กำหนดกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำแฮนด์บอล
กีฬำนักเรียน นักศึกษำ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560
ระหว่ำงวันที่ 16-21 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560
ณ สนำมโรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมผู้ฝึกสอน ในวันที่ 15 สิงหำคม 2560 เวลำ 13.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ
จัดกำรแข่งขันโดย
โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ประสานงานโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นายเจริญ อนันต์เอื้อ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหาร เบอร์โทร 086-7192784
นางบุพผา ศรีเกษ ครูคศ. 1
เบอร์โทร 086-1299725
นายฉลอง สร้อยสีหา อาจารย์พิเศษ
เบอร์โทร 085-6203488
นางสาวจิตฐิตา ศรีภักดิ์ อาจารย์พิเศษ
นายเจริญศักดิ์ การะพัฒน์ อาจารย์พิเศษ
นางสุพรรณี อนันเอื้อ อาจารย์พิเศษ
ผู้ประสานงานสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นายสาคร ศรีศิลป์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอาเภอศิลาลาด เบอร์โทร 095-2675845
นายพล จันจานงค์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอาเภอขุนหาญ เบอร์โทร 091-8318829

ระเบียบการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 2560
-------------------------------------------------1. การแบ่งรุ่น / ประเภท
1.1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย – หญิง(พ.ศ.2548)
1.2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย – หญิง(พ.ศ.2545)
1.3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย – หญิง(พ.ศ.2542)
2. จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน
2.1 แต่ละทีมเข้าร่วมทาการแข่งขันจะส่งชื่อได้ ทีมละไม่เกิน 16 คน และไม่น้อยกว่า 7 คน
2.2 เจ้าหน้าที่ 4 คน คือ ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ควบคุมทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
2.3 นักกีฬา ที่มีชื่อในบัญชียื่นใบสมัครไว้และมีคุณสมบัติถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรูปถ่ายครบแล้วเท่านั้นจึง
จะมีสิทธิเข้าร่วมทาการแข่งขัน
3. การดาเนินการแข่งขันและการจัดการแข่งขัน
3.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
ในวันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 และเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 16-21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2560
3.2 สถานที่แข่งขัน สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
3.3 กติ ก าการแข่ ง ขั น นอกจากระบุ ไ ว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ ใ ช้ ก ติ ก าของสหพั น ธ์ แ ฮนด์ บ อลนานาช าติ
ซึง่ กรมพลศึกษา และสมาคมแฮนด์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน
3.4 หมายเลขประจ าตัว นั กกีฬ าที่เ ข้าร่ ว มท าการแข่งขั นให้ กาหนดหมายเลข 1 – 99 และต้อ งติ ด
หมายเลขประจาตัวนักกีฬาให้ตรงกับที่ส่งในบัญชีรายชื่อเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งหมายเลขที่
กางเกงด้านหน้าให้ตรงกับหมายเลขเสื้อ สีเสื้อต้องสีเดียวกันทั้งหมด ชุดของผู้รักษาประตูต้องติด
หมายเลขทั้ง ด้านหน้าและด้านหลังให้แตกต่างกับชุดผู้เล่นอย่างเด่นชัด
3.5 คะแนนการแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมเสมอได้ 1 คะแนน ทีมที่ไม่มาทาการ
แข่งขันหรือมาไม่ทันตามกาหนดเวลาการแข่งขันไม่ได้คะแนน
3.6 เวลาแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครึ่งละ 15 นาที พักครึ่ง 10 นาที รุ่นอายุไม่เกิน 15,18 ปี ครึ่งละ
20 นาที พักครึ่ง 10 นาที การแข่งขันแต่ละรอบแรกหากมีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
ตัดสินในการหาทีมเข้ารอบต่อไป
3.7 การแข่งขันในรอบสองถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อหมดเวลาการแข่งขันหากยังเสมอกันอยู่ให้ใช้วิธีการยิง
ลูกโทษ ณ จุดโทษ ทันที่ฝ่ายละ 5 คน สลับกันไปหากยังเสมอกันอีกให้ยิง อีกฝ่ายละ 1 คน สลับกัน
จนกว่าจะได้ทีมที่ชนะ(ผู้ยิงลูกโทษต้องเป็นผู้เล่นในสนามขณะที่หมดเวลาการแข่งขันเท่านั้น)
3.8 รอบชิงชนะเลิศเมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ว ผลยังเสมอกันให้ต่อเวลาพิเศษออกไปอีก 10 นาที ครึ่ง
ละ 5 นาที แต่ถ้ายังเสมอให้หาทีมชนะด้วยการยิงลูกโทษ ณ จุดโทษ เส้น 7 เมตร ฝ่ายละ 5 คน
สลั บ กัน จนกว่าจะปรากฏผลแพ้ - ชนะ (ผู้ที่จะยิงประตู ณ เส้ น 7 เมตร จะต้องเป็นผู้ เล่ นที่มีชื่อ
ปรากฏในใบส่งรายชื่อในแม็ทนั้นเท่านั้น)
3.8 แต่ละนัดที่ลงทาการแข่งขัน ให้ส่งชื่อได้ ทีมละไม่เกิน 14 คน และไม่น้อยกว่า 7 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน
และทีมที่มาช้ากว่า 15 นาทีจะถูกปรับแพ้(โดยอยู่ในดุลพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน)

4. การสมัครเข้าแข่งขัน และหลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครเข้าแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคนจานวน 1 ชุด โดยติดรูปถ่ายที่ใบสมัคร 1 รูป
4.2 ทะเบียนรูปถ่ายของผู้สมัครเข้าแข่งขันตามทะเบียนของนักกีฬาแต่ละชนิดลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ
4.3 ใบแยกประเภทการแข่งขันตามแต่ละชนิดกีฬานั้น ๆ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
4.5 หลักฐานประกอบการเข้าแข่งขันใช้บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
5. อุปกรณ์การแข่งขัน
5.1 นักกีฬาต้องสวมรองเท้า ถุงเท้า ชุดแข่งขันของทีมจะต้องเหมือนกันยกเว้นผู้รักษาประตู
6. ก่อนการแข่งขันนักกีฬาจะต้องนาบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการทุกครั้ง
7. นักกีฬาเล่นได้ทีมเดียวและรุ่นเดียวเท่านั้น
8. หากมีเหตุอื่นๆนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน และคาตัดสินของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทรณ์ใดๆไม่ได้

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 16 – 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
สาย A
สาย B
1. ร.ร.บ้านโคกวิทยา
1. ร.ร.บ้านสบาย
2. ร.ร.เคียวนา
2. ร.ร.บ้านพราน
3. ร.ร.ตะเคียนช่างเหล็ก
3. ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม
4.ร.ร.หนองคูวิทยา
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
สาย A
สาย B
1. ร.ร.หนองคูอาวอย
1. ร.ร.บ้านบึงมะลู
2. ร.ร.บ้านตูม
2. ร.ร.บ้านกอกหัวนา
3. ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ
3. ร.ร.อนุบาลเบญจมิตร
4. ร.ร.บ้านหนองแคน
4. ร.ร.บ้านสะเดาใหญ่
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
สาย B
สาย C

สาย A
1. ร.ร.วัดหลวง
2. ร.ร.กีฬา
3. ร.ร.ละลมวิทยา

1. ร.ร.ศกว.
2. ร.ร.พิงพวย
3. ร.ร.กาแพง

1.ร.ร.ร่องตาชุน
2.ร.ร.โนนหนองสิม

สาย D
1.ร.ร.บ้านลุมพุกฯ
2.ร.ร.กอกหัวนา
3.ร.ร.บ้านปราสาท

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
สาย A
1. ร.ร.เคียวนา
2. ร.ร.หนองแคน
3. ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม
4.ร.ร.สะเดาใหญ่

สาย B
1. ร.ร.ค้อเมืองแสน
2. ร.ร.ภูสิงห์ฯ
3. ร.ร.กีฬา
4.ร.ร.โนนหนองสิม

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
1. ร.ร.บึงมะลู
2. ร.ร.ศกว.
3. ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร
4.ร.ร.เบญจประชาสรรค์
5.ร.ร.กีฬา
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1. ร.ร.กีฬา
2. ร.ร.ศกว.

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 16 – 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ สนามหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
สาย A
สาย B
สาย A
สาย B
1. ร.ร.บ้านโคกวิทยา
1. ร.ร.บ้านสบาย
1. ร.ร.หนองคูอาวอย 1. ร.ร.อนุบาลเบญจมิตร
2. ร.ร.เคียวนา
2. ร.ร.บ้านพราน
2. ร.ร.บ้านตูม
2. ร.ร.บ้านบึงมะลู
3. ร.ร.ตะเคียนช่างเหล็ก
3. ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม 3. ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ 3. ร.ร.บ้านกอกหัวนา
4. ร.ร.หนองคูวิทยา
4. ร.ร.บ้านหนองแคน 4. ร.ร.บ้านสะเดาใหญ่
วันที่
คู่ที่
16 ส.ค.60 1
2
3
4
5
6
7
17 ส.ค.60 8
9
10
11
12
13
14
18 ส.ค.60 15
16
17
18
19
20
21

เวลา
09.00 น.
09.40 น.
10.20 น.
11.10 น.
13.00 น.
13.40 น.
14.20 น.
09.00 น.
09.40 น.
10.20 น.
11.10 น.
13.00 น.
13.40 น.
14.20 น.
09.00 น.
09.40 น.
10.20 น.
11.10 น.
13.00 น.
13.40 น.
14.20 น.

ประเภท
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

สาย
A
A
B
A
A
B
B
A
A
B
A
A
B
B
A
A
B
A
A
B
B

คู่แข่งขัน
ร.ร.บ้านโคกวิทยา - ร.ร.เคียวนา
ร.ร.ตะเคียนช่างเหล็ก-ร.ร.หนองคูวิทยา
ร.ร.บ้านสบาย-ร.ร.บ้านพราน
ร.ร.หนองคูอาวอย - ร.ร.บ้านตูม
ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ - ร.ร.บ้านหนองแคน
ร.ร.อนุบาลเบญจมิตร - ร.ร.บ้านบึงมะลู
ร.ร.บ้านกอกหัวนา-ร.ร.บ้านสะเดาใหญ่
ร.ร.บ้านโคกวิทยา - ร.ร.ตะเคียนช่างเหล็ก
ร.ร.เคียวนา - ร.ร.หนองคูวิทยา
ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม - ร.ร.บ้านพราน
ร.ร.หนองคูอาวอย -ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ
ร.ร.บ้านหนองแคน - ร.ร.บ้านตูม
ร.ร.อนุบาลเบญจมิตร - ร.ร.บ้านกอกหัวนา
ร.ร.บ้านบึงมะลู - ร.ร.บ้านสะเดาใหญ่
ร.ร.บ้านโคกวิทยา - ร.ร.หนองคูวิทยา
ร.ร.เคียวนา - ร.ร.ตะเคียนช่างเหล็ก
ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม - ร.ร.บ้านสบาย
ร.ร.หนองคูอาวอย -ร.ร.บ้านหนองแคน
ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ - ร.ร.บ้านตูม
ร.ร.อนุบาลเบญจมิตร-ร.ร.บ้านสะเดาใหญ่
ร.ร.บ้านบึงมะลู -ร.ร.บ้านกอกหัวนา

หมายเหตุ

หมายเหตุ นักกีฬาต้องนาบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการก่อนทาการแข่งขันทุกครั้ง

วันที่
คู่ที่
19 ส.ค.60 22
23
24
25
26
27
28
29
20 ส.ค.60 30
31
32
33
21 ส.ค.60 34
35

เวลา
09.00 น.
09.40 น.
10.20 น.
11.10 น.
13.00 น.
13.40 น.
14.20 น.
15.00 น.
09.00 น.
09.40 น.
10.20 น.
11.10 น.
09.00 น.
09.40 น.

ประเภท
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

สาย
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบรอง
รอบรอง
รอบรอง
รอบรอง
รอบชิง
รอบชิง

คู่แข่งขัน

หมายเหตุ

1A-2B
1B-2A
1C-2D
1D-2C
1A-2B
1B-2A
1C-2D
1D-2C

ผู้ชนะคู่ที่ 22 - ผู้ชนะคู่ที่ 24
ผู้ชนะคู่ที่ 23 - ผู้ชนะคู่ที่ 25
ผู้ชนะคู่ที่ 26 - ผู้ชนะคู่ที่ 28
ผู้ชนะคู่ที่ 27 - ผู้ชนะคู่ที่ 29
ผู้ชนะคู่ที่ 30 - ผู้ชนะคู่ที่ 31
ผู้ชนะคู่ที่ 32 - ผู้ชนะคู่ที่ 33

หมายเหตุ นักกีฬาต้องนาบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการก่อนทาการแข่งขันทุกครั้ง

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 16 –21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ สนามโรงยิมย์โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
สาย A
1. ร.ร.วัดหลวง
2. ร.ร.กีฬา
3. ร.ร.ละลมวิทยา

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
สาย B
สาย C
1. ร.ร.ศกว.
1. ร.ร.ร่องตาชุน
2. ร.ร.พิงพวย
2. ร.ร.โนนหนองสิม
3. ร.ร.กาแพง
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
สาย A

1. ร.ร.เคียวนา
2. ร.ร.หนองแคน
3. ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม
4.ร.ร.สะเดาใหญ่

สาย B
1. ร.ร.ค้อเมืองแสน
2. ร.ร.ภูสิงห์ฯ
3. ร.ร.กีฬา
4.ร.ร.โนนหนองสิม
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

1. ร.ร.บึงมะลู
2. ร.ร.ศกว.
3.ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร
4.ร.ร.เบญจประชาสรรค์
5.ร.ร.กีฬา
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
1. ร.ร.กีฬา
2. ร.ร.ศกว.

สาย D
1. ร.ร.บ้านลุมพุกฯ
2. ร.ร.กอกหัวนา
3. ร.ร.บ้านปราสาท

วันที่
คู่ที่
16 ส.ค.60 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17 ส.ค. 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
18 ส.ค. 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เวลา
ประเภท สาย รุ่น
08.30 น. หญิง
18 ปี
09.20 น. หญิง
18 ปี
10.10 น. หญิง
A 15 ปี
11.00 น. หญิง
B 15 ปี
11.50 น. หญิง
C 15 ปี
13.00 น. หญิง
D 15 ปี
13.50 น. ชาย
A 15 ปี
14.40 น. ชาย
A 15 ปี
15.30 น. ชาย
B 15 ปี
16.20 น. ชาย
B 15 ปี
17.10 น. หญิง
18 ปี
08.30 น. หญิง
18 ปี
09.20 น. หญิง
18 ปี
10.10 น. หญิง
A 15 ปี
11.00 น. หญิง
B 15 ปี
11.50 น. หญิง
D 15 ปี
13.00 น. ชาย
A 15 ปี
13.50 น. ชาย
A 15 ปี
14.40 น. ชาย
B 15 ปี
15.30 น. ชาย
B 15 ปี
16.20 น. หญิง
18 ปี
08.30 น. หญิง
18 ปี
09.20 น. หญิง
18 ปี
10.10 น. หญิง
A 15 ปี
11.00 น. หญิง
B 15 ปี
11.50 น. หญิง
D 15 ปี
13.00 น. ชาย
A 15 ปี
13.50 น. ชาย
A 15 ปี
14.40 น. ชาย
B 15 ปี
15.30 น. ชาย
B 15 ปี
16.20 น. หญิง
18 ปี

คู่แข่งขัน
หมายเหตุ
ร.ร.บึงมะลู-ร.ร.ศกว.
ร.ร.เขื่อนช้างฯ-ร.ร.เบญจประชาสรรค์
ร.ร.วัดหลวง-ร.ร.กีฬา
ร.ร.ศกว.-ร.ร.พิงพวย
ร.ร.ร่องตาชุน - ร.ร.โนนหนองสิม
ร.ร.บ้านลุมพุกฯ-ร.ร.กอกหัวนา
ร.ร.เคียวนา-ร.ร.สะเดาใหญ่
ร.ร.หนองแคน-ร.ร.ศรีสะอาด
ร.ร.กีฬา-ร.ร.โนนหนองสิม
ร.ร.ภูสิงห์ฯ-ร.ร.ค้อเมืองแสน
ร.ร.กีฬา-ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร
ร.ร.บึงมะลู-ร.ร.เบญจประชาสรรค์
ร.ร.ศกว. - ร.ร.เขื่อนช้างฯ
ร.ร.วัดหลวง - ร.ร.ละลมวิทยา
ร.ร.ศกว. - ร.ร.กาแพง
ร.ร.บ้านลุมพุกฯ-ร.ร.บ้านปราสาท
ร.ร.หนองแคน-ร.ร.เคียวนา
ร.ร.สะเดาใหญ่-ร.ร.ศรีสะอาด
ร.ร.โนนหนองสิม-ร.ร.ภูสิงห์ฯ
ร.ร.กีฬา-ร.ร.ค้อเมืองแสน
ร.ร.กีฬา-ร.ร.ศกว.
ร.ร.บึงมะลู-ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร
ร.ร.ศกว.-ร.ร.เบญจประชาสรรค์
ร.ร.กีฬา-ร.ร.ละลมวิทยา
ร.ร.กาแพง-ร.ร.พิงพวย
ร.ร.กอกหัวนา-ร.ร.บ้านปราสาท
ร.ร.เคียวนา-ร.ร.ศรีสะอาด
ร.ร.สะเดาใหญ่-ร.ร.หนองแคน
ร.ร.ค้อเมืองแสน-ร.ร.โนนหนองสิม
ร.ร.ภูสิงห์ฯ-ร.ร.กีฬา
ร.ร.กีฬา-ร.ร.บึงมะลู

หมายเหตุ นักกีฬาต้องนาบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการก่อนทาการแข่งขันทุกครั้ง

วันที่
19 ส.ค.

20 ส.ค.

21 ส.ค.

คู่ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

เวลา
ประเภท
09.00 น. หญิง
09.50 น. หญิง
10.40 น. หญิง
11.30 น. หญิง
13.00 น. ชาย
13.50 น. ชาย
14.40 น. ชาย
15.30 น. ชาย
09.00 น. หญิง
09.50 น. หญิง
10.40 น. ชาย
11.30 น. ชาย
13.00 น. หญิง
13.50 น. ชาย
09.00 น. หญิง
09.50 น. ชาย

สาย
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง
รอบรอง
รอบรอง
รอบรอง
รอบรอง
รอบชิง
รอบชิง

รุ่น
คู่แข่งขัน
หมายเหตุ
1A-2B
15 ปี
1B-2A
15 ปี
1C-2D
15 ปี
1D-2C
15 ปี
1A-2B
15 ปี
1B-2A
15 ปี
1C-2D
15 ปี
1D-2C
15 ปี
15 ปี ผู้ชนะคู่ที่ 32 - ผู้ชนะคู่ที่ 34
15 ปี ผู้ชนะคู่ที่ 33 - ผู้ชนะคู่ที่ 35
15 ปี ผู้ชนะคู่ที่ 36 - ผู้ชนะคู่ที่ 38
15 ปี ผู้ชนะคู่ที่ 37 - ผู้ชนะคู่ที่ 39
18 ปี ร.ร.กีฬา-ร.ร.เบญจประชาสรรค์
18 ปี
ร.ร.กีฬา-ร.ร.ศกว.
15 ปี ผู้ชนะคู่ที่ 40 - ผู้ชนะคู่ที่ 41
15 ปี ผู้ชนะคู่ที่ 42 - ผู้ชนะคู่ที่ 43

หมายเหตุ นักกีฬาต้องนาบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการก่อนลงทาการแข่งขันทุกครั้ง

