบ
พบ
พบ
พบ

สถานที่
นาเชือก
สสจ.
นาดูน
แกดา
ผู้ชนะ คู่ที่ 1

รองชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 6 ผูช้ นะ คู่ที่ 2 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 3
10.00 น. คูท่ ี่ 7 ผู้ชนะ คู่ที่ 4 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 5

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 8 ผู้แพ้ คู่ที่ 6 พบ ผู้แพ้ คู่ที่ 7
10.00 น. คูท่ ี่ 9 ผูช้ นะ คู่ที่ 6 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 7

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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11. เซปักตะกร้อชาย กติกา
1.) การแข่งขัน แข่งกัน 3 เซต ๆ ละ 15 คะแนน ชนะ 2 ใน 3 เซต หากเสมอกันที่ 14 คะแนน ต้องเล่น
จนกว่าจะมีคะแนนห่างกัน 2 คะแนน คู่ชิงชนะเลิศ แข่ง 3 ใน 5 เซต ๆ 15 คะแนน
2.) ส่งผู้เล่นทั้งหมดรวมตัวสารองได้ 6 คน
3.) กติกาอื่น ๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขันกติกาสากล**
คุณสมบัตินักกีฬา ต้องมีผู้เล่นที่เป็นข้าราชการในสนามแข่งขัน อย่างน้อย 1 คน
แผนผังการแข่งขันกีฬา
วาปีปทุม

ยางสีสุราช

สสจ.มค.

นาเชือก

นาดูน

โกสุมพิสัย

เชียงยืน-ชื่นชม

เมือง

บรบือ-กุดรัง
พยัคฆภูมิพิสัย

แกดา
ตารางการแข่งขัน
รอบ

วันที่แข่งขัน

เวลา

คู่แข่งขัน

รอบ
คัดเลือก

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 1
10.00 น. คูท่ ี่ 2
11.00 น. คูท่ ี่ 3

รอบที่ 2

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

สสจ.มค. พบ
บรบือ-กุดรัง พบ
นาเชือก พบ

สถานที่
นาดูน
แกดา
โกสุมพิสัย

รองชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
09.00 น.
10.00 น.

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

11.00 น. คู่ที่ 10 ผู้แพ้ คู่ที่ 9 พบ ผู้แพ้ คู่ที่ 10
12.00 น. คูท่ ี่ 11 ผู้ชนะ คู่ที่ 9 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 10

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

คู่ที่ 4
เชียงยืน-ชื่นชม พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 2
คู่ที่ 5
วาปีปทุม
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 1
คู่ที่ 6
เมือง
พบ พยัคฆภูมิพิสัย
คู่ที่ 7
ยางสีสุราช พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 3
คู่ที่ 8 ผูช้ นะ คู่ที่ 4 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 5
คู่ที่ 9 ผู้ชนะ คู่ที่ 6 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 7

2.

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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12. เซปักตะกร้อหญิง กติกา
1.) การแข่งขัน แข่งกัน 3 เซต ๆ ละ 15 คะแนน ชนะ 2 ใน 3 เซต หากเสมอกันที่ 14 คะแนน ต้องเล่น
จนกว่าจะมีคะแนนห่างกัน 2 คะแนน คู่ชิงชนะเลิศ แข่ง 3 ใน 5 เซต ๆ 15 คะแนน
2.) ส่งผู้เล่นทั้งหมดรวมตัวสารองได้ 6 คน
3.) กติกาอื่น ๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขันกติกาสากล**
คุณสมบัตินักกีฬา ต้องมีผู้เล่นที่เป็นข้าราชการในสนามแข่งขัน อย่างน้อย 1 คน
แผนผังการแข่งขันกีฬา
เชียงยืน-ชื่นชม

นาเชือก

นาดูน

ยางสีสุราช

บรบือ-กุดรัง

วาปีปทุม

แกดา

สสจ.มค.
เมือง

โกสุมพิสัย

พยัคฆภูมิพิสัย
ตารางการแข่งขัน

รอบ

วันที่แข่งขัน

รอบ
คัดเลือก

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 1
10.00 น. คูท่ ี่ 2
11.00 น. คูท่ ี่ 3

รอบที่ 2
และรอบ

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

รองชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
09.00 น.
10.00 น.

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

11.00 น. คู่ที่ 10 ผู้แพ้ คู่ที่ 9 พบ ผู้แพ้ คู่ที่ 10
12.00 น. คูท่ ี่ 11 ผู้ชนะ คู่ที่ 9 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 10

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

เวลา

คู่แข่งขัน

สถานที่

นาดูน
พบ บรบือ-กุดรัง
ยางสีสุราช พบ วาปีปทุม
เมือง
พบ พยัคฆภูมิพิสัย

คู่ที่ 4
แกดา พบ โกสุมพิสัย
คู่ที่ 5
เชียงยืน-ชื่นชม พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 1
คู่ที่ 6
นาเชือก
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 2
คู่ที่ 7
สสจ.มค.
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 3
คู่ที่ 8 ผูช้ นะ คู่ที่ 4 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 5
คู่ที่ 9 ผู้ชนะ คู่ที่ 6 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 7

2.

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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13. แบดมินตันชายเดี่ยวทั่วไป
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ไม่ระบุ
แผนผังการแข่งขันกีฬา
พยัคฆภูมิพิสัย

เชียงยืน-ชื่นชม

โกสุมพิสัย

สสจ.มค.

นาดูน

บรบือ-กุดรัง

กันทรวิชัย

เมือง
ยางสีสุราช

วาปีปทุม
ตารางการแข่งขัน
รอบ

วันที่แข่งขัน

เวลา

คู่แข่งขัน

รอบ
คัดเลือก

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 1
10.00 น. คูท่ ี่ 2

โกสุมพิสัย พบ นาดูน
เมือง พบ วาปีปทุม

รอบที่ 2
และรอบ

วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.

กันทรวิชัย
พบ ยางสุราช
พยัคฆภูมิพิสัย พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 1
เชียงยืน-ชื่นชม
พบ สสจ.
บรบือ-กุดรัง
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 2

คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6

รองชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 7 ผู้ชนะ คู่ที่ 3 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 4
10.00 น. คูท่ ี่ 8 ผูช้ นะ คูท่ ี่ 5 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 6

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00 น. คู่ที่ 9 ผู้ชนะ คู่ที่ 7 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 8

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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14. แบดมินตันหญิงเดี่ยวทั่วไป
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ไม่ระบุ
แผนผังการแข่งขันกีฬา
โกสุมพิสัย

วาปีปทุม

กันทรวิชัย

สสจ.มค.

นาดูน

พยัคฆภูมิพิสัย

เมือง

บรบือ-กุดรัง

เชียงยืน-ชื่นชม

ยางสีสุราช
ตารางการแข่งขัน

รอบ
รอบ
คัดเลือก
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน
เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น. คู่ที่ 1
8 ธ.ค. 61 10.00 น. คูท่ ี่ 2
วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.

คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6

คู่แข่งขัน
บรบือ-กุดรัง พบ ยางสีสุราช
เมือง พบ เชียงยืน-ชื่นชม
วาปีปทุม
พบ สสจ.มค.
พยัคฆภูมิพิสัย พบ ผู้ชนะคู่ที่ 1
โกสุมพิสัย
พบ กันทรวิชัย
นาดูน
พบ ผู้ชนะคู่ที่ 2

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 7 ผู้ชนะ คู่ที่ 3 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 4
10.00 น. คูท่ ี่ 8 ผู้ชนะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00 น. คู่ที่ 9 ผู้ชนะคู่ที่ 7 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 8

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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15.แบดมินตันชายคู่ ทั่วไป
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ไม่ระบุ
แผนผังการแข่งขันกีฬา
ยางสีสุราช
นาดูน
เชียงยืน-ชื่นชม

วาปีปทุม

พยัคฆภูมิพิสัย

สสจ.มค.

โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย

บรบือ-กุดรัง

เมือง
ตารางการแข่งขัน

รอบ
รอบ
คัดเลือก
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน
เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น. คู่ที่ 1
8 ธ.ค. 61 10.00 น. คูท่ ี่ 2
วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.

คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6

คู่แข่งขัน
กันทรวิชัย
พบ เมือง
ยางสีสุราช
พบ เชียงยืน-ชื่นชม
นาดูน พบ พยัคฆภูมิพิสัย
โกสุมพิสัย พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 1
สสจ.มค. พบ บรบือ-กุดรัง
วาปีปทุม พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 2

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 7 ผู้ชนะ คู่ที่ 3 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 4
10.00 น. คูท่ ี่ 8 ผู้ชนะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00 น. คู่ที่ 9 ผู้ชนะคู่ที่ 7 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 8

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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16. แบดมินตันหญิงคู่ทั่วไป
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ไม่ระบุ
แผนผังการแข่งขันกีฬา
ยางสีสุราช

พยัคฆภูมิพิสัย

สสจ.มค.

บรบือ-กุดรัง

เชียงยืน-ชื่นชม

วาปีปทุม

นาดูน

กันทรวิชัย

เมือง

โกสุมพิสัย
ตารางการแข่งขัน

รอบ
รอบ
คัดเลือก
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน
วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61
วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

เวลา
09.00 น.
10.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.

คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6

คู่แข่งขัน
กันทรวิชัย
พบ โกสุมพิสัย
นาดูน
พบ เมือง
พยัคฆภูมิพิสัย พบ บรบือ-กุดรัง
วาปีปทุม
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 1
ยางสีสุราช พบ สสจ.มค.
เชียงยืน-ชื่นชม พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 2

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 7 ผู้ชนะ คู่ที่ 3 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 4
10.00 น. คูท่ ี่ 8 ผูช้ นะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00 น. คู่ที่ 9 ผู้ชนะคู่ที่ 7 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 8

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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17. แบดมินตันคู่ผสมทั่วไป
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ไม่ระบุ
แผนผังการแข่งขันกีฬา
บรบือ-กุดรัง

กันทรวิชัย

เชียงยืน-ชื่นชม

นาดูน

เมือง
สสจ.มค.

ยางสีสุราช

วาปีปทุม
โกสุมพิสัย

พยัคฆภูมิพิสัย
ตารางการแข่งขัน

รอบ
รอบ
คัดเลือก
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน
วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61
วันเสาร์ที่
8 ธ.ค. 61

เวลา
09.00 น.
10.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.

คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6

คู่แข่งขัน
วาปีปทุม
พบ พยัคฆภูมิพิสัย
เชียงยืน-ชื่นชม พบ เมือง
กันทรวิชัย
พบ นาดูน
สสจ.มค. พบ ผู้ชนะคู่ที่ 1
ยางสีสุราช
พบ โกสุมพิสัย
บรบือ-กุดรัง พบ ผู้ชนะคู่ที่ 2

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 7 ผู้ชนะ คู่ที่ -3 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 4
10.00 น. คูท่ ี่ 8 ผูช้ นะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00 น. คู่ที่ 9 ผู้ชนะคู่ที่ 7 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 8

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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18.แบดมินตันชายเดี่ยว 45 ปี ขึ้นไป
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ผู้เล่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
แผนผังการแข่งขันกีฬา
วาปีปทุม

เมือง

นาดูน

โกสุมพิสัย

สสจ.มค.
บรบือ-กุดรัง
เชียงยืน-ชื่นชม
ตารางการแข่งขัน
รอบ
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น. คู่ที่ 1
8 ธ.ค. 61 10.00 น. คูท่ ี่ 2
11.00 น. คูท่ ี่ 3

คู่แข่งขัน
เมือง
พบ โกสุมพิสัย
วาปีปทุม พบ นาดูน
สสจ.มค. พบ เชียงยืน-ชื่นชม

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่ 09.00น.
22 ธ.ค. 61 10.00น.

คู่ที่ 4 ผู้ชนะ คู่ที่ 2 พบ บรบือ-กุดรัง
คู่ที่ 5 ผูช้ นะ คู่ที่ 1 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ -3

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่ 13.00น.
22 ธ.ค. 61

คู่ที่ 5 ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 5

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการพลศึกษา
มค.
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19. แบดมินตันหญิงเดี่ยว 40 ปี ขึ้นไป
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ผู้เล่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
แผนผังการแข่งขันกีฬา
เชียงยืน-ชื่นชม
แกดา
บรบือ-กุดรัง
โกสุมพิสัย
เมือง
วาปีปทุม

สสจ.มค.
ตารางการแข่งขัน

รอบ
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน เวลา
คู่แข่งขัน
วันเสาร์ที่ 09.00 น. คู่ที่ 1
แกดา
พบ โกสุมพิสัย
8 ธ.ค. 61 10.00 น. คูท่ ี่ 2
เมือง
พบ วาปีปทุม
11.00 น. คูท่ ี่ 3 เชียงยืน-ชื่นชม พบ บรบือ-กุดรัง

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่ 09.00น.
22 ธ.ค. 61 10.00น.

คู่ที่ 4 ผู้ชนะ คู่ที่ 1 พบ สสจ.มค.
คู่ที่ 5 ผู้ชนะ คู่ที่ 2 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ -3

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่ 13.00น.
22 ธ.ค. 61

คู่ที่ 6 ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 5

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการพลศึกษา
มค.
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20. แบดมินตันชายคู่ 45 ปี ขึ้นไป
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ผู้เล่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
แผนผังการแข่งขันกีฬา
วาปีปทุม

พยัคฆภูมิพิสัย

เมือง

บรบือ-กุดรัง

สสจ.มค.
โกสุมพิสัย
เชียงยืน-ชื่นชม

ตารางการแข่งขัน
รอบ
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น. คู่ที่ 1
8 ธ.ค. 61 10.00 น. คูท่ ี่ 2
11.00 น. คูท่ ี่ 3

คู่แข่งขัน
วาปีปทุม พบ เมือง
พยัคฆภูมิพิสัย พบ บรบือ-กุดรัง
สสจ.มค. พบ เชียงยืน-ชื่นชม

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00น.
10.00น.

คู่ที่ 4 ผู้ชนะ คู่ที่ 1 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 3
คู่ที่ 5 ผูช้ นะ คู่ที่ 2 พบ โกสุมพิสัย

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00น.

คู่ที่ 6 ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 5

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการพลศึกษา
มค.
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21. แบดมินตันหญิงคู่ 40 ปี ขึ้นไป
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ผู้เล่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
แผนผังการแข่งขันกีฬา
สสจ.มค.

แกดา
เชียงยืน-ชื่นชม

บรบือ-กุดรัง

วาปีปทุม
เมือง
โกสุมพิสัย

ตารางการแข่งขัน
รอบ
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน
เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น. คู่ที่ 1
8 ธ.ค. 61 10.00 น. คูท่ ี่ 2
11.00 น. คูท่ ี่ 3

คู่แข่งขัน
สสจ.มค. พบ บรบือ-กุดรัง
วาปีปทุม พบ โกสุมพิสัย
แกดา พบ เชียงยืน-ชื่นชม

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00น.
10.00น.

คู่ที่ 4 ผู้ชนะ คู่ที่ 1 พบ เมือง
คู่ที่ 5 ผูช้ นะ คู่ที่ 2 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 3

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00น.

คู่ที่ 6 ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 5

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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22. แบดมินตันคู่ผสม ชาย 45 ปี ขึ้นไป, หญิง 40 ปี ขึ้นไป
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ผู้เล่นชาย 45 ปี ขึ้นไป , หญิง 40 ปี ขึ้นไป
แผนผังการแข่งขันกีฬา

โกสุมพิสัย

วาปีปทุม

เชียงยืน-ชื่นชม
สสจ.มค.
เมือง
บรบือ-กุดรัง

ตารางการแข่งขัน
รอบ
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน
เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น. คู่ที่ 1
8 ธ.ค. 61 10.00 น. คูท่ ี่ 2

คู่แข่งขัน
สสจ.มค. พบ บรบือ-กุดรัง
โกสุมพิสัย พบ เชียงยืน-ชื่นชม

สถานที่

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

09.00 น. คู่ที่ 3
10.00 น. คูท่ ี่ 4

วาปีปทุม พบ ผู้ชนะคู่ที่ 1
เมือง พบ ผูช้ นะคู่ที่ 2

พลศึกษา มค.

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00 น. คู่ที่ 5

ผู้ชนะคู่ที่ 3 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 4

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถาบันการ
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23. เปตองทีมชายทั่วไป 3 คนไม่จากัดอายุ
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ไม่ระบุ
แผนผังการแข่งขันกีฬา
โกสุมพิสัย

เมือง

สสจ.มค.

กันทรวิชัย

เชียงยืน-ชื่นชม

นาเชือก

บรบือ-กุดรัง

แกดา

ยางสีสุราช

พยัคฆภูมิพิสัย

นาดูน

วาปีปทุม
ตารางการแข่งขัน

รอบ
รอบ
คัดเลือก
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน
เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น.
22 ธ.ค. 61 09.30 น.
10.00 น.
10.30 น.
วันเสาร์ที่ 11.00 น.
22 ธ.ค. 61 11.30 น.
12.00 น.
12.30 น.

คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6
คู่ที่ 7
คู่ที่ 8

คู่แข่งขัน
สสจ.มค.
พบ เชียงยืน-ชื่นชม
ยางสีสุราช
พบ นาดูน
กันทรวิชัย
พบ นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย พบ วาปีปทุม
โกสุมพิสัย พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 1
บรบือ-กุดรัง พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 2
เมือง
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 3
แกดา
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 4

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00 น. คู่ที่ 9 ผู้ชนะ คู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 6
13.30 น. คูท่ ี่ 10 ผู้ชนะ คู่ที่ 7 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 8

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

14.00 น. คู่ที่ 11 ผู้ชนะคู่ที่ 9 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 10

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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24. เปตองทีมหญิงทั่วไป 3 คนไม่จากัดอายุ
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ไม่ระบุ
แผนผังการแข่งขันกีฬา
บรบือ-กุดรัง

กันทรวิชัย

สสจ.มค.

นาดูน

โกสุมพิสัย

ยางสีสุราช

นาเชือก

เชียงยืน-ชื่นชม

วาปีปทุม

เมือง

พยัคฆภูมิพิสัย

แกดา
ตารางการแข่งขัน

รอบ
รอบ
คัดเลือก
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน
เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น.
22 ธ.ค. 61 09.30 น.
10.00 น.
10.30 น.
วันเสาร์ที่ 11.00 น.
22 ธ.ค. 61 11.30 น.
12.00 น.
12.30 น.

คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6
คู่ที่ 7
คู่ที่ 8

คู่แข่งขัน
สสจ.มค.
พบ โกสุมพิสัย
วาปีปทุม
พบ พยัคฆภูมิพิสัย
นาดูน
พบ ยางสีสุราช
เมือง
พบ แกดา
บรบือ
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 1
นาเชือก
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 2
กันทรวิชัย
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 3
เชียงยืน-ชื่นชม พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 4

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00 น. คู่ที่ 9 ผู้ชนะ คู่ที่ 5 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 6
13.30 น. คูท่ ี่ 10 ผู้ชนะ คู่ที่ 7 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 8

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

14.00 น. คู่ที่ 11 ผู้ชนะคู่ที่ 9 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 10

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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25. เปตองทีมชายอาวุโส 3 คน (อายุ 45 ปี ขึ้นไป)
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ผู้เล่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป
แผนผังการแข่งขันกีฬา
สสจ.มค.

โกสุมพิสัย

วาปีปทุม

นาเชือก

แกดา

เมือง

กันทรวิชัย

บรบือ-กุดรัง

นาดูน

เชียงยืน-ชื่นชม

ยางสีสุราช

พยัคฆภูมิพิสัย
ตารางการแข่งขัน

รอบ
รอบ
คัดเลือก
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน
เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น.
22 ธ.ค. 61 09.30 น.
10.00 น.
10.30 น.
วันเสาร์ที่ 11.00 น.
22 ธ.ค. 61 11.30 น.
12.00 น.
12.30 น.

คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6
คู่ที่ 7
คู่ที่ 8

คู่แข่งขัน
วาปีปทุม
พบ แกดา
นาดูน พบ ยางสีสุราช
นาเชือก พบ เมือง
เชียงยืน-ชื่นชม พบ พยัคฆภูมิพิสัย
สสจ.มค.
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 1
กันทรวิชัย พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 2
โกสุมพิสัย
พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 3
บรบือ พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 4

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00 น. คู่ที่ 9 ผู้ชนะ คู่ที่ 5 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 6
13.30 น. คูท่ ี่ 10 ผู้ชนะ คู่ที่ 7 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 8

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

14.00 น. คู่ที่ 11 ผู้ชนะคู่ที่ 9 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 10

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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26. เปตองทีมหญิงอาวุโส 3 คน (อายุ 40 ปี ขึ้นไป)
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ผู้เล่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป
แผนผังการแข่งขันกีฬา
วาปีปทุม

สสจ.มค.

เชียงยืน-ชื่นชม

โกสุมพิสัย

บรบือ-กุดรัง

เมือง

นาดูน

นาเชือก

กันทรวิชัย
แกดา

ยางสีสุราช
ตารางการแข่งขัน
รอบ
รอบ
คัดเลือก
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน
เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น.
22 ธ.ค. 61 09.30 น.
10.00 น.
วันเสาร์ที่ 10.30 น.
22 ธ.ค. 61 11.00 น.
11.30 น.
12.00 น.

คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6
คู่ที่ 7

คู่แข่งขัน
เชียงยืน-ชื่นชม พบ บรบือ-กุดรัง
กันทรวิชัย
พบ ยางสีสุราช
โกสุมพิสัย พบ เมือง
วาปีปทุม พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 1
นาดูน พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 2
สสจ.มค. พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 3
นาเชือก
พบ แกดา

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00 น. คู่ที่ 8 ผู้ชนะ คู่ที่ 4 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 5
13.30 น. คูท่ ี่ 9 ผูช้ นะ คู่ที่ 6 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 7

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

14.00 น. คู่ที่ 10 ผู้ชนะคู่ที่ 8 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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27. เปตอง 3 คน VIP ชาย
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ผู้เล่นข้าราชการระดับหัวหน้าหน่วยงาน, หัวหน้ากลุ่มงาน, ผู้อานวยการ
ผอ.รพ.สต., ผช. , สสอ.
แผนผังการแข่งขันกีฬา
กันทรวิชัย

นาดูน

ยางสีสุราช

พยัคฆภูมิพิสัย

สสจ.มค.

เมือง

บรบือ-กุดรัง

แกดา

โกสุมพิสัย

เชียงยืน-ชื่นชม

วาปีปทุม

นาเชือก
ตารางการแข่งขัน

รอบ
รอบ
คัดเลือก
รอบที่ 2

วันที่แข่งขัน
เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น.
22 ธ.ค. 61 09.30 น.
10.00 น.
10.30 น.
วันเสาร์ที่ 11.00 น.
22 ธ.ค. 61 11.30 น.
12.00 น.
12.30 น.

คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6
คู่ที่ 7
คู่ที่ 8

คู่แข่งขัน
ยางสีสุราช
พบ สสจ.มค.
โกสุมพิสัย
พบ วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย พบ เมือง
เชียงยืน-ชื่นชม พบ นาเชือก
กันทรวิชัย
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 1
บรบือ-กุดรัง พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 2
นาดูน
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 3
แกดา
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 4

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.00 น. คู่ที่ 9 ผู้ชนะ คู่ที่ 5 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 6
13.30 น. คูท่ ี่ 10 ผู้ชนะ คู่ที่ 7 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 8

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

14.00 น. คู่ที่ 11 ผู้ชนะคู่ที่ 9 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 10

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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28. เปตอง 3 คน VIP หญิง
กติกา : ใช้กติกาสากล หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
คุณสมบัตินักกีฬา
: ผู้เล่นข้าราชการระดับหัวหน้าหน่วยงาน, หัวหน้ากลุ่มงาน, ผู้อานวยการ
ผอ.รพ.สต., ผช. , สสอ.
แผนผังการแข่งขันกีฬา
เมือง

แกดา

บรบือ-กุดรัง

วาปีปทุม

นาเชือก

นาดูน

โกสุมพิสัย

เชียงยืน-ชื่นชม

สสจ.มค.
กันทรวิชัย

ยางสีสุราช
ตารางการแข่งขัน

รอบ
รอบ
คัดเลือก

วันที่แข่งขัน
เวลา
วันเสาร์ที่ 09.00 น. คู่ที่ 1
22 ธ.ค. 61 09.30 น. คูท่ ี่ 2
10.00 น. คูท่ ี่ 3

คู่แข่งขัน
บรบือ-กุดรัง
พบ นาเชือก
สสจ.มค.
พบ กันทรวิชัย
วาปีปทุม
พบ นาดูน

รอบที่ 2

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

10.30 น.
11.00 น.
11.30 น.
12.00 น.

เชียงยืน-ชื่นชม พบ ยางสีสุราช
แกดา
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 3
โกสุมพิสัย พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 2
เมือง
พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 1

รอบรอง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

12.30 น. คู่ที่ 8 ผู้ชนะ คู่ที่ 5 พบ ผูช้ นะ คู่ที่ 6
13.00 น. คูท่ ี่ 9 ผู้ชนะ คู่ที่ 7 พบ ผู้ชนะ คู่ที่ 8

ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่
22 ธ.ค. 61

13.30 น. คู่ที่ 10 ผู้ชนะคู่ที่ 8 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 9

ผู้รับผิดชอบ 1. นาย

คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6
คู่ที่ 7

2.

สถานที่

สถาบันการ
พลศึกษา มค.
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แบบยื่นคาประท้วงการแข่งขัน
เขียนที่ .............................................
เรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
เรื่อง ...........................................................
แจ้งเรื่อง ............................................................................................................................. ......................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................……
................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................……
เพื่อประท้วงต่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ภายในเวลา 15 นาที
 หลังจากการแข่งขัน ภายในเวลา 15 นาที พร้อมเงินการประท้วง 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และหา
หลักฐานมาประกอบและลบล้างคาประท้วง ภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากการแข่งขันจบลง ถ้าการประท้วง
เป็นผลคณะกรรมการการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันการประท้วงให้ แต่ถ้าประท้วงไม่เป็นผล ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ยึดเงินประกันคาประท้วงการแข่งขัน
…………………………………..
(....................................................)
ตาแหน่ง ผู้จัดการทีม..................................

ดา นา ปี สา’สุขเกมส์ 2561
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