
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ระเบียบและกติกาการแขงขัน 

ฟุตบอลพลาสติก 

 

1. ใหยึดหลักการเลนแบบมีน้ำใจนักกีฬาเปนสำคัญ เปนการแขงขันฟุตบอลพลาสติก 4 ตอ 4 ประกอบดวยผูเลน 5 คน ตอ 1 ทีม 

ตัวจริง 4 คน สำรอง 1 คน สามารถกระทำการเปลี่ยนตัวไดตลอดเวลา ท่ีลูกเสียหรือ ออกนอกสนาม โดยนาิกาจับเวลาจะไม

หยุด เดินแมจะมีการเปลี่ยนตัวผูเลน ในการแขงขัน ยกเวนการ แขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในชวง2 นาทีสุดทาย นาิกาจับเวลา

จะหยุด ทุก ครั้งท่ีมีการฟาลวและการเตะบอล เขาประตู 

2. ขนาดสนามการแขงขัน กวาง 13.5 เมตร ยาว 20 เมตร (ฝายจัดการแขงขันสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ เหมาะสม)  

3. ประตูใหใชขนาด 0.75 x 1.2 เมตร (ฝายจัดการแขงขันสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม)  

4. เวลาในการแขงขันรอบแรก จนถึงคูชิงชนะเลิศ จะใชเวลาการแขงขัน 8 นาที ไมมีการพักครึ่งเวลา และไม มีการขอเวลานอก

ในการแขงขัน หรือหากทีมใดทำประตูได 3 ประตูกอน (กอน 8 นาที) ถือวาเปนผูชนะ  

5. เมื่อหมดเวลา 8 นาทีเกมยังเสมอใหดำเนินการแขงขันตอไป โดยไมมีการหยุดเกมการแขงขัน โดยใช“กฎ 2 ออก” (เมื่อมีการ

ทำลูกบอลออกเขตหลังประตูหรือเขตขางสนามทุกกรณี 2 ครั้ง ถือวาสิ้นสุดชวงเวลาการตอ เวลาพิเศษน้ี) แตหากทำประตูได

ในเวลาดังกลาวก็ถือวาเปนผูชนะทันทีเหมือนกับ “ กฎ Golden goal”  

6. หากเกมยังเสมออยูหลังจากครบกำหนดการตอเวลาพิเศษดวย “กฎ 2 ออก” ใหตัดสินดวยการ ยิงลูกโทษ แบบ Sudden 

Death (1:1) โดยใหทีมคัดเลือกผูเลนท่ีอยูในสนามจำนวน 1 คน ผลัดกันยิงลูกโทษแบบคนตอ คนจนกวาจะมีผลแพชนะ (ใช

การเปายิงฉุบ เพ่ือเลือกการยิงกอนหรือหลัง)  

7. สงรายชื่อผูเลนไดทีมละไมเกิน 5 คน  

8. การแขงขันจะเริ่มตน ตองมีผูเลนในสนาม 4 คนรวมผูปองกันประตูแลว1 คน และในขณะทำการแขงขัน จะตองมีผูเลนอยูใน

สนามอยางนอย 2 คน  

9. ในการแขงขัน ใหมีผูรักษาประตูไดเพียง 1 คนเทาน้ัน แตหามใชมือ หากฝายรับเขาเขตประตูมากกวา 1 คน และสัมผัสลูก

ฟุตบอลถือวาเปนลูกจุดโทษทันที  

10. การเลือกทีมเปดบอลใหใชวิธีเปายิงฉุบ  

11. ลูกจุดโทษเขตจุดโทษหางจากประตู 10 เมตร (จุดดานซายและดานขวาของกลางสนาม) ไมมีผูปองกันประตู  

12. ไมมีการฟาลวรวม  

13. การเปลี่ยนตัวใหเปลี่ยนตัวผูเลนไดตลอดเวลา ท่ีลูกตาย  

14. ไมมีการล้ำหนา  

15. การตัดสินของผูตัดสินถือเปนเด็ดขาด  

16. กติกาอ่ืน ๆ ท่ีไมไดระบุไวใหใชกติกาฟุตซอล ตามกติกาของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ ( FIFA ) ท่ีสมาคม ฟุตบอลแหงประเทศ

ไทยประกาศใช  

17. นักกีฬาท้ัง 5 ตัวผูเลนทุกคนจะตองเตรียมชุดนักเรียน หรือ ชุดพละ แตกางเกงตองเปนกางเกงนักเรียน และรองเทาตองเปน

รองเทานักเรียนเทาน้ัน  

18. ผูเขาแขงขันคนใดละเมิดกติกาการแขงขัน ซึ่งผูตัดสินไดตักเตือนเปนทางการ โดยแสดงใบเหลืองถูกปรับเปน เงินใบละ 50 

บาท และใบแดงใบละ100 บาท  

 

 



 

 

 

การประกวดวาดภาพ 

ในหัวขอ “อาชีพในฝน” 

 

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน  - เปนนักเรียนระดับช้ัน ป.4-ป6  

- เปนนักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.3  

2. จำนวนผูเขาแขงขันไมจำกัดจำนวน  

3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน  

 3.1 สงรายช่ือผูเขาแขงขัน ภายในวันศุกร ท่ี 21 กุมภาพันธ 2563  

 3.2 วัสดุท่ีใชในการแขงขัน 

   ใชกระดาษ 100 ปอนด (โรงเรียนบานเจดียโคะจัดเตรียมให)  

   - ระดับช้ัน ป.4-ป.6 ขนาด 11”x 15” ใชสีชอลคเทานั้น นักเรียนเตรียมมาเอง 

   - ระดับช้ัน ม.1-ม.3 ขนาด 15”x 22” ใชดินสอหรือเครยอง นักเรียนเตรียมมาเอง 

  3.3 หัวขอการแขงขัน “อาชีพในฝน” ท้ัง 2 ระดับช้ัน 

 3.4 ไมตองเคลือบภาพ  

 3.5 หามนำตนฉบับมาดูในขณะแขงขัน  

 3.6 ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณมาเอง  

 3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ช่ัวโมง  

4. เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

 - ลักษณะความสมบูรณของเสน ความถูกตองของแสงเงา 30 คะแนน  

 - การจัดภาพ / องคประกอบ     20 คะแนน  

 - ความคิดสรางสรรค      20 คะแนน  

 - ความสมบูรณ ความประณีตของช้ินงาน    20 คะแนน  

 - ความสอดคลองกับหัวขอท่ีกำหนด    10 คะแนน  

5. เกณฑการพิจารณาตัดสินผลรางวัล  

 - รอยละ 80 - 100  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  

 - รอยละ 70 - 79  ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

 - รอยละ 60 - 69  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  

 - ต่ำกวารอยละ 60  ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น  

 

****ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด**** 

 

 

 

 



 
 

 

การแขงขันขับรองเพลงลูกทุง 

 

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน  - เปนนักเรียนระดับช้ัน ป.4-ป6  

- เปนนักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.3  

2. จำนวนผูเขาแขงขันไมจำกัดจำนวน 

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน  

 3.1 สงรายช่ือผูเขาแขงขัน ภายในวันศุกร ท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 

 3.2 หลักเกณฑการแขงขัน  

  - เพลงท่ีใชประกวดเปนเพลงลูกทุง 2 เพลง  

   โดยผูประกวดเลือกมาเอง ชา 1 เพลง เร็ว 1 เพลง  

  ***หากผูเขาแขงข้ันมีจำนวนมากทางผูจัดจะใหนำเพลงชามาใชในการแขงขัน*** 

  - จับฉลาก เพื่อเรียงลำดับกอนการแขงขัน 30 นาที  

  - สงเนื้อรองใหคณะกรรมการในวันประกวดเพลงละ 3 ชุด  

  - แตงกายดวยชุดนักเรียน  

  - กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนุญาตใหเริ่มตนใหมได ท้ังนี้ไมเกินวรรคท่ี 2 ของเนื้อรองทอนท่ี 1   

                       หากเกินจากนี้ถือวาผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีท่ีผิด  

  - ไมอนุญาตใหดูเนื้อเพลงในขณะประกวด  

4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน  

 - น้ำเสียง ความไพเราะของเสียง   30 คะแนน  

 - เทคนิคการขับรอง    20 คะแนน  

 - อักขระวิธีถูกตอง    10 คะแนน  

 - จังหวะ ทำนอง ถูกตอง    20 คะแนน  

 - บุคลิก ลีลา อารมณ    10 คะแนน  

 - ความยากงายของเพลง    10 คะแนน  

5. เกณฑการตัดสิน  

 - รอยละ 80 - 100  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  

 - รอยละ 70 - 79  ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

 - รอยละ 60 - 69  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  

 - ต่ำกวารอยละ 60  ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น 

 

****ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด**** 

 


