
ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

มุ่งสู่ “มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018” 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน( สพฐ.) ได้ก ำหนดจัดกำรแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 “ มหกรรมกีฬำ สพฐ. เกมส์ 2018 ” เพ่ือเปิดโอกำสและส่งเสริมให้เยำวชนที่
มีทักษะทำงด้ำนกีฬำฟุตบอลได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและใช้เป็นสนำมทสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ให้พัฒนำก้ำวสู่ตัวแทน
นักกีฬำในระดับประเทศต่อไปในอนำคต  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 จึงก ำหนดให้มีกำร
จัดกำรแข่งขันเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป 
 
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ”   มุ่งสู่ มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018  
 
 ข้อ 2. สิทธิในการสมัครร่วมแข่งขัน  
 2.1. ผู้สมัครร่วมกำรแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่จริงในโรงเรียนนั้น ๆ ในปีกำรศึกษำ 2561  
 2.2. รับสมัครวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561  เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
สอบถำมรำยละเอียด  โทร. 093-1905052 
 2.3  กำรประชุมผู้จัดกำรทีม ทีมต่ำง ๆ ที่ส่งทีมร่วมแข่งขัน จะต้องเข้ำร่วมประชุมหรือส่งผู้แทนเข้ำร่วม  
 ประชุมผู้จัดกำรทีม ในวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561  เวลำ 13.00 น.  ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
 และสถำนที่ซึ่งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันได้ก ำหนดไว้แล้ว  หำกทีมใดไม่เข้ำร่วมประชุมต้องปฏิบัติตำมข้อตกลงตำม
มติในท่ีประชุมด้วยทุกประกำร จะโต้แย้ง  ว่ำไม่ทรำบไม่ได้อย่ำงเด็ดขำด  
  
ข้อ 3. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม  
 3.1. ส่งนักกีฬำสมัครร่วมเข้ำแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่ำ 15 คน และไม่เกิน 18 คนเท่ำนั้น  
 3.2. มีเจ้ำหน้ำที่ทีมได้ 6 คน ประกอบด้วย  
 - ผู้จัดกำรทีม 1 คน  
 - ผู้ควบคุมทีม 1 คน  
 - ผู้ฝึกสอน 1 คน  
 - ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน  
 - เจ้ำหน้ำที่แพทย์ประจ ำทีม 1 คน  
 
 ข้อ 4. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน  
 4.1. ทีมที่สมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ต้องส่งในนำมโรงเรียนเท่ำนั้นโดยสำมำรถเชิญนักเรียนจำกโรงเรียนอื่น ๆ  
 เข้ำร่วมทีมได้แต่นักเรียนนั้นจะต้องศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำที่มทีี่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เท่ำนั้น ห้ำมเชิญ  
 นักเรียนจำกภูมิภำคอ่ืน ๆ เข้ำร่วมทีมเด็ดขำด  
 4.2. นักกีฬำที่สมัครร่วมกำรแข่งขันจะต้องเป็นเพศชำยเท่ำนั้น และเป็นผู้มีบัตรประจ ำตัวประช ำชน  
 4.3. นักกีฬำที่สมัครเข้ำร่วมแข่งขันจะต้องศึกษำอยู่ในหลักสูตรกำรศึกษำ ดังนี้..  
 (1) ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในรุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549 )  
 (2) ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในรุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี ( เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2546 )  



 4.4. นักกีฬำจะต้องเข้ำศึกษำในสถำนศึกษำนั้น ๆ ก่อนวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 เท่ำนั้น  
 4.5. นักกีฬำที่มีรำยชื่อลงทะเบียนกำรศึกษำอยู่ 2 สถำบัน ไม่มีสิทธิร่วมกำรแข่งขันเด็ดขำด  
 4.6. นักกีฬำ 1 คนสำมำรถสมัครร่วมแข่งขันได้เพียงทีมเดียวและรุ่นอ ำยุเดียวเท่ำนั้น หำกมีรำยชื่อซ้ ำซ้อน  
 เกินหนึ่งทีม หรือเกินหนึ่งรุ่นอำยุ จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันเด็ดขำด โดยจะอ้ำงว่ำมีผู้น ำชื่อตนเองไปสมัครเข้ำ
แข่งขัน โดยตนเองไม่ทรำบไม่ได้  
 4.7. นักกีฬำทุกคนต้องมีเอกสำรแบบรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนเทอมแรกของปีกำรศึกษำ 2561 โดยมีลำยมือ  
 ชื่อหัวหน้ำสถำนศึกษำลงนำมรับรอง พร้อมประทับตรำโรงเรียน  
 
 ข้อ 5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน  
 5.1. สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน เมื่อส่งเอกสำรกำรสมัครให้แก่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันแล้ว ถือว่ำ  
 ทำงสถำนศึกษำได้รับทรำบระเบียบกำรแข่งขันเป็นที่ชัดเจนแล้ว และยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบกำร  
 แข่งขัน ฯ โดยจะอ้ำงว่ำไม่ทรำบไม่รู้เรื่องไม่ได้ และเมื่อฝ่ำยจัดกำรแข่งขันได้แจ้งขอควำมร่วมมือ  
 กับทำงสถำนศึกษำ กำรจับสลำกกำรแข่งขัน กำรประชุมทีม ทำงสถำนศึกษำ จะต้องส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมตำมวัน 
เวลำ ที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันก ำหนด  
  5.2. ใบสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันต้องลงนำมโดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้มีอ ำนำจลงนำมเท่ำนั้น  
 ก่อนลงนำมจะต้องทรำบถึงรำยละเอียดในระเบียบกำรแข่งขันเป็นอย่ำงดีและยอมรับระเบียบใน  
 ทุก ๆ ข้อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  
  5.3. รูปถ่ำยนักกีฬำขนำด 1 นิ้ว โดยนักกีฬำต้องสวมชุดนักเรียนของสถำนศึกษำเท่ำนั้น  
  5.4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของนักกีฬำทุกคน พรอ้มลงนำมส ำเนำถูกต้อง  
  5.5. หนังสือแบบรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนเทอมแรกของปีกำรศึกษำ 2561 และประทับตรำสถำนศึกษำ  
 โดยมีผู้อ ำนวยกำรหรือผู้มีอ ำนำจลงนำมให้กำรรับรอง  
  5.6. เอกสำรทุกชิ้นทำงฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจะใช้เป็นหลักฐำนจนกว่ำจะสิ้นสุดกำรแข่งขัน  
 
 ข้อ 6. การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 6.1 ผู้รับผิดชอบจัดกำรแข่งขัน  
   - ฟุตบอลรุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี  โดย กลุ่มเครือข่ำยฯ ฟำกมูลกันทรำรมย์ กับ กลุ่มเครือข่ำยฯทักษิณกันทรำรมย์ 
   - ฟุตบอลรุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี  โดย กลุ่มเครือข่ำยฯ กลำงกันทรำรมย์ กับ กลุ่มเครือข่ำยฯมิตรภำพกันทรำรมย์ 
 6.2 วิธีกำรจัดแข่งขัน  
   1)  ให้สิทธิโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สมัครเข้ำแข่งขันในนำมของโรงเรียนนั้นๆ 
   2) กำรแข่งขันรอบคัดเลือก แบ่งเป็นสำยตำมสัดส่วนจ ำนวนทีมท่ีสมัคร แข่งแบบพบกันหมด คัดเอำทีมที่มี
คะแนนเป็นอันดับ1 และ คัดเอำทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ของแต่ละสำยเข้ำรอบต่อไป ตั้งแต่รอบที่ 2  
 จนถึงรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในระบบน็อคเอ้ำท์ ถำ้เสมอกันในเวลำจะตัดสินหำทีมชนะด้วย  
 กำรยิงลูกโทษที่จุดเตะโทษเพ่ือหำทีมชนะเลิศเป็นตัวแทน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เช้ำแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป 
 6.3 วันเวลำ สถำนที่จัดกำรแข่งขัน 
  -  จัดแข่งขันในระหว่ำงวันที่  10 – 16  พฤศจิกำยน  2561  จะก ำหนดชัดเจนหลังกำรประชุมผู้จัดกำร
ทีมและกำรแบ่งสำยกำรขันเสร็จเรียบร้อย 
  - สถำนที่จัดกำรแข่งขันจะใช้สนำมของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ตัวเมืองศรีสะเกษ 
  ข้อ 7. กติกาและข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
  7.1. กติกำกำรแข่งขัน ให้ใช้กติกำของสหพันธ์ฟุตบอลนำนำชำติ ( FIFA ) ซึ่งสมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  
 ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
  7.2. ผู้จัดกำรทีม หรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมที่ส่งเข้ำร่วมกำรแข่งขัน จะต้องติดต่อประสำนงำน  



 กับเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันที่มีชื่ออยู่ท้ำยโปรแกรมกำรแข่งขัน ก่อนวันเริ่มต้นกำรแข่งขันและเม่ือสิ้นสุดกำรแข่งขันในแต่
ละนัด เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องให้กำรแข่งขันด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย หำกผู้ฝึกสอนละเลยไม่ท ำกำรตรวจสอบ 
แล้วเกิดควำมเสียหำย ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  
  7.3. ให้แต่ละทีมรำยงำนตัวก่อนกำรแข่งขันแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที และทีมใดไม่พร้อมที่จะลงท ำกำร  
 แข่งขัน หำกเลยเวลำที่ก ำหนดไว้แล้วให้ปรับทีมนั้นๆเป็นแพ้ 0-2 และให้แข่งขันให้ครบตำมจ ำนวน  
 แมตซ์ที่เหลืออยู่ต่อไป  
  7.4. ทีมใดไม่มำท ำกำรแข่งขันหรือมีเจตนำไม่ท ำกำรแข่งขันให้ทันตำมก ำหนดกำรแข่งขัน หรือผละออกจำก  
 กำรแข่งขัน คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันจะพิจำรณำลงโทษห้ำมเข้ำแข่งขันในรำยกำรที่เหลืออยู่ทั้งหมด  
 และยกเลิกผลกำรแข่งขันที่ผ่ำนมำทั้งหมด  
  7.5. ในแต่ละเกมส์กำรแข่งขันให้ส่งรำยชื่อนักกีฬำได้ไม่เกิน 18 คน ต้องใส่หมำยเลขชุดแข่งขันตำม  
 ที่แจ้งไว้ทุกประกำร  
  7.6. กำรแข่งขันทุกนัด นักกีฬำทุกคนจะต้องน ำบัตรประจ ำตัวประช ำชนฉบับตัวจริง มำแสดงต่อ  
 คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทุกครั้ง หำกนักกีฬำคนใดไม่แสดงบัตรฉบับตัวจริง ไม่มีสิทธิลงสนำมแข่งขันเด็ดขำดไม่ว่ำจะ
ด้วยสำเหตุใด ๆ ก็ตำม  
  7.7. ในระหว่ำงกำรแข่งขัน ให้นักกีฬำส ำรองสวมเสื้อที่มีสีแตกต่ำงจำกสีเสื้อแข่งขันของทั้งสองทีม  
  7.8. นักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ทีมที่ถูกพักกำรแข่งขัน ไม่อนุญำตให้อยู่ในที่นั่งผู้เล่นส ำรอง  
  7.9. ที่พักผู้เล่นส ำรอง อนุญำตให้มีเจ้ำหน้ำที่ทีมท่ีมีรำยชื่อแจ้งไว้ จ ำนวน 6 คน และผู้เล่นส ำรองไม่เกิน 7 คน ที่
มีชื่อในทะเบียนรำยชื่อเท่ำนั้น  
 7.10. เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  
   (1) รุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี แข่งขัน 2 ครึ่ง ๆ เวลำละ 25 นำที พักระหว่ำงครึ่งไม่เกิน 10 นำที  
   (2) รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี แข่งขัน 2 ครึ่งๆ เวลำละ 30 นำที พักระหว่ำงครึ่งไม่เกิน 10 นำท ี 
 7.11. นักกีฬำทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์กำรแข่งขันที่มีควำมปลอดภัยสูงเท่ำนั้น  
  7.12. ผู้เล่นทุกคนต้องสวมใส่สนับแข้งที่มีขนำดมำตรฐำนและมีควำมทนทำนสูงขณะลงท ำกำรแข่งขัน  
 หำกผู้เล่นคนใดไม่ปฏิบัติตำม ให้พักผู้เล่นคนนั้น ๆ หรือจนกว่ำจะปฏิบัติตำมให้ถูกต้อง  
  7.13. หัวหน้ำทีมจะต้องสวมปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงท ำกำรแข่งขัน ทีมต้องจัดหำมำเอง  
  7.14. กำรเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่ำงกำรแข่งขัน อนุญำตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้นัดละ 5 คน  
  7.15. ในกรณีที่อยู่ในระหว่ำงกำรแข่งขันและเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติหรือฝนตกหนักพ้ืนสนำมไม่อยู่  
 ในสภำพที่ใช้กำรได้ และผู้ตัดสินพิจำรณำแล้วสั่งยุติกำรแข่งขันในวันนั้น ให้ผลกำรแข่งขัน ในวันนั้นคงไว้ดังเดิมและให้ท ำ
กำรแข่งขันในวันที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันก ำหนดใหม่ โดยให้ท ำกำร แข่งขันต่อจำกเวลำที่ยุติกำรแข่งขันไว้  
  7.16. ในกรณีที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรแข่งขัน ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจะรับผิดชอบในกำรดูแลปฐมพยำบำล  
 ในเบื้องต้นให้เท่ำนั้น กำรส่งต่อสถำนพยำบำลเป็นควำมรับผิดชอบของแต่ละทีมท่ีร่วมแข่งขัน  
 
 ข้อ 8. การพิจารณามารยาทและการลงโทษนักกีฬา  
  8.1. กำรสะสมกำรคำดโทษและกำรไล่ออกของนักกีฬำ  
   (1) สะสมใบเหลืองครบ 2 ใบ ให้พักกำรแข่งขัน 1 นัดกำรแข่งขันกำรสะสมใบเหลืองในแต่ละนัดจะถูก
รวบรวมคะแนนควำมประพฤติในระบบทีมด้วย เพ่ือน ำไปเป็นบรรทัดฐำนในกำรพิจำรณำทีมเข้ำรอบ ในกรณีท่ีแต่ละสำย
มีคะแนนเท่ำกัน โดยมีเกณฑ์กำรนับคะแนนดังนี้. ใบเหลืองละ 2 คะแนน / ใบแดง 5 คะแนน  
   (2) สะสมใบแดง 1 ใบ ให้พักกำรแข่งขัน 1 นัดกำรแข่งขัน  
  8.2. ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ ทะเลำะวิวำท ชกตอ่ยกัน ให้งดลงท ำกำรแข่งขันตลอดรำยกำร หรือตำมบท
พิจำรณำลงโทษจำกฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน  
 



ข้อ 9. การพิจารณามารยาทและการลงโทษทีม  
  9.1. นักกีฬำหรือเจ้ำหน้ำที่ทีมคนใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบกำรแข่งขันหรือประพฤติตนไม่เหมำะสม  
 ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสนำมแข่งขัน คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันสำมำรถ  
 ลงโทษได้ตำมควรแก่กรณี โดยยึดถือใบรำยงำนจำกคณะผู้ตัดสินที่เห็นเหตุกำรณ์  
  9.2. ในระหว่ำงกำรแข่งขันหำกนักกีฬำทั้ง 2 ทีมมีกำรเล่นที่รุนแรงหรือมีกำรเล่นที่ยั่วยุคู่แข่งขัน อันจะ  
 ก่อให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท กรรมกำรผู้ตัดสินและคณะกรรมกำรผู้ตัดสินจะร่วมกันพิจำรณำ  
 เหตุกำรณ์นั้น และหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตัดสินปัญหำและบทลงโทษนั้นๆ  
 และถือเป็นข้อยุติ  
  9.3. หำกมีกำรทะเลำะวิวำท ระหว่ำงทีมหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน หลังจบกำรแข่งขันแล้ว  
 จะพิจำรณำลงโทษเด็ดขำด ทีมจะอุทธรณ์ใด ๆมิได้ทั้งสิ้น  
  9.4. ทีมใดฝ่ำฝืนส่งนักกีฬำที่ถูกลงโทษให้พักกำรแข่งขันหรือผิดระเบียบลงท ำกำรแข่งขัน ให้ปรับทีม  
 ชนะเป็นแพ้ ด้วยประตู 2-0 ในกำรแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแจ้งว่ำคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน  
 ไม่แจ้งให้ทรำบไม่ได้เด็ดขำด  
  9.5. ทีมท่ีสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันหำกปลอมแปลงเอกสำรเพ่ือให้นักกีฬำของตนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน  
 หรือใช้เอกสำรเท็จ หรือส่งนักกีฬำที่ผิดคุณสมบัติเข้ำแข่งขัน ทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิออกจำกกำร  
 แข่งขัน ตลอดจนผู้จัดกำรทีม เจ้ำหน้ำที่ทีมและนักกีฬำทั้งทมีทั้งหมดจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้ำร่วม  
 กำรแข่งขันรำยกำรนี้ต่อไป  
  9.6. ระเบียบกำรแข่งขันอ่ืนใดที่มิได้ระบุในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน  
 ค ำตัดสินของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ใดๆมิได้ทั้งสิ้น  
 
ข้อ 10. การประท้วง ให้ปฏิบัติดังนี้  
  10.1  ให้ผู้จัดกำรทีมหรือผู้ฝึกสอนที่ได้รับกำรมอบอ ำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผูจ้ัดกำรทีม เป็นผู้ลงนำม  
 ยื่นหนังสือประท้วง  
  10.2. ค ำประท้วงให้ท ำเป็นหนังสือ พร้อมทั้งรำยละเอียดหลักฐำนประกอบค ำประท้วงยื่นต่อ คณะกรรมกำร  
 รับค ำประท้วงพร้อมวำงเงินประกัน จ ำนวน 2,000 บำท ( สองพันบำท )  
  10.3. กำรประท้วงต้องยื่นค ำประท้วงก่อนกำรแข่งขันหรือก่อนสิ้นสุดกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ 30 นำท ี 
 จะต้องน ำหลักฐำนประกอบกำรประท้วง เช่น หลักฐำนที่นักกีฬำขำดคุณสมบัติ จะต้องเป็นหลักฐำน  
 ที่สำมำรถยืนยันควำมผิดที่ชัดเจนเป็นต้น ถ้ำกำรแข่งขันด ำเนินไปแล้วยังไม่ส่งเอกสำรครบถ้วน  
 จะถือว่ำกำรประท้วงครั้งนั้น ๆ ไม่สมบูรณ์ทันที  
  10.4. กำรประท้วงที่มิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้ำงต้น จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ  
  10.5. คณะกรรมกำรรับค ำประท้วงได้รับค ำประท้วงนั้นแล้ว ให้แจ้งทีมที่ถูกประท้วงนั้นทรำบ เพื่อด ำเนินกำรยื่น
ค ำแก้ประท้วงภำยใน 24ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งค ำประท้วงหำกพ้นก ำหนดดังกล่ำวแล้ว  และไม่มีกำรยื่นแก้ค ำประท้วง 
ให้คณะกรรมกำรรับค ำประท้วงพิจำรณำชี้ขำดค ำประท้วงนั้นไปฝ่ำยเดียว ค ำตัดสินของคณะกรรมกำรรับค ำประท้วงให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด  
  10.6. ภำยหลังยื่นค ำประท้วง ถ้ำผู้ประท้วงเพิกเฉยไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งใด ๆ ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร  
 รับค ำประท้วงเห็นสมควรก ำหนดไว้ เพ่ือกำรด ำเนินกำรพิจำรณำค ำประท้วง โดยได้แจ้งให้ผู้ประท้วงรับทรำบแล้ว ให้ถือ
ว่ำผู้ประท้วงไม่ประสงค์จะด ำเนินกำรประท้วงนั้นอีกต่อไป และให้จ ำหน่ำยค ำประท้วงนั้นและให้รับเงินประกันกำร
ประท้วงนั้นด้วย  
  10.7. ระหว่ำงที่มีกำรประท้วง กำรแข่งขันจะด ำเนินกำรต่อไปตำมก ำหนดกำรแข่งขัน หำกกำรประท้วง  
 ที่เป็นผลจะได้รับเงินประกันกำรประท้วงนั้นคืน หำกกำรประท้วงไม่เป็นผลให้รับเงินประกันกำรประท้วงเข้ำเป็นเงิน
สนับสนุนกำรแข่งขัน  



  10.8. ค ำตัดสินของคณะกรรมกำรรับค ำประท้วงให้ถือเป็นเด็ดขำด จะอุทธรณ์มิได้ และค ำตัดสินของ  
 คณะกรรมกำรรับค ำประท้วงให้เป็นที่สุด จะน ำไปฟ้องร้องศำลปกครองมิได้เช่นกัน  
  10.9. บทลงโทษ หำกกำรประท้วงเป็นผลทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิออกจำกกำรแข่งขัน และรับเงินค่ ำ  
 สนับสนุนทีมและเงินรำงวัลจำกกำรแข่งขันพร้อมรำงวัลอ่ืน ๆ ทันที และห้ำมส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขัน  
 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน( สพฐ.) ดูแลกำกับกำรแข่งขันเป็นเวลำ 2 ปี  
 
ข้อ 11. การถอนทีม  
  เมื่อมีกำรจับสลำกแบ่งสำยกำรแข่งขันแล้ว จะไม่สำมำรถขอถอนทีมได้ทุกกรณี ถ้ำทีมใดไม่มำท ำกำรแข่งขัน  
 หรือเจตนำไม่มำท ำกำรแข่งขันตำมก ำหนดกำรหรือผละจำกกำรแข่งขัน ทำงคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน  
 จะพิจำรณำลงโทษห้ำมเข้ำแข่งขัน และห้ำมส่งทีมร่วมกำรแข่งขันที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ 
เขต 1 ดูแลก ำกับกำรแข่งขันเป็นเวลำ 1 ปี  
 

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


