
ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
 ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลชาย 11 คน ฉบับนี ้ให้ใช้เฉพาะการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา         
นักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมเท่านั้น 
1. ประเภทการแข่งขัน 

- ฟุตบอลทีม รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปีชาย 
 - ฟุตบอลทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 
 - ฟุตบอลทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 
2. จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

2.1 ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 25 คน 
3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (ยึด พ.ศ. เป็นหลัก) 

3.1 ต้องเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนนั้นๆ และกำลังศึกษาอยู่ในระบบ 
3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย ต้องเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ขึ้นไป (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อลงทำการ

แข่งขันรุ่นไม่จำกัดอายุแล้วไม่สามารถลงทำการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้อีก ทุกประเภทกีฬา)  
3.3 ต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  
3.5 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 5 คน  

4. เอกสารประกอบการสมัครแข่งขัน 
 4.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันของทีม 
 4.2 ส่งใบรายชื ่อและแผงรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่ (ร ูปถ่ายสี ไม่สวมหมวกและแว่นดำ                  
ขนาด 1  นิ้ว) ให้หัวหน้าสถานศึกษาลงนามและประทับตรา ก่อนทำการแข่งขัน 30 นาท ี
 4.3 ให้นักกีฬานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยต้องระบุวัน เดือน ปี เกิด 
แสดงก่อนลงสนามทุกครั้ง  
5. สถานที่จัดการแข่งขัน     

- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และ รุ่นไม่จำกัดอายุหญิง สนามโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุ
เคราะห์) (สนาม2) 

- รุ่นไม่จำกัดอายุชาย สนามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนาม 1)/ สนามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัยเวียงป่าเป้า (สนาม 3) (วันที่ 18 – 20 มกราคม 2566) 
6. กติกาการแข่งขัน  
 6.1 ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ ่งทางสมาคมฟุตบอล                
แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้แล้ว 
 6.2 การพักเม่ือได้รับโทษใบเหลือง (2 ครั้ง) ใบแดง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1. ใบเหลืองใบแรก ใบเหลืองนัดต่อไป พักนัดต่อไป 1 ครั้ง  



  2. ใบเหลือง 2 ใบ ในนัดเดียวกัน พักนัดต่อไป 1 ครั้ง  
3. ใบแดงพักนัดต่อไป 1 ครั้ง (อาจถูกพักมากกว่า 1 ครั้ง ถ้ารายงานผู้ตัดสินแจ้งถึงใบแดง      

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือร้ายแรง) 
 6.3 แต่ละทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อยทีมละ 1 ชุด ถ้าทั้ง 2 ทีม มีชุดแข่งขันสีเหมือนกัน ให้ทีมที่มี
ชื่อหลัง เปลี่ยนชุดแข่งขัน (ให้ทีมชื่อหลังตามตารางกำหนดการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขัน) 
7. การจัดการแข่งขัน แบบแบ่งสาย 
 เพ่ือให้การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดวิธีการ
จัดการแข่งขันตามความเหมาะสมของจำนวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ถ้าจัดการแข่งขันแบบแบ่งสาย 
และพบกันหมดในสาย ทีมที่มีคะแนนเก็บเป็นที่ 1 และที่ 2 ของสายเข้ารอบ) เมื่อผลการแข่งขันของคู่กรณี
เสมอกัน ให้นับประตูได้เสียอย่างเดียว ทีมท่ีมีประตูได้เสียมากกว่าให้อยู่ลำดับที่ดีกว่า  (ในรอบใดๆ ถ้าเป็นการ
แข่งขันแบบแพ้ออก ถ้าเสมอกันให้ใช้วิธีเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ เพ่ือหาผู้ชนะ) 
 7.1 กำหนดเวลาการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 30 นาที พักระหว่าง
ครึ่งไม่เกิน 10 นาที 

7.2 กำหนดเวลาการแข่งขันรุ่นไม่จำกัดอายุชาย แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 
ไม่เกิน 10 นาท ี

7.3 กำหนดเวลาการแข่งขันรุ่นไม่จำกัดอายุหญิง แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 25 นาที พักระหว่างครึ่ง
ไม่เกิน 10 นาท ี
8. การนับคะแนน   

8.1  คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  ทีมชนะ    ได้  3  คะแนน 
  ทีมเสมอ    ได้  1  คะแนน 
  ทีมแพ้    ได้  0  คะแนน 
  กรณีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากหาผู้เข้ารอบ 
9. ทีมที่ผิดระเบียบการแข่งขันและไม่พร้อมจะแข่งขัน 
 9.1 ต้องจัดทีมไปแข่งขันตามโปรแกรมที่คณะกรรมการกำหนด ทีมใดไม่มาแข่งขันหรือมาถึงสนาม
แล้ว เจตนาที่จะไม่ลงแข่งขันหรือมีผู้แข่งขันลงสนามไม่น้อยกว่า 7 คน (จะต้องผ่านคุณสมบัติ การตรวจสอบ
หลักฐานอย่างถูกต้อง ตามระเบียบจัดการแข่งขัน) ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ หรือทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามทั้ง
สองทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่ เมื่อถูกปรับเป็นแพ้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทีมนั้นจะต้องลงทำแข่งขันในครั้งต่อไป  
ตามโปรแกรมการแข่งขันเดิม 

9.2 ทีมใดเจตนาผละออกจากการแข่งขันในขณะที่กำลังดำเนินอยู่ หรือเจตนาที่จะไม่ทำการแข่งขัน
ต่อไปจนครบกำหนดเวลาการแข่งขัน ขาดวินัย และความเรียบร้อยในการแข่งขัน หรือเล่นรุนแรงเกินเหตุถือว่า
ทีมนั้นผิดมารยาทอย่างร้ายแรง ให้ประกาศระบุความผิด พร้อมกับถอนสิทธิทีมนั้นออกจากการแข่งขันตลอด
รายการ 



 9.3 ผู้เล่นแต่ละทีมต้องติดหมายเลขประจำตัวด้านหลังเสื้อให้มองเห็นชัดเจน และตรงกับบัญชีรายชื่อ
นักกีฬา ผู้ใดฝ่าฝืนไม่มีสิทธิลงแข่งขันเด็ดขาด หากทั้งสองทีมเสื้อสีคล้ายกัน ให้ชื่อทีมที่อยู่ด้านหลังของคู่
โปรแกรมคู่นั้นเป็นทีมท่ีเปลี่ยนใส่เสื้อกลางของฝ่ายจัดการแข่งขันจัดให้หรือทีมจะจัดหามา  

กรณีของเสื้อกลาง อาจจะใส่หมายเลขไม่ตรงกับทะเบียนรายชื่อก็ได้ แต่จะต้องแจ้งหมายเลขกับฝ่ายทะเบียน
หรือผู้ตัดสินที่ 4 ทราบเพ่ือลงบันทึกก่อนลงทำการแข่งขัน หมายเลขด้านหน้าหรือปลายขากางเกงต้องสูงอย่าง
น้อย 10 เซนติเมตร 

 9.4 แต่ละทีมต้องส่งรายชื ่อนักกีฬา ก่อนถึงเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที ลงลายมือชื่อ              
และหมายเลขเสื้อให้ถูกต้องตรงกับรายชื่อนักกีฬาในใบสมัครเท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้น นอกจากผู้รักษาประตูที่สี
เสื ้อคล้ายกับผู้เล่น (ฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ตัดสินจะอนุญาตให้เปลี่ยนสีเสื้ อโดยอาจจะไม่มีชื ่อทีมหรือ
หมายเลข เพ่ือลงทำการแข่งขัน) 
 9.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินและถือเป็นข้อยุติ จะอุทธรณ์หรือ
ประท้วงมิได้ 
 9.6 ระหว่างการแข่งขัน ห้ามผู้เล่นสำรองเข้าไปในสนามอย่างเด็ดขาด ยกเว้นเมื่อมีการเปลี่ยนตัว  
หากฝ่าฝืนจะพิจารณาโทษอย่างน้อยใบเหลือง 1 ครั้ง 
10. เครื่องแต่งกาย ชุดแข่งขัน 
 10.1 ชุดแข่งขันประกอบด้วย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเท้า และรองเท้า ชายเสื้อยืดต้องอยู่ภายในกางเกง 
 10.2 เสื้อผู้เล่นของทั้งทีมต้องมีสีและลายเดียวกัน ด้านหน้าหรือด้านหลังต้องมีชื่อของต้นสังกัดนั้นตาม
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และต้องมีหมายเลข 1 ถึง 99 โดยสีของหมายเลขต้องตัดกับสีของเสื้อ ซึ่งมีความ
สูงด้านหลังเสื้อไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
 10.3 ต้องติดหมายเลข ปลายขากางเกง และกลางหลังเสื้อด้วยสีของหมายเลขที่ตัดกับสีเสื้อและ
กางเกงอย่างชัดเจน 
 10.4 แต่ละทีมต้องมีปลอกแขนกัปตันทีม (นำมาเอง) 
 10.5 นักกีฬาทุกคนต้องใส่สนับแข้งทุกครั้งที่ลงทำการแข่งขัน ไม่ใส่สนับแข้งไม่อนุญาตให้ลงทำการแข่งขัน 
11. การประท้วง 
 การยื่นประท้วงให้เป็นไปตามระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่เจดีย์วิทยาคม C1 แม่จันวิทยาคม D1 เทิงวิทยาคม 
2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D2 เวียงแก่นวิทยาคม 

 

สาย A สาย B 
1. A1 5. D1 เทิงวิทยาคม 
2. C1 แม่จันวิทยาคม 6. B1 แม่เจดีย์วิทยาคม 
3. B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 7. A2 
4. D2 เวียงแก่นวิทยาคม 8. C2 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 

 
ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 

 
เวลา 

แข่งขัน 
ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

18/01/66 1 2 10.00 A1…………....……….. vs แม่จันวิทยาคม 15 ปีชาย A  
2 2 11.30 เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs เวียงแก่นวิทยาคม 15 ปีชาย A  
3 2 13.00 เทิงวิทยาคม vs แม่เจดีย์วิทยาคม 15 ปีชาย B  
4 2 14.30 A2……..………… vs ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 15 ปีชาย B  

19/01/66 5 2 10.00 เทิงวิทยาคม vs A2………….....……...... 15 ปีชาย B  
6 2 11.30 แม่เจดีย์วิทยาคม vs ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 15 ปีชาย B  
7 2 13.00 A1………………….. vs เวียงป่าเป้าวิทยาคม 15 ปีชาย A  
8 2 14.30 แม่จันวิทยาคม vs เวียงแก่นวิทยาคม 15 ปีชาย A  

20/01/66 9 2 10.00 A1………………….. vs เวียงแก่นวิทยาคม 15 ปีชาย A  
10 2 11.30 แม่จันวิทยาคม vs เวียงป่าเป้าวิทยาคม 15 ปีชาย A  
11 2 13.00 เทิงวิทยาคม vs ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 15 ปีชาย B  
12 2 14.30 แม่เจดีย์วิทยาคม vs A2……….......……… 15 ปีชาย B  

21/01/66 13 1 08.30 ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. 15 ปีชาย รอง  
14 1 10.00 ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. 15 ปีชาย รอง  

22/01/66 15 1 10.30 ผู้ชนะคู่ที่ 13 VS ผู้ชนะคู่ที่ 14 15 ปีชาย ชิงชนะ 
เลิศ 

 

 
 
 
 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่ลาววิทยาคม C1 แม่จันวิทยาคม D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่เจดีย์วิทยาคม C2 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D2 เวียงแก่นวิทยาคม 

 

สาย A สาย B 
1. B1 แม่ลาววิทยาคม 5. A1 
2. C1 แม่จันวิทยาคม 6. D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
3. D2 เวียงแก่นวิทยาคม 7. B2 แม่เจดีย์วิทยาคม 
4. A2  8. C2 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

 

ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 
 

เวลา 
แข่งขัน 

ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

18/01/66 1 3 10.00 แม่ลาววิทยาคม vs แม่จันวิทยาคม ไม่จำกัดชาย A  
2 3 11.30 เวียงแก่นวิทยาคม vs A2………………….. ไม่จำกัดชาย A  
3 3 13.00 A1………………….. vs หว้ยซ้อวิทยาคม ไม่จำกัดชาย B  
4 3 14.30 แม่เจดีย์วิทยาคม vs แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ไม่จำกัดชาย B  

19/01/66 5 3 10.00 A1………………….. vs แม่เจดียว์ิทยาคม ไม่จำกัดชาย B  
6 3 11.30 ห้วยซ้อวิทยาคม vs แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ไม่จำกัดชาย B  
7 3 13.00 แม่ลาววิทยาคม vs เวียงแก่นวิทยาคม ไม่จำกัดชาย A  
8 3 14.30 แม่จันวิทยาคม vs A2………………….. ไม่จำกัดชาย A  

20/01/66 9 1 08.30 แม่ลาววิทยาคม vs A2………………….. ไม่จำกัดชาย A  
10 1 10.30 แม่จันวิทยาคม vs เวียงแก่นวิทยาคม ไม่จำกัดชาย A  
11 1 13.00 A1…………………. vs แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ไม่จำกัดชาย B  
12 1 14.30 ห้วยซ้อวิทยาคม vs แม่เจดีย์วิทยาคม ไม่จำกัดชาย B  

21/01/66 13 1 13.00 ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. ไม่จำกัดชาย รอง  
14 1 14.30 ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. ไม่จำกัดชาย รอง  

22/01/66 15 1 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 13 VS ผู้ชนะคู่ที่ 14 ไม่จำกัดชาย ชิงชนะ 
เลิศ 

 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่เจดีย์วิทยาคม C1 แม่จันวิทยาคม D1 เทิงวิทยาคม 
2 A2  B2 พานพิทยาคม C2 เชียงแสนวิทยาคม D2 เชียงของวิทยาคม 

 

สาย A สาย B 
1. D1 เทิงวิทยาคม 5. C1 แม่จันวิทยาคม 
2. A1 6. B1 แม่เจดีย์วิทยาคม 
3. B2 พานพิทยาคม 7. A2 
4. C2 เชียงแสนวิทยาคม 8. D2 เชียงของวิทยาคม 

 

ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 
 

เวลา 
แข่งขัน 

ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

18/01/66 1 2 08.00 เทิงวิทยาคม vs A1……………………… ไม่จำกัดหญิง A  
2 2 09.00 พานพิทยาคม vs เชียงแสนวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง A  
3 3 08.00 แม่จันวิทยาคม vs แม่เจดีย์วิทยาคม ไม่จำกัดหญิง B  
4 3 09.00 A2………………... vs เชียงของวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง B  

19/01/66 5 2 08.00 เทิงวิทยาคม vs พานพิทยาคม ไม่จำกัดหญิง A  
6 2 09.00 A1……………………… vs เชียงแสนวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง A  
7 3 08.00 แม่จันวิทยาคม vs A2………………... ไม่จำกัดหญิง B  
8 3 09.00 แม่เจดีย์วิทยาคม vs เชียงของวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง B  

20/01/66 9 2 08.00 เทิงวิทยาคม vs เชียงแสนวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง A  
10 2 09.00 A1……………………… vs พานพิทยาคม ไม่จำกัดหญิง A  
11 3 08.00 แม่จันวิทยาคม vs เชียงของวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง B  
12 3 09.00 แม่เจดีย์วิทยาคม vs A2………………... ไม่จำกัดหญิง B  

21/01/66 13 2 08.30 ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. ไม่จำกัดหญิง รอง  
14 2 10.00 ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. ไม่จำกัดหญิง รอง  

22/01/66 15 1 09.00 ผู้ชนะคู่ที่ 13 VS ผู้ชนะคู่ที่ 14 ไม่จำกัดหญิง ชิงชนะ 
เลิศ 

 

 

 

 



ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

เพื่อให้การแข่งขันกีฬาฟุตซอลของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงวางระเบียบการแข่งขันไว้บังคับดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบการแข่งขัน 
 ระเบียบการแข่งขันนี ้ เร ียกว่า  “ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกลุ ่มโรงเร ียนมัธยมศึกษา                 
จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย” ประจำปีการศึกษา 2565 
ข้อ 2 ประเภทและระดับการแข่งขัน 
 2.1 ฟุตซอลทีมชาย 
  - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
  - รุ่นไม่จำกัดอายุ 
 2.2 ฟุตซอลทีมหญิง 

- รุ่นไม่จำกัดอายุ 
 2.3 (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อลงทำการแข่งขันรุ่นไม่จำกัดอายุแล้วไม่สามารถลงทำการแข่งขันรุ่น
อายุไม่เกิน 15 ปี ได้อีก ทุกประเภทกีฬา)  
ข้อ 3 กติกาการแข่งขัน 
 ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
ข้อ 4 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 4.1 ต้องเป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนนั้นๆ กรณียืมตัวนักกีฬา ต้องเป็นนักกีฬาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดเชียงราย และนักกีฬา 1 คน สามารถลงได้เพียง 1 ประเภทกีฬาเท่านั้น 
 4.2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เกิดตั้งแต่ปี 2550 ขึ้นไป 
ข้อ 5 หลักฐานผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 5.1 ให้นักกีฬานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนฉบับจริงเท่านั้นติดตัวด้วยทุก
ครั้งที่แข่งขันและพร้อมที่จะนำมาแสดงเมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬา 
 5.2 ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบทะเบียนนักกีฬา 
 5.3 ให้ส่งแผงรูปในนัดแรกของการแข่งขัน 
ข้อ 6 จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 6.1 ฟุตซอล ส่งชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทีมละไม่เกิน 15 คน 
ข้อ 7 การจัดการแข่งขัน 
 7.1 ทุกรุ่นจัดจับสลากแบ่งสาย  
 7.2 การนับคะแนน ในการแข่งขันรอบแรก ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน แพ้ 0 คะแนน 
 7.3 หาทีมท่ีมีคะแนนดีที่สุดในกลุ่ม 2 ทีม เข้ารอบรองชนะเลิศ 
 7.4 การหาลำดับทีมเพ่ือเข้าไปเล่นในรอบต่อไป 
  7.4.1 กรณีคะแนนเท่ากันให้จับฉลากหาผู้เข้ารอบต่อไป 



ข้อ 8 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 8.1 ฟุตซอล ครึ่งเวลาละ 20 นาท ี(เวลาปล่อย) พักครึ่งเวลาไม่เกิน 10 นาท ี
 8.2 รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเมื่อในเวลาการแข่งขันปกติยังมีผลเสมอกันไม่มีการต่อเวลา
พิเศษ ให้หาทีมชนะโดยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ จุดแรก โดยเตะทีมๆละ  5 คนเมื่อยังมีผลเสมอกันอยู่   
ให้เตะวัดผลกัน 1 ต่อ 1 คน 
ข้อ 9 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น 
 ให้เปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาและต้องให้นักกีฬาที่ถูกเปลี่ยนออกจากสนามก่อนจึงจะอนุญาตให้นักกีฬา 
ที่เปลี่ยนเข้าสนามได้ในกรณีถูกไล่ออกนักกีฬาที่จะเข้ามาแทนให้ปฏิบัติตามกติกากีฬาฟุตซอล ข้อที่ 12 
(ข้อตกลง) 
ข้อ 10 การประท้วง 
 การยื ่นประท้วงให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน การแข ่งข ันก ีฬานักเร ียน กล ุ ่มม ัธยมศ ึกษา                       
จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 
ข้อ 11 การเข้าร่วมแข่งขัน 

11.1 ทีมที่มาช้าเกินกว่ากำหนดการแข่งขัน 15 นาทีให้ปรับทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันนัดนั้นและ             
ให้คู่แข่งขันชนะ 2 ประตู ต่อ 0 
 11.2 ทีมใดไม่มาแข่งขันตามกำหนดหรือลงสนามแล้วมีเจตนาที่จะไม่ทำการแข่งขันหรือมีเจตนา          
จะออกจากการแข่งขันที่กำลังดำเนินการอยู่หรือเจตนาที่จะไม่ร่วมทำการแข่งขันต่อไปจนเสร็จสิ้นก่อนจะหมด
เวลาแข่งขันคณะกรรมการแข่งขันจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีและให้ผลการแข่งขันคู่กรณีชนะ 2 ประตู
ต่อ 0 หรือคงไว้ตามผลการแข่งขันจริงในกรณีที่ประตูได้เสียมากกว่า 2 ประตูต่อ 0 
ข้อ 12 ปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ปัญหาที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันคำตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นอนัสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 
หมายเหตุ กติกาเพิ่มเติมฟุตซอล 
อุปกรณ์เบื้องต้น (Basic Equipment) ข้อบังคับเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้เล่นประกอบด้วย 
 1. เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ต 
  กำหนดหมายเลขเสื้อให้เป็นเลข 1 – 99 ต้องอยู่ด้านหลังของเสื้อ 
 2. กางเกงขาสั้น ถ้าสวมกางเกงปรับอุณหภูมิ สีของกางเกงนั้นจะต้องเป็นสีเดียวกับสีหลักของกางเกง  
 3. ถุงเท้ายาว 
 4. สนับแข้ง 
  4.1 ต้องอยู่ภายในถุงเท้ายาวทั้งสองข้าง 
  4.2 ต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสม (ยางพลาสติกโพลียูรีเทนหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน) 
  4.3 ต้องเหมาะสมในการป้องกัน 
 5. รองเท้า (รองเท้าท่ีอนุญาตให้ใช้ได้ต้องเป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแบบหน้านิ่มหรือรองเท้า  
ออกกำลังกายที่พ้ืนรองเท้าทำด้วยยางหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกันการสวมใส่รองเท้าเป็นข้อบังคับในการแข่งขัน) 
 6.กรณีโดนใบแดงให้ออกจากการแข่งขัน 2 นาที หลังครบกำหนดเวลาสามารถลงแข่งขันได้ตามปกติ    
ผู้รักษาประต ู(Goal Keeper) 
 1. อนุญาตให้ผู้รักษาประตูสวมกางเกงขายาวได้ 
 2. ผู้รักษาประตูแต่ละทีมต้องสวมชุดให้มีสีแตกต่างจากผู้เล่นคนอ่ืนและผู้ตัดสิน 



 3. ถ้าผู้เล่นเปลี่ยนเป็นผู้รักษาประตูผู้เล่นที่เป็นผู้รักษาประตูต้องสวมเสื้อผู้รักษาประตูที่มี หมายเลข
ด้านหลังของตัวเอง 
การทำผิดการลงโทษ (Infringements/Sanctions) 
 สำหรับการกระทำผิดใดๆของกติกาข้อนี้ผู ้เล่นที่ทำผิดผู้ตัดสินจะให้ผู ้เล่นออกจากสนามแข่งขัน             
เพื่อแก้ไขอุปกรณ์ให้ถูกต้องหรือเพื่อสวมใส่อุปกรณ์ที่ขาดหายไปผู้เล่นจะกลับเข้ามาเล่นได้อีก เมื่อลูกบอล             
อยู่นอกการเล่นและต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ ของผู้เล่นนั้นแก้ไขถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 วาวีวิทยาคม C1 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 ป่าแดดวิทยาคม C2 สันติคีรีวิทยาคม D2 เชียงของวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1. A1 5. B1 วาวีวิทยาคม 
2. D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 6. C1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
3. B2 ป่าแดดวิทยาคม 7. A2 
4. C2 สันติคีรีวิทยาคม 8. D2 เชียงของวิทยาคม 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่ลาววิทยาคม C1 วัดถ้ำปลาวิทยาคม D1 เทิงวิทยาคม 
2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D2 ปล้องวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1. A1  5. D1 เทิงวิทยาคม 
2. B1 แม่ลาววิทยาคม 6. C1 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 
3. C2 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 7. A2 
4. D2 ปล้องวิทยาคม 8. B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่เจดีย์วิทยาคม C1 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 เชียงแสนวิทยาคม D2 พญาเม็งราย 
 

สาย A สาย B 
1. D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 5. A1 
2. C1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 6. B1 แม่เจดีย์วิทยาคม 
3. A2 7. C2 เชียงแสนวิทยาคม 
4. B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 8. D2 พญาเม็งราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 
 

เวลา 
แข่งขัน 

ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

18/01/66 
1 1 

เริ่มแข่งขัน
08.00 

A1............................ vs ห้วยซ้อวิทยาคม 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

A  

2 1 
 

วาวีวิทยาคม vs แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

B 
 

3 1 
 

สันติคีรีวิทยาคม vs ป่าแดดวิทยาคม 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

A 
 

4 1 
 

เชียงของวิทยาคม vs A2............................ 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

B 
 

5 1 
 

A1............................ vs แม่ลาววิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
A 

 

6 1 
 

เทิงวิทยาคม vs วัดถ้ำปลาวิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
B 

 

7 1 
 

ปล้องวิทยาคม vs ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
A 

 

8 1 
 

เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs A2....................... 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
B 

 

9 1 
 ห้วยซ้อวิทยาคม vs แม่สายประสิทธิ์

ศาสตร์ 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
A 

 

10 1 
 

A1............................ vs แม่เจดีย์วิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
B 

 

11 1 
 

เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs A2......................... 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
A 

 

12 1 
 

พญาเม็งราย vs เชียงแสนวิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
B 

 

19/01/66 
13 1 

เริ่มแข่งขัน
08.00 

ป่าแดดวิทยาคม vs A1............................ 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

A 
 

14 1 
 

A2............................ vs วาววีทิยาคม 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

B 
 

15 1 
 

ห้วยซ้อวิทยาคม vs สันติคีรีวิทยาคม 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

A 
 



ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 
 

เวลา 
แข่งขัน 

ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

16 1 
 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs เชียงของ

วิทยาคม 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

B 
 

17 1 
 

ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน vs A1..................... 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
A 

 

18 1 
 

A2............................ vs เทิงวทิยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
B 

 

19 1 
 

แม่ลาววิทยาคม vs ปล้องวิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
A 

 

20 1 
 

วัดถ้ำปลาวิทยาคม vs เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
B 

 

21 1 
 

A2............................ vs ห้วยซ้อวิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
A 

 

22 1 
 

เชียงแสนวิทยาคม vs A1......................... 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
B 

 

23 1 
 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs เวียงป่าเป้า

วิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
A 

 

24 1 
 

แม่เจดีย์วิทยาคม vs พญาเม็งราย 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
B 

 

20/01/66 
25 1 

เริ่มแข่งขัน
08.00 

A1............................ vs สันตคิีรีวิทยาคม 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

A 
 

26 1 
 

วาวีวิทยาคม vs เชียงของวิทยาคม 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

B 
 

27 1 
 

ห้วยซ้อวิทยาคม vs ป่าแดดวิทยาคม 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

A 
 

28 1 
 

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs A2.................... 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

B 
 

29 1 
 

A1............................ vs ปล้องวิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
A 

 

30 1 
 

เทิงวิทยาคม vs เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
B 

 

31 1 
 

แม่ลาววิทยาคม vs ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
A 

 

32 1 
 

วัดถ้ำปลาวิทยาคม vs A2......................... 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
B 

 

33 1 
 

ห้วยซ้อวิทยาคม vs เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
A 

 



ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 
 

เวลา 
แข่งขัน 

ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

34 1 
 

A1............................ vs พญาเม็งราย 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
B 

 

35 1 
 

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs A2................... 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
A 

 

36 1 
 

แม่เจดีย์วิทยาคม vs เชียงแสนวิทยาคม 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
B 

 

21/01/66 
37 1 

เริ่มแข่งขัน
08.30 

ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

รอบ
รอง 
ชนะ 
เลิศ 

 

38 1 
 

ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

 

39 1 
 

ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
 

40 1 
 

ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
 

41 1 
 

ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
 

42 1 
 

ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
 

22/01/66 
43 1 

เริ่มแข่งขัน
09.00 

ผู้ชนะคู่ที่ 37 VS ผู้ชนะคู่ที่ 38 
อายุไม่เกิน  
15 ปี ชาย 

รอบชิง
ชนะ 
เลิศ 

 

44 1 
 

ผู้ชนะคู่ที่ 39 VS ผู้ชนะคู่ที่ 40 
ไม่จำกัดอายุ 

ชาย 
 

45 1 
 

ผู้ชนะคู่ที่ 41 VS ผู้ชนะคู่ที่ 42 
ไม่จำกัดอายุ 

หญิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
ข้อ 1 ข้อกำหนดและกติกาการแข่งขัน 
 ใช้กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศซึ่งสมาคมวอลเลย์บอล           
แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้แล้วปัจจุบัน 
ข้อ 2 จำนวนนักกีฬาและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
       ต้องเป็นนักเรียนในสังกัดนั้นๆ ที่กำลังเรียนอยู่ตามระบบ (ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.6) จัดการแข่งขัน             
2 ประเภท คือ 

1. ระดับรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย – หญิง (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ขึ้นไป) (เมื่อลงทำการแข่งขันรุ่น
ไม่จำกัดอายุแล้วไม่สามารถลงทำการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้อีก ทุกประเภทกีฬา)  
 2. รุ่นไม่จำกัดอายุชาย – หญิง 
ข้อ 3 การปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ทีมของแต่ละโรงเรียนต้องเข้าแข่งขันตามวันเวลาและสถานที่แข่งขันที่กำหนดไว้ทีมใดไม่พร้อม
หลังจากเวลาที่กำหนด 15 นาทีหรือผู้เล่นไม่ครบ 6 คนให้ปรับทีมนั้นแพ้เมื่อถูกปรับแพ้ด้วยเหตุใดก็ตาม        
ทีมนั ้นต้องทำการแข่งขันในครั้งต่อไปตามกติกาในการแข่งขันทีมใดมีเจตนาไม่ยอมแข่งขันในขณะที่ยัง
ดำเนินการแข่งขันอยู่ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลพิจารณาทีม       
ที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายตามกติกาและระเบียบสหพันธ์วอลเลย์บอล หัวหน้าทีมต้องทำเครื่องหมาย
แถบสี ่เหลี ่ยมขนาด 2 – 8 เซนติเมตรบริเวณใต้เลขด้านหน้าเส ื ้อแข่งขันให ้การแข่งขันเป็นไปตาม                           
ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ กำหนดหมายเลขเสื้อให้เป็นเลข 1 – 15 ต้องอยู่ด้านหลังของเสื้อ  
ข้อ 4 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
 ใช้ลูกวอลเลย์บอลคาดสามสี MIKASA รุ่น MVA 330 เหลือง – น้ำเงิน 
ข้อ 5 ตาข่าย 
 - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง และรุ่นไม่จำกัดอายุหญิง 2.24 ม. 
 - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย 2.35 ม. 
 - รุ่นไม่จำกัดอายุชาย 2.43 ม. 
ข้อ 6 มารยาทของผู้เล่นผู้เล่นสำรองผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม 
 ตลอดเวลาการแข่งขันจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีและจะต้องปฏิบัติตาม
กติกาวอลเลย์บอลบทที่ 2 ข้อที่ 4 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้เล่นผู้เกี่ยวข้องกับสนามแข่งขันการละเมิดกติกา
จนถึงผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันถือเป็นความผิดร้ายแรงจะต้องถูกลงโทษจากคณะกรรมการดำเนินการ
แข่งขันร่วมกับคณะกรรมการเทคนิคการกีฬาพิจารณาลงโทษต่อไป 
 
 
 



ข้อ 7 การนับคะแนนการแข่งขัน 
 แข่งขัน 2 ใน 3 เซต เซตที่ 1 – 2 ชนะคะแนนที่ 25 ถ้าคะแนนเท่ากันต้องชนะกันมากกว่า 2 คะแนน 
ถ้ามีเซตที่ 3 ชนะคะแนนที่ 15 ต้องชนะกันมากกว่า 2 คะแนน ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้  0 คะแนน   
ในรอบแรกกรณีคะแนนเท่ากันให้นับเซตได้ หากเซตได้เท่ากันให้นับเซตเสีย หากนับเซตเสียเท่ากันให้นับ
คะแนนได้หารด้วยคะแนนเสีย หากคะแนนเท่ากันให้จับฉลากหาผู้เข้ารอบต่อไป 
ข้อ 8 ปัญหาอื่นๆ 
 นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา
คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือว่าเป็นเด็ดขาดและอุทธรณ์ไม่ได้ 
ข้อ 9 อ่ืน ๆ 
 ให้นักกีฬาเตรียมเอกสารบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน นำไปในวันแข่งขันทุก
วันที่มีการแข่งขัน (กรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนยึดข้อมูล DMC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลยบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D1 ยางฮอมวิทยาคม 
2 A2  B2 พานพิทยาคม C2 แม่จันวิทยาคม D2 เทิงวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1.  A1 5. B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
2.  D1 ยางฮอมวิทยาคม 6. C1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
3.  B2 พานพิทยาคม 7. A2 
4.  C2 แม่จันวิทยาคม 8. D2 เทิงวิทยาคม 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D1 พญาเม็งราย 
2 A2  B2 พานพิทยาคม C2 เชียงแสนวิทยาคม D2 ยางฮอมวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1. D1 พญาเม็งราย 5. A1 
2. C1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 6. B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
3. A2 7. C2 เชียงแสนวิทยาคม 
4. B2 พานพิทยาคม 8. D2 ยางฮอมวิทยาคม 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย และรุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 
 

เวลา 
แข่งขัน 

ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

 
 
 
 

18/01/66 

1 1 08.00 A1…………………. vs ยางฮอมวิทยาคม 15 ปีชาย A  
2 1  พานพิทยาคม vs แม่จันวิทยาคม 15 ปีชาย A  
3 1  เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 15 ปีชาย B  
4 1  A2…………………… vs เทิงวิทยาคม 15 ปีชาย B  
5 1  พญาเม็งราย vs แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ไม่จำกัดชาย A  
6 1  A2…………………… vs พานพิทยาคม ไม่จำกัดชาย A  
7 1  A1…………………. vs เวียงป่าเป้าวิทยาคม ไม่จำกัดชาย B  
8 1  เชียงแสนวิทยาคม vs ยางฮอมวิทยาคม ไม่จำกัดชาย B  

 
 
 
 

19/01 /66 

9 1 08.00 พญาเม็งราย vs A2…………………… ไม่จำกัดชาย A  
10 1  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs พานพิทยาคม ไม่จำกัดชาย A  
11 1  A1…………………. vs เชียงแสนวิทยาคม ไม่จำกัดชาย B  
12 1  เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs ยางฮอมวิทยาคม ไม่จำกัดชาย B  
13 1  A1…………………. vs พานพิทยาคม 15 ปีชาย A  
14 1  ยางฮอมวิทยาคม vs แม่จันวิทยาคม 15 ปีชาย A  
15 1  เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs A2…………………… 15 ปีชาย B  
16 1  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs เทิงวิทยาคม 15 ปีชาย B  

 
 
 
 

20/01/๖6 

17 1 08.00 A1…………………. vs  แม่จันวทิยาคม 15 ปีชาย A  
18 1  ยางฮอมวิทยาคม vs พานพิทยาคม 15 ปีชาย A  
19 1  เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs เทิงวิทยาคม 15 ปีชาย B  
20 1  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs A2…………………… 15 ปีชาย B  
21 1  พญาเม็งราย vs พานพิทยาคม ไม่จำกัดชาย A  
22 1  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs A2…………………… ไม่จำกัดชาย A  
23 1  A1…………………. vs ยางฮอมวิทยาคม ไม่จำกัดชาย B  
24 1  เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs เชียงแสนวิทยาคม ไม่จำกัดชาย B  

 
21/01/66 

25 1 08.30 ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. ไม่จำกัดชาย รอง  
26 1  ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. ไม่จำกัดชาย รอง  

27 1  ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. 15 ปีชาย รอง  

28 1  ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. 15 ปีชาย รอง  

22/01/66 29 1 09.00 ผู้ชนะคู่ที่ 25 VS ผู้ชนะคู่ที่ 26 15 ปีชาย ชิง  

30 1  ผู้ชนะคู่ที่ 27 VS ผู้ชนะคู่ที่ 28 ไม่จำกัดชาย ชิง  



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลยบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D1 ขุนตาลวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่เจดีย์วิทยาคม C2 เชียงแสนวิทยาคม D2 เวียงแก่นวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1.  C1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 5. A1 
2.  D1 ขุนตาลวิทยาคม 6. B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
3.  A2 7. C2 เชียงแสนวิทยาคม 
4.  B2 แม่เจดีย์วิทยาคม 8. D2 เวียงแก่นวิทยาคม 

 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่สรวยวิทยาคม C1 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D1 พญาเม็งราย 
2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D2 เวียงแก่นวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1. D1 พญาเม็งราย 5. A1 
2. C1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 6. B1 แม่สรวยวิทยาคม 
3. A2 7. C2 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
4. B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 8. D2 เวียงแก่นวิทยาคม 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง และรุ่นไม่จำกัดอายุ หญงิ 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 
 

เวลา 
แข่งขัน 

ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

 
 
 
 

18/01/66 

1 2 08.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs ขุนตาลวิทยาคม 15 ปีหญิง A  
2 2  A2………………………. vs แม่เจดีย์วิทยาคม 15 ปีหญิง A  
3 2  พญาเม็งราย vs แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ไม่จำกัดหญิง A  
4 2  A2……………………… vs เวียงป่าเป้าวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง A  
5 2  A1…………………….. vs เวียงปา่เป้าวิทยาคม 15 ปีหญิง B  
6 2  เชียงแสนวิทยาคม vs เวียงแก่นวิทยาคม 15 ปีหญิง B  
7 2  A1………………….. vs แม่สรวยวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง B  
8 2  ศึกษาสงเคราะห์แม่จันvs เวียงแก่นวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง B  

 
 
 
 

19/01/66 

9 2 08.00 A1………………….. vs เชียงแสนวิทยาคม 15 ปีหญิง B  
10 2  เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs เวียงแก่นวิทยาคม 15 ปีหญิง B  
11 2  A1………………….. vs ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ไม่จำกัดหญิง B  
12 2  แม่สรวยวิทยาคม vs เวียงแก่นวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง B  
13 2  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs A2…………………… 15 ปีหญิง A  
14 2  ขุนตาลวิทยาคม vs แม่เจดีย์วิทยาคม 15 ปีหญิง A  
15 2  พญาเม็งราย vs A2…………………… ไม่จำกัดหญิง A  
16 2  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs เวียงป่าเป้าวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง A  

 
 
 
 

20/01/66 

17 2 08.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs แม่เจดีย์วิทยาคม 15 ปีหญิง A  
18 2  ขุนตาลวิทยาคม vs A2…………………… 15 ปีหญิง A  
19 2  พญาเม็งราย vs เวียงป่าเป้าวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง A  
20 2  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs A2…………………… ไม่จำกัดหญิง A  
21 2  A1………………….. vs เวียงแก่นวิทยาคม 15 ปีหญิง B  
22 2  เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs เชียงแสนวิทยาคม 15 ปีหญิง B  
23 2  A1………………….. vs เวียงแก่นวิทยาคม ไม่จำกัดหญิง B  
24 2  แม่สรวยวิทยาคม vs ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ไม่จำกัดหญิง B  

 
21/01/66 

25 2 08.30 ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. 15 ปีหญิง รอง  
26 2  ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. 15 ปีหญิง รอง  

27 2  ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. ไม่จำกัดหญิง รอง  

28 2  ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. ไม่จำกัดหญิง รอง  

22/01/66 29 2 09.00 ผู้ชนะคู่ที่ 25 VS ผู้ชนะคู่ที่ 26 15 ปีหญิง ชิง  

30 2  ผู้ชนะคู่ที่ 27 VS ผู้ชนะคู่ที่ 28 ไม่จำกัดหญิง ชิง  



ระเบียบการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
ข้อ 1 กติกา  

ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (FIBA) แบบ 2002 ที ่สมาคม
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทยประกาศใช้  พ.ศ. 2554 
ข้อ 2 รายการแข่งขันและการจัดการแข่งขัน  
(รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อลงทำการแข่งขันรุ่นไม่จำกัดอายุแล้ว ไม่สามารถลงทำการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 
15 ปี ได้อีก ทุกประเภทกีฬา)  

2.1 จับฉลากแบ่งเป็น 2 สาย รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย นำทีมที่มีคะแนนรวมที่ 1 และท่ี 
2 เข้าไปเล่นในรอบ 2 ต่อไป 
 2.2 รอบท่ี 2 แข่งขันแบบไขว้ นำทีมท่ีชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไป ทีมแพ้ได้ครองอันดับที่ 3 ร่วมกัน 
 2.3 รอบชิงชนะเลิศ นำทีมที่ชนะในรอบที่ 2 มาชิงชนะเลิศ 

2.4 เวลาการแข่งขัน 
  ควอเตอร์ละ 10 นาที 
  ควอเตอร์ที ่1,3 พัก 2 นาที 
  ควอเตอร์ที ่2 10 นาที 
  ควอเตอร์ที ่4 เวลาจะหยุด 2 นาท ีสุดท้าย 
        2.2 บาสเกตบอลทีมชาย 

- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี     แข่งขันแบบแบ่งสาย 
                     - รุ่นไม่จำกัดอายุ      แข่งขันแบบแบ่งสาย 
         2.3 บาสเกตบอลทีมหญิง 

- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี     แข่งขันแบบแบ่งสาย 
- รุ่นไม่จำกัดอายุ          แข่งขันแบบแบ่งสาย 

ข้อ 3 คะแนน ค่าคะแนน 
 3.1 ทีมท่ีชนะได้ 2 คะแนน 
 3.2 ทีมท่ีแพ้ได้ 1 คะแนน (รวมน้อยกว่ากำหนด) 
 3.3 ทีมท่ีถูกปรับแพ้ได้ 0 คะแนน (มาไม่ทันเวลา 15 นาที / ไม่ลงทำการแข่งขัน) 
ข้อ 4 การจัดอันดับของทีม 
 4.1 ทีมท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นที่ 1 
 4.2 ทีมที่คะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้นำผลของสองทีมมาพิจารณา ทีมที่ชนะมีอันดับที่ดีกว่าทีมที่มี
คะแนนมากกว่า 2 ทีม ให้นับผลการแข่งขันเฉพาะทีมที่มีคะแนนเท่ากัน โดยให้พิจารณาคะแนนเฉลี่ยทุกทีม 
ถ้ายังเท่ากันให้จัดอันดับโดยวิธีจับฉลาก 
 
 



ข้อ 5 ชุดแข่งขัน 
 5.1 นักกีฬาต้องสวมชุดกีฬาของทีมโรงเรียนตนเองให้สุภาพเรียบร้อย 
 5.2 เสื้อต้องมีหมายเลข 0 00 ถึง 99 ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
 5.3 หากทีมสวมเสื้อสีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันผู้ตัดสินจะดำเนินการกติกา สวมใส่เสื้อสำรอง 
ข้อ 6 ลูกบาสเกตบอล ใช้ลูกบาสเกตบอลของ molten  ทัง้สองทีม 
 6.1 ประเภทชาย ใช้ลูกบาส เบอร ์7 รุ่น BG4500 
 6.2 ประเภทหญิงใช้ลูกบาส เบอร ์6 รุ่น BG4500 
ข้อ 7 สนามแข่งขัน ใช้สนามแข่งขัน 2 สนาม แยกเป็นทีมชาย 1 สนาม แยกเป็นทีมหญิง 1 สนาม 
ข้อ 8 รางวัล ทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
  ทีมรองชนะเลิศที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
  ทีมรองชนะเลิศที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
ข้อ 9 ชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขัน ให้นั่งทางซ้ายมือของโต๊ะเทคนิค 
ข้อ 10 การประท้วง 
 การยื ่นการประท้วงให้เป็นไปตามระเบียบ การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา           
จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 
ข้อ 11 มารยาทของเจ้าหน้าที่และนักกีฬา 
 นักกีฬา ผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่กระทำการรุนแรงเกินความเหมาะสมในการแข่งขันหรือกระทำอัน
เป็นการเสื่อมเสียมารยาทร้ายแรงละเมิดกติกาการแข่งขัน และผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันหรือออกนอก
บริเวณที่นั ่งของนักกีฬาในสนาม ให้ผู ้ตัดสินรายงานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคพิจารณาโทษผู้เข้าแข่งขัน            
ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ของทีมนั้นและรายงานผู้บริหารโรงเรียนนั้นทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 แม่จันวิทยาคม D1 เชียงของวิทยาคม 
2 A2  B2 พานพิทยาคม C2 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D2 ห้วยซ้อวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1. A1 5. C1 แม่จันวิทยาคม 
2. B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 6. D1 เชียงของวิทยาคม 
3. C2 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 7. A2 
4. D2 ห้วยซ้อวิทยาคม 8. B2 พานพิทยาคม 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 วาวีวิทยาคม C1 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 แม่จันวิทยาคม D2 เชียงของวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1. A1 5. C1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
2. D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 6. B1 วาวีวิทยาคม 
3. B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 7. A2 
4. C2 แม่จันวิทยาคม 8. D2 เชียงของวิทยาคม 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และรุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

รอบคัดเลือก (สนาม 1) 

 

 

 

 

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
18/01/66 1 A 08.00    A1................... VS เวียงป่าเป้าวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  

2 A 09.00  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ VS ห้วยซ้อวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
3 B 10.00 แม่จันวิทยาคม VS เชียงของวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
4 B 11.00 A2................... VS พานพิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
5 A 12.30 A1................... VS  ห้วยซ้อวทิยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
6 A 13.30 เวียงป่าเป้าวิทยาคม VS แม่จันวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
7 B 14.30 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ VS วาวีวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
8 B 15.30 A2................... VS เชียงของวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  

19/01/66 9 B 08.00 แม่จันวิทยาคม VS  A2................... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
10 B 09.00 เชียงของวิทยาคม VS พานพิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
11 A 10.00 A1................... VS แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
12 A 11.00 เวียงป่าเป้าวิทยาคม VS ห้วยซ้อวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
13 B 12.30 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ VS  A2................... รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
14 B 13.30 วาวีวิทยาคม VS เชียงของวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
15 A 14.30 A1................... VS  เวียงป่าเป้าวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
16 A 15.30 ห้วยซ้อวิทยาคม VS แม่จันวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  

20/01/66 17 A 08.00 ห้วยซ้อวิทยาคม VS  A1................... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
18 A 09.00 เวียงป่าเป้าวิทยาคม VS  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
19 B 10.00 พานพิทยาคม VS แม่จันวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
20 B 11.00 เชียงของวิทยาคม VS  A2................... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
21 A 12.30 แม่จันวิทยาคม VS  A1................... รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
22 A 13.30  ห้วยซ้อวิทยาคม VS เวียงป่าเป้าวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
23 B 14.30 เชียงของวิทยาคม VS  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
24 B 15.30 วาวีวิทยาคม VS  A2................... รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  



รอบรองชนะเลิศ (สนาม 1) 

 

รอบชิงชนะเลิศ (สนาม 1) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
21/01/66 25 รอง 09.00 ที่ 1 สายA……………… VS ที่ 2 สายB……………… รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  

 26 รอง 10.30 ที่ 1 สายB.…………….  VS ที่ 2 สายA…………...... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
 27 รอง 13.00 ที่ 1 สายA……………… VS ที่ 2 สายB……………… รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
 28 รอง 14.30 ที่ 1 สายB.…………….  VS ที่ 2 สายA…………....... รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
22/01/66 29 ชิง 09.00 ผู้ชนะคู่ที่ 25 VS ผู้ชนะคู่ที่ 26 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  

 30 ชิง 10.30 ผู้ชนะคู่ที่ 27 VS ผู้ชนะคู่ที่ 28 รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D1 เทิงวิทยาคม 
2 A2  B2 พานพิทยาคม C2 เชียงแสนวิทยาคม D2 ห้วยซ้อวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1.  A1  5. B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
2.  D1 เทิงวิทยาคม 6. C1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
3.  B2 พานพิทยาคม 7. A2 
4.  C2 เชียงแสนวิทยาคม 8. D2 ห้วยซ้อวิทยาคม 

 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 นครวิทยาคม C1 สันติคีรีวิทยาคม D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 พานพิทยาคม C2 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D2 ไม้ยาวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1. C1 สันติคีรีวิทยาคม 5. A1 
2. D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 6. B1 นครวิทยาคม 
3. A2 7. C2 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
4. B2 พานพิทยาคม 8. D2 ไม้ยาวิทยาคม 

 

 



รอบคัดเลือก (สนาม 2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
18/01/66 1 A 08.00 A1.................. VS  เทิงวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  

2 A 09.00 พานพิทยาคม VS เชียงแสนวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
3 B 10.00 เวียงป่าเป้าวิทยาคม VS แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
4 B 11.00 A2.................. VS ห้วยซ้อวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
5 A 12.30  สันติคีรีวิทยาคม VS ห้วยซ้อวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
6 A 13.30 A2.................. VS พานพิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
7 B 14.30 A1.................. VS นครวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
8 B 15.30 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ VS ไม้ยาวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  

19/01/66 9 B 08.00 เวียงป่าเป้าวิทยาคม VS  A2.................. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
10 B 09.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ VS ห้วยซ้อวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
11 A 10.00          A1.................. VS พานพิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
12 A 11.00  เทิงวิทยาคม VS เชียงแสนวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
13 B 12.30 A1 VS แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
14 B 13.30 นครวิทยาคม VS ไม้ยาวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
15 A 14.30 สันติคีรีวิทยาคม VS  A2.................. รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
16 A 15.30 ห้วยซ้อวิทยาคม VS พานพิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  

20/01/66 17 A 08.00 เชียงแสนวิทยาคม VS  A1.................. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
18 A 09.00 เทิงวิทยาคม VS พานพิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
19 B 10.00 ห้วยซ้อวิทยาคม VS เวียงป่าเป้าวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
20 B 11.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ VS  A2.................. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
21 A 12.30 พานพิทยาคม VS สันติคีรีวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
22 A 13.30 ห้วยซ้อวิทยาคม VS  A2.................. รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
23 B 14.30 ไม้ยาวิทยาคม VS A1.................. รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
24 B 15.30 นครวิทยาคม VS แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  



รอบรองชนะเลิศ (สนาม 2) 

 

รอบชิงชนะเลิศ (สนาม 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
21/01/66 25 รอง 09.00 ที่ 1 สายA……………… VS ที่ 2 สายB……………… รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  

 26 รอง 10.30 ที่ 1 สายB.…………….  VS ที่ 2 สายA…………....... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
 27 รอง 13.00 ที่ 1 สายA……………… VS ที่ 2 สายB……………… รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
 28 รอง 14.30 ที่ 1 สายB.…………….  VS ที่ 2 สายA…………....... รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
22/01/66 29 ชิง 09.00 ผู้ชนะคู่ที่25 VS ผู้ชนะคู่ที่26 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  

 30 ชิง 10.30 ผู้ชนะคู่ที่27 VS ผู้ชนะคู่ที่28 รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  



ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
1. ระเบียบการแข่งขัน 
 ระเบียบการแข่งขันนี ้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา          
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565” 
2. ประเภทและระดับการแข่งขัน  

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อลงทำการแข่งขันรุ่นไม่จำกัดอายุแล้วไม่สามารถลงทำการแข่งขันรุ่นอายุ
ไม่เกิน 15 ปี ได้อีก ทุกประเภทกีฬา) 
 2.1 เซปักตะกร้อชาย 
      2.1.1 ประเภททีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดตั้งแต่ปี 2550 ขึ้นไป) 
      2.1.2 ประเภททีมเดี่ยวชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ 
   2.2 เซปักตะกร้อหญิง 
      2.2.1 ประเภททีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดตั้งแต่ปี 2550 ขึ้นไป) 
      2.2.2 ประเภททีมเดี่ยวหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ  
3. กติกาการแข่งขัน 

3.1. กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาของสมาพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ ซึ ่งสมาคมเซปักตะกร้อ              
แห่งประเทศไทยหรือสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใช้อยู่ในปัจจุบัน 
4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

4.1 ต้องเป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนนั้น ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย สพม. เชียงราย 
 4.2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เกิดตั้งแต่ปี 2550 ขึ้นไป 
5. หลักฐานผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 5.1 ให้นักกีฬานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที ่แสดงเลข  13 หลัก          
ของทางราชการฉบับตัวจริงเท่านั้นติดตัวด้วยทุกครั้งที่แข่งขัน และพร้อมที่จะนำมาแสดงเมื่อมีการตรวจสอบ
คุณสมบัตินักกีฬา 
 5.2 ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบทะเบียนนักกีฬา 
 5.3 ให้ส่งแผงรูปในนัดแรกของการแข่งขัน 
6. การดำเนินจัดการแขง่ขัน 
    6.1. ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันไม่ถึง 3 ทีม ในแต่ละประเภทให้ยกเลิกการจัดการแข่งขัน 
    6.2. ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันเกิน 5 ทีม แต่ไม่เกิน 10 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย 
    6.3. ทีมเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ 11 ทีมข้ึนไป ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย 
 
 



7. การนับคะแนน 
 7.1.  การให้คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

ทีมชนะ ได้  3  คะแนน 
ทีมแพ้ ได้  0  คะแนน 
ทีมท่ีไม่ลงทำการแข่งขัน ได้  0  คะแนน 

    7.2. สำหรับการแข่งขันให้ถือเกณฑ์แพ้ – ชนะ ดังนี้ 
ชนะ 2 ใน 3 เซ็ท  

7.3. การนับคะแนน  
  7.3.1 ผู้เล่นฝ่ายเสิร์ฟหรือฝ่ายรับทำผิดกติกา (Fault) ฝ่ายตรงข้ามจะได้คะแนน 
  7.3.2 การชนะในแต่ละเซท ต้องได้คะแนน 21 คะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันที ่ 20 : 20                  
ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนนสูงสุดไม่เกิน 25 คะแนนเมื่อคะแนนเท่ากัน 20 : 20 กรรมการ               
ผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์ไม่เกิน 25 คะแนน” (Setting up 25 Point) 
  7.3.3 การแข่งขันต้องชนะกัน 2 เซท มีการพักระหว่างเซท 2 นาท ี
  7.3.4 ถ้าแต่ละทีมชนะกันทีมละ 1 เซท ต้องมีการแข่งขันในเซทที่ 3 ซึ่งเรียกว่า ไทเบรก โดย
แข่งขัน 21 คะแนน เว้นแต่คะแนนเท่ากันที่ 20 : 20 ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน และคะแนน
สูงสุดไม่เกิน 25 คะแนน กรรมการผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์ไม่เกิน 25 คะแนน” (Setting up 25 Point) 
  7.3.5 การแข่งขันในเซทไทเบรก เมื่อทีมหนึ่งทีมใดทำคะแนนได้ถึง 11 คะแนน ต้องมีการ
เปลี่ยนแดน 
8. จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
     8.1. ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันดังนี้ 

ทีมเดี่ยว 3 – 5 คน 
    8.2. เจ้าหน้าที่ทีมเพ่ือทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  - ผู้จัดการทีม 1 คน 
  - ผู้ฝึกสอน 1 คน (ทีมชุดผู้ฝึกสอน 2 คน) 
     8.3. นักกีฬาที่มีรายชื่อในบัญชีในสมัคร และมีคุณสมบัติ พร้อมส่งรูปถ่ายและหลักฐานการสมัครเข้า
ร่วมแข่งขันครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันได้ 
9. ลูกตะกร้อที่ใช้ในการแข่งขัน 
    1. ใช้ลูกตะกร้อมาราธอน  รุ่น  MT. 908 ในประเภทเยาวชนชาย 
    2. ใช้ลูกตะกร้อมาราธอน  รุ่น  MT. 909 ในประเภทเยาวชนหญิง 
10. การประท้วง 
  การประท้วงให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬากลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย              
“เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 
11. ปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากระเบียบนี้ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันคำตัดสินของ
คณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 



หมายเหตุ : กติกาเพิ่มเติม 
อุปกรณ์เบื้องต้น  
ข้อบังคับเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้เล่นประกอบด้วย 

1. อุปกรณ์ใดที่ออกแบบเพื่อเพิ่ม หรือลดความเร็วของลูกตะกร้อ เพิ่มความสูงของผู้เล่นหรือการ
เคลื่อนไหว หรือให้เกิดความได้เปรียบใด ๆ หรืออาจเป็นอันตรายต่อตัวผู้เล่นและคู่แข่งขัน จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ 
 2. ทีมท่ีเข้าแข่งขัน ต้องใช้เสื้อสีต่างกัน 
 3. แต่ละทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด เป็นสีอ่อนและสีเข้ม หากทั้งสองทีมที่เข้าร่วมการ 
แข่งขันใช้เสื้อสีเดียวกัน ทีมเจ้าบ้านต้องเปลี่ยนสีเสื้อทีม ในกรณีสนามกลางทีมที่มีชื่อแรก ในโปรแกรมการ
แข่งขันต้องเปลี่ยนสีเสื้อทีม กำหนดหมายเลขเสื้อให้เป็นเลข 1 – 5 ต้องอยู่ด้านหลังของเสื้อ 
 4. ในกรณีแต้มเท่ากันให้ทำการจับฉลากเพ่ือเข้ารอบต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 ดอยหลวง D1 เชียงของวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่สรวยวิทยาคม C2 เชียงแสนวิทยาคม D2 ปล้องวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1. B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 5. A1 
2. C1 ดอยหลวง 6. D1 เชียงของวิทยาคม 
3. A2  7. B2 แม่สรวยวิทยาคม 
4. D2 ปล้องวิทยาคม 8. C2 เชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D1 เทิงวิทยาคม 
2 A2  B2 วาวีวิทยาคม C2 เชียงแสนวิทยาคม  D2 เวียงแก่นวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1. D1 เทิงวิทยาคม 5. C1 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
2. A1 6. B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
3. B2 วาวีวิทยาคม 7. A2 
4. C2 เชียงแสนวิทยาคม 8. D2 เวียงแก่นวิทยาคม 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย และรุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 
เวลา 

แข่งขัน 
ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

18/01/66 1 1 เริ่ม
แข่งขัน
08.30 

เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs ดอยหลวง อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย A  

2 1  A1................ vs เชียงของวิทยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย B  
3 1  ปล้องวิทยาคม vs A2................ อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย A  
4 1  เชียงแสนวิทยาคม vs แม่สรวยวิทยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย B  
5 1  เทิงวิทยาคม vs A1................ ไม่จำกัดอายุ ชาย A  
6 1  ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน vs เวียงปา่เป้าวิทยาคม ไม่จำกัดอายุ ชาย B  
7 1  เชียงแสนวิทยาคม vs วาวีวิทยาคม ไม่จำกัดอายุ ชาย A  
8 1  เวียงแก่นวิทยาคม vs A2................ ไม่จำกัดอายุ ชาย B  

19/1/66 9 1 เริ่ม
แข่งขัน
08.30 

A2................ vs เวียงป่าเป้าวทิยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
A 

 

10 1  แม่สรวยวิทยาคม vs A1................ อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย B  
11 1  ดอยหลวง vs ปล้องวิทยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย A  
12 1  เชียงของวิทยาคม vs เชียงแสนวิทยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย B  
13 1  วาวีวิทยาคม vs เทิงวิทยาคม ไม่จำกัดอายุ ชาย A  
14 1  A2................ vs ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ไม่จำกัดอายุ ชาย B  
15 1  A1................ vs เชียงแสนวิทยาคม ไม่จำกัดอายุ ชาย A  
16 1  เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs เวียงแก่นวิทยาคม ไม่จำกัดอายุ ชาย B  

20/01/66 17 1 เริ่ม
แข่งขัน
08.30 

เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs ปล้องวิทยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
A 

 

18 1  A1................ vs เชียงแสนวิทยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย B  

19 1  ดอยหลวง vs A2................ อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย A  

20 1  เชียงของวิทยาคม vs แม่สรวยวิทยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย B  
21 1  เทิงวิทยาคม vs เชียงแสนวิทยาคม ไม่จำกัดอายุ ชาย A  
22 1  ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน vs เวียงแก่นวิทยาคม ไม่จำกัดอายุ ชาย B  
23 1  A1................ vs วาวีวิทยาคม ไม่จำกัดอายุ ชาย A  
24 1  เวียงป่าเป้าวิทยาคม vs A2................ ไม่จำกัดอายุ ชาย B  



ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 
เวลา 

แข่งขัน 
ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

21/01/66 25 1 เริ่ม
แข่งขัน
08.30 

ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รอบ
รอง 

 

26 1  ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
27 1  ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. ไม่จำกัดอายุ ชาย  
28 1  ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. ไม่จำกัดอายุ ชาย  

22/01/66 29 1 เริ่ม
แข่งขัน
08.30 

ผู้ชนะคู่ที่ 25 VS ผู้ชนะคู่ที่ 26 อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รอบ
ชิง

ชนะ 
เลิศ 

 

30 1  ผู้ชนะคู่ที่ 27 VS ผู้ชนะคู่ที่ 28 รุ่นไม่จำกัดอายุชาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 พานพิทยาคม C1 ดอยหลวง D1 ปล้องวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่สรวยวิทยาคม C2 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D2 เทิงวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1. B1 พานพิทยาคม 5. D1 ปล้องวิทยาคม 
2. A1 6. C1 ดอยหลวง 
3. C2 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 7. A2 
4. D2 เทิงวิทยาคม 8. B2 แม่สรวยวิทยาคม 

 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่สรวยวิทยาคม C1 ดอยหลวง D1 เทิงวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่เจดีย์วิทยาคม C2 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D2 ปล้องวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1. A1 5. B1 แม่สรวยวิทยาคม 
2. C1 ดอยหลวง 6. D1 เทิงวิทยาคม 
3. B2 แม่เจดีย์วิทยาคม 7. A2 
4. D2 ปล้องวิทยาคม 8. C2 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง และรุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 
 

เวลา 
แข่งขัน 

ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

18/01/66 1 2 เริ่ม
แข่งขัน
08.30 

พานพิทยาคม vs A1................ อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง A  

2 2  ปล้องวิทยาคม vs ดอยหลวง อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง B  
3 2  เทิงวิทยาคม vs แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง A  
4 2  แม่สรวยวิทยาคม vs A2................ อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง B  
5 2  A1................ vs ดอยหลวง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง A  
6 2  แม่สรวยวิทยาคม vs เทิงวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง B  
7 2  ปล้องวิทยาคม vs แม่เจดีย์วิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง A  
8 2  ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน vs A2................ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง B  

๑9/๑/๖6 9 2 เริ่ม
แข่งขัน
08.30 

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ vs พานพิทยาคม 
อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง A 

 

10 2  A2................ vs ปล้องวิทยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง B  
11 2  A1................ vs เทิงวิทยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง A  
12 2  ดอยหลวง vs แม่สรวยวิทยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง B  
13 2  แม่เจดีย์วิทยาคม vs A1................ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง A  
14 2  A2................ vs แม่สรวยวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง B  
15 2  ดอยหลวง vs ปล้องวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง A  
16 2  เทิงวิทยาคม vs ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง B  

20/1/66 17 2 เริ่ม
แข่งขัน
08.30 

พานพิทยาคม vs เทิงวิทยาคม 
อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง A 

 

18 2  ปล้องวิทยาคม vs แม่สรวยวิทยาคม อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง B  

19 2  A1................ vs แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง A  

20 2  ดอยหลวง vs A2................ อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง B  
21 2  A1................ vs ปล้องวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง A  
22 2  แม่สรวยวิทยาคม vs ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง B  
23 2  ดอยหลวง vs แม่เจดีย์วิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง A  
24 2  เทิงวิทยาคม vs A2................ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง B  



ว/ด/ป คู่ที ่ สนาม 
 

เวลา 
แข่งขัน 

ทีมแข่งขัน ประเภท สาย ผล 

21/1/66 25 2 เริ่ม
แข่งขัน
08.30 

ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รอบ
รอง 

 

26 2  ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
27 2  ที่1 สายA ……..….VS ที่2 สายB............. รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
28 2  ที่1 สายB ……..….VS ที่2 สายA............. รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  

22/1/66 29 2 เริ่ม
แข่งขัน
08.30 

ผู้ชนะคู่ที่ 25 VS ผู้ชนะคู่ที่ 26 อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รอบ
ชิง

ชนะ 
เลิศ 

 

30 2  ผู้ชนะคู่ที่ 27 VS ผู้ชนะคู่ที่ 28 รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
ข้อ 1 ประเภทการแข่งขัน  

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อลงทำการแข่งขันรุ่นไม่จำกัดอายุแล้ว ไม่สามารถลงทำการแข่งขันรุ่นอายุ
ไม่เกิน 15 ปี ได้อีก ทุกประเภทกีฬา) 
 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย – หญิง เดี่ยว , คู่ , คู่ผสม 
 รุ่นไม่จำกัดอายุชาย – หญิง เดี่ยว , คู่ , คู่ผสม 
ข้อ 2 จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 2.1 นักกีฬาหนึ่งคนจะลงแข่งขันได้ทั้งประเภทคู่และประเภทบุคคล 
 2.2 ประเภทบุคคลชาย – หญิง ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ดังนี้ 
  2.2.1 ชายเดี่ยวส่งนักกีฬาแข่งขันได้ 1 คน 
  2.2.2 หญิงเดี่ยวส่งนักกีฬาแข่งขันได้ 1 คน 
  2.2.3 ชายคู่ส่งนักกีฬาแข่งขันได้ 1 คู ่
  2.2.4 หญิงคู่ส่งนักกีฬาแข่งขันได้ 1 คู ่
  2.2.5 คู่ผสมส่งนักกีฬาแข่งขันได้ 1 ทีม 
 2.3 เจ้าหน้าที่ 3 คนเพ่ือทำหน้าที่ดังนี้ 
  - ผู้ควบคุมทีม 
  - ผู้ฝึกสอนชาย 
  - ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
ข้อ 3 การกำหนดคะแนนและการนับคะแนนสะสมเป็นดังนี้ 
 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ 5 คะแนน 
 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ 3 คะแนน 
 ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้ 1 คะแนน 
ข้อ 4 การดำเนินการแข่งขัน 
 4.1 กติกาแข่งขันใช้กติกาของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) ฉบับปรับปรุงซึ่งกรมพลศึกษา
และสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 4.2 โต๊ะและลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขัน ใช้รายการซึ่งสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติรับรอง 
 4.3 ไม้เทเบิลเทนนิสจะมีรูปร่าง ขนาด หรือน้ำหนักอย่างไรก็ได้ แต่หน้าไม้จะต้องแบนเรียบและแข็ง  
อย่างน้อยที่สุด 85% ของความหนาของไม้ จะต้องทำด้วยไม้ธรรมชาติ ชั้นที่อัดอยู่ติดภายในหน้าไม้ ซึ่งทำด้วย
วัสดุอื่นใด เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ , กลาสไฟเบอร์ หรือกระดาษอัดจะต้องมีความหนาไม่เกิน 7.5 % ของความ
หนาทั้งหน้าไม้หรือไม่เกิน 0.35 มิลลิเมตร สุดแท้แต่กรณีใดจะมีค่าน้อยกว่า 

4.3.1 หน้าไม้เทเบิลเทนนิสด้านที่ใช้ในการตีลูกจะต้องมีวัสดุปิดทับ วัสดุนั้นจะเป็นยางเม็ด
ธรรมดาแผ่นเดียวกัน โดยหันเอาเม็ดออกมาด้านนอกและไม่มีฟองน้ำรองรับ แผ่นยางชนิดนี้เมื่อปิดทับหน้าไม้



และรวมกับกาวแล้วจะต้องมีความหน้าทั้งสิ้นไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือแผ่นยางแผ่นเดียวกันชนิดมีฟองน้ำ
รองรับโดยจะหันเอาเม็ดอยู่ด้านในหรือเอาเม็ดอยู่ด้านนอกก็ได้ ยางชนิดนี้เมื่อปิดทับหน้าไม้และรวมกับกาว
แล้วจะต้องมีความหนาทั้งสิ้นไม่เกิน 4 มิลลิเมตร 

4.3.2 แผ่นยางเม็ดธรรมดา จะต้องเป็นชิ้นเดียวและไม่มีฟองน้ำรองรับจะทำด้วยยางหรือยาง
สังเคราะห์ มีเม็ดกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 10 เม็ดต่อ 1 ตารางเซนติเมตร และไม่มากกว่า 50 เม็ด
ต่อ 1 ตารางเซนติเมตร 

4.3.3 แผ่นยางชนิดมีฟองน้ำ ประกอบด้วยฟองน้ำชิ้นเดียวปิดคลุมด้วยแผ่นยางเม็ดธรรมดา
ชิ้นเดียว ซึ่งความหนาของแผ่นยางธรรมดานี้จะต้องมีความหนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร 

4.3.4 หน้าไม้เทเบิลเทนนิสทั้งสองด้าน ต้องไม่เป็นสีเดียวกัน ด้านที่ใช้ตีลูกต้องเป็นแผ่นยาง 
ที่สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) รับรอง 

4.3.5 ลูกเทเบิลเทนนิสขนาด 40 มม. สีขาว 
 4.4 เครื่องแต่งกายของผู้เล่น ได้แก่ เสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้นหรือกระโปรง และจะต้องไม่เป็นสีขาว 
ยกเว้นถุงเท้า และจะต้องเป็นสีที่แตกต่างกันกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขันอย่างชัดเจน 
 4.5 ในการแข่งขันประเภททีมและในการแข่งขันประเภทคู่ นักกีฬาที่มาจากสังกัดเดียวกันจะต้องแต่ง
กายให้มีสีและรูปแบบที่เหมือนกันเท่าที่จะเป็นไปได้ ยกเว้นถุงเท้าและรองเท้า 
 4.6 นักกีฬาที ่ลงแข่งขันต้องใส่เสื ้อทับในกางเกง  และสวมถุงเท้า รองเท้า ให้เรียบร้อย หากผิด
ข้อบังคับนี้ไม่มีสิทธิลงแข่งขัน  
 4.7 ผู้เล่นจะต้องทำการแข่งขันตามที่กำหนด หากเลยเวลาแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้ โดยผู้ชี้ขาดดังนี้ 
ประเภทบุคคลให้เวลา 5 นาที นับจากกำหนดเวลา หรือหากเลยกำหนดเวลาการแข่งขันแล้ว นับจากเวลา              
ที่เรียกมาจับสลาก 
 4.8 นักกีฬาคนใดหรือคู่ใด ไม่มาแข่งขันตามกำหนดเวลาโดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการฯทราบล่วงหน้า
ก่อนเวลาแข่งขัน 5 นาท ีไม่มีสิทธิ์ลงแข่งในครั้งต่อไป ตลอดการแข่งขัน 
 4.9 นักกีฬา 1 คน ลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท 
ข้อ 5 วิธีจัดการแข่งขัน 
 5.1 การแข่งขันแต่ละคู่ถือแพ้ชนะ ชนะกัน 2 ใน 3 เกม ผู้เล่นหรือคู่เล่นที่ทำคะแนนได้ 11 คะแนน
ก่อน จะเป็นฝ่ายชนะ ยกเว้นถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายทำคะแนนได้ 10 คะแนนเท่ากันจะต้องเล่นต่อไป โดยฝ่าย         
ใดทำคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง 2 คะแนน จะเป็นฝ่ายชนะ ในประเภทเดี่ยวใช้วิธีการแข่งขันแบบพบกัน
หมดไม่มีการแข่งขันรอบชิง 
 5.2 การแข่งขันจะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายขอสิทธิ์ใน
การหยุดพักระหว่างจบเกม ซึ่งการพักระหว่างจบเกมจะพักได้ไม่เกิน 1 นาท ี
 5.3 การกำหนดคะแนนและการนับคะแนนสะสมเป็นดังนี้ชนะเลิศอันดับ 1 ได ้4 คะแนน อันดับ 2 ได้ 
2 คะแนน และอันดับ 3 ได ้1 คะแนน 
ข้อ 6 รางวัล  
 ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร  มอบถ้วยรางวัลเฉพาะ คะแนนรวมทุกประเภทแข่งขัน ชนะเลิศ และรอง
ชนะเลิศตามรุ่น แยกชาย หญิงส่วนนักกีฬาที่ชนะเลิศทุกอันดับในโรงเรียนที่ไม่ได้ถ้วยรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร 
 
 
 



 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 

การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 
วันที่ 15 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 

ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 
- วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 
ปี และไม่จำกัดอายุ ชาย - หญิง 
- วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
และไม่จำกัดอายุ ชาย - หญิง 
- วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 
15 ปีและไม่จำกัดอายุ ชาย/หญิง 
 
หมายเหตุ นักกีฬาที่จะทำการแข่งขันทุกประเภทให้ลงชื่อและจับฉลากสายการแข่งขันที่สนามในวัน
แข่งขัน ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 พานพิทยาคม C1 เชียงแสนวิทยาคม D1 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 

2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D2 เวียงแก่นวิทยาคม 
 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 พานพิทยาคม C1 ดอยหลวง D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 นครวิทยาคม C2 บ้านแซววิทยาคม D2 เวียงแก่นวิทยาคม 
 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 พานพิทยาคม C1 เชียงแสนวิทยาคม D1 เทิงวิทยาคม 
2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 จันจว้าวิทยาคม D2 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 นครวิทยาคม C1 เชียงแสนวิทยาคม D1 เวียงแก่นวิทยาคม 
2 A2  B2 พานพิทยาคม C2 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D2 เวียงแก่นวิทยาคม 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D1 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 
2 A2  B2 พานพิทยาคม C2 ดอยหลวง D2 เทิงวิทยาคม 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 นครวิทยาคม C1 ดอยหลวง D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่อ้อวิทยาคม C2 บ้านแซววิทยาคม D2 เวียงแก่นวิทยาคม 
 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D1 ปล้องวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่ลาววิทยาคม C2 จันจว้าวิทยาคม  D2 ห้วยซ้อวิทยาคม 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 พานพิทยาคม C1 เชียงแสนวิทยาคม D1 เวียงแก่นวิทยาคม 
2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D2 ปล้องวิทยาคม 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 พานพิทยาคม C1 ดอยหลวง D1 ปล้องวิทยาคม 
2 A2  B2 นครวิทยาคม C2 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D2 เวียงแก่นวิทยาคม 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่นไม่จำกัดอายุ 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 พานพิทยาคม C1 เชียงแสนวิทยาคม D1 ปล้องวิทยาคม 
2 A2  B2 ป่าแดดวิทยาคม C2 ดอยหลวง D2 ปล้องวิทยาคม 
 

 



ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
ข้อ 1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาเปตองแห่งประเทศไทย 
ข้อ 2 คะแนนการแข่งขันตัดสินแพ้ - ชนะในเกมส์ 11 คะแนนยกเว้นรอบชิงชนะเลิศใช้ 13 คะแนน 
ข้อ 3 นักกีฬาต้องไม่มีเจตนาถ่วงเวลาขณะเล่นนานเกิน 1 นาทีต่อการโยนเล่น 1 ลูก 
ข้อ 4 ทีมท่ีชนะในรอบแรก สายละ 2 ทีมเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ 
ข้อ 5 เหลือ 4 ทีมสดุท้ายใช้วิธีไขว้สายที่ 1 สาย A พบที่ 2 สาย B และท่ี 1 สาย B พบที่ 2 สาย A ทีมชนะ 
ได้ชิงชนะเลิศทีมแพ้ได้อันดับ 3 ทั้ง 2 ทีม 
ข้อ 6 การชี้ขาดปัญหาที่เกิดข้ึนขณะแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
ข้อ 7 นักกีฬาทุกทีมต้องนำอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง เช่น ลูกเปตอง ตลับเมตร ลูกเชอรี่ 
ข้อ 8 นักกีฬาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ใส่สีเสื้อตามโรงเรียนของตนเอง สวมรองเท้าผ้าใบไม่สวมรองเท้า 
แตะลงแข่งขัน 
ข้อ 9 นักกีฬาต้องรักษามารยาทที่ดีไม่ทำลายสมาธิคู่แข่งขันขณะทำการแข่งขันโดยใช้เสียงหรือกริยาท่าทาง        
ที่ไปรบกวนคู่แข่งขัน 
ข้อ 10 นักกีฬา 1 คนเล่นได้ไม่เกิน 2 ประเภทเท่านั้น หากเล่นเกินจะถูกปรับแพ้ในประเภทนั้นๆ 
ข้อ 11 การกำหนดคะแนนและการนับคะแนนสะสมเป็นดังนี้ 
 11.1 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ 5 คะแนน 
 11.2 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ 3 คะแนน 
 11.3 ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้ 1 คะแนน 
ข้อ 12 ประเภทการแข่งขัน  

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อลงทำการแข่งขันรุ่นไม่จำกัดอายุแล้วไม่สามารถลงทำการแข่งขันรุ่นอายุ
ไม่เกิน 15 ปี ได้อีก ทุกประเภทกีฬา) 
          12.1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย / หญิงประเภทเดี่ยว / คู่ / ทีม 3 คนและคู่ผสม 
 12.2 รุ่นไม่จำกัดอายุชาย / หญิงประเภทเดี่ยว / คู่ / ทีม 3 คนและคู่ผสม 
 12.3 ประเภทเดี่ยว, คู่ผสม ไม่มีตัวสำรอง, ประเภทคู่ และทีม 3 คน มีตัวสำรองได้ 1 หนึ่งคน 
ข้อ 13 กำหนดการแข่งขันดังนี้ 

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. – ลงทะเบียนแข่งขัน 
     ประเภทเดี่ยวอายุ 15 ปี / รุ่นไม่จำกัดอายุ (ชาย/หญิง) 
  วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. – ลงทะเบียนแข่งขัน 
   ประเภทคู่ อายุ 15 ปี / รุ่นไม่จำกัดอายุ (ชาย/หญิง) 
  วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. – ลงทะเบียนแข่งขัน 
   ประเภททีม 3 คนอายุ 15 ปี (ชาย/หญิง) 
 



  วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. – ลงทะเบียนแข่งขัน 
   ประเภททีม 3 คนรุ่นไม่จำกัดอายุ (ชาย/หญิง) 
  วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. – ลงทะเบียนแข่งขัน 
   ประเภทคู่ผสมอายุ15 ปี / รุ่นไม่จำกัดอายุ (ชาย/หญิง) 
ข้อ 14 รางวัล - ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
 มอบถ้วยรางวัลเฉพาะคะแนนรวมทุกประเภทที่แข่งขันชนะเลิศ ส่วนนักกีฬาที่รองชนะเลิศทุกอันดับ
ไม่ได้ถ้วยรางวัลแต่จะได้รับเกียรติบัตร 
ข้อ 15 อ่ืนๆ 

นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นได้ไม่เกิน 2 ประเภท แต่ถ้านักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มแล้ว ให้เล่นได้ 
1 ประเภท 
หมายเหตุ นักกีฬาที่จะทำการแข่งขันทุกประเภทให้ลงชื่อและจับฉลากสายการแข่งขันที่สนามในวันแข่งขัน        
ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 พานพิเศษพิทยา C1 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่อ้อวิทยาคม C2 ดอยหลวง  D2 เทิงวิทยาคม 
 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่สรวยวิทยาคม C1 วัดถ้ำปลาวิทยาคม D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 สันติคีรีวิทยาคม D2 แม่ต่ำตาดควันวิทยาคม 
 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอาย ุชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 แม่จันวิทยาคม D1 เทิงวิทยาคม 
2 A2  B2 นครวิทยาคม C2 วัดถ้ำปลาวิทยาคม D2 ห้วยซ้อวิทยาคม 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอาย ุหญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 ป่าแดดวิทยาคม C1 วัดถ้ำปลาวิทยาคม D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่สรวยวิทยาคม C2 แม่จันวิทยาคม D2 เวียงแก่นวิทยาคม 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 ดอยหลวง D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่เจดีย์วิทยาคม C2 จันจว้าวิทยาคม D2 เชียงของวิทยาคม 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 เชียงแสนวิทยาคม D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่สรวยวิทยาคม C2 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D2 แม่ต่ำตาดควันวิทยาคม 
 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 ดอยหลวง D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 ป่าแดดวิทยาคม C2 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D2 พญาเม็งราย 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 ป่าแดดวิทยาคม C1 ดอยหลวง D1 แม่ต่ำตาดควันวิทยาคม 
2 A2  B2 พานพิเศษพิทยา C2 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D2 พญาเม็งราย 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่อ้อวิทยาคม C1 วัดถ้ำปลาวิทยาคม D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 ดอยงามวิทยาคม C2 สันติคีรีวิทยาคม D2 พญาเม็งราย 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่เจดีย์วิทยาคม C1 แม่จันวิทยาคม D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 นครวิทยาคม C2 เชียงแสนวิทยาคม D2 ไม้ยาวิทยาคม 
 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอาย ุชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 ป่าแดดวิทยาคม C1 เชียงแสนวิทยาคม D1 เทิงวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่ลาววิทยาคม C2 แม่จันวิทยาคม D2 พญาเม็งราย 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอาย ุหญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 นครวิทยาคม C1 สันติคีรีวิทยาคม D1 ปล้องวิทยาคม 
2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 ดอยหลวง D2 ห้วยซ้อวิทยาคม 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่อ้อวิทยาคม C1 แม่จันวิทยาคม D1 พญาเม็งราย 
2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D2 เทิงวิทยาคม 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่นไม่จำกัดอายุ 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 วาวีวิทยาคม C1 ศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน D1 ห้วยซ้อวิทยาคม 
2 A2  B2 แม่สรวยวิทยาคม C2 สันติคีรีวิทยาคม  D2 เชียงของวิทยาคม 
 

 



ระเบียบการแข่งขันกีฬา E – sports (ROV)  
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
เพื่อให้การแข่งขันกีฬา E-sport ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยจึงวางระเบียบการแข่งขันไว้บังคับดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

1.1 ระเบียบการแข่งขันนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬา E-sport (ROV) กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา           
จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 
ข้อ 2 ประเภทการแข่งขัน 

2.1 ประเภททีมชาย 
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ไม่เกิน พ.ศ.2550) 
- รุ่นไม่จำกัดอายุ 
2.2 ประเภททีมหญิง 
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ไม่เกิน พ.ศ.2550) 
- รุ่นไม่จำกัดอายุ 

ข้อ 3 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
3.1 ต้องเป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนนั้นๆ และกำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดเชียงราย 
3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เกิดตั้งแต่ป ี2550 ขึ้นไป 
3.3 จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

3.3.1 ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละ 5 คน 
ข้อ 4 หลักฐานผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

4.1 ให้นักกีฬานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนฉบับจริงเท่านั้นติดตัวด้วยทุก 
ครั้งที่แข่งขันและพร้อมที่จะนำมาแสดงเมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬา 

4.2 ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบทะเบียนนักกีฬาทุกครั้งที่มีการแข่งขัน 
ข้อ 5 การเตรียมความพร้อม กติกาการแข่งขัน และข้ันตอนการแข่งขัน  

5.1 การเตรียมความพร้อม 
- มือถือที่ใช้ในการแข่งขัน 
- บัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน 

5.2 กติกาการแข่งขัน 
1) การแข่งขันทุกรอบต้องแข่งขันโหมดสร้างห้อง การแข่งขัน 5V5 เท่านั้น  
2) คำตัดสินของคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด  
3) แข่งขันผ่านเซิร์ฟเวอร์จริงของ Garena ROV ประเทศไทยเท่านั้น 
4) ใช้บัญชีส่วนตัวของผู้เล่นในการแข่ง  



5) สามารถใช้รูน (Rune) ส่วนตัวทั้งหมดได้ตามความเหมาะสม  
6) จำนวนเกมการแข่งขัน ชนะ 2 ใน 3  
7) หากมีฝ่ายใดเข้าร่วมแข่งสายเกินเวลาที่กำหนดจะถูกปรับแพ้ทันที  
8) ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น มีโทษปรับแพ้ทันที  
9) ห้ามใช้โปรแกรมโกงใด ๆ ทั้งสิ้น มีโทษปรับแพ้ และแบนไอดี  
10) ห้ามให้ผู้เล่นที่ไม่มีรายชื่อหรือผู้เล่นจากสายการแข่งอ่ืนลงการแข่งขันแทน มีโทษปรับ 

แพ้ทันที  

11) ห้ามเล่นตัวละครซ้ำในแมทซ์ หากมีการเลือกตัวละครซ้ำให้ปรับแมทซ์นั้นแพ้ทันที 
12) การแบนตัวละครให้แบนฝั่งละ 4 ตัวละคร  
13) ให้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น 

5.3 ขั้นตอนการแข่งขัน 
   1) คณะกรรมการเป็นคนสร้างห้องการแข่งขัน 5V5  
   2) นำ Code Team แจกให้กับสมาชิกในทีม  
   3) สมาชิกนำ Code Team ที่ได้รับไป Add เพ่ือเข้าทีม  
   4) เมื่อสมาชิกเข้าทีมร่วมครบตามจำนวนที่การแข่งขันได้กำหนด รอการประกาศเพ่ือจัด
ฉลากแบ่งสายการแข่งขัน  

5.4 การหลุดออกจากเกม (Disconnect)  
1) ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทำการหยุดเกมชั่วคราว และทำการแจ้งกรรมการ 

ควบคุมการแข่งขัน 
2) หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ  

5.5 การโกง และการใช้วิธีได้เปรียบที่ไม่ชอบธรรม  
1) ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมช่วยหรือ map hack ในการช่วยเล่นทุกประเภท  
2) การโกง การใช้ข้อผิดพลาดของเกม และโปรแกรมช่วยเล่นจะมีผลทำให้ทีมที่ใช้นั้นถูกแบน 

ออกจากการแข่งขันท้ังในปัจจุบัน และในอนาคตอย่างถาวร  
3) ห้ามจงใจหลุดจากการแข่งขัน หรือทำให้ฝั่งตรงข้ามชนะอย่างชัดเจน (ล้มมวย) จะถูกปรับ 

แพ้ทันที 
ข้อ 6 การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามประกาศระเบียบระเบียบการแข่งขันกีฬา E-sport กลุ ่มโรงเร ียนมัธยมศึกษา               
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565  
ข้อ 7 ในกรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับระเบียบนี ้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ีชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 ป่าแดดวิทยาคม C1 แม่จันวิทยาคม D1 เทิงวิทยาคม 
2 A2  B2 วาวีวิทยาคม C2 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D2 พญาเม็งราย 
 

สาย A สาย B 
1. C1 แม่จันวิทยาคม 5. B1 ป่าแดดวิทยาคม 
2. A1 6. D1 เทิงวิทยาคม 
3. B2 วาวีวิทยาคม 7. A2 
4. D2 พญาเม็งราย 8. C2 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 พานพิเศษพิทยา C1 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D1 เทิงวิทยาคม 
2 A2  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C2 แม่จันวิทยาคม D2 ปล้องวิทยาคม 
 

สาย A สาย B 
1.  C1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 5. A1 
2.  D1 เทิงวิทยาคม 6. B1 พานพิเศษพิทยา 
3.  A2 7. C2 แม่จันวิทยาคม 
4.  B2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 8. D2 ปล้องวิทยาคม 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย และรุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

รอบคัดเลือก (สนาม 1) 

 

 

 

 

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
18/01/66 1 A 08.00 แม่จันวิทยาคม VS A1.................. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  

2 A 08.00 วาวีวิทยาคม VS พญาเม็งราย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
3 B 09.30 ป่าแดดวิทยาคม VS เทิงวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
4 B 09.30 A2.................. VS แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
5 A 13.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ VS เทิงวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
6 A 13.00 A2.................. VS เวียงป่าเปา้วิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
7 B 14.30 A1.................. VS พานพิเศษพิทยา รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
8 B 14.30 แม่จันวิทยาคม VS ปล้องวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  

19/01/66 9 B 08.00 ป่าแดดวิทยาคม VS  A2.................. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
10 B 08.00 เทิงวิทยาคม VS แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
11 A 09.30 แม่จันวิทยาคม VS วาวีวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
12 A 09.30 A1.................. VS พญาเม็งราย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
13 B 13.00 A1.................. VS แม่จันวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
14 B 13.00 พานพิเศษพิทยา VS ปล้องวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
15 A 14.30 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ VS A2.................. รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
16 A 14.30 เทิงวิทยาคม VS เวียงป่าเป้าวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  

20/01/66 17 A 08.00 พญาเม็งราย VS แม่จันวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
18 A 08.00 A1.................. VS วาวีวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
19 B 09.30 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ VS ป่าแดดวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
20 B 09.30 เทิงวิทยาคม VS A2.................. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
21 A 13.00 เวียงป่าเป้าวิทยาคม VS  แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
22 A 13.00 เทิงวิทยาคม VS  A2.................. รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
23 B 14.30 ปล้องวิทยาคม VS  A1.................. รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
24 B 14.30 พานพิเศษพิทยา VS แม่จันวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  



รอบรองชนะเลิศ (สนามที่1) 

 

รอบชิงชนะเลิศ (สนามที่1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
21/01/66 25 รอง 09.00 ที่ 1 สายA……………… VS ที่ 2 สายB……………… รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  

 26 รอง 10.30 ที่ 1 สายB.…………….  VS ที่ 2 สายA…………....... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  
 27 รอง 13.00 ที่ 1 สายA……………… VS ที่ 2 สายB……………… รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  
 28 รอง 14.30 ที่ 1 สายB.…………….  VS ที่ 2 สายA…………....... รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
22/01/66 29 ชิง 09.00 ผู้ชนะคู่ที่ 25 VS ผู้ชนะคู่ที่ 26 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  

 30 ชิง 10.30 ผู้ชนะคู่ที่ 27 VS ผู้ชนะคู่ที่ 28 รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  



โปรแกรมการแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ีหญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม C1 ดอยหลวง D1  
2 A2  B2 ป่าแดดวิทยาคม C2 สันติคีรีวิทยาคม D2  
 

สาย A สาย B 
1.  B1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 5. C1 ดอยหลวง 
2.  A1 6. D1 
3.  C2 สันติคีรีวิทยาคม 7. A2 
4.  D2 8. B2 ป่าแดดวิทยาคม 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ที ่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยาเขตอิงโขง 
1 A1  B1 แม่ลาววิทยาคม C1 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ D1  
2 A2  B2 ป่าแดดวิทยาคม C2 สันติคีรีวิทยาคม D2  
 

สาย A สาย B 
1.  C1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 5. A1 
2.  D1 6. B1 แม่ลาววิทยาคม 
3.  A2 7. C2 สันติคีรีวิทยาคม 
4.  B2 ป่าแดดวิทยาคม 8. D2 

 



รอบคัดเลือก (ห้องสมุดโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
18/01/66 1 A 08.00 เวียงป่าเป้าวิทยาคม VS A1.................... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  

2 A 08.00  สันติคีรีวิทยาคม VS D2.................... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
3 B 09.30 ดอยหลวง VS D1.................... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
4 B 09.30 A2.................... VS ป่าแดดวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
5 A 13.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ VS D1.................... รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
6 A 13.00 A2.................... VS ป่าแดดวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
7 B 14.30 A1.................... VS แม่ลาววทิยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
8 B 14.30 สันติคีรีวิทยาคม VS D2.................... รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  

19/01/66 9 B 08.00 ดอยหลวง VS A2.................... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
10 B 08.00 D1.................... VS ป่าแดดวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
11 A 09.30 เวียงป่าเป้าวิทยาคม VS สันติคีรีวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
12 A 09.30   A1.................... VS D2.................... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
13 B 13.00 A1.................... VS สันติคีรีวทิยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
14 B 13.00 แม่ลาววิทยาคม VS D2.................... รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
15 A 14.30 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ VS A2.................... รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
16 A 14.30 D1.................... VS ป่าแดดวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  

20/01/66 17 A 08.00 D2.................... VS เวียงป่าเป้าวิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
18 A 08.00 A1.................... VS สันติคีรีวทิยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
19 B 09.30 ป่าแดดวิทยาคม VS ดอยหลวง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
20 B 09.30 D1.................... VS A2.................... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
21 A 13.00 ป่าแดดวิทยาคม VS แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
22 A 13.00 D1.................... VS A2.................... รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
23 B 14.30 D2.................... VS A1.................... รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
24 B 14.30 แม่ลาววิทยาคม VS สันติคีรีวิทยาคม รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  



รอบรองชนะเลิศ (ห้องสมุดโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) 

 

รอบชิงชนะเลิศ (ห้องสมุดโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) 

 
  

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
21/01/66 25 รอง 09.00 ที่ 1 สายA……………… VS ที่ 2 สายB……………… รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  

 26 รอง 10.30 ที่ 1 สายB.…………….  VS ที่ 2 สายA…………....... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  
 27 รอง 13.00 ที่ 1 สายA……………… VS ที่ 2 สายB……………… รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  
 28 รอง 14.30 ที่ 1 สายB.…………….  VS ที่ 2 สายA…………....... รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  

ว/ด/ป คู่ที ่ สาย เวลา ทีมแข่งขัน ประเภท ผล 
22/01/66 29 ชิง 09.00 ผู้ชนะคู่ที่25 VS ผู้ชนะคู่ที่26 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง  

 30 ชิง 10.30 ผู้ชนะคู่ที่27 VS ผู้ชนะคู่ที่28 รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  



ระเบียบการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

1. สนาม 
สนามแข่งขันวู้ดบอลมี 1 สนาม จำนวน 12 เกท  

2. การแข่งขัน 
2.1  รุ่นไม่จำกัดอายุชาย 
2.2  รุ่นไม่จำกัดอายุหญิง 

๓. ประเภทการแข่งขัน 
 ๓.1  ประเภทนับจำนวนการตี 
  - บุคคล 
  - ทีม (4-6 คน) 
 ๓.2  ประเภทนับจำนวนเกท 

- บุคคล 
  - ทีม 4 คน (เดี่ยวมือ 1 / คู่ / เดี่ยวมือ 2) 
๔. ระบบการแข่งขัน 
 ๔.1  ประเภทนับจำนวนการตี   

- นักกีฬาประเภททีมแข่งขันคนละ ๔ รอบ 48 เกท ถ้าแข่งขันไม่ครบ ๔๘ เกทจะไม่นำ 
คะแนนมาคิดคำนวณ  และคิดคะแนนประเภททีมใหม่ 

- นักกีฬาประเภทบุคคลแข่งขันคนละ ๔ รอบ 48 เกท แล้วเอาลำดับที่ 1-12 ไปทำการ 
แข่งขันในรอบท่ี 5 อีก 12 เกทเพ่ือหาผู้ชนะประเภทบุคคล 

- การแข่งขันกำหนดแต้มสูงสุด 1๐ แต้มในแต่ละเกท 
๔.2  ประเภทนับจำนวนเกท 
 - ประเภททีม ทำการประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก ทีมแข่งขันแบบชนะ 2 ใน 3   

- ประเภทบุคคล ใครชนะจำนวนเกทมากกว่าเป็นผู้ชนะ หรือถึง ๗ เกทก่อนเป็นผู้ชนะ   
กรณีเสมอกันใน 12 เกท ให้แข่งขันเพ่ิมในเกทที่ 1๓ จนกว่าจะได้ผู้ชนะ 
๕.  คุณสมบัตินักกีฬา 
 ๕.1 โรงเรียนสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทใดก็ได้ 
 ๕.2 นักกีฬา 1 คน สามารถลงเล่นได้ 1 ประเภทเท่านั้น 

๕.๓ นักกีฬาแต่งกายด้วยเสื้อยืดคอโปโล กางเกงขาสั้นหรือขายาวมีหู รัดเข็มขัด (ห้ามใส่กางเกงยีนส์/ 
กางเกงวอร์ม) สวมถุงเท้าและรองเท้ากีฬาหุ้มส้น 
๖. อุปกรณ์การแข่งขัน 
 นักกีฬาต้องเตรียมอุปกรณ์แข่งขัน  ไม้และลูกวู้ดบอลมาเอง 
๗. ขั้นตอนการแข่งขัน 
 ๗.1 ลงทะเบียนที่กองอำนวยการ  โดยการแสดงบัตรประชาชนก่อนการแข่งขัน  20  นาท ี
 ๗.2 ตรวจสอบรายชื่อ/ กลุ่มท่ีลงทำการแข่งขัน/ อุปกรณ์ 
 ๗.๓ มารายงานตัวเพ่ือลงทำการแข่งขันตามกำหนด/ นักกีฬากลุ่มเดียวกันออกสนามพร้อมกัน 



 ๗.๔ หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน 12 เกท ให้นักกีฬาตรวจสอบ/ลงชื่อ เพื่อยืนยันผลการแข่งขันใน 
ใบบันทึกคะแนน 
๘. การแข่งขัน 
 ๘.1 การเริ่มเล่นในเกทท่ี 1 ให้นักกีฬาหมายเลข 1 เป็นผู้เริ่มเล่นก่อน 
 ๘.2 การแข่งขันแบบนับจำนวนการตี 
  - เขตสนาม  :  ลูกบอลไกลเกทตีก่อน 
  - เขตประตู  :  ลูกบอลใกล้เกทตีก่อน 

 ทั้งนี้ลำดับการตีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสิน ผู้เล่นไม่สามารถเล่นได้ตามอำเภอใจ ผู้ฝ่าฝืนจะ 
ถูกลงโทษโดยนับเพ่ิม 1 แต้ม และตีครั้งต่อไปจากตำแหน่งใหม่ของลูกบอล 

๘.๓ ลูกบอลที่เล่นต้องถูกตีให้ผ่านแกนกลางของเกทและอยู่ด้านหลังของถ้วยไม้ จึงจะสิ้นสุดการ 
แข่งขันในแต่ละเกท ถ้าลูกบอลผ่านไปแล้วไหลกลับมาสัมผัสกับถ้วยไม้ ก็ให้ถือว่าสิ้นสุการตี ณ เกทนั้นด้วย 
การรู้เห็นของพยาน โดยผู้ตัดสิน/ ผู้กกับเส้น/ ผู้เล่นส่วนใหญ่เห็นชอบ (ในกรณีผู้ตัดสิน/ผู้กำกับเส้นไม่เห็น   
ถ้ามีการโต้แย้งระหว่างผู้เล่น ให้ตัดสินด้วยตำแหน่งที่ลูกบอลอยู่ในเวลานั้น) 

๘.๔ หากลูกบอลสัมผัสกับถ้วยไม้  สามารถหยิบลูกออกจากประตูได้เลย  ด้วยการรู้เห็นของนักกีฬา
ภายในกลุ่มและผู้ตัดสิน  และไม่ต้องตีครั้งต่อไป  โดยคิดแต้มเพ่ิม  1  แต้ม  ครั้งที่หยิบลูก 

 ๘.๕ การยิงประตู หากส่วนใดส่วนหนึ่งของไม้ตีสัมผัสเกท จะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม 
 ๘.๖ ไม่อนุญาตให้ใช้เท้าเข่ีย หรือเตะลูกบอลในบริเวณเขตสนาม ผู้ฝ่าฝืนจถูกลงโทษโดยนบัเพิม่  1  แต้ม 

๘.๗ ไม่อนุญาตให้ใช้ไม้ดันหรือผลักลูก ผู้ฝ่าฝืนจถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม และตีครั้งต่อไปจาก 
ตำแหน่งใหม่ของลูกบอล และถ้าลูกเข้าประตูถือว่าผ่านประตู 

๘.๘ ลูกปั่น หากลูกบอลวางอยู่ในตำแหน่งข้างเสาประตู ไม่อนุญาตให้นักกีฬาใช้ลูกปั่นในการยิง 
ประตู หากผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้มทุกครั้ง และถ้าลูกเข้าประตูถือว่าผ่านประตู 
 ๘.๙ ธงที่ปักอยู่สามารถึงออกได้ทุกกรณี ยกเว้นธงมุม (ธงสีเหลือง) 

๘.1๐ การบันทึกคะแนน นักกีฬากลุ่มเดียวกันจะผลัดกันบันทึกคะแนนภายในกลุ่ม  
โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดผู้ควบคุมการตัดสิน ลงตรวจและปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสนามแข่งขัน 
๙. การมาร์คลูก 

๙.1 การมาร์คลูกกระทำโดยนักกีฬามาร์คกันเอง หรือผู้ช่วยผู้ตัดสินมาร์คให้ในบางสนาม   
หากนักกีฬาต้องการมาร์คในเขตประตู ต้องมีพยานรู้เห็นขณะที่มาร์ค 
 ๙.2 ผู้เล่นสามารถทำการมาร์คลูกบอลได้ตั้งแต่การตีครั้งแรก 

๙.๓ เมื่อนักกีฬานำลูกมาวางที่จุดมาร์ค หากวางไม่ตรงจุดมาร์ค จะถูกเตือนในการกระทำครั้งแรก   
หากฝ่าฝืนกระทำอีก  จะถูกเพ่ิม  1  แต้ม 
1๐. การตัดสินการแข่งขัน 
 การตัดสินผู้เล่นทุกคนจะถูกตัดสินจากจำนวนครั้งที่ตี  โดยผู้เล่นที่ตีน้อยครั้งที่สุดจะเป็นผู้ชนะ   
ในกรณีที่มีจนวนครั้งการตีเท่ากัน ให้นับว่าผู้ใดตีได้จำนวนครั้งที่ตีน้อยที่สุดในแต่ละเกทของ 12 เกทสุดท้าย
เป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันอีก ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
11. เกท อิน วัน  (รางวัลพิเศษ)   

เกทที่   
12. รายละเอียดการแข่งขันที่นอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ของสมาคมวู้ดบอล
แห่งประเทศไทย ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 



ระเบียบการแข่งขันกรีฑา 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 

 
1. กติกาการแข่งขัน  

ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาระหว่างประเทศฉบับล่าสุด ที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์รับรอง 
2. จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน 

นักกีฬาคนหนึ่งจะลงแข่งขันไดไ้ม่จำกัดประเภทรายการแข่งขัน แต่ลงได้เฉพาะในรุ่นอายุเดียวกนัเท่านัน้ 
2.1 ประเภทบุคคล 

2.1.1 ระยะ 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร, 800 เมตร และประเภทลาน ส่งนักกรีฑาเข้า   
แข่งขันได้ รายการ ละ 2 คน  

2.1.2 ระยะทาง 1,500 เมตร 3,000 เมตร 5,000 เมตร ส่งนักกรีฑาเข้าแข่งขันได้ รายการ  
ละ 3 คน  

2.2 ประเภททีม ส่งเข้าแข่งขันส่งได้โรงเรียน ละ 1 ทีมต่อรุ่น 
3. การจัดการแข่งขันประเภทใดที่นักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันไม่ถึง 3 ทีมจะไม่จัดการแข่งขัน 
4. การกำหนดรุ่นอายุของแข่งขัน  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับอายุ ทั้งชายและหญิง คือ   
      4.1 ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี  (ปี พ.ศ.เกิด  2550 , 2551, 2552, 2553)  

4.2 ประเภทไม่จำกัดอายุ    
 หมายเหตุ อายุให้นับเป็นปี  โดยถือเกณฑ์ พ.ศ. เกิดตามใบสูติบัตร   
5. กำหนดการแข่งขันแต่ละประเภทแต่ละระยะในวันหนึ่งๆ เวลาการแข่งขันอาจใกล้เคียงกันนักกีฬาที่เข้า
แข่งขันหลายประเภทหรือหลายระยะจะต้องรับผิดชอบและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันให้ทันตามเวลากำหนดไว้ 
6. เมื่อทีมใดได้ส่งบัญชีแยกประเภทการแข่งขันแล้วจะขอเพ่ิมเติมหรือแก้ให้ทันตามเวลาอีกไม่ได้ 
7. การสมัครเข้าแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม เวลา 16.30 น.  
8. ประเภทรายการแข่งขัน 

ที ่ ประเภท 
อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่จำกัดอายุ หมายเหตุ 
ชาย หญิง ชาย หญิง  

1 100 เมตร / / / /  
2 200 เมตร / / / /  
3 400 เมตร / / / /  
4 800 เมตร / / / /  
5 1,500 เมตร / / / /  
6 3,000 เมตร - - - /  
7 5,000 เมตร - - / -  
8 4x100 เมตร / / / /  
9 4x400 เมตร / / / /  



ที ่ ประเภท 
อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่จำกัดอายุ หมายเหตุ 
ชาย หญิง ชาย หญิง  

10 กระโดดไกล / / / /  
11 ทุ่มน้ำหนัก / / / /  
12 ขว้างจักร / / / /  
13 พุ่งแหลน / / / /  

รวม 11 11 12 12  
 

9. ระยะทางและขนาดน้ำหนักอุปกรณ์การแข่งขันกรีฑาประเภทลาน 

รายการ 
อายุไม่เกิน15  ปี ไม่จำกัดอายุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
กระโดดไกล 2.00 เมตร 2.00 เมตร 2.00 เมตร 2.00 เมตร 
ทุ่มน้ำหนัก 5.00 กิโลกรัม 4.00 กิโลกรัม 5.00 กิโลกรัม 4.00 กิโลกรัม 
ขว้างจักร 1.50 กิโลกรัม 1.00 กิโลกรัม 1.50 กิโลกรัม 1.00 กิโลกรัม 
พุ่งแหลน 700 กรัม 600 กรัม 700 กรัม 600 กรัม 

 

10. กำหนดวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน จัดการแข่งขัน วันที่ 15 มกราคม 2566 เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 
08.30 น. – 17.00 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย (ตามโปรแกรมการแข่งขัน) 
11. การรักษามารยาทของผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
 11.1 ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องยอมรับในคำตัดสินของกรรมการจัดการแข่งขันทุกกรณี 
 11.2 ตลอดเวลาของการแข่งขัน นักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี และต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
 11.3 นักกีฬา ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ที่แสดงกิริยาไม่สุภาพและประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นการผิดวนิัย
ของนักกีฬาที่ดี จะถูกผู้ตัดสินเชิญออกจากการแข่งขันหรือออกจากสนาม  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
พิจารณาโทษ โดยตัดสิทธิห้ามลงแข่งขันเป็นครั้งคราวหรือตลอดไปแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นการส่งเสริมมารยาท
และยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้สูงขึ้น 
 11.4 เพื่อให้การแข่งขันกรีฑาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ผู้จัดการชุด            
ผู้ฝึกสอน นักกีฬาสำรองของชุด หรือบุคคลภายนอก จะไม่มีสิทธิ์เข้ามาภายในสนามแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ 
(กติกาข้อ 11.2 และ 12.4 ฝ่าฝืนจะถูกเชิญให้ออกจากสนาม และถ้ายังฝ่าฝืนเกี่ยวข้องอีก นักกีฬาผู้นั้นอาจถูก
ตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันตามประเภทที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ก็ได้ 
12. รางวัลสำหรับนักกีฬา นักกีฬาที่แข่งขันเสร็จแล้ว เมื่อได้รับอันดับชนะเลิศและรองชนะเลิศให้รอรับรางวัล
ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ซึ่งรางวัลการแข่งขันแบ่งออกเป็น 
          12.1 รางวัลประเภทบุคคล  นักกีฬาจะได้รับรางวัล ดังนี้ 

รางวัล ชนะ อันดับที่ 1  ได้ รับประกาศนียบัตรเป็นกรรมสิทธิ์ 
  รางวัล ชนะ อันดับที่ 2  ได้รับประกาศนียบัตรเป็นกรรมสิทธิ์ 
  รางวัล ชนะ อันดับที่ 3  ได้รับประกาศนียบัตรเป็นกรรมสิทธิ์ 
 
 



12.2 รางวัลประเภททีม ทีมท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 
โดยกำหนดการให้คะแนนทีม ดังนี้ 

➢ รางวัลประเภทบุคคล   
ชนะอันดับที่   1   ได้รับคะแนน    5   คะแนน  
ชนะอันดับที่   2   ได้รับคะแนน    3   คะแนน 
ชนะอันดับที่   3   ได้รับคะแนน    2   คะแนน 

➢ รางวัลประเภททีม 
ชนะอันดับที่   1   ได้รับคะแนน    7   คะแนน  
ชนะอันดับที่   2   ได้รับคะแนน    5   คะแนน 
ชนะอันดับที่   3   ได้รับคะแนน    3   คะแนน 

13. หลักฐานสำหรับนักกีฬา วันแข่งขันให้นักกีฬาต้องนำบัตรประจำตัวที่สามารถแสดงตัวตน ที่ทางหน่วยงาน
ราชการออกให้และต้องมีรูปถ่ายประกอบด้วย นำไปแสดงในวันแข่งขันเท่านั้น 
14. การประท้วง ทีมหรือสถานศึกษาใดที่จะประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาหรือการประท้วงทาง
เทคนิคการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้ยื่นคำประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยพยาน 
หลักฐานประกอบคำประท้วง ภายในเวลา 30 นาที หลักจากการแข่งขันประเภทที่ประท้วงได้สิ้นสุดลง โดยมี
ผู้บริหารของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ๆ เป็นผู้ลงนามในคำประท้วงพร้อมแนบเงินประกันค่าประท้วง         
ครั้งละ 1,000 บาท ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันจะถูกยึด และสมทบทุนเป็นคำดำเนินการจัดการ
แข่งขันต่อไป แต่ถ้าการประท้วงเป็นผลคณะกรรมการรับการประท้วงจะคืนเงินนั้นให้ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการแข่งขันกรีฑา 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 

ภาคเช้า 

รายการที่ ประเภท รุ่นอายุ หมดเวลารายงานตัว เวลาแข่งขัน รอบการแข่งขัน หมายเหตุ 
1 ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย 08.30 น. 09.00 น. ชิงชนะเลิศ  
2 ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง 08.30 น. 09.00 น. ชิงชนะเลิศ  
3 พุ่งแหลน 15 ปี ชาย 08.30 น. 09.00 น. ชิงชนะเลิศ  
4 กระโดดไกล 15 ปี หญิง 08.30 น. 09.00 น. ชิงชนะเลิศ  
5 วิ่ง 5,000 ม. ไม่จำกัดอายุ ชาย 08.40 น. 09.00 น. ชิงชนะเลิศ  
6 วิ่ง 3,000 ม. ไม่จำกัดอายุ หญิง 09.00 น. 09.20 น. ชิงชนะเลิศ  
7 วิ่ง 100 ม. ไม่จำกัดอายุ ชาย 09.20 น. 09.40 น. ชิงชนะเลิศ  
8 วิ่ง 100 ม. ไม่จำกัดอายุ หญิง 09.30 น. 09.50 น. ชิงชนะเลิศ  
9 วิ่ง 100 ม. 15 ปี ชาย 09.40 น. 10.00 น. ชิงชนะเลิศ  
10 วิ่ง 100 ม. 15 ปี หญิง 09.50 น. 10.10 น. ชิงชนะเลิศ  
11 วิ่ง 400 ม. ไม่จำกัดอายุ ชาย 10.00 น. 10.20 น. ชิงชนะเลิศ  
12 วิ่ง 400 ม. ไม่จำกัดอายุ หญิง 10.10 น. 10.30 น. ชิงชนะเลิศ  
13 วิ่ง 400 ม.  15 ปี ชาย 10.20 น. 10.40 น. ชิงชนะเลิศ  
14 วิ่ง 400 ม. 15 ปี หญิง 10.30 น. 10.50 น. ชิงชนะเลิศ  
15 ขว้างจักร 15 ปี ชาย 10.20 น. 10.50 น. ชิงชนะเลิศ  
16 ทุ่มน้ำหนัก 15 ปี หญิง 10.20 น. 10.50 น. ชิงชนะเลิศ  
17 พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย 10.20 น. 10.50 น. ชิงชนะเลิศ  
18 กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง 10.20 น. 10.50 น. ชิงชนะเลิศ  
19 วิ่ง 800 ม. ไม่จำกัดอายุ ชาย 10.40 น. 11.00 น. ชิงชนะเลิศ  
20 วิ่ง 800 ม. ไม่จำกัดอายุ หญิง 10.50 น 11.10 น. ชิงชนะเลิศ  
21 วิ่ง 800 ม.  15 ปี ชาย 11.00 น. 11.20 น. ชิงชนะเลิศ  
22 วิ่ง 800 ม. 15 ปี หญิง 10.10 น. 11.30 น. ชิงชนะเลิศ  
23 วิ่ง 200 ม. ไม่จำกัดอายุ ชาย 11.20 น. 11.40 น. ชิงชนะเลิศ  
24 วิ่ง 200 ม. ไม่จำกัดอายุ หญิง 11.30 น. 11.50 น. ชิงชนะเลิศ  
25 วิ่ง 200 ม.  15 ปี ชาย 11.40 น. 12.00 น. ชิงชนะเลิศ  
26 วิ่ง 200 ม. 15 ปี หญิง 11.50 น. 12.10 น. ชิงชนะเลิศ  

 



ตารางการแข่งขันกรีฑา 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 

ภาคบ่าย 

รายการที่ ประเภท รุ่นอายุ หมดเวลารายงานตัว เวลาแข่งขัน รอบการแข่งขัน หมายเหตุ 
27 ขว้างจักร  ไม่จำกัดอายุ หญิง 13.00 น. 13.30 น. ชิงชนะเลิศ  
28 ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย 13.00 น. 13.30 น. ชิงชนะเลิศ  
29 พุ่งแหลน 15 ปี หญิง 13.00 น. 13.30 น. ชิงชนะเลิศ  
30 กระโดดไกล 15 ปี ชาย 13.00 น. 13.30 น. ชิงชนะเลิศ  
31 วิ่ง 100 ม. ไม่จำกัดอายุ ชาย 13.10 น. 13.30 น ชิงชนะเลิศ  
32 วิ่ง 100 ม. ไม่จำกัดอายุ หญิง 13.20 น. 13.40 น ชิงชนะเลิศ  
33 วิ่ง 100 ม. 15 ปี ชาย 13.30 น. 13.50 น. ชิงชนะเลิศ  
34 วิ่ง 100 ม. 15 ปี หญิง 13.40 น. 14.00 น. ชิงชนะเลิศ  
35 วิ่ง 1,500 ม. ไม่จำกัดอายุ ชาย 13.50 น. 14.10 น. ชิงชนะเลิศ  
36 วิ่ง 1,500 ม. ไม่จำกัดอายุ หญิง 14.00 น. 14.20 น. ชิงชนะเลิศ  
37 วิ่ง 1,500 ม.  15 ปี ชาย 14.10 น. 14.30 น. ชิงชนะเลิศ  
38 วิ่ง 1,500 ม. 15 ปี หญิง 14.20 น. 14.40 น. ชิงชนะเลิศ  
39 ขว้างจักร 15 ปี หญิง 14.10 น 14.40 น. ชิงชนะเลิศ  
40 ทุ่มน้ำหนัก 15 ปี ชาย 14.10 น 14.40 น. ชิงชนะเลิศ  
41 พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง 14.10 น 14.40 น. ชิงชนะเลิศ  
42 กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย 14.10 น 14.40 น. ชิงชนะเลิศ  
43 วิ่ง 4 x 100 ม. ไม่จำกัดอายุ ชาย 14.30 น. 14.50 น. ชิงชนะเลิศ  
44 วิ่ง 4 x 100 ม. ไม่จำกัดอายุ หญิง 14.40 น. 15.00 น. ชิงชนะเลิศ  
45 วิ่ง 4 x 100 ม.  15 ปี ชาย 14.50 น. 15.10 น. ชิงชนะเลิศ  
46 วิ่ง 4 x 100 ม. 15 ปี หญิง 15.00 น. 15.20 น. ชิงชนะเลิศ  
47 วิ่ง 4 x 400 ม. ไม่จำกัดอายุ ชาย 15.10 น.  15.30 น. ชิงชนะเลิศ  
48 วิ่ง 4 x 400 ม. ไม่จำกัดอายุ หญิง 15.20 น. 15.40 น. ชิงชนะเลิศ  
49 วิ่ง 4 x 400 ม.  15 ปี ชาย 15.30 น. 15.50 น. ชิงชนะเลิศ  
50 วิ่ง 4 x 400 ม. 15 ปี หญิง 15.40 น. 16.00 น. ชิงชนะเลิศ  

 


