
 

 

 
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.วนหน่ึงของ

การศึกษา ตามแนวทางท่ีรัฐบาลได4กำหนดนโยบายด4านการกีฬา  โดยมุ.งเน4นการส.งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับ

ชุมชนและโรงเรียน เพ่ือส.งเสริมสุขภาพและเป(นจุดเร่ิมต4นของการพัฒนากีฬาก่ึงอาชีพ  และสนับสนุนการ 

แข.งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติอย.างเป(นระบบ  เพ่ือเสริมสร4างเกียรติภูมิแก.ประเทศและความ

ภูมิใจของชุมชนและโรงเรียน เพ่ือส.งเสริมสุขภาพและเป(นจุดเร่ิมต4นของการพัฒนากีฬาก่ึงอาชีพ  และ

สนับสนุนการ แข.งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติอย.างเป(นระบบ  เพ่ือเสริมสร4างเกียรติภูมิแก.

ประเทศและความภาคภูมิใจของประชาชน  ตลอดจนส.งเสริมและปลูกฝRงค.านิยมท่ีดีต.อการกีฬา  สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จึงจัดการแข.งขันกีฬานักเรียน ภายในกลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

เชียงราย กลุ.มย.อยท่ี ๓ ข้ึน เพ่ือให4การดำเนินการดังกล.าวเป(นไปด4วยความเรียบร4อย  จึงกำหนดระเบียบไว4

ดังน้ี 

 ขHอท่ี ๑ ระเบียบน้ีเรียกว.า “ ระเบียบการแข,งขันกีฬากลุ,มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย 

กลุ,มย,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(นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู.ในสถานศึกษาน้ัน ๆ อย.างน4อย ๓๐ วัน นับต้ังแต.เป]ด

เรียนภาคต4นของป̂การศึกษา ๒๕๕o และมีอายุไม.เกินรุ.นอุของกีฬาแต.ละชนิด ซ่ึงกำหนดไว4ท4ายระเบียบการ

แข.งขันฉบับน้ี 



 

 

  ๔.๓ นักเรียนคนหน่ึงคนใดจะส.งช่ือเข4าแข.งขันได4เพียง ๑ รุ.นอายุเท.าน้ัน ไม.จำกัดชนิดกีฬา 

ตามข4อตกลงในท่ีประชุม นักเรียนท่ีมีช่ือและกำลังเรียนอยู.ใน ๒ โรงเรียน ไม.มีสิทธ์ิเข4าแข.งขัน 

  ๔.๔ โรงเรียนหรือนักเรียนท่ีเป(นนักกีฬาท่ีอยู.ในระหว.างถูกลงโทษห4ามแข.งขัน 

 ขHอท่ี ๕ ให4โรงเรียนท่ีเข4าร.วมการแข.งขันกีฬานักเรียนกลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.ม

ย.อยท่ี ๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว.า

ด4วยการจัดการแข.งขันกีฬาโรงเรียน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และระเบียบกีฬานักเรียน กลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยท่ี ๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อย.างเคร.งครัด หากโรงเรียน

ใดหรือนักเรียน นักกีฬาคนใดกระทำการอันเป(นฝeาฝfนต.อระเบียบและข4อบังคับดังกล.าว  กลุ.มโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยท่ี ๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  กำหนดโทษไว4

ดังน้ี 

  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.อยท่ี ๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเชียงราย  สามารถดำเนินคดีอาญาต.อเจ4าหน4าท่ี หรือผู4บริหารโรงเรียน ในความผิดบางประเภท 

เช.น ปลอกแปลงเอกสาร หลักฐานทางราชการ เปล่ียนตัวผู4เข4าแข.งขัน เป(นต4น โดยรายงานไปยังผู4บังคับบัญชา

เพ่ือพิจารณาดำเนินการทางวินัยต.อไป 

 ขHอท่ี ๖  การสมัครเขHาแข,งขัน ให4ปฏิบัติดังน้ี 

  ๖.๑ กำหนดการรับสมัคร  ให4กลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยท่ี ๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  รับสมัครภายในวันท่ี 21 พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

โดยส.งหลักฐานการรับสมัครท่ีเว็บไซตoท่ีโรงเรียนแม.จันวิทยาคมกำหนดไว4 

  ๖.๒ ในวันท่ีย่ืนสมัครเข4าแข.งขัน ให4โรงเรียนนำเอกสารและหลักฐานการสมัครเข4าแข.งขัน  

ย่ืนต.อเจ4าหน4าท่ีรับสมัครดังน้ี 

   ๖.๒.๑ หนังสือนำส.งสมัครเข4าแข.งขัน 

   ๖.๒.๒ ใบสมัครเข4าแข.งขันของกีฬาแต.ละคน จำนวน ๑ ชุด 

   ๖.๒.๓ ทะเบียนผู4สมัครเข4าแข.งขันตามชนิดกีฬาแต.ละรุ.น พร4อมติดรูปถ.ายขนาด  

๑ น้ิว หรือแผงรูปถ.ายเป(นทีม 

   ๖.๒.๔ ใบแยกประเภทการแข.งขันตามชนิดกีฬาน้ัน ๆ 

   ๖.๒.๕ บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 



 

 

  ๖.๓ ในการย่ืนใบสมัครเข4าแข.งขัน  โรงเรียนหรือผู4แทนท่ีสามารถตัดสินใจได4  จะต4องเป(นผู4

ย่ืนสมัครเป(นลายลักษณoอักษร  ในนามโรงเรียน ห4ามผู4ปกครอง นักกีฬา หรือบุคคลอ่ืนย่ืนแทน 

  ๖.๔ กลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยท่ี ๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเชียงราย  ได4รับเอกสารแล4ว  ทางโรงเรียนจะขอแก4ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมอีกไม.ได4 และจะไม.

คืนเอกสาร หลักฐาน ไม.ว.ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

  ๖.๕ เม่ือพ4นกำหนดเวลารับสมัครในวันสุดท4ายของการรับสมัครกีฬาชนิดน้ัน ๆ แล4ว  หาก

หลักฐานการสมัครไม.ครบ ให4ถือว.าผู4สมัครสละสิทธ์ิการสมัครในป̂น้ัน  หากปรากฏว.าเอกสาร หลักฐานท่ีสมัคร

น้ันเป(นเท็จ ผู4ลงนามในใบสมัครน้ันต4องรับผิดชอบ จะอ4างว.าไม.ทราบข4อเท็จจริงท่ีตนประพฤติผิดระเบียบ

ดังกล.าวไม.ได4  กลุ.มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยท่ี ๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา จะถือว.าการสมัครคร้ังน้ันเป(นโมฆะต้ังแต.วันรับสมัคร และสามารถพิจารณาความผิดและลงโทษ

ตามข4อ ๕ แห.งระเบียบน้ีได4 (ได4ช้ีแจงและเป(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 ต4องยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการผู4

ตัดสินท่ีทำหน4าท่ีในคร้ังน้ีทุกกรณี 

  ๑๐.๒ ตลอดเวลาการแข.งขัน ครูผู4ควบคุม ครูผู4ฝ~กสอน และนักกีฬา ต4องประพฤติตนให4

เหมาะสม และต4องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาโดยเคร.งครัด 

  ๑๐.๓ ในวันแข.งขัน นักกีฬาคนใด หรือทีมใดมีเจตนาท่ีจะไม.ลงสนามแข.งขัน หรือเจตนาท่ีจะ

ผละออกจากการแข.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  ให4ย่ืนประท4วงได4ตลอดการแข.งขัน และให4มีผล

เฉพาะรอบน้ัน ๆ 

  ๑๒.๓ ในการย่ืนประท4วง ต4องทำเป(นลายลักษณoอักษร โดยผู4บริหารโรงเรียน ประธานกลุ.ม

โรงเรียน หรือผู4แทนท่ีได4รับมอบหมายเป(นลายลักษณoอักษร พร4อมเงินประกันค.าประท4วง คร้ังละ ๕๐๐ บาท  

ถ4าผลการประท4วงเป(นความจริง ให4คืนเงินประกันค.าประท4วง  ถ4าไม.เป(นความจริง ให4ริบเงินประกันค.าประท4วง  

และให4ตกเป(นกรรมสิทธ์ิของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข.งขัน 

  ๑๒.๔ นักกีฬาทุกทีมมีสิทธ์ิขอตรวจรายช่ือ และหลักฐานการสมัครของคู.แข.งขันได4 

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

ตารางการแข.งขันโดยไม.แจ4งเป(นลายลักษณoอักษรให4คณะกรรมการจัดการแข.งขันทราบล.วงหน4าก.อนการ

แข.งขัน ๒๔ ช่ัวโมง  คณะกรรมการจัดการแข.งขันจะตัดสิทธ์ิให4นักกีฬาทีมน้ันหมดสิทธ์ิในการแข.งขันตลอดไป

ในป̂น้ัน ๆ และห4ามส.งเข4าแข.งขันในป̂ถัดไปอีก ๑ ป̂ 

 ขHอท่ี ๑๔ ในวันแข.งขัน นักกีฬาทีมใดไม.มีครูผู4ควบคุมพาทีมนักกีฬามาทำการแข.งขัน  จะตัดสิทธ์ิ ห4าม

ทีมน้ันแข.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ระเบียบการแข,งขันฟุตบอล 

 

๑. การแบ,งรุ,น มีการแบ.งรุ.นการแข.งขันดังน้ี 

๑.๑ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย 

๑.๒ รุ.นไม.จำกัดอายุ ชาย 

๑.๓ รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง 

๒. จำนวนนักกีฬาท่ีส,งเขHาแข,งขัน 

๒.๑ โรงเรียนท่ีส.งทีมฟุตบอลเข4าแข.งขัน ต4องส,งรายช่ือ ๒๕ คน แต.เวลาแข,งขันจะส,งไดH ๑๘ คน พร4อม

เอกสารตามระเบียบการรับสมัคร 

๒.๒ หมายเลขประจำตัวนักกีฬา  จะมีหมายเลข ๑ – ๙๙ เท.าน้ัน 

๒.๓ หมายเลขเส้ือนักกีฬา  จะต4องตรงกับหมายเลขประจำตัวนักกีฬาในบัญชีรายช่ือและทะเบียนรูปถ.ายท่ีย่ืน

ต.อคณะกรรมการจัดการแข.งขัน  จะขอเปล่ียนแปลงใด ๆ ไม.ได4ท้ังส้ิน 

๒.๔ นักกีฬาท่ีส.งรายช่ือเข4าแข.งขันจะต4องมีคุณสมบัติถูกต4องตามระเบียบการแข.งขันกีฬานักเรียนกลุ.มโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ.มย.อยท่ี ๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย   

๒.๕ โรงเรียนท่ีไม.ปฏิบัติตามระเบียบการแข.งขัน  คณะกรรมการจัดการแข.งขันจะพิจารณาลงโทษถอนทีม

โรงเรียนน้ันออกจากการแข.งขันทันที 

๓. การดำเนินการแข,งขัน 

๓.๑ กติกาการแข,งขันนอกจากท่ีระบุในระเบียบน้ี  ให4ใช4กติกาการแข.งขันของสหพันธoฟุตบอลนานาชาติ(FIFA) 

ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแห.งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภo หรือสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแห.ง

ประเทศไทยประกาศใช4อยู.ในปRจจุบัน 

๓.๒ การส,งช่ือผูHเขHาแข,งขันในวันแข.งขัน  ครูผู4ควบคุมทีมต4องนำนักกีฬาไปรายงานตัวต.อเจ4าหน4าท่ีควบคุม

การแข.งขัน ณ สนามแข.งขันก.อนเวลาการแข.งขันไม,นHอยกว,า ๓๐ นาที  เม่ือถึงกำหนดเวลาการแข.งขันแล4วทีม

ใดมีผูHเล,นนHอยกว,า ๗ คน  ให4ปรับทีมน้ันแพ4ในการแข.งขันคร้ังน้ัน และต4องมาทำการแข.งขันในคร้ังต.อไปตาม

กำหนดการแข.งขัน 

๓.๓ การเปล่ียนตัวผูHเล,น  ในระหว.างการแข.งขัน อนุญาตให4เปล่ียนตัวผู4เล.นได4ทีมละ ๕ คน 



 

 

๓.๔ ทีมใดท่ีไม.พร4อมท่ีจะลงทำการแข.งขัน  เม่ือผู4ตัดสินให4สัญญาณเรียกให4ลงทำการแข.งขันภายในเวลา ๑๕ 

นาที ให4ปรับเปbนแพHในการแข.งขันคร้ังน้ันและต4องมาทำการแข.งขันในคร้ังต.อไป 

ตามกำหนดการแข.งขัน 

 

๓.๕ กำหนดเวลาการแข,งขัน 

 รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย   คร่ึงเวลาละ ๓o นาที พักระหว.างคร่ึง ๑๐ นาที 

 รุ.นไม.จำกัดอายุ ชาย  คร่ึงเวลาละ ๓๕ นาที พักระหว.างคร่ึง ๑๐ นาที 

 รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง  คร่ึงเวลาละ ๒๕ นาที พักระหว.างคร่ึง ๑๐ นาที 

๓.๖ อุปกรณoและสนามท่ีใช4ในการแข.งขันทุกรุ.นอายุ ใช4ลูกบอล เบอรo ๕ ขนาดมาตรฐาน 

๓.๗ รองเทHาท่ีใช4ในการแข.งขัน ทุกรุ.นอายุ ให4ใส.รองเท4าผ4าใบหรือรองเท4าฟุตบอล ห4ามใช4เท4าเปล.าและต4อง

สวมถุงเท4ายาว 

๓.๘ การแข,งขันรอบแรก  หากมีทีมใดได4คะแนนเท.ากัน  ให4ใช4วิธีการจับสลากเป(นวิธีการตัดสิน  ทีมใดชนะใน

การจับสลาก ให4ทีมน้ันเข4าเข4าทำการแข.งขันในรอบต.อไป 

๓.๙ การแข,งขันรอบสองจนถึงรอบรองชนะเลิศ  หากปรากฏว.าเสมอกัน ไม.มีการต.อเวลา หาทีมท่ีชนะโดย

การยิงประตู ณ จุดโทษ สำหรับผู4ท่ีจะเตะลูกโทษจะต4องเป(นผู4เล.นท่ีอยู.ในสนามแข.งขันก.อนหมดเวลาการ

แข.งขันเท.าน้ัน ทีมใดฝeาฝfน ปรับเป(นแพ4 

๓.๑๐ รอบรองชนะเลิศ ทีมท่ีแพ4ได4รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร.วมกัน ทีมชนะเข4ารอบชิงชนะเลิศ 

๓.๑๑ รอบชิงชนะเลิศ ถ4าปรากฏผลการแข.งขันเสมอกัน  ให4ต.อเวลาการแข.งขันออกไปคร่ึงละ ๑๐ นาที 

เปล่ียนแดนโดยไม.หยุดพัก ถ4าปรากฏผลการแข.งขันยังเสมอกันอีก ให4ใช4วิธีเตะลูกโทษ ณ จุดโทษ เพ่ือหาทีม

ชนะเลิศเพียงทีมเดียว 

๓.๑๒ คะแนนการแข.งขัน ให4ถือเกณฑoดังน้ี 

 ทีมท่ีชนะ  ได4 ๓ คะแนน 

 ทีมท่ีเสมอ  ได4 ๑ คะแนน 

 ทีมท่ีแพ4  ได4 ๐ คะแนน 

 ทีมท่ีไม.มาทำการแข.งขัน ได4 ๐  คะแนน 

๓.๑๓ นักกีฬาท่ีถูกกรรมการตัดสินให4คาดโทษหรือ โดนทำโทษ 

 ใบเหลือง ๒ คร้ัง ห4ามลงทำการแข.งขันในคร้ังถัดไป ๑ คร้ัง 

 ใบแดง  ๑  คร้ัง ห4ามลงทำการแข.งขันในคร้ังถัดไป ๑ คร้ัง 

 



 

 

ทีมใดฝeาฝfนส.งนักกีฬาท่ีถูกกรรมการตัดสินคาดโทษลงทำการแข.งขัน ให4ปรับเป(นแพ4ในการแข.งขันคร้ังน้ันทันที 

(การล4าง ใบเหลือง,ใบแดง ใช4ในรอบ 2 ของการแข.งขัน ตามข4อตกลงในท่ีประชุม 

หลักฐานของนักกีฬาท่ีต4องนำส.งต.อคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

๑. แผงรูปท่ีสมัครในระบบลงทะเบียน 

๒. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน / ปพ.๗ 

ตารางแบ,งสายการแข,งขันฟุตบอล 

รุ,นอายุไม,เกิน 15 ปL ชาย 

สาย A สาย B 

1. โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4. โรงเรียนแม.จันวิทยาคม 

2. โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 5. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหoแม.จัน 6. โรงเรียนแม.สายประสิทธ์ิศาสตรo 

- 7. โรงเรียนจันจว4าวิทยาคม 

 

รุ,นไม,จำกัดอายุ  ชาย 

สาย A สาย B 

1. โรงเรียนบ4านแซววิทยาคม 4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหoแม.จัน 

2. โรงเรียนแม.จันวิทยาคม 5. โรงเรียนแม.สายประสิทธ์ิศาสตรo 

3. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม - 

 

รุ,น ไม,จำกัดอายุหญิง 

พบกันหมด 

1. โรงเรียนแม.จันวิทยาคม 

2. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหoแม.จัน 

4. โรงเรียนบ4านแซววิทยาคม 

 

 

 

 



 

 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม 

คู,ท่ี เวลา สาย รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

1 10.00 – 11.15 น. B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย แม.จัน - แม.สาย   

2 11.15 – 12.30 น. B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย เชียงแสน - จันจว4า   

3 12.30 – 13.45 น. A แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย ถ้ำปลา - ดอยหลวง   

4 13.45 – 15.00 น. B แรก ไม.จำกัดอายุชาย ศึกษา ฯ - แม.สาย   

5 15.00 – 16.15 น. A แรก ไม.จำกัดอายุชาย แม.จัน - บ4านแซว   

 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม 

คู,ท่ี เวลา สาย รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

6 09.00 – 10.15 น. - - ไม.จำกัดอายุหญิง บ4านแซว - ศึกษา ฯ   

7 10.15 – 11.30 น. B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย แม.จัน - เชียงแสน   

8 11.30 – 12.45 น. B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย แม.สาย  - จันจว4า   

9 12.45 – 14.00 น. A แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย ถ้ำปลา - ศึกษา ฯ   

10 14.00 – 15.15 น. A แรก ไม.จำกัดอายุชาย แม.จัน - เชียงแสน   

11 15.15 – 16.30 น - - ไม.จำกัดอายุหญิง แม.จัน - เชียงแสน   

 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม 

คู,ท่ี เวลา สาย รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

12 09.00 – 10.15 น. B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย แม.จัน - จันจว4า   

13 10.15 – 11.30 น. B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย เชียงแสน - แม.สาย   

14 11.30 – 12.45 น. A แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย ดอยหลวง - ศึกษา ฯ   

15 12.45 – 14.00 น. A แรก ไม.จำกัดอายุชาย บ4านแซว - เชียงแสน   

16 14.00 – 15.15 น. - - ไม.จำกัดอายุหญิง เชียงแสน - บ4านแซว   

17 15.15 – 16.30 น - - VIP เหลือ - ดำ   

 

 

 

 



 

 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม 

คู,ท่ี เวลา สาย รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

18 09.00 – 10.15 น. - - ไม.จำกัดอายุหญิง แม.จัน - บ4านแซว   

19 10.15 – 11.30 น. - - ไม.จำกัดอายุหญิง ศึกษา ฯ - เชียงแสน   

20 11.30 – 12.45 น. - รอง ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย 1 A  –  2 B   

21 12.45 – 14.00 น. - รอง ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย 1 B  –  2 A   

22 14.00 – 15.15 น. - รอง ไม.จำกัดอายุชาย 1 A  –  2 B   

23 15.15 – 16.30 น - รอง ไม.จำกัดอายุชาย 1 B  –  2A   

 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม 

คู,ท่ี เวลา รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

24 10.30 – 11.30 น. - ไม.จำกัดอายุหญิง แม.จัน – ศึกษา ฯ   

25 11.30 – 13.00 น. ชิง ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย 
ชนะคู,ท่ี 20 – ชนะคู,ท่ี 21 

………… - ………… 
  

26 13.00 – 15.00 น. ชิง ไม.จำกัดอายุชาย 
ชนะคู,ท่ี 22 – ชนะคู,ท่ี 23  

………… - ………… 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ระเบียบการแข,งขันฟุตซอล 

 

๑. การแบ,งรุ,น มีการแบ.งรุ.นการแข.งขันดังน้ี 

รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย   รุ.นไม.จำกัดอายุ ชาย   รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง 

๒. จำนวนนักกีฬาท่ีส,งเขHาแข,งขัน 

โรงเรียนท่ีส.งทีมฟุตบอลเข4าแข.งขัน ต4องส,งรายช่ือ ๑๕ คน พร4อมเอกสารตามระเบียบการรับ 

สมัคร  หมายเลขประจำตัวนักกีฬา  จะมีหมายเลข ๑ – ๙๙ เท.าน้ัน และต4องตรงกับหมายเลขในบัญชีรายช่ือ

ท่ีย่ืนต.อสมัครไว4 

๓. กติกาการแข,งขัน ให4ใช4กติกาการแข.งขันของสหพันธoฟุตซอลนานาชาติซ่ึงสมาคมฟุตซอลแห.งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภo หรือท่ีสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแห.งประเทศไทยประกาศใช4อยู.ใน

ปRจจุบัน 

๔. การส,งช่ือผูHเขHาแข,งขัน  ครูผู4ควบคุมทีมต4องนำนักกีฬาไปรายงานตัวต.อเจ4าหน4าท่ีควบคุมการแข.งขัน ณ 

สนามแข.งขันก.อนเวลาการแข.งขันไม,นHอยกว,า ๓๐ นาที   

๕. การเปล่ียนตัวผูHเล,น  ในระหว.างการแข.งขัน อนุญาตให4เปล่ียนตัวผู4เล.นได4ตลอดเวลาการแข,งขัน 

๖. ทีมใดท่ีไม.พร4อมท่ีจะลงทำการแข.งขัน  เม่ือผู4ตัดสินให4สัญญาณเรียกให4ลงทำการแข.งขันภายในเวลา  

๑๕ นาที ให4ปรับเปbนแพHในการแข.งขันคร้ังน้ัน 

๗. กำหนดเวลาการแข,งขัน ทุกรุ.นอายุ ใช4เวลา คร่ึงเวลาละ ๒๐ นาที (เวลาไหล)พักระหว.างคร่ึง ๕ นาที 

๘. ใช4ลูกบอล เบอรo ๓.๕ ขนาดมาตรฐาน ในทุกรุ.นอายุ 

๙. รองเทHาท่ีใช4ในการแข.งขัน ทุกรุ.นอายุ ให4ใส.รองเท4าผ4าใบ ห4ามใช4เท4าเปล.าเด็ดขาด 

๑๐. การแข,งขันรอบแรก  หากปรากฏว.าคะแนนเสมอกัน ให4ใช4วิธีจับฉลากหาทีมเข4าแข.งขันในรอบต.อไป๑๑. 

การแข,งขันรอบสอง  หากปรากฏว.าคะแนนเสมอกัน ไม.มีการต.อเวลา หาทีมท่ีชนะโดยการยิงประตู ณ จุด

โทษ ฝeายละ ๕ ลูก หากเสมอกันอีก ให4เตะลูกโทษ ณ จุดโทษ คนต.อคน จนกว.าจะได4ผู4ชนะสำหรับผู4ท่ีจะเตะ

ลูกโทษจะต4องเป(นผู4เล.นท่ีอยู.ในสนามแข.งขันก.อนหมดเวลาการแข.งขันเท.าน้ัน ทีมใด 

ฝeาฝfน ปรับเป(นแพ4 

๑๒. รอบรองชนะเลิศ ทีมท่ีแพ4ได4รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร.วมกัน ทีมชนะเข4ารอบชิงชนะเลิศ 



 

 

๑๓. รอบชิงชนะเลิศ ถ4าปรากฏผลการแข.งขันเสมอกัน  ให4ใช4วิธีเตะลูกโทษ ณ จุดโทษ เพ่ือหาทีมชนะเลิศ

เพียงทีมเดียว 

 

๑๔. คะแนนการแข,งขัน ให4ถือเกณฑoดังน้ี 

 ทีมท่ีชนะ  ได4 ๓ คะแนน 

 ทีมท่ีเสมอ  ได4 ๑ คะแนน 

 ทีมท่ีแพ4  ได4 ๐ คะแนน 

 ทีมท่ีไม.มาทำการแข.งขัน ได4 ๐  คะแนน 

๑๕. นักกีฬาท่ีถูกกรรมการตัดสินให4คาดโทษหรือ โดนทำโทษ 

 ใบเหลือง ๒ คร้ัง ห4ามลงทำการแข.งขันในคร้ังถัดไป ๑ คร้ัง 

 ใบแดง  ๑  คร้ัง ห4ามลงทำการแข.งขันในคร้ังถัดไป ๑ คร้ัง 

ทีมใดฝeาฝfนส.งนักกีฬาท่ีถูกกรรมการตัดสินคาดโทษลงทำการแข.งขัน ให4ปรับเป(นแพ4ในการแข.งขันคร้ังน้ันทันที 

(ตามข4อตกลงในท่ีประชุม)  

(การล4าง ใบเหลือง,ใบแดง ใช4ในรอบ 2 ของการแข.งขัน ตามข4อตกลงในท่ีประชุม) 

หลักฐานของนักกีฬาท่ีต4องนำส.งต.อคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

๑. แผงรูปท่ีสมัครในระบบลงทะเบียน 

๒. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน / ปพ.๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแบ,งสายการแข,งขันฟุตซอล  แข,งขัน ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนแม,จันวิทยาคม 

รุ,นอายุไม,กำจัดอายุ ชาย 

สาย A สาย B 

1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหoแม.จัน 6. โรงเรียนแม.จันวิทยาคม 

2.โรงเรียนบ4านแซววิทยาคม 7. โรงเรียนแม.สายประสิทธ์ิศาสตรo 

3. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 8. โรงเรียนจันจว4าวิทยาคม 

4.โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 9.โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 

5.โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  

 

รุ,นไม,จำกัดอายุ หญิง 

สาย A 

1.โรงเรียนแม.จันวิทยาคม 

2.โรงเรียนบ4านแซววิทยาคม 

3.โรงเรียนศึกษาสงเคราะหoแม.จัน 

4.โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 

5.โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนแม,จันวิทยาคม 

คู,ท่ี เวลา สาย รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

1 09.00 น. A แรก ไม#จำกัดหญิง แม.จัน – บ4านแซว   

2 10.00 น. A แรก ไม#จำกัดหญิง ศึกษา – ดอยหลวง   

3 11.00 น. A แรก ไม.กำจัดชาย ศึกษา – บ4านแซว   

4 12.00 น. A แรก ไม.กำจัดชาย เชียงแสน – ถ้ำปลา   

5 13.00 น. B แรก ไม.กำจัดชาย แม.จัน – แม.สาย   

6 14.00 น. B แรก ไม.กำจัดชาย จันจว4า – ดอยหลวง   

7 15.00 น. A แรก ไม#จำกัดหญิง บ4านแซว – ศึกษา   

8 16.00 น. A แรก ไม.กำจัดชาย ศึกษา – สันติ   

9 17.00 น. A แรก ไม#จำกัดหญิง แม.จัน – ถ้ำปลา   

 

 



 

 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม 

คู,ท่ี เวลา สาย รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

10 09.00 น A แรก ไม#จำกัดหญิง แม.จัน – ดอยหลวง   

11 10.00 น. A แรก ไม.กำจัดชาย บ4านแซว – เชียงแสน   

12 11.00 น. A แรก ไม.กำจัดชาย สันติ – ถ้ำปลา   

13 12.00 น. A แรก ไม#จำกัดหญิง บ4านแซว – ดอยหลวง   

14 13.00 น. A แรก ไม#จำกัดหญิง ศึกษา – ถ้ำปลา   

15 14.00 น. B แรก ไม.กำจัดชาย แม.จัน – จันจว4า   

16 15.00 น. B แรก ไม.กำจัดชาย แม.สาย – ดอยหลวง   

17 16.00 น. A แรก ไม.กำจัดชาย บ4านแซว –ถ้ำปลา   

18 17.00 น. A แรก ไม.กำจัดชาย สันติ – เชียงแสน   

 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม 

คู,ท่ี เวลา สาย รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

19 09.00 น. A แรก ไม#จำกัดหญิง แม.จัน – ศึกษา   

20 10.00  น. A แรก ไม#จำกัดหญิง บ4านแซว – ถ้ำปลา   

21 11.00 น. A แรก ไม.กำจัดชาย ศึกษา – ถ้ำปลา   

22 12.00 น. A แรก ไม.กำจัดชาย สันติ – บ4านแซว   

23 13.00 น. B แรก ไม.กำจัดชาย แม.สาย – จันจว4า   

24 14.00 น. B แรก ไม.กำจัดชาย แม.จัน – ดอยหลวง   

25 15.00 น. A แรก ไม.กำจัดชาย ศึกษา – เชียงแสน   

26 16.00 น. A แรก ไม#จำกัดหญิง ดอยหลวง – ถ้ำปลา   

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม 

คู,ท่ี เวลา สาย รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

27 09.00 น.  รอง ไม#เกิน 15 ป, ชาย ท่ี 1สาย A – ท่ี 2สาย B   

28 10.00 น.  รอง ไม#เกิน 15 ป, ชาย ท่ี 1สาย B – ท่ี 2สาย A   

29 11.00 น.  รอง ไม.กำจัดชาย ท่ี 1สาย A – ท่ี 2สาย B   

30 13.00 น.  รอง ไม.กำจัดชาย ท่ี 1สาย B – ท่ี 2สาย A   

31 14.00 น.  รอง ไม#จำกัดหญิง ท่ี 1สาย A – ท่ี 2สาย B   

32 15.00 น.  รอง ไม#จำกัดหญิง ท่ี 1สาย B – ท่ี 2สาย A   

 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม 

คู,ท่ี เวลา รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

33 10.00 น ชิง ไม#เกิน 15 ป3ชาย ชนะคู.ท่ี 27 – ชนะคู.ท่ี 28   

34 11.00 น ชิง ไม#กำจัดอายุชาย ชนะคู.ท่ี 29 – ชนะคู.ท่ี 30   

35 14.00 น ชิง ไม#จำกัดหญิง ชนะคู.ท่ี 31 – ชนะคู.ท่ี 32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแบ,งสายการแข,งขันฟุตซอล  แข,งขัน ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหCแม,จัน 

รุ,นอายุไม,เกิน 15 ปL ชาย 

สาย A สาย B 

1. โรงเรียนแม.จันวิทยาคม 5. โรงเรียนแม.สายประสิทธ์ิศาสตรo 

2. โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 6. โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 

3. โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 7. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหoแม.จัน 

4.โรงเรียนบ4านแซววิทยาคม 8.โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

รุ,นไม,จำกัดอายุ หญิง 

สาย B 

1.โรงเรียนจันจว4าวิทยาคม 

2.โรงเรียนแม.สายประสิทธ์ิศาสตรo 

3.โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

4.โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 

 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหKแม,จัน 

คู,ท่ี เวลา สาย รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

1 09.00 น. A แรก ไม.เกิน 15 ป̂ แม.จัน  – ถ้ำปลา   

2 10.00 น. A แรก ไม.เกิน 15 ป̂ สันติ - บ4านแซว   

3 11.00 น. B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ แม.สาย - ดอยหลวง   

4 12.00 น. B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ศึกษาฯ – เชียงแสน   

5 13.00 น. B แรก ไม#จำกัดหญิง จันจว4า – แม.สาย   

6 14.00 น. B แรก ไม#จำกัดหญิง เชียงแสน – สันติ   

 

 

 

 



 

 

ตารางการแข,งขันวันท่ี 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหKแม,จัน 

คู,ท่ี เวลา สาย รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

7 09.00 น B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ แม.สาย - ศึกษาฯ   

8 10.00 น. B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ดอยหลวง – เชียงแสน   

9 11.00 น. B แรก ไม#จำกัดหญิง จันจว4า – เชียงแสน   

10 12.00 น. B แรก ไม#จำกัดหญิง แม.สาย - สันติ   

11 13.00 น. A แรก ไม.เกิน 15 ป̂ แม.จัน - สันติ   

12 14.00 น. A แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ถ้ำปลา – บ4านแซว   

ตารางการแข,งขันวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหKแม,จัน 

คู,ท่ี เวลา สาย รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

13 09.00 น. A แรก ไม.เกิน 15 ป̂ แม.จัน – บ4านแซว   

14 10.00  น. A แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ถ้ำปลา - สันติ   

15 11.00 น. B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ แม.สาย - เชียงแสน   

16 12.00 น. B แรก ไม.เกิน 15 ป̂ ดอยหลวง  – ศึกษา   

17 13.00 น. B แรก ไม#จำกัดหญิง จันจว4า – สันติ   

18 14.00 น. B แรก ไม#จำกัดหญิง แม.สาย สันติ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ระเบียบการแข,งขันวอลเลยCบอล 

 

๑. การแบ,งรุ,น มีการแบ.งรุ.นการแข.งขันดังน้ี 

รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย/ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ หญิง/ รุ.นไม.จำกัดอายุ ชาย/ รุ.นไม.จำกัดอายุหญิง 

๒. จำนวนนักกีฬาท่ีส,งเขHาแข,งขัน 

ส.งรายช่ือผู4เข4าแข.งขันไม.เกิน ๑๒ คน  

๓. กติกาการแข,งขัน ให4ใช4กติกาการแข.งขันของสหพันธoวอลเล.ยoบอลนานาชาติซ่ึงสมาคมวอลเล.ยoบอลแห.ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภo หรือท่ีสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแห.งประเทศไทย

ประกาศใช4อยู.ในปRจจุบัน ยกเวHนความสูงของตาข,าย 

๔. หมายเลขประจำตัวนักกีฬา  กำหนดให4มีหมายเลข ๑ – ๑๕ ติดหมายเลขประจำตัวนักกีฬาให4ตรงกับใบ

สมัคร และเส้ือทีมนักกีฬา    

๕. ครูผู4ควบคุมทีมต4องนำนักกีฬาไปรายงานตัวต.อเจ4าหน4าท่ีควบคุมการแข.งขัน ณ สนามแข.งขันไม.น4อยกว.า 

๓๐ นาที ทีมใดท่ีไม.พร4อมท่ีจะลงทำการแข.งขัน  เม่ือผู4ตัดสินให4สัญญาณเรียกให4ลงทำการแข.งขัน มีผู4เล.นน4อย

กว.า ๖ คน ให4ปรับเปbนแพHในการแข.งขันคร้ังน้ัน และต4องมาทำการแข.งขันในคร้ังต.อไปตามกำหนดการแข.งขัน 

๖. การขอเวลานอก  ขอได4เซทละ ๒ คร้ัง ๆ ละ ๓๐ วินาที และไม.มีเวลานอกทางเทคนิคท่ี ๘ แต4ม และ๑๖ 

แต4ม 

๗. คะแนนการแข.งขัน ให4ถือเกณฑoดังน้ี 

 ทีมท่ีชนะ   ได4 ๒ คะแนน 

 ทีมท่ีแพ4   ได4 ๑ คะแนน 

 ทีมท่ีไม.มาทำการแข.งขัน ได4 ๐  คะแนน 

๘. ผลการแข,งขัน      เซ็ทท่ี ๑ และ ๒ เกม ๒๕ คะแนน ถ4าเสมอกันให4เล.นต.อไปให4ชนะกัน ๒ แต4ม ในเซทท่ี 

๓ เกม ๑๕ คะแนน  

ถ4าเสมอกัน ให4เล.นต.อไปให4ชนะกัน ๒ แต4ม ให4ถือเกณฑoการชนะกัน ๒ ใน ๓ เซท 

๙. การแข,งขันรอบแรก แข.งขันแบบพบกันหมดในสาย หาผู4ชนะท่ี ๑ และ ๒ เข4าเล.นในรอบต.อไป 

๑๐. การแข,งขันรอบรองชนะเลิศ แข.งขันแบบแพ4คัดออก ใครชนะ ไปชิงชนะเลิศ ใครแพ4ได4ท่ี ๓ ร.วม  

๑๑. การแข,งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู4ชนะ ถือว.าเป(นทีมชนะเลิศ ผู4แพ4 ถือว.าเป(นทีมรองชนะเลิศ 



 

 

 (ตามข4อตกลงในท่ีประชุม) 

หลักฐานของนักกีฬาท่ีต4องนำส.งต.อคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

๑. แผงรูปท่ีสมัครในระบบลงทะเบียน 

๒. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน / ปพ.๗  

 

โปรแกรมการแข,งขัน วอลเลยCบอล 

รุ,นอายุไม,เกิน 15 ปL ชาย 

การแบ,งสาย 

สาย A สาย B 

1.  แม.จัน 3. จันจว4า 

2. เชียงแสน 4. แม.สาย 

 5. ดอยหลวง 

รุ,นไม,จำกัดอายุ  ชาย 

การแบ,งสาย 

สาย A สาย B 

1. แม.จัน 5. จันจว4า 

2. แม.สาย 6. ดอยหลวง 

3. เชียงแสน 7. สันติ 

4. บ4านแซว 8. ศึกษาสงเคราะหo 

รุ,น ไม,เกิน 15 ปL หญิง 

การแบ,งสาย 

สาย A สาย B 

1. เชียงแสน 5. แม.จัน 

2. แม.สาย 6. ศึกษาสงเคราะหo 

3. จันจว4า 7. บ4านแซว 

4. ดอยหลวง  

 

 

 



 

 

รุ,น ไม,จำกัดอายุ หญิง 

การแบ,งสาย 

สาย A สาย B 

1. ศึกษาสงเคราะหo 4. ดอยหลวง 

2. แม.จัน 5. จันจว4า 

3. แม.สาย 6. เชียงแสน 

 

 

โปรแกรมการแข,งขัน วอลเลยCบอล 

รุ,น อายุไม,เกิน 15 ปL ชาย 
 

การแบ,งสาย 

สาย A สาย B 

1. แม.จัน 3. จันจว4า 

2. เชียงแสน 4. แม.สาย 

 5. ดอยหลวง 

 

รุ, น ไ ม, จ ำ กั ด อ า ยุ  ช า ย 

การแบ,งสาย 

สาย A สาย B 

1. แม.จัน 5. จันจว4า 

2. แม.สาย 6. ดอยหลวง 

3. เชียงแสน 7. สันติฯ 

4. บ4านแซว 8. ศึกษาสงเคราะหo 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางการแข,งขันวัน จันทรK ท่ี  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 1) 

คู,ท่ี เวลา 
ส า

ย 

รุ,นอายุ 
คู,แข,งขัน 

ผล กรรมการผูHตัดสิน 

1 9.00 น.เป<นต>นไป A ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย แม.จัน พบ เชียงแสน   

2  B ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย จันจว4า พบ แม.สาย   

3  A ไม.จำกัดอายุ ชาย แม.จัน พบ แม.สาย   

4  B ไม.จำกัดอายุ ชาย จันจว4า พบ ดอยหลวง   

5  A ไม.จำกัดอายุ ชาย เชียงแสน พบ บ4านแซว   

6  B ไม.จำกัดอายุ ชาย สันติ พบ ศึกษา   

 

ตารางการแข,งขันวัน อังคาร ท่ี  20   ธันวาคม  พ.ศ. 2565  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 1) 

คู,ท่ี เวลา 
ส า

ย 

รุ,นอายุ 
คู,แข,งขัน 

ผล กรรมการผูHตัดสิน 

7 9.00 น.เป<นต>นไป B ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย จันจว4า พบ ดอยหลวง   

8  A ไม.จำกัดอายุ ชาย แม.จัน พบ เชียงแสน   

9  B ไม.จำกัดอายุ ชาย จันจว4า พบ สันติ   

10  A ไม.จำกัดอายุ ชาย แม.สาย พบ บ4านแซว   

11  B ไม.จำกัดอายุ ชาย ดอยหลวง พบ ศึกษา   

 

ตารางการแข,งขันวัน พุธ ท่ี  21 ธันวาคม  พ.ศ. 2565  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 1) 

คู,ท่ี เวลา 
ส า

ย 

รุ,นอายุ 
คู,แข,งขัน 

ผล กรรมการผูHตัดสิน 

12 9.00 น.เป<นต>นไป B ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย แม.สาย พบ ดอยหลวง   

13  A ไม.จำกัดอายุ ชาย แม.จัน พบ บ4านแซว   

14  B ไม.จำกัดอายุ ชาย จันจว4า พบ ศึกษา   

15  A ไม.จำกัดอายุ ชาย แม.สาย พบ เชียงแสน   

16  B ไม.จำกัดอายุ ชาย ดอยหลวง พบ สันติ   

 

 

 

 



 

 

ตารางการแข,งขันวัน พฤหัสบดี ท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 1) 

คู,ท่ี เวลา รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

17 9.00 น.เป(นต4นไป รองฯ ไม.เกินอายุ 15 ป̂ ชาย 
ท่ี 1 สาย A      -   ท่ี 2 สาย  B 

……………   - ………..…… 
  

18  รองฯ ไม.เกินอายุ 15 ป̂ ชาย 
ท่ี 1 สาย B      -    ท่ี 2 สาย  A 

………..…… - ………..…… 
  

19  รองฯ ไม.จำกัดอายุ ชาย 
ท่ี 1 สาย A      -    ท่ี 2 สาย  B 

………..…… - ………..…… 
  

20  รองฯ ไม.จำกัดอายุ ชาย 
ท่ี 1 สาย B      -    ท่ี 2 สาย  A 

………..…… - ………..…… 
  

 

ตารางการแข,งขันวัน ศุกรK ท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 1) 

คู,ท่ี เวลา รุ,นอายุ รอบ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

21 9.00 น.เป(นต4นไป ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย ชิงฯ 
ผู4ชนะคู.ท่ี 17  – ผู4ชนะคู.ท่ี 18 

……………… - …….…....… 
  

22  ไม.จำกัดอายุ ชาย ชิงฯ 
ผู4ชนะคู.ท่ี 19  – ผู4ชนะคู.ท่ี 20 

……………… - …….…....… 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการแข,งขัน วอลเลยCบอล 

รุ,น อายุไม,เกิน 15 ปL หญิง 
 

การแบ,งสาย 

สาย A สาย B 

1. เชียงแสน 5. แม.จัน 

2. แม.สาย 6. ศึกษาสงเคราะหo 

3. จันจว4า 7. บ4านแซว 

4. ดอยหลวง  

 
 

รุ,น ไม,จำกัดอายุ  หญิง 

การแบ,งสาย 

สาย A สาย B 

1. ศึกษาสงเคราะหo 4. ดอยหลวง 

2. แม.จัน 5. จันจว4า 

3. แม.สาย 6. เชียงแสน 

 

ตารางการแข,งขันวัน จันทรK ท่ี  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 2) 

คู,ท่ี เวลา 
ส า

ย 

รุ,นอายุ 
คู,แข,งขัน 

ผล กรรมการผูHตัดสิน 

1 9.00 น.เป<นต>นไป A ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง เชียงแสน พบ แม.สาย   

2  B ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง แม.จัน พบ ศึกษา   

3  A ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง จันจว4า พบ ดอยหลวง   

4  A ไม.จำกัดอายุ หญิง ศึกษา พบ แม.จัน   

5  B ไม.จำกัดอายุ หญิง ดอยหลวง พบ จันจว4า   

 

 

 

 

 



 

 

ตารางการแข,งขันวัน อังคาร ท่ี  20   ธันวาคม  พ.ศ. 2565  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 2) 

คู,ท่ี เวลา 
ส า

ย 

รุ,นอายุ 
คู,แข,งขัน 

ผล กรรมการผูHตัดสิน 

6 9.00 น.เป<นต>นไป B ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง แม.จัน พบ บ4านแซว   

7  A ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง เชียงแสน พบ จันจว4า   

8  A ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง แม.สาย พบ ดอยหลวง   

9  A ไม.จำกัดอายุ หญิง ศึกษา พบ แม.สาย   

10  B ไม.จำกัดอายุ หญิง ดอยหลวง พบ เชียงแสน   

 

ตารางการแข,งขันวัน พุธ ท่ี  21 ธันวาคม  พ.ศ. 2565  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 2) 

คู,ท่ี เวลา 
ส า

ย 

รุ,นอายุ 
คู,แข,งขัน 

ผล กรรมการผูHตัดสิน 

11 9.00 น.เป<นต>นไป A ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง เชียงแสน พบ ดอยหลวง   

12  B ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง ศึกษา พบ บ4านแซว   

13  A ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง แม.สาย พบ จันจว4า   

14  A ไม.จำกัดอายุ หญิง แม.จัน พบ แม.สาย   

15  B ไม.จำกัดอายุ หญิง จันจว4า พบ เชียงแสน   

 

ตารางการแข,งขันวัน พฤหัสบดี ท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 2) 

คู,ท่ี เวลา รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

16 9.00 น.เป(นต4นไป รองฯ ไม.เกินอายุ 15 ป̂ หญิง 
ท่ี 1 สาย A      -   ท่ี 2 สาย  B 

……………   - ………..…… 
  

17  รองฯ ไม.เกินอายุ 15 ป̂ หญิง 
ท่ี 2 สาย A      -    ท่ี 1 สาย  B 

………..…… - ………..…… 
  

18  รองฯ ไม.จำกัดอายุ หญิง 
ท่ี 1 สาย A      -   ท่ี 2 สาย  B 

……………   - ………..…… 
  

19  รองฯ ไม.จำกัดอายุ หญิง 
ท่ี 2 สาย A      -    ท่ี 1 สาย  B 

………..…… - ………..…… 
  

 

 

 



 

 

ตารางการแข,งขันวัน ศุกรK ท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 2) 

คู,ท่ี เวลา รอบ รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

20 9.00 น. เป(นต4นไป ชิงฯ ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง 
ผู4ชนะคู.ท่ี 16  –  ผู4ชนะคู.ท่ี  17 

……………… - …….…....… 
  

21  ชิงฯ ไม.จำกัดอายุ หญิง 
ผู4ชนะคู.ท่ี 18  –  ผู4ชนะคู.ท่ี  19 

……………… - …….…....… 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ระเบียบการแข,งขันบาสเกตบอล 

 

๑. การแบ,งรุ,น มีการแบ.งรุ.นการแข.งขันดังน้ี 

รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย/ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ หญิง/ รุ.นไม.จำกัดอายุ ชาย/ รุ.นไม.จำกัดอายุหญิง 

๒. จำนวนนักกีฬาท่ีส,งเขHาแข,งขันและหลักฐานการสมัครเขHาแข,งขัน 

๒.๑ ส.งรายช่ือสมัครเข4าร.วมการแข.งขันจำนวนไม,เกิน ๑๒ คน หมายเลขเส้ือ o - ๙๙ 

๒.๒ ผู4แข.งขันต4องมีรายช่ือตรงตามแผงรูปท่ีส.งให4คณะกรรมการจัดการแข.งขัน 

๒.๓ หลักฐานท่ีใช4ในการแข.งขัน ใช4 ปพ.๗ พร4อมแผงรูป ส.งภายในการแข.งขันคร้ังแรกของทีม 

๒.๔ ต4องส,งรายช่ือผู4ลงแข.งขันก.อนการแข.งขัน ๒๐ นาที 

๒.๕ ให4ผู4ฝ~กสอนของท้ังสองทีมท่ีแข.งขันตรวจสอบหลักฐานก.อนการแข.งขันทุกคร้ัง 

๓. คุณสมบัตินักกีฬา   

๓.๑ ต4องเป(นนักเรียนในโรงเรียนท่ีสังกัดอยู. มีอายุตามท่ีกำหนด คือ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ จะต4องเกิดป̂ พ.ศ. 

๒๕๕o เป(นต4นไป ส.วนรุ.นไม.จำกัดอายุ ต4องมีช่ือในแผงรูป ในหลักฐาน ส.งรายช่ือ พร4อมประทับตราโรงเรียน

และลงช่ือผู4อำนวยการโรงเรียน และรูปท่ีติดแผงรูปต4องเป(นรูปนักเรียนเท.าน้ัน  

๓.๒ นักกีฬาคนใดไม.มีหลักฐานท่ีพอจะเช่ือได4ว.าเป(นนักเรียน ไม.มีสิทธิลงแข.งขัน ผู4เล.นทีมใด 

ขาดคุณสมบัตินักกีฬา ตรวจพบภายหลัง ทีมจะถูกปรับแพ4ตลอดการแข.งขัน และส.งเร่ืองให4ผู4อำนวยการ

โรงเรียนน้ันรับทราบต.อไป 

๔. กติกาการแข,งขัน ให4ใช4กติกาการแข.งขันของสหพันธoบาสเกตบอลนานาชาติซ่ึงสมาคมบาสเกตบอลแห.ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภo ประกาศใช4อยู.ในปRจจุบัน 

๕. ทีมใดท่ีไม,พรHอมท่ีจะลงทำการแข.งขัน  หรือผู4เล.นไม,ครบ ๕ คน เม่ือผู4ตัดสินให4สัญญาณเรียกให4ลงทำการ

แข.งขันภายในเวลา ๑๕ นาที ให4ปรับเปbนแพHในการแข.งขันคร้ังน้ัน 

๖. เวลาการแข,งขัน 

๖.๑ ทุกรุ.นอายุ ใช4เวลาแข,งขัน ช.วงเวลาละ ๑๐ นาที ๔ ช.วงเวลา พักระหว.างช.วงเวลา ๒ นาที  พักระหว.าง

คร่ึงเวลา ๕ นาที(ช.วงเวลาท่ี ๒ กับช.วงเวลาท่ี ๓) หากเสมอกัน พัก ๒ นาที แล4วต.อเวลาพิเศษคราวละ ๕ นาที 

แข.งขันไปจนกว.าจะมีผู4ชนะ 



 

 

๖.๒ การหยุดเวลา การแข.งขันรอบแรก(รอบแรกปล.อย) เวลาจะหยุดเฉพาะเวลานอก/ เวลาโยนโทษ/ ๒ นาที

สุดท4ายของช.วงเวลาท่ี ๔ และช.วงต.อเวลาพิเศษ  รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศให4เป(นไปตามกติกา 

 

๗. คะแนนการแข,งขัน ให4ถือเกณฑoดังน้ี 

 ทีมท่ีชนะ   ได4 ๒ คะแนน 

 ทีมท่ีแพ4   ได4 ๑ คะแนน 

 ทีมท่ีไม.มาทำการแข.งขัน ได4 ๐  คะแนน 

๗.  การจัดอันดับการแข,งขัน 

 การแข.งขันแบบพบกันหมดในแต.ละสาย หากมีคะแนน ๓ ทีมเท.ากัน ให4จับสลากเข4ารอบต.อไปจำนวน 

๒ ทีม เอาผลของคู.กรณีจัดอันดับต.อไป ทีมท่ีชนะเป(นท่ี ๑ ของสาย ทีมแพ4เป(นท่ี ๒ ของสาย 

๑๐. การแข,งขันรอบแรก แข.งขันแบบพบกันหมดในสาย หาผู4ชนะท่ี ๑ และ ๒ เข4าเล.นในรอบต.อไป 

๑๑. รอบรองชนะเลิศ ทีมท่ีแพ4ได4รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร.วมกัน ทีมชนะเข4ารอบชิงชนะเลิศ 

๑๒. รอบชิงชนะเลิศ ผู4ชนะ ถือว.าเป(นทีมชนะเลิศ ผู4แพ4 ถือว.าเป(นทีมรองชนะเลิศ 

(ตามข4อตกลงในท่ีประชุม) 

หลักฐานของนักกีฬาท่ีต4องนำส.งต.อคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

๑. แผงรูปท่ีสมัครในระบบลงทะเบียน 

๒. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน / ปพ.๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการแข,งขัน บาสเกตบอล 

รุ,น อายุไม,เกิน 15 ปH ชาย 

การแบ,งสาย 

1. แม.จัน 

พบกันหมด 
2. แม.สาย 

3. สันติฯ 

4. เชียงแสน 

รุ,น ไม,จำกัดอายุ ชาย 

สาย A สาย B 

1.เชียงแสน 3.ศึกษาฯ 

2.แม.จัน 4.แม.สาย 

 5.สันติ 

 

ตาราง การแข,งขันวัน จันทรK ท่ี  19  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 

2 ) 

คู,ท่ี เวลา สาย  รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

1 9.00 – 10.00 น. -  ไม.เกิน 15 ป̂ชาย แม.จัน พบ แม.สาย   

2 10.00 – 11.00 น. -  ไม.เกิน 15 ป̂ชาย สันติ พบ เชียงแสน   

3 11.00 – 12.00 น. A  ไม.จำกัดอายุ ชาย เชียงแสน พบ แม.จัน   

4 13.00 – 14.00 น. B  ไม.จำกัดอายุ ชาย ศึกษา พบ แม.สาย   
 

ตารางการแข,งขันวัน อังคาร ท่ี 20   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 2 ) 

คู,ท่ี เวลา สาย รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

5 9.00 – 10.00 น. - ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย แม.จัน พบ สันติ   

6 10.00 – 11.00 น. - ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย แม.สาย พบ เชียงแสน   

7 11.00 – 12.00 น. B ไม.จำกัดอายุ ชาย ศึกษา พบ สันติ   

 

 

 

 



 

 

ตารางการแข,งขันวัน พุธ ท่ี 21 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 2 ) 

คู,ท่ี เวลา สาย รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

8 9.00 – 10.00 น. - ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย แม.จัน พบ เชียงแสน   

9 10.00 – 11.00 น. - ไม.เกิน 15 ป̂ ชาย แม.สาย พบ สันติ   

10 11.00 – 12.00 น. B ไม.จำกัดอายุ ชาย แม.สาย พบ สันติ   

 

ตารางการแข,งขันวัน พฤหัสบดี ท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม2 ) 

คู,ท่ี เวลา สาย รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

11 9.00 – 10.00 น. - ไม.จำกัดอายุ ชาย ท่ี 1 สาย A      -   ท่ี 2 สาย  B   

12 10.00 – 11.00 น. - ไม.จำกัดอายุ ชาย ท่ี 1 สาย B      -    ท่ี 2 สาย  A   

13 14.00 – 15.00 น. -  ผู4ชนะคู.ท่ี 11 พบ ผู4ชนะคู.ท่ี 12   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการแข,งขัน บาสเกตบอล 

รุ,น อายุไม,เกิน 15 ปH หญิง 

การแบ,งสาย 

1.แม.สาย 

พบกันหมด 2.เชียงแสน 

3.แม.จัน 

รุ,น ไม,จำกัดอายุ หญิง 

1.แม.จัน 

พบกันหมด 
2.สันติฯ 

3.แม.สาย 

4.เชียงแสน 

 

ตาราง การแข,งขันวันจันทรK ท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 1 ใน) 

คู,ท่ี เวลา สาย รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

1 9.00 – 10.00 น. - ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง แม.สาย พบ เชียงแสน   

2 10.00 – 11.00 น. - ไม.จำกัดอายุ หญิง แม.จัน พบ สันติฯ   

3 11.00 – 12.00 น. - ไม.จำกัดอายุ หญิง แม.สาย พบ เชียงแสน   
 

ตารางการแข,งขันวัน อังคาร ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 1 ใน) 

คู,ท่ี เวลา สาย รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

5 9.00 – 10.00 น. - ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง แม.สาย พบ แม.จัน   

6 10.00 – 11.00 น. - ไม.จำกัดอายุ หญิง แม.จัน พบ แม.สาย   

7 11.00 – 12.00 น. - ไม.จำกัดอายุ หญิง สันติฯ พบ เชียงแสน   
 

ตารางการแข,งขันวัน พุธ ท่ี 21 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ สนามโรงเรียนแม,จันวิทยาคม (สนาม 1 ใน) 

คู,ท่ี เวลา สาย รุ,นอายุ คู,แข,งขัน ผล กรรมการผูHตัดสิน 

8 9.00 – 10.00 น. - ไม.เกิน 15 ป̂ หญิง เชียงแสน พบ แม.จัน   

9 10.00 – 11.00 น. - ไม.จำกัดอายุ หญิง แม.จัน พบ เชียงแสน   

10 11.00 – 12.00 น. - ไม.จำกัดอายุ หญิง สันติฯ พบ แม.สาย   

 

 



 

 

 
ระเบียบการแข,งขันเซปKกตะกรLอ 

 

๑. การแบ,งรุ,น มีการแบ.งรุ.นการแข.งขันดังน้ี 

แข.งขันประเภททีมเด่ียว รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย/ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ หญิง/ รุ.นไม.จำกัดอายุ  

ชาย/ รุ.นไม.จำกัดอายุหญิง 

๒. จำนวนนักกีฬาท่ีส,งเขHาแข,งขัน  ส.งรายช่ือนักกีฬาไม.เกิน ๕ คน  

๓. กติกาการแข,งขัน ให4ใช4กติกาการแข.งขันของสหพันธoเซปRกตะกร4อแห.งเอเชีย หรือสมาคมตะกร4อแห.ง

ประเทศไทย หรือท่ีสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแห.งประเทศไทยประกาศใช4อยู.ในปRจจุบัน 

๔. การส,งช่ือผูHเขHาแข,งขัน  ครูผู4ควบคุมทีมต4องนำนักกีฬาไปรายงานตัวต.อเจ4าหน4าท่ีควบคุมการแข.งขัน ณ 

สนามแข.งขันก.อนเวลาการแข.งขันไม,นHอยกว,า ๓๐ นาที  เม่ือถึงเวลาท่ีกำหนด ทีมใดท่ีไม.พร4อมท่ีจะลงทำการ

แข.งขัน  หรือมีผู4เล.นไม.ครบ ๓ คน เม่ือผู4ตัดสินให4สัญญาณเรียกให4ลงทำการแข.งขัน ให4ปรับเปbนแพHในการ

แข.งขันคร้ังน้ัน 

๕. ความสูงของตาข,าย  ผู4ชาย สูง ๑.๕๕ เมตร ผู4หญิง สูง ๑.๔๕ เมตร 

๖. คะแนนการแข,งขัน ให4ถือเกณฑoดังน้ี 

 ทีมท่ีชนะ   ได4 ๒ คะแนน 

 ทีมท่ีแพ4   ได4 o คะแนน 

ทีมท่ีไม.มาทำการแข.งขัน ได4 ๐ คะแนน  ให4ทีมท่ีมาทำการแข.งขัน ชนะผ.าน ได4คะแนน ๒ คะแนน 

๗. ผลการแข,งขัน 

เซทท่ี ๑ และ ๒ เกม ๒๑ คะแนน ถ4าเสมอกันให4เล.นต.อไปให4ชนะกัน ๒ คะแนน แต.ไม.เกิน ๒๕ คะแนน  

ในเซทท่ี ๓ เกม ๒๑ คะแนน ถ4าเสมอกัน ให4เล.นต.อไปให4ชนะกัน ๒ แต4ม แต.ไม.เกิน ๒๕ คะแนน  

ให4ถือเกณฑoการชนะกัน ๒ ใน ๓ เซท 

๘. การแข,งขันรอบแรก แข.งขันแบบพบกันหมดในสาย หาผู4ชนะท่ี ๑ และ ๒ เข4าเล.นในรอบต.อไป 

๙. การแข,งขันรอบรองชนะเลิศ แข.งขันแบบแพ4คัดออก ใครชนะ ไปชิงชนะเลิศ ใครแพ4ได4ท่ี ๓ ร.วม  

๑๐. การแข,งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู4ชนะ ถือว.าเป(นทีมชนะเลิศ ผู4แพ4 ถือว.าเป(นทีมรองชนะเลิศ  

หลักฐานของนักกีฬาท่ีต4องนำส.งต.อคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

๑. แผงรูปท่ีสมัครในระบบลงทะเบียน   ๒. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน / ปพ.๗ 



 

 

สนาม 1  

เซปKกตะกรLอ ชาย 

           รุ,นอายุไม,เกิน 15 ปLชาย          รุ,นไม,จำกัดอายุ ชาย                                                        

       A                                       B                      A                         

B 

1. จันจวHา                           4. แม,จัน            1. ดอยหลวง   4. แม,สาย                         

2. แม,สาย                     5. ดอยหลวง            2. สันติ   5. ศึกษาสงเคราะหK         

  

3. ศึกษาสงเคราะหKฯ     6. เชียงแสน            3. แม,จัน   6. เชียงแสน 

คู.ท่ี เวลา วันท่ี รายการ สาย สนาม รุ.นอายุ 

1 09.00 น. 19 ธ.ค. 65 จันจว4า – แม.สาย A 1 รุ.นอายุไม.เกิน15 ป̂ชาย 

2   แม.จัน – ดอยหลวง B 1 รุ.นอายุไม.เกิน15 ป̂ชาย 

3   ดอยหลวง – สันติ A 1 รุ.นไม.จำกัดอายุชาย 

4   แม.สาย – ศึกษาสงเคราะหoฯ B 1 รุ.นไม.จำกัดอายุชาย 

5  20 ธ.ค. 65 จันจว4า – ศึกษาสงเคราะหoฯ A 1 รุ.นอายุไม.เกิน15 ป̂ชาย 

6   แม.จัน - เชียงแสน B 1 รุ.นอายุไม.เกิน15 ป̂ชาย 

7   ดอยหลวง – แม.จัน A 1 รุ.นไม.จำกัดอายุชาย 

8   แม.สาย – เชียงแสน B 1 รุ.นไม.จำกัดอายุชาย 

9  21 ธ.ค. 65 แม.สาย – ศึกษาสงเคราะหoฯ A 1 รุ.นอายุไม.เกิน15 ป̂ชาย 

10   ดอยหลวง - เชียงแสน B 1 รุ.นอายุไม.เกิน15 ป̂ชาย 

11   สันติ – แม.จัน A 1 รุ.นไม.จำกัดอายุชาย 

12   ศึกษาสงเคราะหoฯ - เชียงแสน B 1 รุ.นไม.จำกัดอายุชาย 

13  22 ธ.ค. 65 1 A – 2 B  1 รุ.นอายุไม.เกิน15 ป̂ชาย 

14   1 B – 2 A  1 รุ.นอายุไม.เกิน15 ป̂ชาย 

15   1 A – 2 B  1 รุ.นไม.จำกัดอายุชาย 

16   1 B – 2 A  1 รุ.นไม.จำกัดอายุชาย 

17  23 ธ.ค. 65 ผู4ชนะคู.ท่ี 13 - ผู4ชนะคู.ท่ี 14  1 ชิงชนะเลิศ รุ.นอายุไม.เกิน15 ป̂ชาย 

18   ผู4ชนะคู.ท่ี 15 - ผู4ชนะคู.ท่ี 16  1 ชิงชนะเลิศ รุ.นไม.จำกัดอายุชาย 

 

ชนะเลิศ...............................................................  รองชนะเลิศ................................................................. 



 

 

สนาม 2 

เซปyกตะกรHอ หญิง 

   รุ,นอายุไม,เกิน 15 ปLหญิง               รุ,นไม,จำกัดอายุหญิง 

A   B               A             B 

1. เชียงแสน 3. ศึกษาสงเคราะหK   1. แม,สาย   5. ถ้ำปลา 

2. แม,จัน 4. แม,สาย                      2. บHานแซว   6. ดอยหลวง 

                    5. ดอยหลวง             3. เชียงแสน  7. ศึกษาสงเคราะหK 

4. แม,จัน 

คู.ท่ี เวลา วันท่ี รายการ สาย สนาม รุ.นอายุ 

1 09.00 น. 19 ธ.ค. 65 เชียงแสน – แม.จัน A 2 รุ.นอายุไม.เกิน 15 ป̂หญิง 

2   ศึกษาสงเคราะหoฯ - แม.สาย B 2 รุ.นอายุไม.เกิน 15 ป̂หญิง 

3   แม.สาย – บ4านแซว A 2 รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง 

4   เชียงแสน – แม.จัน A 2 รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง 

5   ถ้ำปลา – ดอยหลวง B 2 รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง 

6  20 ธ.ค. 65 ศึกษาสงเคราะหoฯ - ดอยหลวง B 2 รุ.นอายุไม.เกิน 15 ป̂หญิง 

7   แม.สาย – เชียงแสน A 2 รุ.นไม.จำกัดอายุหญิง 

8   บ4านแซว - แม.จัน A 2 รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง 

9   ถ้ำปลา – ศึกษาสงเคราะหoฯ B 2 รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง 

10  21 ธ.ค. 65 แม.สาย - ดอยหลวง B 2 รุ.นอายุไม.เกิน 15 ป̂หญิง 

11   แม.สาย – แม.จัน A 2 รุ.นไม.จำกัดอายุหญิง 

12   บ4านแซว - เชียงแสน A 2 รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง 

13   ดอยหลวง - ศึกษาสงเคราะหoฯ B 2 รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง 

14  22 ธ.ค. 65 1 A – 2 B  2 รุ.นอายุไม.เกิน 15 ป̂หญิง 

15   1 B – 2 A  2 รุ.นอายุไม.เกิน 15 ป̂หญิง 

16   1 A – 2 B  2 รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง 

17   1 B – 2 A  2 รุ.นไม.จำกัดอายุ หญิง 

18  23 ธ.ค. 65 ผู4ชนะคู.ท่ี 14 - ผู4ชนะคู.ท่ี 15  2 ชิงชนะเลิศ รุ.นอายุไม.เกิน15 ป̂หญิง 

19   ผู4ชนะคู.ท่ี 16 - ผู4ชนะคู.ท่ี 17  2 ชิงชนะเลิศ รุ.นไม.จำกัดอายุหญิง 

ชนะเลิศ.............................................................  รองชนะเลิศ.............................................................. 



 

 

 
ระเบียบการแข,งขันเทเบิลเทนนิส 

๑. รุ,นของการจัดการแข,งขัน                                                                                                                             

รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย/ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ หญิง/ รุ.นไม.จำกัดอายุ ชาย/ รุ.นไม.จำกัดอายุหญิง 

๒. ประเภทการแข,งขัน 

๒.๑ ประเภทเด่ียว 

รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย/ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ หญิง/ รุ.นไม.จำกัดอายุ ชาย/ รุ.นไม.จำกัดอายุหญิง 

๒.๒ ประเภทคู. 

รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย/ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ หญิง/ รุ.นไม.จำกัดอายุ ชาย/ รุ.นไม.จำกัดอายุหญิง 

๒.๓ ประเภทคู.ผสม 

รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ / รุ.นไม.จำกัดอายุ  

๓. จำนวนนักกีฬาท่ีส,งเขHาแข,งขัน 

๓.๑ แต.ละโรงเรียนส.งนักกีฬาได4ประเภทละ ๑ ทีม 

๓.๒ นักกีฬาแต.ละคนจะลงแข.งขันได4ไม.เกิน ๒ ประเภท 

๔. วิธีดำเนินการแข,งขัน 

๔.๑  กติกาการแข,งขัน ให4ใช4กติกาการแข.งขันของสหพันธoเทเบิลเทนนิสนานาชาติ(ITTF)ฉบับปรับปรุง ซ่ึง

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแห.งประเทศไทยประกาศใช4อยู.ในปRจจุบัน 

๔.๒ โต{ะและลูกเทเบิลเทนนิสท่ีใช4ในการแข.งขัน ใช4รายการท่ีสหพันธoเทเบิลเทนนิสนานาชาติ(ITTF)รับรอง  

ใช4ลูกเทเบิลเทนนิสสีสัม ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร 

๔.๓ หน4าไม4ท้ังสองด4าน ด4านหน่ึงต4องเป(นสีแดงสด และอีกด4านต4องเป(นสีดำเท.าน้ัน ด4านท่ีใช4ตีลูกต4องเป(นแผ.น

ยางท่ีสหพันธoเทเบิลเทนนิสนานาชาติ(ITTF)กำหนด 

๔.๔ เคร่ืองแต.งกายของผู4เล.น ได4แก. เส้ือแขนส้ันต4องเป(นคอปก กางเกงขาส้ัน กระโปรง จะต4องไม.เป(นสีแสด สี

เหลือง สีส4ม 

๔.๕ ผู4เข4าแข.งขันประเภทคู.  จะต4องแต.งกายด4วยชุดท่ีเหมือนกัน หรือคล4ายคลึงกัน 

๔.๖ นักกีฬาท่ีลงแข.งขัน ต4องใส.เส้ือในกางเกง และสวมถุงเท4า รองเท4า ให4เรียบร4อย หากผิดข4อบังคับน้ี ไม.มี

สิทธ์ิลงแข.งขัน 



 

 

๔.๗ ชุดวอรoม หรือส.วนหน่ึงส.วนใดของชุดวอรoม จะใช4สวมใส.ขณะแข.งขันไม.ได4 ยกเว4นกรณีท่ีได4รับอนุญาตจาก

ผู4ช้ีขาด 

๔.๘ ผู4เข4าแข.งขัน จะต4องมาทำการแข.งขันตามกำหนด ภายใน ๕ นามี นับจากกำหนดแข.งขัน หรือนับจาก

เวลาท่ีเรียกลงทำการแข.งขัน หากเลยจากเวลาแข.งขัน ให4ปรับเป(นแพ4 

๔.๙ การจัดการแข,งขัน จัดการแข.งขันแบบแพ4คัดออกในรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข.งขันให4ถือ

เกณฑoแพ4 ชนะกัน ๓ ใน ๕ เกม จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

๕. กำหนดวันแข,งขัน ดังน้ี 

 วันจันทรoท่ี   ๑๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ประเภทเด่ียว     ทุกรุ.นอายุ 

 วันอังคารท่ี        ๒o  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ประเภทคู.         ทุกรุ.นอายุ 

 วันพุธท่ี             ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ประเภทคู.ผสม   ทุกรุ.นอายุ 

๖. ทีมท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศ  ให4เตรียมตัวรับถ4วยรางวัลในพิธีป]ดการแข.งขัน 

หลักฐานของนักกีฬาท่ีต4องนำส.งต.อคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

๑. แผงรูปท่ีสมัครในระบบลงทะเบียน 

๒. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน / ปพ.๗  

หมายเหตุ 

- การจัดแบ.งสายการแข.งขัน จะดำเดินการจัดสายในวันแข.งขัน จะเร่ิมจับแบ.งสายแข.งขันเวลา 09.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ระเบียบการแข,งขันเปตอง 

 

๑. การแบ,งรุ,น มีการแบ.งรุ.นการแข.งขันดังน้ี 

รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย/ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ หญิง/ รุ.นไม.จำกัดอายุ ชาย/ รุ.นไม.จำกัดอายุหญิง 

๒. ประเภทของการจัดการแข,งขัน 

๒.๑ ประเภทเด่ียว มี ๔ รุ.นอายุ  

๒.๒ ประเภทคู.  มี ๔ รุ.นอายุ  

๒.๓ ประเภทคู.ผสม มี ๒ รุ.นอายุ คือ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ และรุ.นไม.จำกัดอายุ 

๒.๔ ประเภททีม ๓ คน มี ๔ รุ.นอายุ 

๓. กติกาการแข,งขัน ให4ใช4กติกาการแข.งขันของสหพันธoกีฬาเปตองแห.งประเทศไทย 

๔. คะแนนการแข,งขัน ให4ถือเกณฑoดังน้ี 

๔.๑ การแข.งขันในรอบแรกและรอบสอง  ใช4เกม ๑๑ คะแนน 

๔.๒ การแข.งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ  ใช4เกม ๑๓ คะแนน 

๕. การแข,งขันรอบแรก จัดการแข.งขันแบบชนะสองคร้ังเข4ารอบ ในแต.ละสาย หาผู4ชนะท่ี ๑ และ ๒ เข4าเล.น

ในรอบต.อไป ดังน้ี 

 - คู.ท่ี ๑ ทีมลำดับท่ี ๑ พบกับ ทีมลำดับท่ี ๒ 

 - คู.ท่ี ๒ ทีมลำดับท่ี ๓ พบกับ ทีมลำดับท่ี ๔ 

- คู.ท่ี ๓ ทีมท่ีชนะคู.ท่ี  ๑ พบกับ ทีมท่ีชนะคู.ท่ี  ๒ (ทีมท่ีชนะเข4ารอบเป(นท่ี ๑ ในสาย) 

- คู.ท่ี ๔ ทีมท่ีแพ4คู.ท่ี  ๑ พบกับ ทีมท่ีแพ4คู.ท่ี  ๒ 

- คู.ท่ี ๕ ทีมท่ีแพ4คู.ท่ี  ๓ พบกับ ทีมท่ีชนะคู.ท่ี  ๔ (ทีมท่ีชนะเข4ารอบเป(นท่ี ๒ ในสาย) 

๖. การแข,งขันรอบรองชนะเลิศ แข.งขันแบบแพ4คัดออก ใครชนะ ไปชิงชนะเลิศ ใครแพ4ได4ท่ี ๓ ร.วม โดย

แข.งขันในเกมเดียว ๑๓ คะแนน ดังน้ี 

 - คู.ท่ี ๑ ท่ี ๑ สาย A พบกับ ท่ี ๒  สาย B 

  - คู.ท่ี ๒ ท่ี ๑ สาย B พบกับ ท่ี ๒  สาย A 

๗. การแข,งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู4ชนะ ถือว.าเป(นทีมชนะเลิศ ผู4แพ4 ถือว.าเป(นทีมรองชนะเลิศ โดยแข.งขันในเกม

เดียว ๑๓ คะแนน ให4เตรียมรับถ4วยรางวัลในพิธีป]ดการแข.งขัน 



 

 

๘. ปRญหาท่ีเกิดระหว.างการแข.งขัน  กรรมการจัดการแข.งขันช้ีขาดถือเป(นอันส้ินสุด 

๙. นักกีฬาทุกคนต4องนำอุปกรณoการแข.งขันมาเอง เช.น ลูกเปตอง ลูกเป�า ตลับเมตร 

๑๐. นักกีฬาต4องแต.งกายให4สุภาพ เรียบร4อย ใส.ชุดแข.งขันตามโรงเรียนหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำหนด 

๑๑. นักกีฬาต4องรักษามารยาทท่ีดี ไม.ทำลายสมาธิคู.แข.งขัน โดยใช4เสียงหรือกริยาท.าทางท่ีรบกวนคู. 

       แข.งขัน 

๑๒. กำหนดวันแข,งขัน ดังน้ี 

 วันจันทรoท่ี      ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕     เวลา ๘.๓๐ น. ประเภทเด่ียว 

 วันอังคารท่ี     ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕     เวลา ๘.๓๐ น. ประเภทคู. 

 วันพุธท่ี           ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    เวลา ๘.๓๐ น. ประเภททีม ๓ คน 

 วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๘.๓๐ น. ประเภทคู.ผสม 

หลักฐานของนักกีฬาท่ีต4องนำส.งต.อคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

๑. แผงรูปท่ีสมัครในระบบลงทะเบียน 

๒. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน / ปพ.๗  

หมายเหตุ 

- การจัดแบ.งสายการแข.งขัน จะดำเดินการจัดสายในวันแข.งขัน จะเร่ิมจับแบ.งสายแข.งขันเวลา 09.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ระเบียบการแข,งขันกรีฑา 

 

๑. การแบ,งรุ,น มีการแบ.งรุ.นการแข.งขันดังน้ี 

รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ ชาย/ รุ.นอายุไม.เกิน ๑๕ ป̂ หญิง/ รุ.นไม.จำกัดอายุ ชาย/ รุ.นไม.จำกัดอายุหญิง 

๒. ประเภทการแข,งขัน 

๒.๑ ประเภทลู. 

๒.๑.๑ ประเภทบุคคล 

 - การว่ิงระยะทางไม.เกิน ๘๐๐ เมตร ส.งเข4าแข.งขันได4ทีมละ ๑ คนต.อรายการ 

 - การว่ิงระยะทางต้ังแต. ๑๕๐๐ เมตรข้ึนไป ส.งเข4าแข.งขันได4ทีมละ ๒ คน 

๒.๑.๒ ประเภททีม 

 - การว่ิงผลัด ส.งเข4าแข.งขันได4 ๑ ทีมต.อรุ.น 

๒.๒ ประเภทลาน  จะเป(นประเภทบุคคล 

๓. จำนวนนักกีฬาท่ีส,งเขHาแข,งขัน 

นักกีฬาคนหน่ึงจะลงแข.งขันได4ไม.จำกัดประเภทในรุ.นอายุเดียวกัน 

๔. กติกาการแข,งขัน ให4ใช4กติกาการแข.งขันของสหพันธoกรีฑานานาชาติ หรือสมาคมกรีฑาแห.งประเทศไทย 

๕. การส,งช่ือผูHเขHาแข,งขัน  ครูผู4ควบคุมทีมต4องนำนักกีฬาไปรายงานตัวต.อเจ4าหน4าท่ีควบคุมการแข.งขัน ณ 

สนามแข.งขันก.อนเวลาการแข.งขันไม,นHอยกว,า ๓๐ นาที  เม่ือถึงเวลาท่ีกำหนด ทีมใดท่ีไม.พร4อมท่ีจะลงทำการ

แข.งขัน  จะไม,ใหHแข,งขันในรายการคร้ังน้ัน 

๖. คะแนนการแข,งขัน ให4ถือเกณฑoดังน้ี 

๖.๑ ประเภทบุคคล 

              ทีมท่ีชนะท่ี ๑   ได4 ๕ คะแนน 

 ทีมท่ีชนะท่ี ๒    ได4 ๓ คะแนน 

 ทีมท่ีชนะท่ี ๓    ได4 ๒  คะแนน 

๖.๒ ประเภททีม 



 

 

           ทีมท่ีชนะท่ี ๑    ได4 ๗ คะแนน 

 ทีมท่ีชนะท่ี ๒    ได4 ๕ คะแนน 

 ทีมท่ีชนะท่ี ๓    ได4 ๓ คะแนน 

๗. การจัดการแข,งขัน 

 การแข.งขันประเภทใดท่ีนักกีฬาสมัครเข4าแข.งขันไม.ถึง ๕ ทีม จะไม.จัดการแข.งขัน 

๘. นักกีฬาท่ีลงแข.งขันหลายประเภท หลายรายการ จะตHองรับผิดชอบลงแข.งขันให4ทันตามกำหนดเวลา 

๙. เม่ือทีมใดได4ส.งบัญชีแยกประเภทการแข.งขันแล4ว  จะขอเพ่ิมเติมหรือแก4ไขให4ทันตามเวลาไม.ได4  

๑๐.  ประเภทการแข,งขันกรีฑาประเภทลู. และลาน มีดังน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการแข,งขันกรีฑา 

กีฬานักเรียนกลุ,มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ,มย,อยท่ี 3  สหวิทยาเขตสุดถ่ินไทย  สพม.เชียงราย 

วันท่ี  18 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬา โรงเรียนแม.จันวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย 

ภาคเชLา 

รายการท่ี ประเภท รุ,นอายุ หมดเวลารายงานตัว เวลาแข,งขัน รอบการแข,งขัน หมายเหตุ 

1 ขวHางจักร ไม,จำกัดอายุ ชาย 08.30 น. 09.00 น. ชิงชนะเลิศ  

2 ทุ,มน้ำหนัก ไม,จำกัดอายุ หญิง 08.30 น. 09.00 น. ชิงชนะเลิศ  

3 กระโดดไกล 15 ปL หญิง 08.30 น. 09.00 น. ชิงชนะเลิศ  

4 ว่ิง 5,000 ม. ไม.จำกัดอายุ ชาย 08.40 น. 09.00 น. ชิงชนะเลิศ  

5 ว่ิง 3,000 ม. ไม.จำกัดอายุ หญิง 09.00 น. 09.20 น. ชิงชนะเลิศ  

6 ว่ิง 200 ม. ไม.จำกัดอายุ ชาย 09.20 น. 09.40 น. ชิงชนะเลิศ  

7 ว่ิง 200 ม. ไม.จำกัดอายุ หญิง 09.20 น. 09.45 น. ชิงชนะเลิศ  

8 ว่ิง 200 ม. 15 ป̂ ชาย 09.20 น. 09.50 น. ชิงชนะเลิศ  

9 ว่ิง 200 ม. 15 ป̂ หญิง 09.20 น. 09.55 น. ชิงชนะเลิศ  

10 ว่ิง 400 ม. ไม.จำกัดอายุ ชาย 09.55 น. 10.05 น. ชิงชนะเลิศ  

11 ว่ิง 400 ม. ไม.จำกัดอายุ หญิง 09.55 น. 10.15 น. ชิงชนะเลิศ  

12 ว่ิง 400 ม.  15 ป̂ ชาย 09.55 น. 10.25 น. ชิงชนะเลิศ  

13 ว่ิง 400 ม. 15 ป̂ หญิง 09.55 น. 10.35 น. ชิงชนะเลิศ  

14 ขวHางจักร 15 ปL ชาย 10.10 น. 10.40 น. ชิงชนะเลิศ  

15 ทุ,มน้ำหนัก 15 ปL หญิง 10.10 น. 10.40 น. ชิงชนะเลิศ  

16 กระโดดไกล ไม,จำกัดอายุ หญิง 10.10 น. 10.40 น. ชิงชนะเลิศ  

17 ว่ิง 800 ม. ไม.จำกัดอายุ ชาย 10.20 น. 10.40 น. ชิงชนะเลิศ  

18 ว่ิง 800 ม. ไม.จำกัดอายุ หญิง 10.20 น. 10.50 น. ชิงชนะเลิศ  

19 ว่ิง 800 ม.  15 ป̂ ชาย 10.20 น. 11.00 น. ชิงชนะเลิศ  

20 ว่ิง 800 ม. 15 ป̂ หญิง 11.20 น. 11.20 น. ชิงชนะเลิศ  

 

 

 



 

 

โปรแกรมการแข,งขันกรีฑา 

กีฬานักเรียนกลุ,มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ,มย,อยท่ี 3  สหวิทยาเขตสุดถ่ินไทย  สพม. เชียงราย 

วันท่ี  18 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬา โรงเรียนแม.จันวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย 

ภาคบ,าย 

รายการท่ี ประเภท รุ,นอายุ หมดเวลารายงานตัว เวลาแข,งขัน รอบการแข,งขัน หมายเหตุ 

21 ขวHางจักร  ไม,จำกัดอายุ หญิง          12.30 น. 13.00 น. ชิงชนะเลิศ  

22 ทุ,มน้ำหนัก ไม,จำกัดอายุ ชาย 12.30 น. 13.00 น. ชิงชนะเลิศ  

23 กระโดดไกล 15 ปL ชาย 12.30 น. 13.00 น. ชิงชนะเลิศ  

24 ว่ิง 100 ม. ไม.จำกัดอายุ ชาย 12.40 น. 13.00 น. ชิงชนะเลิศ  

25 ว่ิง 100 ม. ไม.จำกัดอายุ หญิง 12.40 น. 13.05 น ชิงชนะเลิศ  

26 ว่ิง 100 ม. 15 ป̂ ชาย 12.40 น. 13.10 น. ชิงชนะเลิศ  

27 ว่ิง 100 ม. 15 ป̂ หญิง 12.40 น. 13.15 น. ชิงชนะเลิศ  

28 ว่ิง 1,500 ม. ไม.จำกัดอายุ ชาย 13.00 น. 13.20 น. ชิงชนะเลิศ  

29 ว่ิง 1,500 ม. ไม.จำกัดอายุ หญิง 13.00 น. 13.30 น ชิงชนะเลิศ  

30 ว่ิง 1,500 ม.  15 ป̂ ชาย 13.10 น. 13.40 น ชิงชนะเลิศ  

31 ว่ิง 1,500 ม. 15 ป̂ หญิง 13.10 น. 13.50 น. ชิงชนะเลิศ  

32 ขวHางจักร 15 ปL หญิง 13.20 น. 14.00 น. ชิงชนะเลิศ  

33 ทุ,มน้ำหนัก 15 ปL ชาย 13.20 น. 14.00 น. ชิงชนะเลิศ  

34 กระโดดไกล ไม,จำกัดอายุ ชาย 13.20 น. 14.00 น. ชิงชนะเลิศ  

35 ว่ิง 4 x 100 ม. ไม.จำกัดอายุ ชาย 13.30 น. 14.00 น. ชิงชนะเลิศ  

36 ว่ิง 4 x 100 ม. ไม.จำกัดอายุ หญิง 13.30 น. 14.10 น. ชิงชนะเลิศ  

37 ว่ิง 4 x 100 ม.  15 ป̂ ชาย 13.30 น. 14.20 น. ชิงชนะเลิศ  

38 ว่ิง 4 x 100 ม. 15 ป̂ หญิง 13.30 น. 14.30 น. ชิงชนะเลิศ  

39 ว่ิง 4 x 400 ม. ไม.จำกัดอายุ ชาย 14.00 น. 14.40 น. ชิงชนะเลิศ  

40 ว่ิง 4 x 400 ม. ไม.จำกัดอายุ หญิง 14.00 น. 14.50 น. ชิงชนะเลิศ  

41 ว่ิง 4 x 400 ม.  15 ป̂ ชาย 14.00 น. 15.00 น. ชิงชนะเลิศ  

42 ว่ิง 4 x 400 ม. 15 ป̂ หญิง 14.00 น. 15.10 น. ชิงชนะเลิศ  

 

หมายเหตุ   ตารางการแข.งขันอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

 



 

 

๑๑. การแข,งขันประเภทลาน  

- การแข,งขัน  ให4ประลอง ๓ คร้ัง เร่ิมโดยเรียงจากลำดับการรายงานตัวประลองก.อน เรียงตามลำดับการ

รายงานตัวคนสุดท4าย 

ให4ทำการประลองคนละ ๓ คร้ัง คัดเลือกผู4ท่ีมีสถิติท่ีดีท่ีสุด 3 อับดับ ได4  

อับดับ ท่ี 1,  อับดับ ท่ี 2 , อับดับ ท่ี 3 ผู4ท่ีได4 อับดับท่ี 1,  อับดับท่ี 2  ได4เป(นตัวแทนกลุ.ม เข4ารอบแข.งขันใน

ระดับจังหวัดต.อไป 

๑๒. เกณฑKข้ันเร่ิมตHนหรือระยะทางท่ีกำหนด  หากนักกีฬาประลองไม.ผ.าน ให4ถือว.าการประลองคร้ังน้ันไม.

ได4ผล ไม.มีสถิติ ไม.มีอันดับท่ี ในคร้ังน้ัน เกณฑoข้ันเร่ิมต4นมีรายละเอียดดังน้ี 
 

รายการ 
รุ,นอายุไม,เกิน ๑๕ ปL รุ,นไม,จำกัดอายุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ว่ิงกระโดดไกล ๔.๐๐ ๒.๕๐ ๔.๐๐ ๒.๕๐ 

ว่ิงเขย.งก4าวกระโดด ๑๑.๐๐ ๘.๐๐ ๑๑.๐๐ ๘.๐๐ 

ทุ.มน้ำหนัก ๙.๐๐ ๗.๐๐ ๙.๐๐ ๗.๐๐ 

ขว4างจักร ๒๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๐.๐๐ 
 

๑๓. รายการขนาดอุปกรณKการแข.งขันกรีฑาประเภทลานมีดังน้ี 

รายการอุปกรณK 
รุ,นอายุไม,เกิน ๑๕ ปL รุ,นไม,จำกัดอายุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

กระดานเร่ิม ว่ิงกระโดดไกล ๑.๐๐ ม. ๑.๐๐ ม. ๑.๐๐ ม. ๑.๐๐ ม. 

กระดานเร่ิม ว่ิงเขย.งก4าวกระโดด ๙.๐๐ ม. ๗.๐๐ ม. ๑๑.๐๐ ๗.๐๐ ม. 

ลูกทุ.มน้ำหนัก ๕.๔๕ ก.ก ๔.๐๐ ก.ก ๖.๓๕ ก.ก ๔.๐๐ ก.ก 

จักร ๑.๕๐ ก.ก ๑.๐๐ ก.ก ๑.๕๐ ก.ก ๑.๐๐ ก.ก 
 

๑๔. กำหนดวันแข,งขัน 

 แข.งขันวันอาทิตยoท่ี ๑๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่ิมเวลา ๙.๐๐ น. 

หลักฐานของนักกีฬาท่ีต4องนำส.งต.อคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

๑. แผงรูปท่ีสมัครในระบบลงทะเบียน 

๒. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน / ปพ.๗  

๓. ตามข4อตกลงในท่ีประชุม 

 


