
 

 

 
ระเบียบการแข,งขันกีฬานักเรียนกลุ,มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ,มย,อยท่ี ๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

ว,าดHวย การแข,งขันกีฬานักเรียนกลุ,มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”แม,จันเกมสK” 

ประจำปLการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 เพ่ือเป(นการส.งเสริมให4นักเรียน นักศึกษา ได4มีโอกาสเข4าร.วมการแข.งขันกีฬาซ่ึงเป(นส.วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามแนวทางที่รัฐบาลได4กำหนดนโยบายด4านการกีฬา  โดยมุ.งเน4นการส.งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและ

โรงเรียน เพื่อส.งเสริมสุขภาพและเป(นจุดเริ่มต4นของการพัฒนากีฬากึ่งอาชีพ  และสนับสนุนการ แข.งขันกีฬา

ระดับประเทศและระดับนานาชาติอย.างเป(นระบบ  เพื่อเสริมสร4างเกียรติภูมิแก.ประเทศและความภูมิใจของชุมชน

และโรงเรียน เพื่อส.งเสริมสุขภาพและเป(นจุดเริ่มต4นของการพัฒนากีฬากึ่งอาชีพ  และสนับสนุนการ แข.งขันกีฬา

ระดับประเทศและระดับนานาชาติอย.างเป(นระบบ  เพื่อเสริมสร4างเกียรติภูมิแก.ประเทศและความภาคภูมิใจของ

ประชาชน  ตลอดจนส.งเสริมและปลูกฝRงค.านิยมที่ดีต.อการกีฬา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

จึงจัดการแข.งขันกีฬานักเรียน ภายในกลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยที่ ๓ ขึ้น เพื่อให4การ

ดำเนินการดังกล.าวเป(นไปด4วยความเรียบร4อย  จึงกำหนดระเบียบไว4ดังน้ี 

 ขHอที่ ๑ ระเบียบนี้เรียกว.า “ ระเบียบการแข,งขันกีฬากลุ,มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ,ม

ย,อยท่ี ๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย” 

 ขHอท่ี ๒ ระเบียบน้ีให4ใช4บังคับต้ังแต.วันถัดวันประกาศเป(นต4นไป 

 ขHอท่ี ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำส่ังอ่ืนใดท่ีขัดแย4งกับระเบียบน้ีให4ใช4ระเบียบน้ีแทน 

 ขHอท่ี ๔ คุณสมบัติของผูHสมัครเขHาแข,งขัน 

  ๔.๑ ต4องเป(นนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต4นและตอนปลายท่ีอยู.ใน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยท่ี ๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เชียงราย 



 

 

  ๔.๒ ต4องเป(นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู.ในสถานศึกษานั้น ๆ อย.างน4อย ๓๐ วัน นับตั้งแต.เป]ดเรียน

ภาคต4นของป̂การศึกษา ๒๕๕o และมีอายุไม.เกินรุ.นอุของกีฬาแต.ละชนิด ซ่ึงกำหนดไว4ท4ายระเบียบการแข.งขันฉบับ

น้ี 

  ๔.๓ นักเรียนคนหนึ่งคนใดจะส.งชื่อเข4าแข.งขันได4เพียง ๑ รุ.นอายุเท.านั้น ไม.จำกัดชนิดกีฬา ตาม

ข4อตกลงในท่ีประชุม นักเรียนท่ีมีช่ือและกำลังเรียนอยู.ใน ๒ โรงเรียน ไม.มีสิทธ์ิเข4าแข.งขัน 

  ๔.๔ โรงเรียนหรือนักเรียนท่ีเป(นนักกีฬาท่ีอยู.ในระหว.างถูกลงโทษห4ามแข.งขัน 

 ขHอท่ี ๕ ให4โรงเรียนท่ีเข4าร.วมการแข.งขันกีฬานักเรียนกลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยท่ี 

๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว.าด4วยการ

จัดการแข.งขันกีฬาโรงเรียน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และระเบียบกีฬานักเรียน กลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

เชียงราย กลุ.มย.อยที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อย.างเคร.งครัด หากโรงเรียนใดหรือ

นักเรียน นักกีฬาคนใดกระทำการอันเป(นฝeาฝfนต.อระเบียบและข4อบังคับดังกล.าว  กลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

เชียงราย กลุ.มย.อยท่ี ๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  กำหนดโทษไว4ดังน้ี 

  ๕.๑ ว.ากล.าว ตักเตือน 

  ๕.๒ ให4ปรับทีมเป(นแพ4 และตัดสินไม.ให4ส.งนักกีฬาเข4าร.วมแข.งขันกีฬาชนิดน้ัน 

  ๕.๓ ห4ามนักกีฬาผู4กระทำผิดระเบียบน้ี สมัครเข4าแข.งขันกีฬาชนิดน้ัน 

  ๕.๔ กลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเชียงราย  สามารถดำเนินคดีอาญาต.อเจ4าหน4าที่ หรือผู4บริหารโรงเรียน ในความผิดบางประเภท เช.น 

ปลอกแปลงเอกสาร หลักฐานทางราชการ เปลี่ยนตัวผู4เข4าแข.งขัน เป(นต4น โดยรายงานไปยังผู4บังคับบัญชาเพ่ือ

พิจารณาดำเนินการทางวินัยต.อไป 

 ขHอท่ี ๖  การสมัครเขHาแข,งขัน ให4ปฏิบัติดังน้ี 

  ๖.๑ กำหนดการรับสมัคร  ให4กลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยที่ ๓ สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  รับสมัครภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยส.ง

หลักฐานการรับสมัครท่ีเว็บไซตoท่ีโรงเรียนแม.จันวิทยาคมกำหนดไว4 

  ๖.๒ ในวันที่ยื่นสมัครเข4าแข.งขัน ให4โรงเรียนนำเอกสารและหลักฐานการสมัครเข4าแข.งขัน  ยื่นต.อ

เจ4าหน4าท่ีรับสมัครดังน้ี 

   ๖.๒.๑ หนังสือนำส.งสมัครเข4าแข.งขัน 

   ๖.๒.๒ ใบสมัครเข4าแข.งขันของกีฬาแต.ละคน จำนวน ๑ ชุด 



 

 

   ๖.๒.๓ ทะเบียนผู 4สมัครเข4าแข.งขันตามชนิดกีฬาแต.ละรุ .น พร4อมติดรูปถ.ายขนาด  

๑ น้ิว หรือแผงรูปถ.ายเป(นทีม 

   ๖.๒.๔ ใบแยกประเภทการแข.งขันตามชนิดกีฬาน้ัน ๆ 

   ๖.๒.๕ บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 

  ๖.๓ ในการยื่นใบสมัครเข4าแข.งขัน  โรงเรียนหรือผู4แทนที่สามารถตัดสินใจได4  จะต4องเป(นผู4ย่ืน

สมัครเป(นลายลักษณoอักษร  ในนามโรงเรียน ห4ามผู4ปกครอง นักกีฬา หรือบุคคลอ่ืนย่ืนแทน 

  ๖.๔ กลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเชียงราย  ได4รับเอกสารแล4ว  ทางโรงเรียนจะขอแก4ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอีกไม.ได4 และจะไม.คืน

เอกสาร หลักฐาน ไม.ว.ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

  ๖.๕ เมื่อพ4นกำหนดเวลารับสมัครในวันสุดท4ายของการรับสมัครกีฬาชนิดนั้น ๆ แล4ว  หาก

หลักฐานการสมัครไม.ครบ ให4ถือว.าผู4สมัครสละสิทธิ์การสมัครในป^นั้น  หากปรากฏว.าเอกสาร หลักฐานที่สมัครน้ัน

เป(นเท็จ ผู4ลงนามในใบสมัครน้ันต4องรับผิดชอบ จะอ4างว.าไม.ทราบข4อเท็จจริงท่ีตนประพฤติผิดระเบียบดังกล.าวไม.ได4  

กลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะถือว.าการ

สมัครคร้ังน้ันเป(นโมฆะต้ังแต.วันรับสมัคร และสามารถพิจารณาความผิดและลงโทษตามข4อ ๕ แห.งระเบียบน้ีได4 (ได4

ช้ีแจงและเป(นไปตามข4อท่ีตกลงในท่ีประชุม) 

 ขHอท่ี ๗ การแบ,งรุ,นนักกีฬา  ให4ถืออายุเป(นเกณฑoการนับป̂พุทธศักราชท่ีเกิด ดังน้ี 

  ๗.๑ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย  ไม.เกิดก.อนป̂พุทธศักราช ๒๕๕o 

  ๗.๒ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ หญิง ไม.เกิดก.อนป̂พุทธศักราช ๒๕๕o 

  ๗.๓ รุ.นไม.จำกัดอายุ  ชาย  ไม.จำกัดป̂พุทธศักราชท่ีเกิด 

  ๗.๔ รุ.นไม.จำกัดอายุ  หญิง ไม.จำกัดป̂พุทธศักราชท่ีเกิด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ขHอท่ี ๘ ชนิดกีฬาท่ีจัดการแข,งขัน มีชนิดกีฬาดังน้ี 

ท่ี ชนิดกีฬา 
ไม,เกิน ๑๕ ปL ไม,จำกัดอายุ 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

๑ ฟุตบอล /  / /  

๒ ฟุตซอล /  / /  

๓ บาสเกตบอล / / / /  

๔ วอลเล.ยoบอล / / / /  

๕ เซปRกตะกร4อ / / / /  

๖ เปตอง / / / /  

๗ เทเบิลเทนนิส / / / /  

๘ วู4ดบอล / / / /  

๙ E SPORT / / / /  

๑o กรีฑา / / / /  
                            

 ขHอท่ี ๙ กำหนดการแข,งขัน  

  กำหนดการแข.งขันระหว.างวันท่ี ๑๘ – ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 ขHอท่ี ๑๐ การรักษามารยาท 

  ๑๐.๑ ครูผู4ควบคุม ครูผู4ฝ~กสอน และนักกีฬา ต4องยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการผู4ตัดสินท่ี

ทำหน4าท่ีในคร้ังน้ีทุกกรณี 

  ๑๐.๒ ตลอดเวลาการแข.งขัน ครูผู4ควบคุม ครูผู4ฝ~กสอน และนักกีฬา ต4องประพฤติตนให4เหมาะสม 

และต4องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาโดยเคร.งครัด 

  ๑๐.๓ ในวันแข.งขัน นักกีฬาคนใด หรือทีมใดมีเจตนาท่ีจะไม.ลงสนามแข.งขัน หรือเจตนาท่ีจะผละ

ออกจากการแข.งขัน และไม.ร.วมแข.งขันต.อไป ถือว.าเป(นการผิดมารยาทอย.างร4ายแรง 

 ขHอท่ี ๑๑  การแต,งกาย  นักกีฬาทุกคนต4องแต.งกายให4ถูกต4องตามกติกาของกีฬาชนิดน้ัน ๆ  

 

 

 



 

 

 ขHอท่ี ๑๒ การประทHวง  

  ๑๒.๑ การประท4วงทางเทคนิค ให4ย่ืนประท4วงภายใน ๓๐ นาที หลังการแข.งขันส้ินสุดลง 

  ๑๒.๒ การประท4วงคุณสมบัติของนักกีฬา  ให4ยื่นประท4วงได4ตลอดการแข.งขัน และให4มีผลเฉพาะ

รอบน้ัน ๆ 

  ๑๒.๓ ในการยื่นประท4วง ต4องทำเป(นลายลักษณoอักษร โดยผู4บริหารโรงเรียน ประธานกลุ.ม

โรงเรียน หรือผู4แทนที่ได4รับมอบหมายเป(นลายลักษณoอักษร พร4อมเงินประกันค.าประท4วง ครั้งละ ๕๐๐ บาท  ถ4า

ผลการประท4วงเป(นความจริง ให4คืนเงินประกันค.าประท4วง  ถ4าไม.เป(นความจริง ให4ริบเงินประกันค.าประท4วง  และ

ให4ตกเป(นกรรมสิทธ์ิของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข.งขัน 

  ๑๒.๔ นักกีฬาทุกทีมมีสิทธ์ิขอตรวจรายช่ือ และหลักฐานการสมัครของคู.แข.งขันได4 

 ขHอที่ ๑๓ การไม,มาแข,งขันตามกำหนดในวันแข,งขัน  ทีมใดไม.มาทำการแข.งขันตามกำหนดเวลาใน

ตารางการแข.งขันโดยไม.แจ4งเป(นลายลักษณoอักษรให4คณะกรรมการจัดการแข.งขันทราบล.วงหน4าก.อนการแข.งขัน 

๒๔ ชั่วโมง  คณะกรรมการจัดการแข.งขันจะตัดสิทธิ์ให4นักกีฬาทีมนั้นหมดสิทธิ์ในการแข.งขันตลอดไปในป^นั้น ๆ 

และห4ามส.งเข4าแข.งขันในป̂ถัดไปอีก ๑ ป̂ 

 ขHอที่ ๑๔ ในวันแข.งขัน นักกีฬาทีมใดไม.มีครูผู4ควบคุมพาทีมนักกีฬามาทำการแข.งขัน  จะตัดสิทธิ์ ห4ามทีม

น้ันแข.งขันในคร้ังน้ัน และถือว.าทีมคู.แข.งขันท่ีมีคุณสมบัติถูกต4อง ครบถ4วนเป(นผู4ชนะ 

 ขHอท่ี ๑๕ รางวัลในการแข,งขัน  

  ชนะเลิศ   ได4รับถ4วยรางวัลพร4อมเกียรติบัตร 

  รองชนะเลิศ   ได4รับถ4วยรางวัลพร4อมเกียรติบัตร 

  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได4รับเกียรติบัตร 

 ขHอท่ี ๑๖ รายละเอียดการแข,งขัน ระเบียบการแข.งขันกีฬาชนิดต.าง ๆ มีดังน้ี 

 

 


