
 
 
 
 
 
 

                                                                   ประกาศสหวิทยาเขตสามง่าม 
เร่ือง  ระเบียบการแข่งขนักีฬาสหวิทยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

------------------------- 
  ดว้ยสหวิทยาเขตสามง่าม ไดก้  าหนดจดัการแข่งขนักีฬาสหวิทยาเขตสามง่าม ระหว่างวนัท่ี  
๗– ๙ กนัยายน  ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนก าแพงดินพทิยาคม เพื่อคดัเลือกตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา 
นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา สพม.๔๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

เพื่อใหก้ารแข่งขนักีฬาสหวิทยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  
จึงขอแจง้ระเบียบการแข่งขนักีฬาแต่ละชนิด ดงัต่อไปน้ี 
 
๑. กรีฑา 

ระเบียบการแข่งขันกรีฑา 

ขอ้ ๑  กติกาการแข่งขนัใหใ้ชก้ติกาของสหพนัธก์รีฑานานาชาติท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

ขอ้ ๒ การจดัการแข่งขนัแบ่งออกเป็น ๖ รุ่นอาย ุ

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ขอ้ ๓  ประเภทการแข่งขนั 

 -๑๐๐ เมตร   - กระโดดไกล 

- ๒๐๐ เมตร   - เขยง่กา้วกระโดด (เฉพาะรุ่นอาย ุ๑๖ และ ๑๘ ปี ชาย/หญิง) 

- ๔๐๐ เมตร   - ทุ่มน ้ าหนกั 

- ๘๐๐ เมตร   -  ขวา้งจกัร 

- ๑,๕๐๐ เมตร   - วิ่งผลดั ๔×๑๐๐ เมตร  - วิ่งผลดั ๔×๔๐๐ เมตร 

 



ขอ้ ๔  การส่งรายช่ือนกักีฬา 

- นกักีฬา ๑ คน สามรถลงแข่งขนัไดเ้พียงรุ่นอายเุดียว และลงแข่งขนัก่ีประเภทก็ไดร้วมทั้งประเภทลู่และ

ประเภทลาน 

- ประเภทบุคคล ใหส่้งช่ือเขา้ร่วมแข่งขนัไดไ้ม่เกินประเภทละ ๒ คน 

- ประเภททีม ใหส่้งรายช่ือเขา้แข่งขนัไดด้งัน้ี 

 -   วิ่งผลดั ๔×๑๐๐ เมตร ส่งไดไ้ม่เกิน ๖ คน 

 -   วิ่งผลดั ๔×๔๐๐ เมตร ส่งไดไ้ม่เกิน ๖ คน   

ขอ้ ๕  หลกัฐานนกักีฬา 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ใบแยกประเภทกรีฑา พร้อมทั้งแผงรูป 

- บตัรประชาชนตวัจริง (ในวนัแข่งขนั) 

ขอ้ ๖  การรายงานตวั 

- ประเภทลู่ รายงานตวัก่อนการแข่งขนั ๓๐ นาที 

- ประเภทลาน รายงานตวัก่อนการแข่งขนั ๔๐ นาที 

- การแข่งขนัในรอบคดัเลือก ประเภทใดท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัไม่เกิน ๘ คน หรือ ๘ ทีม ใหย้กไปแข่งขนัใน 

   รอบชิงชนะเลิศ 

ขอ้ ๗  การประทว้งใหท้ าการยืน่อุทธรณ์ต่อกรรมการผูช้ี้ขาดพร้อมเงิน ๑,๐๐๐ บาท (กรณีท่ีประทว้งแลว้เป็น 

ผลจะคืนเงินจ านวนนั้น) หลงัจากท าการแข่งขนัเสร็จส้ินไม่เกิน ๑๕ นาที ถา้หลงัจาก ๑๕ นาที ถือว่าค  าตดัสิน 

ของกรรมการเป็นอนัส้ินสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.๑  ใบแยกประเภทกรีฑา    

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

รุ่นอาย ุ............... ปี              ชาย               หญิง 

ทีม....................................................................................... 

ประเภท ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ 
100 ม. 1.  

2. 
200 ม. 1.  

2. 
400 ม. 1.  

2. 
800 ม. 1.  

2. 
1,500 ม. 1.  

2. 
4×100 ม. 1.                                                2.  

3.                                                 4. 
5.                                                 6. 

4×400 ม. 1.                                                2.  

3.                                                 4. 
5.                                                 6. 

กระโดดไกล 1.  
2. 

เขยง่กา้วกระโดด 1.  
2. 

ทุ่มน ้ าหนกั 1.  
2. 

ขวา้งจกัร 1.  
2. 

พุ่งแหลน 1.  
2. 

                   ลงช่ือ...................................................        ลงช่ือ................................................... 

                              ผูฝึ้กสอน         ผูจ้ดัการทีม 



๑.๒  แผงรูปนกักรีฑา 

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ชนิดกีฬา..............................................รุ่นอาย.ุ.............ปี         ชาย          หญิง  

ทีม........................................................................................... 

 

 

 

 

 
    ช่ือ......................................      ช่ือ.....................................      ช่ือ...................................   ช่ือ....................................   ช่ือ....................................... 

    ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................      ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................... 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 

 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 



๒. เซปักตะกร้อ 

ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ 

ข้อ ๑  กติกาใหใ้ชก้ติกาของสหพนัธเ์ซปักตะกร้อ และสมาคมเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย 

ขอ้ ๒  การจดัการแข่งขนัแบ่งออกเป็น ๖ รุ่นอาย ุ

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ขอ้ ๓  การแข่งขนัแบบแพค้ดัออก ใหถื้อเกณฑ ์แพช้นะ ๒ ใน ๓ เกมส์ ( ๒๑ คะแนน) 

ขอ้ ๔  การส่งรายช่ือนกักีฬา 

- ส่งรายช่ือไดไ้ม่เกิน ๕ คน 

- ใหท้ าการส่งรายช่ือก่อนการแข่งขนั ๑๕ นาที 

ขอ้ ๕  หลกัฐานนกักีฬา 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- รายช่ือนกักีฬา พร้อมทั้งแผงรูป 

- บตัรประชาชนตวัจริง (ในวนัแข่งขนั) 

ขอ้ ๖  ความสูงของตาข่าย 

- ชาย ความสูง ๑.๕๒ เมตร -      หญิง ความสูง ๑.๔๒ เมตร 

ขอ้ ๗  นกักีฬาจะตอ้งลงท าการแข่งขนัไม่เกิน ๑๕ นาที หลงัจากท่ีคณะกรรมการตดัสินเรียกตวัท าการแข่งขนั  

ถา้เกินท่ีก  าหนดใหต้ดัสิทธ์ิในการแข่งขนั โดยใหเ้ล่ือนคู่ต่อไปลงท าการแข่งขนัแทน 

ขอ้ ๘  การประทว้งใหท้ าการยืน่อุทธรณ์ต่อกรรมการผูช้ี้ขาดพร้อมเงิน ๑,๐๐๐ บาท (กรณีท่ีประทว้งแลว้เป็นผล 

จะคืนเงินจ านวนนั้น) หลงัจากท าการแข่งขนัเสร็จส้ินไม่เกิน ๑๕ นาที ถา้หลงัจาก ๑๕ นาที ถือว่าค  าตดัสินของ

กรรมการเป็นอนัส้ินสุด 

 

 

 

 

 



๒.๑  ใบส่งรายช่ือนกักฬีาเซปักตะกร้อ 

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ชนิดกีฬา..............................................รุ่นอาย.ุ.............ปี         ชาย          หญิง  

ทีม........................................................................................... 

ที่ ช่ือ – สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
    
    
    
    
    

 

          ลงช่ือ...................................................        ลงช่ือ.................................................... 

                       (...................................................)       (...................................................) 

                             ผูฝึ้กสอน         ผูจ้ดัการทีม 

 
๒.๒  แผงรูปนักกฬีาเซปักตะกร้อ 

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ชนิดกีฬา..............................................รุ่นอาย.ุ.............ปี         ชาย          หญิง  

ทีม........................................................................................... 

 

 

 

 

 
    ช่ือ......................................      ช่ือ.....................................      ช่ือ...................................   ช่ือ....................................   ช่ือ....................................... 

    ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................      ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................... 

 

 

 

 

 

 



๓. เปตอง 

ระเบียบการแข่งขันเปตอง 

ขอ้ ๑  กติกาการแข่งขนัใหใ้ชก้ติกาของสหพนัธเ์ปตองนานาชาติ และสหพนัธเ์ปตองแห่งประเทศไทยท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

ขอ้ ๒  การจดัการแข่งขนัแบ่งออกเป็น ๖ รุ่นอาย ุ

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ขอ้ ๓  การแข่งขนัใหถื้อเกณฑ ์แพ ้– ชนะ ใน ๑ เกมส์  (๑๑  แตม้)  

ขอ้ ๔  การส่งรายช่ือนกักีฬา 

- ส่งรายช่ือไดไ้ม่เกิน ๕ คน 

ขอ้ ๕  หลกัฐานนกักีฬา 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- รายช่ือนกักีฬา พร้อมทั้งแผงรูป 

- บตัรประชาชนตวัจริง (ในวนัแข่งขนั) 

ขอ้ ๖ นกักีฬาจะตอ้งลงท าการแข่งขนัไม่เกิน ๑๕ นาที หลงัจากท่ีคณะกรรมการตดัสินเรียกตวัท าการแข่งขนั  

ถา้เกินท่ีก  าหนดใหต้ดัสิทธ์ิในการแข่งขนั โดยใหเ้ล่ือนคู่ต่อไปลงท าการแข่งขนัแทน 

ขอ้ ๗  การประทว้งใหท้ าการยืน่อุทธรณ์ต่อกรรมการผูช้ี้ขาดพร้อมเงิน ๑,๐๐๐ บาท (กรณีท่ีประทว้งแลว้เป็นผล 

จะคืนเงินจ านวนนั้น) หลงัจากท าการแข่งขนัเสร็จส้ินไม่เกิน ๑๕ นาที ถา้หลงัจาก ๑๕ นาที ถือว่าค  าตดัสินของ

กรรมการเป็นอนัส้ินสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓.๑  ใบส่งรายช่ือนักกฬีาเปตอง 

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ชนิดกีฬา..............................................รุ่นอาย.ุ.............ปี         ชาย          หญิง  

ทีม........................................................................................... 

ที่ ช่ือ – สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
    
    
    
    
    

 

          ลงช่ือ...................................................        ลงช่ือ.................................................... 

                       (...................................................)       (...................................................) 

                             ผูฝึ้กสอน         ผูจ้ดัการทีม 

 
๓.๒  แผงรูปนกักฬีาเปตอง  

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ชนิดกีฬา..............................................รุ่นอาย.ุ.............ปี         ชาย          หญิง  

ทีม........................................................................................... 

 

 

 

 

 
    ช่ือ......................................      ช่ือ.....................................      ช่ือ...................................   ช่ือ....................................   ช่ือ....................................... 

    ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................      ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................... 

 

 

 

 

 

 



๔. ฟุตบอล 

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 

ขอ้ ๑  กติกาใหใ้ชก้ติกาของสหพนัธฟ์ุตบอลนานาชาติ โดยอนุโลม 

ขอ้ ๒  การจดัการแข่งขนัแบ่งออกเป็น ๕ รุ่นอาย ุ

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

- มธัยมศึกษาตอนตน้ หญิง 

- มธัยมศึกษาตอนปลาย หญิง 

ขอ้ ๓  การแข่งขนัแบบแพค้ดัออก ถา้เสมอในเวลาใหห้าผูช้นะโดยการเตะ ณ จุดโทษ 

ขอ้ ๔  การส่งรายช่ือนกักีฬา 

- ส่งรายช่ือไดไ้ม่เกิน ๑๘ คน 

- ใหท้ าการส่งรายช่ือก่อนการแข่งขนั ๑๕ นาที 

ขอ้ ๕  การเปล่ียนตวัผูเ้ล่น 

- เปล่ียนตวัผูเ้ล่นไดไ้ม่เกิน ๓  คน (ไม่รวมผูรั้กษาประตู) 

ขอ้ ๖  หลกัฐานนกักีฬา 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- รายช่ือนกักีฬา พร้อมทั้งแผงรูป 

- บตัรประชาชนตวัจริง (ในวนัแข่งขนั) 

ขอ้ ๗  เวลาการแข่งขนั 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี ชาย แข่งขนัคร่ึงละ ๒๕ นาที พกั ๑๐ นาที 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี ชาย แข่งขนัคร่ึงละ ๓๐ นาที พกั ๑๐ นาที 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย แข่งขนัคร่ึงละ ๓๐ นาที พกั ๑๐ นาที 

- มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย หญิง แข่งขนัคร่ึงละ ๒๕ นาที พกั ๑๐ นาที 

ขอ้ ๘  ลูกบอลท่ีใชใ้นการแข่งขนัใชลู้กบอลเบอร์ ๕ 

ขอ้ ๙  นกักีฬาจะตอ้งลงท าการแข่งขนัไม่เกิน ๑๕ นาที หลงัจากท่ีคณะกรรมการตดัสินเรียกตวัท าการแข่งขนั  

ถา้เกินท่ีก  าหนดใหต้ดัสิทธ์ิในการแข่งขนั โดยใหเ้ล่ือนคู่ต่อไปลงท าการแข่งขนัแทน 

ขอ้ ๑๐  การประทว้งใหท้ าการยืน่อุทธรณ์ต่อกรรมการผูช้ี้ขาดพร้อมเงิน 1,000 บาท (กรณีท่ีประทว้งแลว้เป็นผล 

จะคืนเงินจ านวนนั้น) หลงัจากท าการแข่งขนัเสร็จส้ินไม่เกิน 15 นาที ถา้หลงัจาก 15 นาที ถือว่าค  าตดัสินของ 

กรรมการเป็นอนัส้ินสุด 



๔.๑  ใบส่งรายช่ือนักกฬีาฟุตบอล 

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ชนิดกีฬา..............................................รุ่นอาย.ุ.............ปี         ชาย          หญิง  

ทีม........................................................................................... 

ที่ ช่ือ – สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

          ลงช่ือ...................................................        ลงช่ือ.................................................... 

                       (...................................................)       (...................................................) 

                             ผูฝึ้กสอน         ผูจ้ดัการทีม 

 
 
 
 



๔.๒  แผงรูปนกักฬีาฟุตบอล 

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ชนิดกีฬา..............................................รุ่นอาย.ุ.............ปี         ชาย          หญิง  

ทีม........................................................................................... 

 

 

 

 

 
    ช่ือ......................................      ช่ือ.....................................      ช่ือ...................................   ช่ือ....................................   ช่ือ....................................... 

    ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................      ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................... 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 

 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 



๕. วอลเลย์บอล 

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล 

ขอ้ ๑  กติกาใหใ้ชก้ติกาของสหพนัธว์อลเลยบ์อล และสมาคมวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทยใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

ขอ้ ๒  การจดัการแข่งขนัแบ่งออกเป็น ๖ รุ่นอาย ุ

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี หญิง  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ขอ้ ๓  การแข่งขนัแบบแพค้ดัออก ใหถื้อเกณฑ ์แพช้นะ ๒ ใน ๓ เกม 

ขอ้ ๔  การส่งรายช่ือนกักีฬา 

- ส่งรายช่ือไดไ้ม่เกิน ๑๒ คน 

- ใหท้ าการส่งรายช่ือก่อนการแข่งขนั ๑๕ นาที 

ขอ้ ๕  หลกัฐานนกักีฬา 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- รายช่ือนกักีฬา พร้อมทั้งแผงรูป 

- บตัรประชาชนตวัจริง (ในวนัแข่งขนั) 

ขอ้ ๖  ความสูงของตาข่าย 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี ชาย ความสูง ๒.๒๐ เมตร -      รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี หญิง ความสูง ๒.๑๕ เมตร 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี ชาย ความสูง ๒.๓๘ เมตร -      รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี หญิง ความสูง ๒.๒๐ เมตร 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย ความสูง ๒.๔๓ เมตร -      รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี หญิง ความสูง ๒.๒๔ เมตร 

ขอ้ ๗  นกักีฬาจะตอ้งลงท าการแข่งขนัไม่เกิน ๑๕ นาที หลงัจากท่ีคณะกรรมการตดัสินเรียกตวัท าการแข่งขนั  

ถา้เกินท่ีก  าหนดใหต้ดัสิทธ์ิในการแข่งขนั โดยใหเ้ล่ือนคู่ต่อไปลงท าการแข่งขนัแทน 

ขอ้ ๘  การประทว้งใหท้ าการยืน่อุทธรณ์ต่อกรรมการผูช้ี้ขาดพร้อมเงิน ๑,๐๐๐ บาท (กรณีท่ีประทว้งแลว้เป็นผล 

จะคืนเงินจ านวนนั้น) หลงัจากท าการแข่งขนัเสร็จส้ินไม่เกิน ๑๕ นาที ถา้หลงัจาก ๑๕ นาที ถือว่าค  าตดัสินของ

กรรมการเป็นอนัส้ินสุด 

 

 

 



๕.๑  ใบส่งรายช่ือนักกฬีาวอลเลย์บอล 

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ชนิดกีฬา..............................................รุ่นอาย.ุ.............ปี         ชาย          หญิง  

ทีม........................................................................................... 

ที่ ช่ือ – สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

          ลงช่ือ...................................................        ลงช่ือ.................................................... 

                       (...................................................)       (...................................................) 

                             ผูฝึ้กสอน         ผูจ้ดัการทีม 

 
 
 
 



๕.๒  แผงรูปนกักฬีาวอลเลย์บอล 

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ชนิดกีฬา..............................................รุ่นอาย.ุ.............ปี         ชาย          หญิง  

ทีม........................................................................................... 

 

 

 

 

 
    ช่ือ......................................      ช่ือ.....................................      ช่ือ...................................   ช่ือ....................................   ช่ือ....................................... 

    ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................      ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................... 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 

 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 



๖. ฟุตซอล 

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล 

ขอ้ ๑  กติกาใหใ้ชก้ติกาของสหพนัธฟ์ุตซอลนานาชาติ โดยอนุโลม 

ขอ้ ๒  การจดัการแข่งขนัแบ่งออกเป็น ๓ รุ่นอาย ุ

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๖ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

- รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ขอ้ ๓  การแข่งขนัแบบแพค้ดัออก ถา้เสมอในเวลาใหห้าผูช้นะโดยการเตะ ณ จุดโทษ 

ขอ้ ๔  การส่งรายช่ือนกักีฬา 

- ส่งรายช่ือไดไ้ม่เกิน ๑๐ คน 

- ใหท้ าการส่งรายช่ือก่อนการแข่งขนั ๑๕ นาที 

ขอ้ ๕  การเปล่ียนตวัผูเ้ล่น 

- เปล่ียนตวัผูเ้ล่นไดต้ลอดเวลา ตามจุดท่ีก  าหนดไว ้

ขอ้ ๖  หลกัฐานนกักีฬา 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- รายช่ือนกักีฬา พร้อมทั้งแผงรูป 

- บตัรประชาชนตวัจริง (ในวนัแข่งขนั) 

ขอ้ ๗  เวลาการแข่งขนั 

- ในรอบแรก และรอบรองชนะเลิศ แข่งขนัคร่ึงละ ๑๐ นาที พกั ๕ นาที 

- ในรอบชิงท่ี 3 และรอบชิงชนะเลิศ แข่งขนัคร่ึงละ ๑๕ นาที พกั ๕ นาที 

ขอ้ ๘  นกักีฬาจะตอ้งลงท าการแข่งขนัไม่เกิน ๑๕ นาที หลงัจากท่ีคณะกรรมการตดัสินเรียกตวัท าการแข่งขนั  

ถา้เกินท่ีก  าหนดใหต้ดัสิทธ์ิในการแข่งขนั โดยใหเ้ล่ือนคู่ต่อไปลงท าการแข่งขนัแทน 

ขอ้ ๙  การประทว้งใหท้ าการยืน่อุทธรณ์ต่อกรรมการผูช้ี้ขาดพร้อมเงิน ๑,๐๐๐ บาท (กรณีท่ีประทว้งแลว้เป็นผล 

จะคืนเงินจ านวนนั้น) หลงัจากท าการแข่งขนัเสร็จส้ินไม่เกิน ๑๕ นาที ถา้หลงัจาก ๑๕ นาที ถือว่าค  าตดัสินของ

กรรมการเป็นอนัส้ินสุด 

 

 

 

 

 



๖.๑  ใบส่งรายช่ือนักกฬีาฟุตซอล 

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ชนิดกีฬา..............................................รุ่นอาย.ุ.............ปี         ชาย          หญิง  

ทีม........................................................................................... 

ที่ ช่ือ – สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

          ลงช่ือ...................................................        ลงช่ือ.................................................... 

                       (...................................................)       (...................................................) 

                             ผูฝึ้กสอน         ผูจ้ดัการทีม 

 
 
 
 



๖.๒  แผงรูปนักกฬีาฟุตซอล 

การแข่งขันกฬีาสหวทิยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ชนิดกีฬา..............................................รุ่นอาย.ุ.............ปี         ชาย          หญิง  

ทีม........................................................................................... 

 

 

 

 

 
    ช่ือ......................................      ช่ือ.....................................      ช่ือ...................................   ช่ือ....................................   ช่ือ....................................... 

    ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................      ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด.......................... 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 

 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 

 

 

 

 

ช่ือ......................................       ช่ือ.....................................       ช่ือ...................................     ช่ือ....................................    ช่ือ.................................... 

ว/ด/ป เกิด.........................       ว/ด/ป เกิด..........................        ว/ด/ป เกิด.......................       ว/ด/ป เกิด.......................    ว/ด/ป เกิด....................... 



๗. การแข่งขนัประกวดขบวนพาเหรด โดยใหแ้ต่ละโรงเรียนร่วมเดิน ๘ โรงเรียน มีจ  านวนนกัเรียนในขบวน 

พาเหรดไม่ต ่ากว่าโรงเรียนละ ๘๐ คน และใหแ้ต่ละโรงเรียนส่งช่ือรายละเอียดรูปแบบของขบวนพาเหรด  

ช่ือ – นามสกุล ผูถื้อธง และผูถื้อป้ายโรงเรียน 

 -  รายละเอียดรูปแบบของขบวนพาเหรด 

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

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

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

 -  ช่ือ – นามสกุล ผูถื้อป้ายโรงเรียน 

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

- ช่ือ – นามสกุล ผูถื้อธงโรงเรียน 

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

๘. การแข่งขันประกวดกองเชียร์ โดยจดัการแข่งขนัออกเป็น ๔ ทีม 

 -   ร.ร. หนองโสนพิทยาคม กบั ร.ร. เนินปอรังนกชนูทิศ 

 -   ร.ร. สามง่ามชนูปถมัภ ์กบั ร.ร. ก  าแพงดินพิทยาคม 

 -   ร.ร. วชิรบารมีพิทยาคม กบั ร.ร. วงัโมกขพ์ิทยาคม 

 -   ร.ร. ดงเสือเหลืองพิทยาคม กบั ร.ร. สรรเพชญอฐัมาพิทยาคม 

จ านวนนกัเรียนท่ีนัง่บนแสตนเชียร์ ประมาณ ๔๐ – ๖๐ คน 

๙. การแข่งขันประกวดลดีเดอร์ โดยจดัการแข่งขนัออกเป็น ๔ ทีม 

 -   ร.ร. หนองโสนพิทยาคม กบั ร.ร. เนินปอรังนกชนูทิศ 

 -   ร.ร. สามง่ามชนูปถมัภ ์กบั ร.ร. ก  าแพงดินพิทยาคม 

 -   ร.ร. วชิรบารมีพิทยาคม กบั ร.ร. วงัโมกขพ์ิทยาคม 

 -   ร.ร. ดงเสือเหลืองพิทยาคม กบั ร.ร. สรรเพชญอฐัมาพิทยาคม 

จ านวนลีดเดอร์ท่ีออกแต่ละชุด ๘ – ๑๒ คน 

๑๐. รางวลัการแข่งขัน 

        ๑๐.๑   เกียรติบตัรกีฬา ส าหรับผูท่ี้ชนะเลิศอนัดบั ๑, ๒  และ ๓ 

        ๑๐.๒  ถว้ยรางวลัชนะเลิศกีฬาแต่ละประเภท (รางวลัส าหรับผูช้นะเลิศ) 

       ๑๐.๓  ถว้ยรางวลัคะแนนรวมเทเบิลเทนนิส รุ่นอาย ุ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี ชาย/หญิง (รางวลัส าหรับทีม 

ท่ีมีคะแนนรวมชนะเลิศ) 

๑๐.๔  ถว้ยรางวลัคะแนนรวมกีฬา อนัดบัท่ี ๑, ๒ และ ๓ 

 ๑๐.๕  ถว้ยรางวลัคะแนนรวมกรีฑา รุ่นอาย ุ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี ชาย/หญิง (รางวลัส าหรับทีมท่ีม ี

คะแนนรวมชนะเลิศ) 



 ๑๐.๖  ถว้ยรางวลัคะแนนรวมกรีฑา ชาย/หญิง ทุกรุ่นอาย ุอนัดบัท่ี ๑, ๒ และ ๓ 

 ๑๐.๗  ถว้ยรางวลัคะแนนรวมขบวนพาเหรด อนัดบัท่ี ๑, ๒ และ ๓ 

 ๑๐.๘  ถว้ยรางวลัคะแนนรวมกองเชียร์ อนัดบัท่ี ๑, ๒ และ ๓ 

 ๑๐.๙  ถว้ยรางวลัคะแนนรวมลีดเดอร์ อนัดบัท่ี ๑, ๒ และ ๓ 

 ๑๐.๑๐ เกณฑก์ารใหค้ะแนนกีฬาและกรีฑา  

  ประเภทเด่ียว 

  -   ชนะท่ี ๑  ได ้ ๕  คะแนน 

  -   ชนะท่ี ๒  ได ้ ๓  คะแนน 

  -   ชนะท่ี ๓  ได ้ ๒  คะแนน 

  -   ชนะท่ี ๔  ได ้ ๑  คะแนน 

ประเภททีม 

  -   ชนะท่ี ๑  ได ้ ๑๐  คะแนน 

  -   ชนะท่ี ๒  ได ้๗  คะแนน 

  -   ชนะท่ี ๓  ได ้ ๕  คะแนน 

  -   ชนะท่ี ๔  ได ้ ๓  คะแนน 

 

 ระเบียบการแข่งขนักีฬาสหวิทยาเขตสามง่าม ประจ าปี ๒๕๕๙ น้ี ใชส้ าหรับการแข่งขนักีฬาสหวิทยา 

เขตสามง่าม ระหว่างวนัท่ี ๗ – ๙  กนัยายน  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๑๖   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
                (ลงช่ือ)  
       ( นายแปลก   เพง็ยอด ) 
                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถมัภ ์
                    ประธานสหวิทยาสามง่าม 
 
 
 
 
 
 


