
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022   

 
 

วัตถุประสงค์ 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันพุธ ที ่18 มกราคม  2566  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป้าเป้าวิทยาคม 

 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
๑. กลุ่มนักกีฬา ได้แก่ นักเรียน ส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬา สามารถพัฒนาทักษะกีฬาให้สูงขึ้น  
๒. กลุ่มผู้ฝึกสอนกีฬา ได้แก่ ครูผู้ฝึกสอนกีฬาในสถาบันการศึกษา มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน 

ได้แสดงความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ สามารถทราบข้อบกพร่องของตนเองและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้เป็น                  
ผู้ฝึกสอนที่ดีในโอกาสต่อไป 

๓. กลุ ่มผู ้ตัดสินกีฬา ได้แก่ ครู - อาจารย์ และผู ้สนใจนักกีฬาทั ้งหลายได้มีโอกาสตัดสินกีฬาเป็นการส่งเสริม                     
ให้มีประสบการณ์ในการตัดสินกีฬา สามารถเป็นผู้ตัดสินที่ดีในโอกาสต่อไป 

๔. กลุ่มผู้จัดการแข่งขัน ได้แก่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดเชียงราย มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่าง ๆ ต่อไป 

๕. กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้กับ
นักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ ๒๐๒๒” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย           

จะได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย“เวียงป่าเป้าเกมส์ ๒๐๒๒” ขึ้น           
ในระหว่างวันที่ 15 – 22 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย เพื่อให้การแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ ๒๐๒๒” ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1.  นายอรรณนพ  จูจันทร์     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
2.  นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า 
3.  นายธงชัย ถาแก้ว ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า 
4.  นายวรสฤษฏิ์ ปิงเมือง  อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
5.  ดร.ดำเกิง  วัฒนวีร ์  ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
6.  นายอิ่นคำ  ใจกันทะ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
7.  นายนิคม  นามเสถียร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
8.  นางรัชนีกร วงษา สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย  

  และประธานศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
9.  นายชูชาติ ชัยศรี นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเปา้ 
10.  ว่าทีร่.ต.ณรงค์เดช จิยะพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 
11.  นายกิตติพงษ์  วงษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
12.  นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว 
13.  นายวีระเดช โรจนคีรีสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสล ี
14.  พ.ต.อ.ธนกฤต ภูมมินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า 
15.  นายสิทธิศักดิ์  คำศรีสุข  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
16.  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงป่าเป้า 
17.  นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า 

๒. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
1. นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม     ประธานกรรมการ 

  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  จังหวัดเชียงราย  

2.  นายดำรง   ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3.  ว่าที่ร.ท.ณัฐรัชต ์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์   กรรมการ 
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4.  นายบุญเทพ    พิศวง    ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   กรรมการ 
5.  นางภาวิณี   สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม                   กรรมการ 
6.  นายศุภวิศว์ ตาหล้า     ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม   กรรมการ 
7.  นายมงคล สิงห์ปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม   กรรมการ 
8.  นายเจริญ โกสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเม็งราย   กรรมการ 
9.  นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการ 
10.  นายวันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ เชียงราย   กรรมการ 
11.  นายวิเชียร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย  กรรมการ 
12.  นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม   กรรมการ 
13.  นายธัญธนันจ ์ ศรีชญธนัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม   กรรมการ 
14.  นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2   กรรมการ 
15.  นายวรกร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยชัยวิทยาคม   กรรมการ 
16.  ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม   กรรมการ 
17.  นายสัญญา   ทะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม   กรรมการ 
18.  นายราชัน   มานะกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครวิทยาคม   กรรมการ 
19.  นายจักรกฤช   สิทธิโสต ิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม   กรรมการ  
20.  ดร.ชูชาติ   วิศิษฏ์ลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม   กรรมการ 
21.  นายเทอดศักดิ์   ธนสิทธิ ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา   กรรมการ 
22.  ดร.วันรักฺษ์ ขันหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม   กรรมการ 
23.  นายกุศล มีปัญญา    ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ 
24.  นายธีระศักดิ์    โนชัย     ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม   กรรมการ 
25.  นายเกียรติชัย   ยานะรังษี   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม   กรรมการ 
26.  นายณรงค์  เรืองวิลัย    ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
27.  นายแมนสรวง   แซ่ซิ้ม       ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม   กรรมการ 
28.  นายสมจิตร    ประดิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน   กรรมการ 
29.  นายปราโมทย์   ธิศรี      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   กรรมการ 
30.  นายเสกสรร ทุนอิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม   กรรมการ 
31.  นายสมเกียรติ สุขคำฟอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม   กรรมการ 
32.  นายวรวัติ   กิติวงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม   กรรมการ 
33.  นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม   กรรมการ 
34.  นายพิเศษ ถาแหล่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
35.  นางพรรณวิภา สมสะอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม   กรรมการ 
36.  นายณัฐ ทรัพย์ศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยารม   กรรมการ 
37.  นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  

                                       รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม  กรรมการ 
38.  นางสุดา นันไชยวงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง  

                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม   กรรมการ 
39.  นายขวัญชัย   หน่อคำหล้า  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง  

                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม   กรรมการ 
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40.  นายยุทธศาสตร์ อัมรินทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง  
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ต่ำตาดควันวิทยาคม   กรรมการ 

41.  นายบัญญัติ ชอบจิตต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง  
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม   กรรมการ 

42.  นางสาววิวรณ์  จุลโรจน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินซ์รอแยลวิทยาลัย เวียงป่าเป้า   กรรมการ 
43.  นายสุมน   ถาเตรียม  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์)  กรรมการ 
44.  นายรชฏ อ่ินคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นศาลา   กรรมการ 
45.  นายไกร    ธรรมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
46.  นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
47.  นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ อำนวยการ เป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย และดูแลแก้ไขปัญหาอุปสรรรคต่างๆ 
เพื่อให้การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” สามารถ
ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

3. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน 
1. นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม     ประธานกรรมการ 

   ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
   จังหวัดเชียงราย  

2. นายดำรง   ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ร.ท.ณัฐรัชต ์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์   กรรมการ 
4. นายบุญเทพ    พิศวง    ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   กรรมการ 
5. นางภาวิณี   สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม                   กรรมการ 
6. นายศุภวิศว์ ตาหล้า     ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม   กรรมการ 
7. นายมงคล สิงห์ปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม   กรรมการ 
8. นายเจริญ โกสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเม็งราย   กรรมการ 
9. นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการ 
10. นายวันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ เชียงราย   กรรมการ 
11. นายวิเชียร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย  กรรมการ 
12. นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม   กรรมการ 
13. นายธัญธนันจ์ ศรีชญธนัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม   กรรมการ 
14. นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2   กรรมการ 
15. นายวรกร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยชัยวิทยาคม   กรรมการ 
16. ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม   กรรมการ 
17. นายสัญญา   ทะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม   กรรมการ 
18. นายราชัน   มานะกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครวิทยาคม   กรรมการ 
19. นายจักรกฤช   สิทธิโสต ิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม   กรรมการ  
20. ดร.ชูชาติ   วิศิษฏ์ลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม   กรรมการ 
21. นายเทอดศักดิ์   ธนสิทธิ ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา   กรรมการ 
22. ดร.วันรักฺษ์ ขันหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม   กรรมการ 
23. นายกุศล มีปัญญา    ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ 
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24. นายธีระศักดิ์    โนชัย     ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม   กรรมการ 
25. นายเกียรติชัย   ยานะรังษี   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม   กรรมการ 
26. นายณรงค์  เรืองวิลัย    ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
27. นายแมนสรวง   แซ่ซิ้ม       ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม   กรรมการ 
28. นายสมจิตร    ประดิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน   กรรมการ 
29. นายปราโมทย์   ธิศรี      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   กรรมการ 
30. นายเสกสรร ทุนอิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม   กรรมการ 
31. นายสมเกียรติ สุขคำฟอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม   กรรมการ 
32. นายวรวัติ   กิติวงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม   กรรมการ 
33. นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม   กรรมการ 
34. นายพิเศษ ถาแหล่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
35. นางพรรณวิภา สมสะอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม   กรรมการ 
36. นายณัฐ ทรัพย์ศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม   กรรมการ 
37. นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  

                                       รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม  กรรมการ 
38. นางสุดา นันไชยวงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง  

                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม   กรรมการ 
39. นายขวัญชัย   หน่อคำหล้า  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง  

                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม   กรรมการ 
40. นายยุทธศาสตร์ อัมรินทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง  

                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ต่ำตาดควันวิทยาคม   กรรมการ 
41. นายบัญญัติ ชอบจิตต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง  

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม   กรรมการ 
42. นางสาววิวรณ์  จุลโรจน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินซ์รอแยลวิทยาลัย เวียงป่าเป้า   กรรมการ 
43. นายสุมน   ถาเตรียม  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์)  กรรมการ 
44. นายรชฏ อ่ินคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นศาลา   กรรมการ 
45. นายเจษฎา   สุทธิสาคร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   กรรมการ 
46. นายสุรัตน์    เสาร่อน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   กรรมการ 
47. นางชนานันท์  อุ่นเป็ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   กรรมการ 
48. นางสาวพัชรินทร์  อิ่นคำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   กรรมการ 
49. นายสิริชัย  มีโสภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์   กรรมการ 
50. นางศิวากรณ์   เพชรรัตน์สิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์   กรรมการ 
51. นายทินกร   พุทธรักษาจริยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์    กรรมการ 
52. นายนรินทร์   เชื้อหมอ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการ 
53. นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการ 
54. นายอลงกรณ์ อินทร์จันทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม   กรรมการ 
55. นางสุวรรณา ธิมา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ 
56. นางวิภารัตน์ อินยะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม   กรรมการ 
57. นางสาวผุสดี   สมณา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ เชียงราย  กรรมการ 
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58. นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2   กรรมการ 
59. นายธราพงษ์   สวาสดิ์วงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม   กรรมการ 
60. นางอันติกา บุษรากุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม   กรรมการ 
61. นางสาวสุจิตรา  สงคราม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม   กรรมการ 
62. นายธงชัย ยะรัตน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม   กรรมการ 
63. นายกรทักษ์ ยะตั๋น  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม   กรรมการ 
64. นายกระจ่าง หลักคำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม   กรรมการ 
65. นางก่องกาญจน์  เดชผล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม   กรรมการ 
66. นางสาวกมลวรรณ ธรรมสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครวิทยาคม   กรรมการ 
67. นางสาวประภาภร  กองตาพันธุ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม   กรรมการ 
68. นางนงค์ยา   มาปลูก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม   กรรมการ 
69. นายธงชาติ   ภู่สุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม   กรรมการ 
70. นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม   กรรมการ 
71. นายเอกชัย   อ้ายม่าน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม   กรรมการ 
72. นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม   กรรมการ 
73. นางสาวกัณชลิฎา จันทีนอก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม   กรรมการ 
74. นายสรายุทธ ติยะกว้าง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม   กรรมการ 
75. นายเทวิน   กระธง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   กรรมการ 
76. นายเกรียงไกร อภิธนัง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   กรรมการ 
77. นางสาวลินดา   ชุมภูศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   กรรมการ 
78. นายศักดิ์ชัย   วงศ์นภาไพศาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม   กรรมการ 
79. นางอลิศลา   ริยะสาร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ 
80. นายรวินท์โชติ  สุทะกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ 
81. นางอสมาภรณ์ อังษร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ 
82. นางสาวภาริษา  เชื้อเจ็ดตน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   กรรมการ 
83. นายสุพรรณ   จันทาพูน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม   กรรมการ 
84. นางสาวณัฐโศภิษฐ์ฺ  คำปันแปง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม   กรรมการ 
85. ว่าที่ ร.อ.บรรจงฤทธิ์  สุทธสม   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม   กรรมการ 
86. นายอภิรัตน์ พรสุขพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
87. นายกฤตยศ   วรณณสาร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม   กรรมการ 
88. นายวิชระ   ใจมั่น  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม   กรรมการ 
89. นายศุภชัย   อ่ินแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
90. นายสุริยา บุดด ี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม   กรรมการ 
91. นายวิเชียร มูลวัตร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม   กรรมการ 
92. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม   กรรมการ 
93. นายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม   กรรมการ 
94. นางสาวสาริณ ี เพชรใจศักดิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเม็งราย   กรรมการ 
95. นายวิรุจน์   เมืองมูล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม   กรรมการ 
96. นางธิดาสวรรค์  แก่นแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม   กรรมการ 
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97. ส.อ.จรัญ สุธาพจน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม   กรรมการ 
98. นายวิเชียร ใจดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม   กรรมการ 
99. นายคุณวิทย์ พิงคำขา  ครู โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม  กรรมการ 
100.  นายสุทน  น้อยพุฒ ครู โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กรรมการ 
101.  นางสุขกาย   ยุวกุล ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 
102.  นายชุมพล  ใจอุ่น ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ 
103.  นางรติญา  สอนวิเศษ ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ 
104.  นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กรรมการ 
105.  นายอนุชิต  ไชยแก้ว ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ 
106.  นายนิวัฒน์   กองแสน ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ 
107.  นางมยุรี    สันวงค ์ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
108.  นายชูเกียรติ วิชัยทา ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ 
109.  นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ 
110.  นายศรชัย  กาวิต๊ะ ครู โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  กรรมการ 
111.  นายเจริญ  แสงจันทร์ ครู โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  กรรมการ 
112.  นางสาวพิสมัย วังหมื่น ครู โรงเรียนพานพิทยาคม  กรรมการ 
113.  นายภานุรังสรรค์  หมื่นจันทร์ ครู โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  กรรมการ 
114.  นายวิโรจน์  ทองดีโลก ครู โรงเรียนนครวิทยาคม  กรรมการ 
115.  นางสาวอนงค์ศรี  กุณา ครู โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  กรรมการ 
116.  นายเรวัตร์  สุเมธาลังการ ครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม  กรรมการ 
117.  นายรัฐเขตร   แรงทน ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม  กรรมการ 
118.  นายเจษฎา  สุพันธะ ครู โรงเรียนดอยงามวิทยาคม  กรรมการ 
119.  นายอรรถพงษ์  คำวิลัย ครู โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  กรรมการ 
120.  นายสมพล อรุณเบิกฟ้า ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  กรรมการ 
121.  นายชญานนท์ กันทะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
122.  นายอนุทิน  ทันหล้า ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ 
123.  นางสาวพัสกร บุญเรืองศรี ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
124.  นายสุวิเชษฐ ์ เตจ๊ะ ครู โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
125.  นายสุรชัย  วัชระภาสร ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ 
126.  นายบุญเสริฐ  งามขำ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
127.  นายเสน่ห์   สุธรรม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
128.  นายดวงแก้ว ดวงตะวัน ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการ 
129.  ว่าที่ร.ต.สุรสีห ์ภูมิประเทศ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ 
130.  นายสมชาติ ชาญไชย ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ 
131.  นายสมบัติ  สมแก้ว ครู โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ 
132.  นายอัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์ ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ 
133.  ว่าทีร่.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
134.  นายสถิตย์    จินาติ๊บ ครู โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ 
135.  นายอนุชิต  พรมอ้าย ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
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136.  นายคมกริช  พลหาญ ครู โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ 
137.  นายธีรวุฒิ   คำแก้ว ครู โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม กรรมการ 
138.  นายลิขิต    เจนใจ ครู โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ 
139.  นายบุญเปล่ง  ค้าแก้ว ครู โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กรรมการ 
140.  นางสาวปวีณา บุปผาพนา ครู โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ 
141.  นายสาโรจน์  เครื่องสาย ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
142.  นายวรวิทย์ คำหลวง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
143.  นางสมหมาย กำทอง  ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
144.  นางอำพร ชัยศิลบุญ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
145.  นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
146.  นายภาคภูมิ มณีวรรณ  ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
147.  นายไกร    ธรรมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
148.  นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
149.  นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย  
“เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” ปีการศึกษา 2565 
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการดำเนินการเตรียมการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๓. ประสานงานในการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการผู้ตัดสิน และครูพลศึกษาของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย เพ่ือวางแผนการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา  
       ๔. ประสานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมงานไปจนถึงเสร็จสิ้นการ 
ดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา 
       5. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
       6. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (พิธีเปิด - พิธีปิด) 
1.  ดร.อัญชิสา ยานะธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวอชิรญา ธรรมชัย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                       รองประธานกรรมการ 
3.  นายวิทยา เหล็กเพชร ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นางผการัฐ สินันตา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
7.  นายธนาวุฒ ิ ทรัพย์สุข ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นายสุพจน์ ศรีธนะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
9.  นางสาวพชรวรรณ มณฑา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ  
10.  นางจานทองบุญ กลมมา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
11.  นายวรายุทธ คงแก้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
12.  นายอนุชิต กรมวังก้อน ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
13.  นายชญานนท์ กันทะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
14.  นายสิริกันยกร จันมา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
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15.  นายพิษณุ ปันพรม ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
16.  นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. ประสานข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินพิธีการตามลำดับขั้นตอน 
 2. วางแผน ฝึกซ้อม และดำเนินพิธีเปิด-ปิดกีฬา 

   3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิธีเปิด - พิธีปิด 
1. นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
2. นางบุศกร กสิผล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวอชิรญา   ธรรมชัย ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
5. นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง   ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางดวงเดือน   สมศักดิ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ  กรรมการ 
7. นายจิราธิวัฒน์   เตชะกิจธนานุวฒัน์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ  กรรมการ 
8. นายชญานนท์   กันทะ คร ู  กรรมการ 
9. นางสาวกัณฐมณ ี  ปงกองแก้ว  คร ู  กรรมการ 
10. นายจักรกฤช   อินเปี้ย คร ู  กรรมการ 
11. ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์  กุลชัย พนักงานราชการ  กรรมการ 
12. นางสาวอนุตตรีย์  นภพลภูมิสิริ   พนักงานราชการ  กรรมการ 
13. นายพิษณุ ปันพรม ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
14. นางธนิมพร   จินโจ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
15. นายทว ี ชัยมงคล ช่างปูน ระดับ 4  กรรมการ  
16. นายคฑาวุธ งามสม ช่างสี ระดับ 4  กรรมการ 
17. นายวิทยา เหล็กเพชร ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดทำกำหนดการ ดำเนินการพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬา 

    ๒. ดำเนินการพิธีการตลอดการแข่งขันกีฬา 
    ๓. จัดเตรียมพิธีกรพิธีเปิด จัดเตรียม ดำเนินการคำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด 
    ๔. จัดเตรียมประวัตินักกีฬาอาวุโส นักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
    5. ประสานข้อมูลจากทุกโรงเรียนเพื่อใช้ในพิธีเปิด 

         6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร (พิธีการ) 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
2. นางจีรพร  กองจาย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
3. นายวรายุทธ  คงแก้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ
หน้าที ่ ๑. ประสานข้อมูลฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือใช้ในพิธีเปิด - ปิด ตอนการแข่งขันและพิธีการต่าง ๆ  ตามข้ันตอน 

  ๒. เป็นพิธีกรดำเนินพิธีการ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำขบวนพาเหรดส่วนหน้า 
1. นายอนุชิต กรมวังก้อน ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม              ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนุสรา   เทียนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม            รองประธานกรรมการ 
3. นายจักร์ เต็มรัก ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
4. นายจักรวุธ  ราชรองเมือง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
5. นางศรีนภา   ศรีธนะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวสิรินทรา   มินทะขัติ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
7. นายธนาวุฒ ิ ทรัพย์สุข ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
8. นายฉลอง   สุยะวงค์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
9. นายปรัชญา   ขอดแหวน ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
10. นางกัลยา   เตชะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
11. นางสาวเสาวรจ   โกฎสืบ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
12. นางสาวพชรวรรณ มณฑา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
13. นายสลักเพชร   พรรณมาตย์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
14. นางสาวสิรินดา   โพยะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
15. นายณัฐวุฒิ   อินทะชัย บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
16. นางสาวมาธวด ี คงธนเชาวน์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่๑. ประชุม วางแผน ออกแบบ จัดทำขบวนเทิดพระเกียรติ, ขบวน “นวัตวิถีของดีเวียงป่าเป้า”         
และริ้วขบวนธงทุกชุด ตลอดถึงขบวนนักแสดง นักกีฬาที่เกี่ยวข้อง 

         2. จัดเตรียม จัดหาและจัดทำป้าย ธง และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในขบวนทั้งหมด 
           3. จัดเตรียมขบวนนักเรียน นักแสดง ผู้ถือธง ผู้ถือป้าย 
           4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดรูปขบวนพาเหรด 
1. นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                          ประธานกรรมการ 
2. นางผการัฐ สินันตา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                       รองประธานกรรมการ 
3. นายเกียรติภูมิ   กองจาย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวศานันทินี  วงษา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
5. นายจิรวัฒน์   แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
6. นางวันเมษา   แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
7. นายจักรกฤช   อินเปี้ย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
8. นายพิทักษ์   คำแปง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวนิลิน  ปัญญาปา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
10. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
11. นางจานทองบุญ  กลมมา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                        กรรมการและเลขานุกา 
มีหน้าที่ ๑. ประสานการดำเนินงาน ออกแบบและดำเนินการจัดผังขบวน - นางผการัฐ  สินันตา ประสานขบวน

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
 2. ประสานการจัดลำดับขบวน และให้สัญญาณการเคลื่อนขบวน จัดขบวนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามลำดับขบวน)  ดังนี้ 
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    1) นายจิรวัฒน์  แก่นเรณู - ขบวนสหวิทยาเขตริมกก   
    2) นางวันเมษา  แก่นเรณู - ขบวนสหวิทยาเขตริมกก  
    3) นางสาวนิลิน  ปัญญาปา - ขบวนสหวิทยาเขตเวียงกาหลง  
    4) นางสาวศานันทินี  วงษา - ขบวนสหวิทยาเขตเวียงกาหลง  
 5) นายจักรกฤช  อินเปี้ย - ขบวนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย  
    6) นายพิทักษ์   คำแปง - ขบวนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย  
    7) นายเกียรติภูมิ  กองจาย - ขบวนสหวิทยาเขตอิงโขง  
    8) นางจานทองบุญ  กลมมา - ขบวนสหวิทยาเขตอิงโขง 

 3. อำนวยความสะดวก เพ่ือให้นักกีฬาและผู้เข้าร่วมขบวนทุกคนมีความปลอดภัย 
 4. ให้สัญญาณเพ่ือรายงานความเรียบร้อยต่อฝ่ายบริหารและประสานฝ่ายพิธีการเป็นระยะๆ 

          5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนพาเหรด 
1.  นายดำรง   ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม                  ประธานกรรมการ 
2.  นางศิวากรณ์   เพชรรัตน์สิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์    กรรมการ 
3.  นายเจษฎา   สุทธิสาคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
4.  นางสาวลินดา   ชุมภูศรี   รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
5.  นางสาวณัฐโศภิษฐ์ฺ  คำปันแปง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ 
6.  นางสาวประภาภร กองตาพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
7.  นางนงค์ยา มาปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ 
8.  นายจักรพงศ์    ดั้นเมฆ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
9.  นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม               กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. ตัดสินขบวนพาเหรด ตามเกณฑ์การประกวด 

 2. รวบรวมคะแนนแล้วนำส่งฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตรเพ่ือประกาศผลในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 

7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรสนามกีฬา /กรีฑา และประชาสัมพันธ์ 
1. นายวิทยา เหล็กเพชร ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                         ประธานกรรมการ 
2. นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                      รองประธานกรรมการ 
3. นายวรายุทธ คงแก้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
4. นางจานทองบุญ กลมมา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
5. นายอนุพงษ์ สมศรี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
6. นางจีรพร กองจาย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                      กรรมการและเลขานุการ 

    หน้าที ่๑. เป็นพิธีกรประจำสนาม  ประกาศประชาสัมพันธ์  และรายงานผลการแข่งขันตลอดการแข่งขัน 
   2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
1. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
3. นางจีรพร กองจาย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายพิภพ อุ่นคำ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
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5. นางสาวสาธินี กันทะมี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางจานทองบุญ กลมมา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางกัลยา เตชะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางสาวพชรวรรณ มณฑา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
9. นางสาวเสาวรจ โกฏสืบ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
10. นายอนุพงษ์ สมศรี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
11. นายทนงศักดิ์ ชัยกันทะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
12. นายวรายุทธ คงแก้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. จัดทำเว็บไซต์และหนังสือประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฯ 

 ๒. ประสานงานและรับข้อมูลสถิติต่างๆ จากทุกสนามเพ่ือส่งต่อฝ่ายสถิติต่อไป 
 ๓. จัดทำป้ายและสปอร์ตวิทยุเพ่ือประชาสัมพันธ์งานกีฬาฯ 
 ๔. จัดบุคลากรประจำสนามแข่งขัน 
 ๕. จัดให้มีรถประชาสัมพันธ์ในช่วงการเดินขบวนพาเหรด 
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตรกีฬา กรีฑา และสรุปผลการแข่งขัน 
1. นางสมหมาย กำทอง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                          ประธานกรรมการ 
2. นายจักร ์ เต็มรัก ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                       รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรพีพร สมใจ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวดวงฤด ี แซ่โอ้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางศรีนภา ศรีธนะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางสาวสิรินทรา มินทะขัติ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางสาวสาธินี กันทะมี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
9. นายณัฐกรณ์ ทัพสุริย์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
10. นายพิษณุ ปันพรม ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
11. นายชญานนท์ กันทะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                      กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. จัดทำสูจิบัตรการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขัน ตารางการแข่งขันกีฬา, กรีฑา  

 ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดทำสูจิบัตร 
 ๓. ประสานงานมอบสูจิบัตรแก่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา     

ประเภทต่างๆ 
 ๔. สรุปและรายงานผลการแข่งขันทุกประเภท เพ่ือเสนอต่อฝ่ายบริหารและกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา   

จังหวัดเชียงราย  
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
1.  นายวรวิทย์  คำหลวง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นายจักรวุธ ราชรองเมือง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                       รองประธานกรรมการ 
3.  นายจักร ์ เต็มรัก ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
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4.  นายพิภพ อุ่นคำ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                 กรรมการ 
5.  นายเกียรติภูมิ กองจาย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นายฉลอง สุยะวงค์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
7.  นายจิราธิวัฒน ์ ธนากิจเรืองรุ่ง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นายปรัชญา ขอดแหวน ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
9.  นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
10.  นายชญานนท์ กันทะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
11.  นายพิทักษ์ คำแปง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
12.  นายจักรกฤช อินเปี้ย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
13.  นายณัฐกรณ์ ทัพสุริย์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
14.  นายสุวิทย์ สีตื้อ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
15.  นายพิษณุ ปันพรม ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
16.  นายทวี ชัยมงคล บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
17.  นายคฑาวุธ งามสม บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
18.  นายทนงศักดิ์ ชัยกันทะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
19.  นายเอกพงษ์ ไชยรัตน์ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
20.  นายอาทิตย์ กันก๋อง บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
21.  นายสุพจน์ ศรีธนะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่๑. จัดเตรียมโต๊ะเก้าอ้ี และเต้นท์สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันประจำ
สนามแข่งขันต่างๆ 

 ๒. จัดเตรียมเต็นท์ท่ีพักนักกีฬา   
 ๓. จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานรับประทานอาหารแขกผู้มีเกียรติ 
 ๔. จัดเตรียมการติดธงของแต่ละโรงเรียนที่บริเวณหน้าโรงเรียน 
 ๕. จัดเตรียมกระถางคบเพลิง และอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบในพิธีเปิด-ปิด 
 ๖. จัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา  และกรีฑา  ให้พร้อมสำหรับแข่งขัน 
 ๗. จัดเตรียมตกแต่งสถานที่ และปรับภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน กองอำนวยการ และสนามกีฬาทุกประเภท 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ 
1.  นางสาวดวงฤด ี แซ่โอ้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม           ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวรพีพร สมใจ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
3.  นางจีรพร กองจาย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นายจิรวัฒน ์ แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นางวันเมษา แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นายวรายุทธ คงแก้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
7.  นางสาวเสาวรจ โกฎสืบ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นายจักรกฤช อินเปี้ย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
9.  นายอนุชิต กรมวังก้อน ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
10.  นางสาวกิ่งกาญจน ์บุญมาลา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
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11.  นางกัลยา เตชะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
12.  นางสาวนิลิน ปัญญาปา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
13.  นางสาวกรรณิการ์  กัลยา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
14.  นายสิริกันยกร จันมา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
15.  นายสลักเพชร พรรรณมาตย์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
16.  นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
17.  นายณัฐวุฒิ อินทะชัย บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
18.  นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                       กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. ตกแต่งสถานที่ด้วยผ้าประดับ ดอกไม้ บริเวณกองอำนวยการ สถานที่ในโรงเรียน และในพิธีเปิดให้สวยงาม 
 ๒. ตกแต่งบริเวณพิธีเปิดสนามแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 
 3. ตกแต่ง เตรียมความพร้อมกระถางคบเพลิงและบริเวณโดยรอบ  
 4. ตกแต่งธงประดับตามสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน        
 5. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑2. คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
1.  นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                     รองประธานกรรมการ 
3.  นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม           กรรมการ 
4.  นายธีรศักดิ์ ทาวัง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
5.  นายพิภพ อุ่นคำ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
6.  นายไพโรจน์ โฆษิต บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
7.  นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นายอนุพงษ์ สมศรี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. จัดระบบและอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจร 

 ๒. จัดทำบัตรวีไอพี  และจัดเตรียมสถานที่จอดรถประธานในพิธี  ฝ่ายบริหาร  ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
 ๓. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ/จราจร และ อป.พร. เพื่ออำนวยความสะดวกเส้นทางจราจร 

 4. วางแผนและจัดระบบรักษาความปลอดภัย กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
 5. อำนวยความสะดวกน้ำดื่ม,ชา กาแฟ (ชุด อป.พร. สถานที่ปฏิบัติงานแต่ละจุด) 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑3. คณะกรรมการฝ่ายประสานการจัดหาที่พักนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และประสานการดูแลรักษาความปลอดภัย  
และวิทยุส่ือสาร 
1.  นายภาคภูมิ มณีวรรณ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นายยงยุทธ เดชะพงศ์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                     รองประธานกรรมการ 
3.  นายธีรศักดิ์ ทาวัง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นายเกียรติภูมิ กองจาย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นายจิรวัฒน ์ แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นายจิราธิวัฒน ์ เตชะกิจธนานุวัฒน์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
7.  นายชญานนท์ กันทะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นายอนุพงษ์ สมศรี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                     กรรมการ 
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9.  นายพิษณุ ปันพรม ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
10.  นายสุวิทย์ สีตื้อ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. จัดหา ติดต่อ ประสานงานและอำนวยความสะดวกในเรื่องที่พักนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม 
 ๒. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่ อป.พร. เพ่ือดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงเรียนและบริเวณ 
ที่พักนักกีฬาตามจุดต่างๆ 
 ๓. อำนวยความสะดวกน้ำดื่ม,ชา กาแฟ (ชุด อป.พร. สถานที่พักนักกีฬาแต่ละจุด) 
 4. ประสานขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่ เชิญผู้นำชุมชน, หมู่บ้านเพื่อประชุมชี้แจงและขอ 
คำแนะนำ 

 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑4. คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค 
1.  นายวรวิทย์ คำหลวง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2.  นายเกียรติภูมิ กองจาย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                     รองประธานกรรมการ 
3.  นายจักรวุธ ราชรองเมือง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นายฉลอง สุยะวงค์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นายสุพจน์ ศรีธนะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม           กรรมการ 
6.  นายปรัชญา ขอดแหวน ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
7.  นายชญานนท์ กันทะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นายจักรกฤช อินเปี้ย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
9.  นายณัฐกรณ์ ทัพสุริย์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
10.  นายทวี ชัยมงคล บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
11.  นายคฑาวุธ งามสม บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
12.  นายทนงศักดิ์ ชัยกันทะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
13.  นายเอกพงษ์ ไชยรัตน์ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
14.  นายอาทิตย์ กันก๋อง บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
15.  นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. จัดจ้าง/ จัดเตรียมผู้ดูแลระบบไฟฟ้าและน้ำประปา/งานสาธารณูปโภค งานพิธีเปิดและพิธีปิดการ
แข่งขัน  งาน Sports Night  สนามแข่งขันกรีฑา  สนามแข่งขันกีฬาประจำวัน 

               2. อำนวยความสะดวก ประสานการแก้ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคให้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ 
     3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑5. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
1.  นางสาวเสาวรจ โกฏสืบ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นางบุศกร กสิผล ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
3.  นายจิราธิวัฒน ์ เตชะกิจธนานุวฒัน์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
4.  นางธนิมพร จินโจ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
5.  คณะนักเรียนชุมนุมพยาบาล  นักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม   กรรมการ 
6.  นางปรียา ทิพากร บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมรถพยาบาลโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเพื่อประจำ
สนามแข่งขันตลอดการแข่งขันทั้งกรีฑาและกีฬา 
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    ๒. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำสนามแข่งขันตามความเหมาะสม 
    ๓. ควบคุมดูแล และให้ความสะดวกผู้มาใช้บริการห้องพยาบาล/จุดบริการงานพยาบาล/ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
    4. ประสานครูเวร/จนท. เวรประจำวัน (ภาคกลางคืน) ในการให้บริการกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ยาตามเหมาะสม 

    5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
1.  นางสำเนียง เหล็กเพชร ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2.  นางผ่องพรรณ ไชยมงคล ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                     รองประธานกรรมการ 
3.  นางศิริจันทร์ สุทำทาน ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
4.  นางผการัฐ สินันตา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
5.  นางสาวอชิรญา ธรรมชัย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
6.  นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
7.  นางสาวศานันทินี วงษา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
8.  นางจิตตาภัทร์ สิทธิยศ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
9.  นางสาวสิรินทรา มินทะขัติ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
10.  นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
11.  นางกัลยา เตชะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม      กรรมการ 
12.  นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญมาลา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม     กรรมการ 
13.  นางสาวชัชฎาภรณ์ ทามัน ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม     กรรมการ 
14.  นางสาวอรอนงค ์ ชุ่มเมืองเย็น ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม     กรรมการ 
15.  นางสาวกรองกาญจน์ กาวิต๊ะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
16.  นางสาวสิรินดา โพยะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
17.  นางสาวกัญญาภัค ปันอิยะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
18.  นางอรพิน กันทะเสน บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
19.  นางจิระพรรณ  ก๋าวิต๊ะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
20.  คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
21.  นางสาวกรรณิการ์ กัลยา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่๑. จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มคณะครู  นักกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาตลอดการแข่งขัน 
๒.  ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดและปิด และตลอดการแข่งขัน 
๓. จัดเตรียมน้ำดื่ม น้ำแข็ง อาหารว่าง ผลไม ้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการตัดสินกีฬาทุกสนามตาม 

ความเหมาะสม 
๓. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑7. คณะกรรมการฝ่ายถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก 
1.  นางอำพร ชัยศิลบุญ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวรพีพร สมใจ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                     รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม     กรรมการ 
4.  นางศรีนภา ศรีธนะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
5.  นางวันเมษา แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
6.  นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม      กรรมการ 
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7.  นางสาวพชรวรรณ  มณฑา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม      กรรมการ 
8.  นายชญานนท์ กันทะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม      กรรมการ 
9.  นางสาวสาธิน ี กันทะมี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม      กรรมการ 
10.  นางสาวกิ่งกาญจน ์ บุญมาลา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม     กรรมการ 
11.  นายณัฐกรณ์ ทัพสุริย์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม     กรรมการ 
12.  นางสาวนิลิน ปัญญาปา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม      กรรมการ  
13.  นางสาวกรรณิการ์ กัลยา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
14.  นางสาวอนุตตรีย์  นพพลภูมิสิริ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
15.  นางสาวรณิดา ดนัยดุริยะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
16.  นายพิษณุ ปันพรม ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
17.  นางสาวกรองกาญจน์ กาวิต๊ะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
18.  นางสาวสิรินดา โพยะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
19.  นายณัฐวุฒิ อินทะชัย บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
20.  นายธนาวุฒ ิ ทรัพย์สุข ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมถ้วยรางวัล  สำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของกีฬา   
และถ้วยรวมกีฬาเทเบิลเทนนิส  กีฬาเปตอง  และกรีฑา  
 ๒. จัดเตรียมเกียรติบัตรสำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และรอง 
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ โดยประสานกับฝ่ายสถิติ ฝ่ายพิธีการ 
 ๓. ประสานกับฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ฝ่ายพิธีการเพ่ือทำพิธีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรในพิธีมอบ  
รางวัลการแข่งขันกรีฑา และกีฬาในพิธีปิดการแข่งขัน 
 ๔. จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับมอบแขกผู้มีเกียรติ ผู้มีอุปการคุณ และโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
ในวันพิธีเปิด 
 5. จัดเตรียมช่อดอกไม้กลัดอก สำหรับแขก VIP และแขกที่ร่วมงาน 
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑8. คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียงและบันทึกภาพ 
1.  นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2.  นายพิภพ อุ่นคำ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                     รองประธานกรรมการ 
3.  นายจักรวุธ ราชรองเมือง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นางจานทองบุญ กลมมา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นางสาวสาธิน ี กันทะมี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม       กรรมการ 
6.  นางสาวกัณฐมณี ปงกองแก้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม       กรรมการ 
7.  นางสาวพชรวรรณ  มณฑา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม       กรรมการ 
8.  นายวรายุทธ คงแก้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม       กรรมการ 
9.  นางกัลยา เตชะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม       กรรมการ 
10.  นายอนุพงษ์ สมศรี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม       กรรมการ 
11.  นายชีวัธนัย มีชัย นักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
12.  ว่าที่ร.ต.สุรเชษฐ์  กุลชัย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมและติดตั้งระบบแสง เสียง และการบันทึกภาพตลอดงานของการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ ๒๐๒๒” 

 ๒. จัดเตรียมระบบเครื่องเสียงประจำสนามกรีฑา และสนามกีฬาทุกสนาม 
 ๓. จัดเตรียมและบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวการแข่งขันกรีฑา กีฬา พิธีเปิดและปิดการแข่งขัน 
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
19. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 

1.  ดร.อัญชิสา ยานะธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นายจักร ์ เต็มรัก ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                     รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นางสาวศานันทินี วงษา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นางสาวเสาวรจ โกฏสืบ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นางสาวกรองกาญจน์  กาวิต๊ะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
7.  นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมงบประมาณการเงิน และจัดทำบัญชีสำหรับเบิกจ่ายตามโครงการ กิจกรรม 

 ๒. สรุปรายการบัญชีรายรับและรายจ่ายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแก่ฝ่ายบริหาร 
 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

21. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเจ้าหน้าที่ประจำสนามกีฬา  
1.  นายชญานนท์ กันทะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม    ประธานกรรมการ 
2.  นายเกียรติภูมิ กองจาย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนามตะกร้อ ๑) 
3.  นายปรัชญา ขอดแหวน ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนามตะกร้อ ๒) 
4.  นายจิรวัฒน ์ แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนามบาสเกตบอล ๒) 
5.  นายจักรกฤช   อินเปี้ย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนามวอลเลย์บอล ๑) 
6.  นางวันเมษา แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนามวอลเลย์บอล ๒) 
7.  นายพิษณุ ปันพรม ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนามฟุตบอล) 
8.  นายชินชัย   แก้วนิมิตสิริกุล ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนามฟุตซอล) 
9.  นายฉลอง   สุยะวงศ์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนามเทเบิลเทนนิส) 
10.  นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนามเทเบิลเทนนิส) 
11.  นางสาวดวงฤดี  แซ่โอ้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนามเปตอง) 
12.  นายสุวิทย์   สีตื้อ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนามเปตอง) 
13.  นายอนุพงษ์ สมศรี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (E-sport) 
14.  ว่าที่ร.ต.สุรเชษฐ์  กุลชัย ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (E-sport) 
15.  นายณัฐกรณ์ ทัพสุริย์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. ประสานงานในการจัดเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์ประจำสนามการแข่งขันกับฝ่ายสถานที่ 

 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์แข่งขันประจำสนามและเก็บรักษาตลอดการแข่งขัน 
 ๓. จัดเตรียมเอกสารดำเนินการต่างๆ รวมทั้งรวบรวมผลการแข่งขันส่งฝ่ายทะเบียน สถิติหลังจาก  

     ทราบผลในวันนั้นๆ 
 ๔. ประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการตัดสินประจำสนาม 
 5. จัดเตรียมผู้ช่วยผู้ตัดสินรับผิดชอบแต่ละสนามแข่งขัน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

 

19 เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022 

๒2. คณะกรรมการการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ ประกอบด้วย 
๒2.๑ กีฬาฟุตบอล  
๒2.๑.๑ คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน ฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุชาย สนาม ๑  
(สนามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม/ สนามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า) 

คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน 
1. นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม           ประธานกรรมการ 
2. นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2       รองประธานกรรมการ 
3. นายศุภวิศว์ ตาหล้า     ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
4. นายณัฐ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ 
5. นายไกร    ธรรมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 

1. นายศรชัย กาวิต๊ะ คร ูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม                      ประธานกรรมการ  
2. นายเจริญ แสงจันทร์ คร ูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา                  รองประธานกรรมการ 
3. นักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 
4. นายชูเกียรติ วิชัยทา ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ 
5. นายเฉลิมพงษ ์ บุญยืน ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ 
6. นายนพรุจ เบียดกลาง ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ 
7. นายสมพงค ์ พ่ึงนา      คร ูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ   
8. นายสมควร ธรรมากาศ คร ูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ 
9. นายศักดาวุฒิ ดอกกลาง คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
10. นายภานุมาศ พันธ์จันทร์ คร ูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ 
11. นายรัฐเขตร แรงทน ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
12. นายณัฐพงศ ์ โยแสง ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
13. นายเจษฎา คำเป็ก ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ 
14. นายเรืองโรจน์ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
15. ว่าที่ร.อ.เอนก แก้วเทพ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
16. นายสมเกียรติ ชุ่มใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
17. ว่าที่ร.ต.วีรพงศ์ ปินะเจริญ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ  
18. นายสมบัติ สมแก้ว ครู โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ 
19. นายศรัญญู ศรีสุข ครู โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ 
20. นายสถิตย์ จินาติ๊บ ครู โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ 
21. นายชยณัฐ เสาร์ปา คร ูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม                 กรรมการและเลขานุการ 
22. นายพิษณุ    ปันพรม      ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1.จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคท่ีจำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อม 
ที่จะแข่งขัน 

 2.ทำหน้าที่ในการตัดสินกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน 
 3.ให้คำชี้แนะนักกีฬาในการแข่งขัน 
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 ๒2.๑.๒ คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน ฟุตบอล สนาม ๒ (สนามโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ฯ) 
คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน 
1. นายเสกสรร ทุนอิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม           ประธานกรรมการ 
2. นายสัญญา   ทะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม         รองประธานกรรมการ 
3. นายกุศล มีปัญญา   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
4. นายวิเชียร มูลวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
5. นายจักรกฤช   สิทธิโสต ิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีชาย  
1. นายศรชัย กาวิต๊ะ คร ูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม                      ประธานกรรมการ  
2. นายเจริญ แสงจันทร์ คร ูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา                  รองประธานกรรมการ 
3. นักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ  
4. ว่าที่ร.ต.ณัฐกิตติ์ แก้วมหาคุณ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
5. นายวสันต์ จินดากาศ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
6. นายสัจจา ทะนันใจ คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
7. นายอดิศักดิ ์ บุญเถาว์ คร ูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ 
8. นายสิทธิพงษ์ มินทะขัต ิ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
9. นายศักนรินทร์ เรืองคำภา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
10. นายนิธิภัทร พรมมา ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
11. นายดวงแก้ว ดวงตะวัน ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการ 
12. นายลิขิต เจนใจ ครู โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ 
13. นายอนุชิต พรมอ้าย ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
14. นายอัครชัย นาดี ครู โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ 
15. นางสาวอนงค์ศรี กุณา         ครู โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 
16. นายณัฐกรณ์     ทัพสุริย์      ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา ฟุตบอลรุ่นไม่จำกัดอายุหญิง 
1. นายเจริญ     แสงจันทร์  ครู โรงเรียนพานพิเศษพิทยา                     ประธานกรรมการ  
2. นักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ  
3. นายนิวัฒน์ กองแสน ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ 
4. นายอดิเรก น้ำสา ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
5. นายรัฐเขตร แรงทน ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
6. นายณัฐพงศ์ โยแสง ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวพัสกร บุญเรืองศรี ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
8. นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
9. นายสมพร จงน้อย ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ 
10. นายอัษฏากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์ ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ 
11. นายสุลักษณา มูลวัตร ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
12. นายธานนทร์ อุ่นตาล ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
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13. นายณัฐกรณ์     ทัพสุริย์    ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม              กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสิรินทรา มินทะขัติ      ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
 ๓. ทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรกับนักกีฬาในวันชิงชนะเลิศ 
 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคท่ีจำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแข่งขัน 

 ๒2.๒ กีฬาฟุตซอล  
 คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน 

1. นายดำรง ใจหงส์ อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม             ประธานกรรมการ 
2. นายวิเชียร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา           รองประธานกรรมการ 
   พัฒนาการ เชียงราย       
3. นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม        กรรมการ 
4. นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2        กรรมการ 
5. นายเกรียงไกร อภิธนัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 
1. นายภานุรังสรรค์   หมื่นจันทร์ ครู โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม                       ประธานกรรมการ 
2. นายสมพล อรุณเบิกฟ้า ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์                    รองประธานกรรมการ 
3. นักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 
4. นายโกศล คำเงิน ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯชร. กรรมการ 
5. ว่าที่ร.ต.ณัฐกิตต์ิ แก้วมหาคุณ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
6. นายวสันต์ จิดากาศ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
7. นายจิตกร วิจิตรปฐมกุล ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
8. นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ 
9. นายประยุทธ ตุ้มคำ ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ 
10. นายนิธิพล อุโมงค์ ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 
11. นายฤษฏิ์ธเนศ เวชวัฒนะภิรมย์ ครู โรงเรียนดอยชัยวิทยาคม กรรมการ 
12. นายนิวัฒน์ กองแสน ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ 
13. นายเจษฏา สุพันธะ  ครู โรงเรียนดอยงามวิทยาคม กรรมการ  
14. นายเอกพล อุโมงค์ ครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ 
15. นายปฏิญาณ หลาบมาลา ครู โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ 
16. ว่าทีร่.ต.ฉัตรชัย ผัดกาศ ครู โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ   
17. นายกิตติ เจริญเกียรติ ครู โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ 
18. นายศราวุฒิ พวงยอด ครู โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ 
19. นายอดิเรก น้ำสา ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
20. นายณัฐพงศ์ โยแสง ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
21. นายไพฑูรย์ จักร์แก้ว ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
22. นายไชยภพ เวียงคำ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
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23. นายนครินทร์ นิธิวงศ ์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
24. นายดวงแก้ว ดวงตะวัน ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการ 
25. นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
26. นายวุฒิเดช รันชนานนท์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
27. นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
28. ว่าที่ร.ต.สุรสีห ์ ภูมิประเทศ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ 
29. นายสมชาติ ชางไชย ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ 
30. นายวสุพล มังคลาด ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ 
31. นายลิขิต เจนใจ ครู โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ 
32. นายอนุชิต พรมอ้าย ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
33. นายอดุลย์ คำพลอย ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
34. ว่าที่ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
35. นายสุพจน์     ศรีธนะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม               กรรมการและเลขานุการ   
36. นายชินชัย      แก้วนิมิตสิริกุล ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
๓. ทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรกับนักกีฬาในวันชิงชนะเลิศ 

 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคท่ีจำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแข่งขัน 
๒2.๓ กีฬาบาสเกตบอล  

๒2.๓.๑ คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย  
และบาสเกตบอลรุ่นไม่จำกัดอายุชาย สนาม ๑ (สนามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) 
คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน 
1. นายวรกร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการดอนชัยวิทยาคม        ประธานกรรมการ 
2. นายบุญเทพ    พิศวง    ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์  คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายสมเกียรติ สุขคำฟอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ 
5. นายเอกชัย   อ้ายม่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 

 คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 
1. นายคุณวิทย์ พิงคำขา ครู โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม                 ประธานกรรมการ 
2. นักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ  
3. นายเลวัลย์ สันดุษิต ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 
4. ว่าที่ร.ต.ณัฐกิตติ์ แก้วมหาคุณ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
5. นายคณกร เฉียบแหลม ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
6. นายธีรวัฒน์ เทพละ ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ 
7. นายนนทพันธ์ ณ ลำปาง ครู โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ 
8. นายณรงค์ศักดิ ์ ยาม ี ครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ 
9. นายวสันต์ ขันทบัว ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
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10. นายกรวิชญ์ ผัดแก้ว ครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ 
11. นางแตงอ่อน เทพโส ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
12. นายมณเฑียร มามาตร์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
13. นายบุญเสริฐ งามขำ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
14. นายณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
15. นางธัญญรัตน์ ธิมาไชย ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
16. นายณัฐพล เจริญเกียรติเจริญ ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ 
17. นายแฉลิมชัย ขันยอด ครู โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ 
18. นางสาวอภัชรา ทานิล ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
19. นางสาววีรัศมิ ์ สิทธิพิพัฒนานันท์ ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
20. นายชญานนท์  กันทะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
 ๓. ทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรกับนักกีฬาในวันชิงชนะเลิศ 
 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคท่ีจำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแข่งขัน 

๒2.๓.๒ คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน บาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง 
และบาสเกตบอลรุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง สนาม ๒ (สนามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) 
คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน 
1. ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์    ประธานกรรมการ  
2. นายวันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ชร.รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฐ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายขวัญชัย   หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง กรรมการ 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
5. นายสรายุทธ ติยะกว้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 
1. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์ คร ูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯชร.      ประธานกรรมการ 
2. นักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 
3. นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ  
4. นายพสุ            ประมวน คร ูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม    กรรมการ 
5. นางสาวกนกวรรณ ปริมิตร คร ูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ 
6. นางแตงอ่อน เทพโส ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ 
8. นายชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
9. นายนิติพล คูพัฒน์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
10. นายเทวราช กรกฎกำจร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
11. นายศรีรุต ใจวัง ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
12. นางสายสมร สุทธศิลป์ ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
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13. นางสาวทิพย์นัดดา ธารธีรวัฒน์ ครู โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ 
14. นายสันติพงษ ์ กันทะ ครู โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ 
15. นางสาววราพร พรมม ี ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
16. นางธัญญา กองจันทร์ ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
17. นายจิรวัฒน์  แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
 ๓. ทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรกับนักกีฬาในวัน 
ชิงชนะเลิศ 
 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคท่ีจำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแข่งขัน 

๒2.๔ กีฬาวอลเลย์บอล   
คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน 
1. นายวรวัติ กิติวงศ ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม      ประธานกรรมการ 
2. นายราชัน   มานะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครวิทยาคม         รองประธานกรรมการ 
3. นายเกียรติชัย   ยานะรังษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  กรรมการ 

   รัชมังคลาภิเษก 
5. นายธีระศักดิ์   โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 
1. นายบุญเปล่ง ค้าแก้ว คร ูโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์กิตติ ์ คำต๊ะ คร ูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา                รองประธานกรรมการ 
3. นักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 
4. นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ 
5. ว่าที่ร.ต.หญิงรติยา สอนวิเศษ ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวชญานิศ คำมะทิศ ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ 
7. นายวัชรพล จันต๊ะ ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ 
8. นายชนะชัย ขยันด ี ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 
9. นายสุพัฒนา เทพภิบาล ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 
10. นายญาณัคร์พนิต คำผง ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ 
11. นายอภิศักดิ ์ ต้าวคำ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
12. นายพีระฉัตร ใจน่าน ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ 
13. นายสิริกันยกร จันมา  ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ   
14. นายวรพงศ์        บายันต์ คร ูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ   
15. นายอุเทน บุญตัน   คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ   
16. นายจานทองบุญ  กลมมา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ   
17. นางสาวนิลิน  ปัญญาปา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ   
18. นายอนุพงษ์  สมศรี  ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ   
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19. นายสุปะกรณ ์ แสงมะณี   คร ูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ 
20. นายวสันต์ สุภี คร ูโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ 
21. นางสาวตรีชฏา ปะวัง คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
22. นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละ คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
23. นายเสน่ห์ สุธรรม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
24. นายพิชญ์ ต๊ิบเมธา ครู โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
25. นายสุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ ครู โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
26. นางสาวผณินทรา จันปาลี ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
27. นายอนุทิน ทันหล้า ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ 
28. นายสุรชัย วัชระภาสร ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ 
29. นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
30. นายสุเทพ จรเอ้กา ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
31. นายวรวรรธ วันยาว ครู โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ 
32. นางสาวกนกเรขา ทาทอง ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมกา 
33. นายอรรถวัฒน์ สุคำ ครู โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ 
34. นายสมพร มะเกิ้น ครู โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ 
35. นายอดุลย์ คำพลอย ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
36. นางกชพร สายกษิรา ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
37. นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
38. นางสาวสุกันญา ตามสมัย ครู โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ 
39. นายณรวัฒน์ กิจพาณิชย์เจริญ ครู โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ 
40. นายธีรวุฒิ คำแก้ว ครู โรงเรียนแม่ต๋ำตาดตะวันวิทยาคม กรรมการ 
41. นายเมธี บุญตา ครู โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ 
42. นายปพนธนัย อินต๊ะอ้อม ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
43. นายสลักเพชร พรรณมาตย์  ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ   
44. นางวันเมษา แก่นเรณู ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
  ๓. ทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรกับนักกีฬาในวันชิงชนะเลิศ 

 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคที่จำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแข่งขัน 

๒2.๕ กีฬาเปตอง   
คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน 
1. ดร.ชูชาติ   วิศิษฏ์ลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม          ประธานกรรมการ 
2. นายธัญธนันจ์ ศรีชญธนัตถ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ 
3. นางพรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  กรรมการ 
4. ดร.วันรักฺษ์  ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
5. นายณรงค์  เรืองวิลัย   ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
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คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 
1. นายวุฒิชัย บุญตูบ คร ูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม                 ประธานกรรมการ 
2. นายวรรณศักดิ์ ราชสมศรี   ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ  
3. นายสมศักดิ ์ โอฐเจริญชัย ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม    กรรมการ 
4. นักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 
5. นางสาวฉันทรีย์ สมามิภัศดุ์ ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ 
6. นางมยุรี สันวงค ์ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
7. นางธัญทิวา ชัยวุฒิ ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวรุ่งรัศม ี อินต๊ะวิกุล ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ 
9. นายชูเกียรติ วิชัยทา ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ 
10.  ว่าที่ร.ต.หญิงถนอมศรี ไชยชนะ ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 
11. นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ 
12. นายอรรถพงษ ์ คำวิลัย คร ูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ 
13. นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์ คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
14. ว่าทีร่.ต.หญิงรัตติกา อริยะมั่ง คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
15. นางสาวศศิธร เสาร์ปา คร ูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ 
16. นางสาวอรทัย อินทะประดิษฐ์ คร ูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ 
17. นายวิรุตน์ เตรียมทนะ คร ูโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ 
18. นางจารีย์ กุณะ คร ูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ 
19. นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ คร ูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ 
20. นางสาวอริสา ศรียอด คร ูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ 
21. นายปรเมษฐ์ อินเขียว ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
22. นายประเสริฐ เครื่องพนัส ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ 
23. นายณัฐกรณ ์ กาทุ่ง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
24. นายสมชาย สมบูรณ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
25. นางสาวสรารัตน์ ปลอดทอง ครู โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ 
26. นายเรืองเดช ผิวพรรณ ครู โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม กรรมการ 
27. นางสาวพรรษา จำเริญ ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
28. นายกำธร เอกมงคลสกุล ครู โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ 
29. นายเสกสรร เทพยศ ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ 
30. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ 
31. นายประเทือง วงศ์กาไสย ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
32. นายปิยวัฒน์ คนเก่ง ครู โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กรรมการ 
33. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์ ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
34. นางสาวดวงฤด ี แซ่โอ้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
35. นายฉลอง สุยะวงค์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
 ๓. ทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรกับนักกีฬาในวันชิงชนะเลิศ 
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 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคที่จำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแข่งขัน 

๒2.๖ กีฬาเทเบิลเทนนิส  
คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขันกีฬา 
1. นางภาวิณี สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม        ประธานกรรมการ 
2. นายเจริญ โกสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเม็งราย          รองประธานกรรมการ 
3. นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางยุพินภรณ ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายปราโมทย์   ธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 
1. นางสาวพิสมัย   วังหมื่น   คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม        ประธานกรรมการ 
2. นายสุทน น้อยพุฒ ครู โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กรรมการ 
3. นางทิพปภา จันทร์ลือ ครู โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กรรมการ 
4. นายวิโรจน ์ สมศรี ครู โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวรัตติยา มังคะละ ครู โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวจุฑามาศ ช่างเสนา ครู โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กรรมการ 
7. นายหาญ เสนนะ ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวนฤนารถ วงค์เอ้ย ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
9. นายอนันต์ ธะสุข ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ 
10. นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 
11. นายธวัช เหรียญทอง ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ 
12. นางสาวยุวนุช ปักษิน คร ูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ 
13. นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม  กรรมการ 
14. นายสังวร บัวอินทร์ คร ูโรงเรียนนครวิทยาคม        กรรมการ 
15. นายอนุภาพ     มงคล คร ูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ 
16. นายวุฒิพันธุ์ อ่ินคำ คร ูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
17. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ  
18. นางสาวพรพิทยา มหามิตร คร ูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ 
19. นางสาวจรรยพร ใจวงศ์ คร ูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ 
20. นายสุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ ครู โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
21. ร.ต.ท.ปฎิญญา เมืองมา ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
22. นายชาติ วรภู ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ 
23. นายสมชาย สมบูรณ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
24. นายยงยุทธ สุรัตน์ ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
25. นางจิณห์วรา จันทราภินันท์ ครู โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ 
26. นายเอกรันทร์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
27. นางสาวกรรณิการ์ กันทะ ครู โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ 
28. นางสาวอชิรญาณ์ บุญมา ครู โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม กรรมการ 
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29. นายธนชัย ปาปะทัง ครู โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม กรรมการ 
30. นายสมเจตน์ เวียงลอ ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
31. นางหทัยชนก ถาแหล่ง ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
32. นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง  ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
33. นางศรีนภา ศรีธนะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
 ๓. ทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรกับนักกีฬาในวันชิงชนะเลิศ 
 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคที่จำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแข่งขัน 

๒2.๗ กีฬาเซปักตะกร้อ  
คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน 
1. นายวิเชียร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. ประธานกรรมการ 
2. นายเทอดศักดิ์   ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา      รองประธานกรรมการ 
3. นายยุทธศาสตร์ อัมรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง     
   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ต่ำตาดควันวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสมจิตร    ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ 
5. นายบัญญัติ ชอบจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง      
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 
1. นายสมควร จารุธนภัทร์ คร ูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม                ประธานกรรมการ 
2. นักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ  
3. นางสุขกาย ยุวกุล ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 
4. นายชุมพล ใจอุ่น ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ 
5. นายนิกร ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ 
6. นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพ่ิมพูน ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ  
7. นายเจษฎา สุพันธะ คร ูโรงเรียนดอยงามวิทยาคม กรรมการ 
8. นายมนัส ประทุมมา คร ูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ 
9. นางสาวนวพรรณ โยทา คร ูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ 
10. นางสาวชลดา ปาลี คร ูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ 
11. นายภาสกร คำแหง คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
12. นายสุวิทย์ สีตื้อ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
13. นายกฤษณะ จักรอินต๊ะ คร ูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ 
14. นายวิภพ แก้วรากมุข คร ูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ 
15. นายสิทธิพงษ์ เกตุเสนา คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
16. นายปรัชญา ผัดขัน คร ูโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ 
17. นายอภิชาติ  กึมรัมย์ คร ูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ 
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18. นายพนม อินต๊ะ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
19. นายปิยะพงษ ์ ไม่มีเหตุ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
20. นายทยากร ภัทรกรเดชาสกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
21. นายสันติ ภูสี่คุณ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ 
22. นายคมกริช พลหาญ ครู โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ 
23. นายสมิต แก้วมาลา ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
24. นายพัทธดนย์ ไชยเนตร ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
25. นางสาวปวีณา บุปผาผนา ครู โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ 
26. นายถนอม ใจโลกา ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
27. นายปฐม สมศรี ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ 
28. นายสุชาติ บุญเลิศอนันต ์ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ 
29. นายสุชิน สีหา ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ 
30. นางสาวแพรสพันธ์ ภูวงค์ผา ครู โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม กรรมการ 
31. นายสาโรจน์ เครื่องสาย ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
32. นายสง่า วิชา ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
33. นายเกียรติภูมิ  กองจาย   ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ  
34. นายปรัชญา  ขอดแหวน    ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
  ๓. ทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรกับนักกีฬาในวันชิงชนะเลิศ 
  ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคที่จำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแข่งขัน 

๒2.8 กีฬา E - Sport  
คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน 
1. นายไกร ธรรมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม      ประธานกรรมการ 
2. นายแมนสรวง   แซ่ซิ้ม      ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม        รองประธานกรรมการ 
3. นายจักรพงศ ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม    กรรมการ 
4. นางศิวากรณ์   เพชรรัตน์สิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์   กรรมการ 
5. นายสุริยา บุดด ี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 
1. ว่าที่ร.ต.ณัฐกิตติ์ แก้วมหาคุณ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายอดิเรก วิลัย ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 
3. ว่าที่ร.ต.ณัฐกิตติ ์ แก้วมหาคุณ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
4. นางมยุรี สันวงค ์ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
5. นายวสันต์ จิดากาศ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
6. นายอภิศักดิ ์ ต้าวคำ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
7. นายอรรถณพ กันทะเนตร ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
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8. นางสาวนฤนารถ วงค์เอ้ย ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
9. นายทวี คุณทุม ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ 
10. นายพิภพ อุ่นคำ คร ูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
11. นางสาวสาธินี กันทะม ี คร ูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
12. ว่าทีร่.ต.สุรเชษฐ์  กุลชัย คร ูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 
13. นายณัฐวุฒิ อินทะชัย บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ  
14. นายฉัตรชัย อภิธนสุวรรณ คร ูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ 
15. นางสาวนัทธิณี  พรหมณ ี คร ูโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ 
16. นายวิทยา เฉลียว คร ูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ 
17. นางสาวภัคปภัท  ธนเรืองสุวรรณ ครู โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ 
18. นายศราวุธ น้ำสา ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
19. นายจักรพงษ ์ เตจ๊ะ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
20. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ 
21. นายราชัญ วงศ์สอน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
22. นายธีรยุทธ มาถา ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
23. นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
24. นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
25. นางสาวชนาทิป ปะทะดวง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
26. นายเธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงศ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
27. นายภานุพงค ์ ชมภูติ๊บ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
28. นางพรวิมล ไชยสุข ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ  
29. ว่าที่ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
30. นายนัทธพงศ์ วงศ์ราช ครู โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กรรมการ 
31. นายรรรรวิชญ์ ทิพยโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ 
32. นายอมรเทพ คำงาม ครู โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ 
33. นายนิรุด ไชยเกษม ครู โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม กรรมการ 
34. นายสิงห์ชาย อ่ินคำ ครู โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ 
35. นายวิษณุ พิชยศ ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ 
36. นายพิเชษฐ์ ศรีพิชัย ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ 
37. นางมาลี มนาคม ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ 
38. นายพิบูรณ ์ แสงทอง ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
39. นางสาวอักกิศา อคิราห์กุล ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
40. นางสาววราพร พรมม ี ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
41. นายอนุพงษ ์ สมศรี คร ูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
 ๓. ทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรกับนักกีฬาในวันชิงชนะเลิศ 
 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคที่จำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแข่งขัน 
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๒2.9 วู้ดบอล   
๒2.9.1. คณะกรรมการชี้ขาดการแข่งขัน 
คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน 
1. นายสมเกียรติ สุขคำฟอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม          ประธานกรรมการ 
2. นายไพรพิพัฒน์  เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รองประธานกรรมการ  
   รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม 
3. นางศิวากรณ์   เพชรรัตน์สิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ 
4. นางสุดา นันไชยวงค ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม      กรรมการ 
5. นายกระจ่าง หลักคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 
1. นายกระจ่าง หลักคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายพิชัย สงวนศรี ฝ่ายกีฬาวู้ดบอลเชียงราย    กรรมการ 
3. นายอนุชิต ไชยแก้ว ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายปรีชาพล ศิริอินทร์ ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ 
5. นายนิติกร จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ 
6. นายอภิรักษ์ เทพอุดม ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ 
7. ว่าที่ร.ต.ณัฐกิตติ์ แก้วมหาคุณ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
8. นายนิกร ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย กรรมการ 
9. นายสุริยา หนองผือ ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ 
10. นางสุกัลยา ปั้นแจ่ม ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ 
11. ว่าที่ร.อ.เอนก  แก้วเทพ  ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
12. นายนิธิภัทร   พรมมา    ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
13. นายอภิวัฒน์  สิทธิวงค ์ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
14. นางสุมล หลักคำ ครู โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ 
15. นางฉวีวรรณ ศิริวงค ์ ครู โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม กรรมการ 
16. นายรังสันต์ บุญคำ ครู โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กรรมการ 
17. าที ่รต.วริทธิ์  อนันตสิทธิพงศ์ ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ 
18. นายวรวรรณ วันยาว ครู โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ 
19. ว่าที ่รต.ภูมิพระ ทองเฉลิม  ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ 
20. นายเทวราช กรกฏกำจร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 
21. นายวสันต์ จินดากาศ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
 ๓. ทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรกับนักกีฬาในวันชิงชนะเลิศ 
 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคที่จำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแข่งขัน 
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๒2.10 กรีฑา   
๒2.10.1. คณะกรรมการชีข้าดการแข่งขัน 
คณะกรรมการอำนวยการและช้ีขาดการแข่งขัน 
1. ว่าที่ร.ท.ณัฐรัชต์    ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ 
2. นายไกร ธรรมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายศุภวิศว ์ ตาหล้า     ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายวรวัต ิ กิติวงศ ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ 
5. นายอุดม    ยารวง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ      กรรมการ 

   โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์      
6. ว่าที่ร.ต.หญิงถนอมศรี ไชยชนะ คร ูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการผู้ชี้ขาด 
1. นายชัยชนะ   ขยันดี คร ูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์           ประธานกรรมการ 
2. นายเจริญ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนพานพิเศษพิทยา                   ผู้ชี้ขาดประเภทลู่ 
3. นางสาวอนงค์ศรี  กุณา ครู โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม                    ผู้ชี้ขาดประเภทลาน 
4. นายสุพัฒนา เทพภิบาล ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์            ฝ่ายเทคนิค 
5. นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์                                             ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 

คณะกรรมการฝ่ายจับเวลา 
1. นายเลวัลย ์ สันดุษิต คร ูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ 
2. นายอัษฎากรณ์   เพ็ชรสุวรรณ์ ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ 
3. นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 

 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว 
1. นางสุขกาย ยุวกุล ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเฌณิศา   ศรีวิชัย ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม        กรรมการ 
3. นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 

 คณะกรรมการฝ่ายจัดอันดับที่และบันทึกรอบ 
 1. นายนิธิพล          อุโมงค์ ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสมชาย   สมบูรณ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายทยากร  ภัทรกรเดชาสกุล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 
 4. นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 

 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล 
 1. นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์ ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพิสมัย    วังหมื่น ครู โรงเรียนพานพิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ 
 4. นางสาวชุติกาญจน์ ก๋าอินตา ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ 
 5. นักเรยีนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ 
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 คณะกรรมการฝ่ายปล่อยตัว 
 1. ว่าที่ร.ต.ณัฐกิตติ์  แก้วมหาคุณ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายอรรณพ    กันทะเนตร ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  กรรมการ 
 3. นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์     กรรมการ 

 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 1. นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ 
 2. นายศักรินทร์      วงค์ชัย ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ 
 3. นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์     กรรมการ 

 คณะกรรมการผู้ตัดสินกรีฑาทุ่มน้ำหนัก 
1. นายพงศกร       สุทธศรี  คร ูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายดวงแก้ว     ดวงตะวัน คร ูโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการ 
3. นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 

คณะกรรมการผู้ตัดสินกรีฑาพุ่งแหลน 
1. ว่าที่ร.ต.วีรพงศ์    ปินะเจริญ คร ูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์      ประธานกรรมการ 
2. นายมนัส          ประทุมมา คร ูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ 
3. นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 

คณะกรรมการผู้ตัดสินกรีฑาขว้างจักร 
1. นายรัชวุฒิ   เกษนาวา คร ูโรงเรียนแม่แอบวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายชยณัฐ    เสาร์ปา คร ูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ 
3. นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ 

คณะกรรมการผู้ตัดสินกรีฑากระโดดไกล, เขย่งก้าวกระโดด 
1. นายวิโรจน์    ทองดีโลก คร ูโรงเรียนนครวิทยาคม ประธานกรรมการ  
2. นายภานุรังสรรค์  หมื่นจันทร์ คร ูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ 

 หน้าที ่ ๑. อำนวยการจัดการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒. พิจารณาและตัดสินชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคท่ีจำเป็นในการแข่งขันให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแข่งขัน 

๒3. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1. นางศรีนภา  ศรีธนะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม     ประธานกรรมการ 
2. นายชญานนท์ กันทะ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาวพชรวรรณ  มณฑา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวสาธินี กันทะมี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายณัฐกรณ์ ทัพสุริย์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
6. นายพิษณุ ปันพรม ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางสาวกัญญาภัค  ปันอิยะ บุคลากรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑. จัดทำแบบสอบถามและแบบประเมินผลการจัดการแข่งขัน 
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 ๒. จัดทำสรุปและรายงานผลการประเมินการดำเนินการจัดการแข่งขัน  การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ ๒๐๒๒” เพื่อแจ้งให้ฝ่ายต่างๆ และทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันทราบ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อบังเกิดผลดีแก่การแข่งขัน
กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ ๒๐๒๒” และบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
กีฬาที่ตั้งไว้ 
 

 
 สั่ง  ณ  วันที่  13  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566 

 

(ลงชื่อ) 

                        (นายอรรณพ  จูจันทร์) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
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กำหนดการพิธีเปิด 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

วันพุธ ที ่18 มกราคม  2566  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป้าเป้าวิทยาคม 

เวลา 12.30 น. - นักกีฬา ครู บุคลากร และวงโยธวาทิตพร้อมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเด่นศาลา 
เวลา 13.00 น. - การแสดงร้องเพลง 4 ภาษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
เวลา 13.30 น. - ขบวนพาเหรดนักกีฬาเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณโรงเรียนบ้านเด่นศาลา เข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียน

เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
 - ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ และแขกผู้มีเกียรติทำความเคารพ

ผู้เป็นประธานในพิธี (เพลงมหาฤกษ์) 
- ผู ้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาฯ  มอบสูจิบ ัตร                      

แก่ท่านประธานในพิธี 
เวลา 14.00 น. - ขบวนพาเหรดเคลื่อนเข้าสู่สนาม (นำขบวนโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) 

- ประธานในพิธีขึ้นแท่นรับความเคารพจากขบวนพาเหรดนักกีฬา 
- นักกีฬา ตั้งขบวนในสนามกีฬา 
พิธีเชิญธงชาติ  
- พิธีกรสั่ง “กลับหลังหัน ทำความเคารพธงชาติ ธงขึ้น ตรง”ร้องเพลงชาติจบแล้ว พิธีกรสั่ง 
 “กลับหลังหัน” 
- ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ในนามตัวแทนเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
   (4 ภาษา) 
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ตั้งแถวในสนามกีฬา 
- ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ 
- ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดขบวนพาเหรด 
- ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฯ เมื่อกล่าวจบท่านประธานในพิธีลั่น 
  ฆ้องชัย 3 คร้ัง (วงโยธวาทิตโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  
พิธีเชิญธงกีฬาและธงโรงเรียน 
- พิธีกรสั่ง “ซ้ายหัน” บรรเลงเพลงกราวกีฬา เชิญธงกีฬา ธงแต่ละโรงเรียนขึ้นสู่ยอดเสา 
  พิธีกรสั่ง  “ขวาหัน” 
พิธีจุดไฟคบเพลิง 
- นักกีฬาถือคบเพลิง วิ่งถือคบเพลิงเข้าสู่สนาม เคารพประธานในพิธี วิ่งรอบสนามฟุตบอลครึ่งรอบ 
  แล้วนำคบเพลิงจุดไฟ (ในขณะที่นักกีฬาถือคบเพลิงวิ่งผ่านนักกีฬาทั้งหมดปรบมือให้พิธีกร 
  อ่านประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง) 
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน  
- ผู้ถือธงแต่ละโรงเรียนมาพร้อมกันที่หน้าปรัมพิธี (พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส) 
  นักกีฬาอาวุโส (ผอ.อ่ินคำ ใจกันทะ) นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน 
 “ข้าพเจ้าขอประกาศตน ณ ที่นี้ว่า ข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่น และขอปฏิญาณตนว่าจะแข่งขันกีฬา

ด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริง” 
- วงโยธวาทิตของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมและวงโยธวาทิตแต่ละโรงเรียน นำขบวนนักกีฬา  
  ครูและบุคลากร ออกจากสนาม 
- เสร็จพิธี 
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ผังการตั้งขบวน 
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คำกล่าวรายงานพิธีเปิด 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย  

“เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 
 

เรียนท่าน................................................................................................................ ............... ประธานในพิธีที่เคารพ 
ข้าพเจ้า ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเชียงราย          
“เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน กลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” ในครั ้งนี้  ตามหลักการแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ         
ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้พัฒนาตนเอง           
ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะนำผู้เรียนไปสู่
การพัฒนาด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้า ประสงค์ ที่ให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา เป็นผู้ที่มี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพื่อสนองตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพพลานามัย 

2. เพ่ือแสดงออกถึงความสมัครสมาน สามัคคี ในหมู่คณะและส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้แก่ผู้เรียน 
และ   3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 
 ในการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน 42 โรงเรียน 4 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขตริมกก สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย และ              
สหวิทยาเขตอิงโขง มีประเภทของการแข่งขันกีฬาประกอบด้วยการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬาได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล 
วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง กีฬา E – sport และกีฬา วู้ดบอล โดยใช้สนามการแข่งขัน
กรีฑา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย สนามการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  สนามฟุตบอล
โรงเรียนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สนามฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า และสนามวู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า ส่วนราชการอำเภอเวียงป่าเป้า             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า โรงพยาบาล  
เวียงป่าเป้า สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิ ทยาคม ตลอดจน
พ่อค้า ประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้า 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและเปิดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์  2022” เป็นลำดับต่อไป 
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คำกล่าวเปิด 

การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย  
“เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

 
ท่านประธานจัดการแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ท่านผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้า ท่านผู ้บริหารสถานศึกษากลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา                
จังหวัดเชียงราย ท่านผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า ท่านกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ท่านนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา ท่านผู้ปกครองนักเรียน ท่านผู้มีเกียรติ          
ที่เคารพทุกท่าน นักกีฬาที่รัก  ทุกคน ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022”  ในครั้งนี้ จากการที่ได้รับฟัง
การกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาฯแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันทุ่มเทสัพพะ
กำลัง ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์ ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” ครั้งนี้ เพื่อให้นักกีฬาได้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ 
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ จึงขอให้ทุกท่านแข่งขันกีฬา 
ด้วยน้ำใจ ของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ข้าพเจ้าขออวยพรให้นักกีฬาที่มาร่วมในการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดเช ียงราย “เว ียงป่าเป้าเกมส์ 2022” ในครั ้งนี้  จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป                        
และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน  กลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา                      
จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” ณ บัดนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
39 เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022   

 
 

 
ประวัตินักกีฬาว่ิงคบเพลิง 

นายอิ่นคำ        ใจกันทะ 
เกิดเม่ือ วันที่  12   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ.  2504   ปัจจุบันอายุ  62  ปี     ภูมิลำเนา   เป็นคนวียงป่าเป้าโดยกำเนิด  
เกิดท่ีบ้านสันสลี   หมู่ที่  5   ตำบล สันสลี  อำเภอ เวียงป่าเป้า  จังหวัด เชียงราย       
เป็นบุตรคนที่ 1    ของ พ่อเรือน    แม่หล้า        ใจกันทะ     มีพี่น้องทั้งหมด   2   คน 
สมรสกับ   นางมยุรี   ใจกันทะ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  แม่เจดีย์มีบุตรชาย     1   คน      

ประวัติการศึกษา 
   จบการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนบ้านสันสลี    อำเภอเวียงป่าเป้า    จังหวัดเชียงราย    
   จบการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7   โรงเรียนชุมชนบ้านกู่    อำเภอเวียงป่าเป้า     จังหวัดเชียงราย    
   จบการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    (ม.ศ.3)  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด  เชียงราย    

 ปี พ.ศ  2522   จบการศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา     วิทยาลัยครู เชียงราย    
 ปี พ.ศ  2524   จบการศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกพละศึกษา   วิทยาลัยครู เชียงราย    
 ปี พ.ศ  2532   จบการศึกษา   ระดับปริญญาตรี    วิชาเอกบริหารการศึกษา      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
 ปี พ.ศ  2543   จบการศึกษา   ระดับปริญญาโท    วิชาเอกบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยนเรศวร    

ประวัติการรับราชการ 
บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1 เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2525  ที่โรงเรียนบ้านแม่พุง  อำเภอ

ป่าแดด  จังหวัดเชียงราย  พัฒนาตนเองจาก ตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 - ครู 2 ระดับ 2 - อาจารย์ 1 ระดับ 3 - อาจารย์ 2 
ระดับ 5 ครูใหญ่ ระดับ 6 - อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 - ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8  จนถึงตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเทวี วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2564  รวมเวลารับราชการ               
39  ปี  4  เดือน 14  วัน 

ประวัติทางด้านกีฬา 
ปี พ.ศ. 2518 – 2520   เป็นนักกีฬาฟุตบอล  นักกีฬาวอลเล่ย์บอล  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
ปี พ.ศ. 2521 – 2524   เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล  วิทยาลัยครูเชียงราย 
ปี พ.ศ.  2523             เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมจังหวัดพะเยา  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขต 5 ที่จังหวัดน่าน 
ปี พ.ศ.  2524             เป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอล  ทีมจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขต 5 ที่จังหวัดเชียงราย 
ปี พ.ศ.  2525             เข้ารับการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเล่ย์บอลระดับสูง  กับโค้ชทีมวอลเล่ย์บอล ทีมแชมป์โลก 
                              ทีมชาติญี่ปุ่น  ที่สนามกีฬาแห่งชาติ 

ปัจจุบัน 
เป็นข้าราชการบำนาญ 
เป็นที่ปรึกษา สภาอาชีพเกษตรกร  (สอก.) 
เป็นรองเลขาธิการสหพันธ์ครูภาคเหนือ  16  จังหวัด 
เป็นกองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย  ( ส.ค.ท.) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 

คติประจำใจ 
พูดจริง    ทำจริง   และจริงใจ 
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กำหนดการพิธีปิด 

การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 
วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

 
15.00 น. - เริ่มพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย   

 “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” อย่างเป็นทางการ 
- ประธานในพิธีเข้าสู่สนาม (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
- การแสดงพิธีปิด จากโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
- การแสดงของเจ้าภาพครั้งต่อไป (โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์) 

15.15 น. - ขบวนพาเหรดนักกีฬาของทุกสหวิทยาเขตตั้งขบวนในสนามตามจุดที่กำหนด 
- ประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันต่อประธานในพิธี 
- ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาทุกประเภท 
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาฯ 
พิธีเชิญธงกีฬาและธงโรงเรียน  
- พิธีกรสั่ง “ซ้ายหัน” บรรเลงเพลงกราวกีฬา เชิญธงกีฬา ธงแต่ละสหวิทยาเขตลงจากยอดเสา   
  เสร็จแล้ว พิธีกรสั่ง “ขวาหัน” 

15.45 น. พิธีส่งมอบธง 
- พิธีส่งมอบธงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย 
  ให้แก่เจ้าภาพในครั้งต่อไป (โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์) 

16.00 น. พิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง 
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
- เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย  
“เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022 ”  
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คำกล่าวรายงานพิธีปิด 

การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย  
“เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

 
เรียนท่านประธานในพิธีที่เคารพ 
 จากการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 
2022” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 15  – 22  มกราคม 
2566 โดยมีการจัดการแข่งขันกรีฑา และกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง 
กีฬา E – sport และกีฬาวู้ดบอล มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 42 โรงเรียน 4 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขตริมกก 
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย และสหวิทยาเขตอิงโขง บัดนี้ การแข่งขันกีฬาฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว             
และบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ข้าพเจ้าขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ได้ให้เกียรติมอบรางวัล                 
แก่นักกีฬาที ่ได้รับรางวัล จากนั ้นกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา                  
จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” เป็นลำดับต่อไป 
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คำกล่าวปิด 

การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย  
“เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

 
ท่านประธานคณะกรรมการจัดการการแข่งขัน ท่านผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย                     

ท่านผู้มีเกียรติ และคณะครูผู้ฝึกสอนกีฬาที่เคารพทุกท่าน นักกีฬาที่รักทุกคน ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเมื่อประธาน
การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ได้กล่าวรายงานว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย             
“เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เพราะความร่วมแรง
ร่วมใจ จากทุกๆฝ่าย การแข่งขันกีฬาฯ ย่อมมีทั้งแพ้และชนะจึงขอให้นักกีฬาทุกคน จงหมั่นฝึกฝนเพื่อความสำเร็จ             
ในอนาคตต่อไป ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลโลก ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ
ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านมีความสุข ความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยทั่วกัน 

บัดนี้ ได้เวลาอันควรแล้วข้าพเจ้าขอปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย               
“เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” ณ บัดนี้ สวัสดี 
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ระเบียบการแข่งขัน 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ ๒๐๒๒”  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
วันที ่15 – 22 มกราคม พ.ศ.2566 

*********************************************************************** 
เพ่ือให้การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้กำหนดระเบียบการ
แข่งขัน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อที่ ๑ ระเบียบนี ้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
เชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 
 ข้อที่ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่มีการจัดการแข่งขันเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการแข่งขันหรือ          
มีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 ข้อที ่๓ ในระเบียบนี้ 
  ๓.๑ นักเรียน หมายถึง บุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
  ๓.๒ โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน 42 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม โรงเรียน          
ดอนศิลาผางามวิทยาคม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โรงเรียนเวียงชัย
วิทยาคม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 โรงเรียนห้วยสัก
วิทยาคม โรงเรียนดอยงามวิทยาคม โรงเรียนนครวิทยาคม โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 
โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โรงเรียนวาวีว ิทยาคม โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม               
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โรงเรียนแม่จัน
ว ิทยาคม โรงเร ียนแม่สายประสิทธิ ์ศาสตร์ โรงเร ียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม โรงเร ียนสันติคีร ีว ิทยาคม                   
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม โรงเรียนปล้องวิทยาคม โรงเรียนพญาเม็งราย โรง เรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม และโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 
  ๓.๓ ผู้ฝึกสอน หมายถึง บุคคลที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน 
กรณี สถานศึกษามอบหมายให้บุคคลภายนอกทำหน้าที ่เป็นผู ้ฝึกสอน จะต้องแต่งตั ้งครูในสถานศึกษา                 
เป็นผู้ควบคุมดูแลนักกีฬาด้วย 
 ข้อที ่๔ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
  ๔.๑ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนตอนต้นของปี
การศึกษา ๒๕๖๕ และเรียนประจำเป็นปกติ ที่มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๕๐) และรุ่นไม่จำกัดอายุ 
  ๔.๒ ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาโดยระบุ วัน เดือน ปีเกิด และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
๑๓ หลัก โดยให้ผู้ฝึกสอนและผู้บริหารรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน ส่งในรายการแรกที่ทำการแข่งขัน 
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๔.๓ นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ที่ข้ามไปเล่นในรุ่นไม่จำกัดอายุ ไม่สามารถจะกลับลงมาเล่น
ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี อีกต่อไป ในทุกชนิดกีฬา 
 ข้อที ่๕ บทกำหนดโทษ 
  ให้โรงเรียน นักกีฬาคนใดหรือทีมใดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด ถ้าหากโรงเรียน นักกีฬาคนใด หรือทีมใดกระทำการอัน
เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย กำหนดโทษไว้ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ทำผิดระเบียบถูกปรับแพ้ และตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในประเภทนั้นๆ 
 ข้อที ่๖ ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน 
  ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน มี 10 ชนิด ได้แก่ 
   ๖.๑ กรีฑา 
   ๖.๒ ฟุตบอล 
   ๖.๓ ฟุตซอล 
   ๖.๔ บาสเกตบอล 
   ๖.๕ วอลเลย์บอล 
   ๖.๖ เซปักตะกร้อ 
   ๖.๗ เทเบิลเทนนิส 
   ๖.๘ เปตอง 
   ๖.๙ E – sport 
   6.10 วู้ดบอล 
 ข้อที ่๗ การจัดการแข่งขันได้แบ่งเป็น ๒ รุ่น คือ 
  ๗.๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (ไม่เกิดก่อน ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
  ๗.๒ รุ่นไม่จำกัดอายุ 
  (โดยแยกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทนักกีฬาชายและประเภทนักกีฬาหญิง) 
 หมายเหตุ ๑. การนับอายุของนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้นำปี  พ.ศ.ที่จัดการแข่งขัน ลบ
ด้วยปี พ.ศ. เกิดของนักกีฬา 
 ๒. แบ่งรุ ่นอายุ แบ่งตามความเหมาะสมของชนิดกีฬาตามที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการ
แข่งขันกีฬาแต่ละชนิด 
 ข้อที ่๘ กำหนดการจัดการแข่งขัน 
  กรีฑา จัดการแข่งขันวันที่ 15 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 
  กีฬา จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียง   
ป่าเป้าวิทยาคม  

- ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีชาย และรุ่นไม่จำกัดอายุหญิง ณ สนามกีฬาโรงเรียน        
ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์), สนามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า 

- วู้ดบอล ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเด่นศาลา 
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ข้อที ่๙ การรักษามารยาท 
  ๙.๑ ครูผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ต้องยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน      
ที่ทำหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนั้นๆ ทุกกรณ ี
  ๙.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู ้ควบคุมทีม ผู ้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องทำตัวให้เหมาะสม          
กับหน้าที่และนักกีฬาที่ด ีต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกาอย่างเคร่งครัด 
  ๙.๓ ในวันแข่งขันนักกีฬาคนใด หรือทีมใดมีเจตนาที่จะไม่ลงทำการแข่งขัน หรือผละออกจาก
การแข่งขันหรือไม่ร่วมการแข่งขันอีกต่อไปด้วยกรณีใดๆ ก็ตามถือว่าเป็นการผิดมารยาทนักกีฬาอย่างร้ายแรง 
 ข้อที ่๑๐ การประท้วง 
  ๑๐.๑ ให้มีคณะกรรมการคนหนึ่งคนใด เรียกว่า คณะกรรมการรับคำประท้วง มีจำนวน            
ไม่น้อยกว่า ๓ คนทำหน้ารับและพิจารณาตัดสินคำประท้วง 
   ๑๐.๑.๑ คำประท้วงต้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อความที่ชัดเจน สมบูรณ์และ           
ต้องมีพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย 
   ๑๐.๑.๒ การยื ่นคำประท้วงให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้  คือ ผู ้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นผู้ลงนามการประท้วง และยื่นต่อคณะกรรมการรับคำประท้วง 
   ๑๐.๑.๓ การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้ผู้ประท้วง ยื่นคำประท้วงพร้อมเอกสาร
หลักฐาน โดยยื่นต่อประธานกรรมการพิจารณาคำประท้วง ภายใน ๒๔ ชั่วโมง  นับตั้งแต่การแข่งขันสิ้นสุดลง 
เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วจะต้องรายงานผลการพิจารณา ให้ประธานกรรมการกีฬาแต่ละประเภทพิจารณา 
และแจ้งให้คณะกรรมการอำนวยการทราบโดยด่วน 
   ๑๐.๑.๔ การประท้วงด้านเทคนิคกีฬา ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกา แต่ละชนิด 
ที่กำหนดไว้ คำประท้วงให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณารับคำประท้วงภายใน  ๒ วัน
นับตั้งแต่การแข่งขันเสร็จสิ้นลง 
   ๑๐.๑.๕ คำตัดสินของคณะกรรมการ รับคำประท้วงให้ถือเป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 
  ๑๐.๒ การประท้วงให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
   ๑๐.๒.๑ หนังสือคำประท้วงต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู ้อำนวยการ
โรงเรียนลงนามในคำประท้วง 
   ๑๐.๒.๒ หลักฐานประกอบคำประท้วง ซึ่งผู้ประท้วงจะต้องจัดหามาเอง จะมาขอ
หลักฐานจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันมิได้ ถ้าหลักฐานประกอบคำประท้วงไม่ครบสมบูรณ์ตามกำหนด
ดังกล่าว คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่พิจารณาคำประท้วงนั้นๆ 
   ๑๐.๒.๓ ให้วางเงินประกันประกอบคำประท้วง จำนวน ๕๐๐ บาท ถ้าหากการ
ประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้ แต่ถ้าหากการประท้วงไม่เป็นผลจะริบเงินประกัน สมทบให้กับฝ่ายจัดการ
แข่งขันต่อไป 
 ข้อที ่๑๑. รางวัล 
  ประเภทกีฬา โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จะได้ถ้วยรางวัล
และเกียรติบัตร ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรร่วมกัน (ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล,
ตะกร้อ, ฟุตซอล, E –Sport, วู้ดบอล) 
  ประเภทกีฬาเปตองและปิงปอง สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมอายุไม่เกิน 15 ปี 
ชาย 1 รางวัล อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 1 รางวัล ไม่จำกัดอายุชาย 1 รางวัล ไม่จำกัดอายุหญิง 1 รางวัล       
จะได้รับถ้วยรางวัล  
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  ประเภทกรีฑา โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ จะได้เกียรติบัตร สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทกรีฑา
ทุกรายการ จะได้รับถ้วยรางวัล  
  ข้อที ่๑๒. การรักษาพยาบาล 
  ในระหว่างที่มีการแข่งขันกีฬา หากมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับบาดเจ็บ ขณะทำการ
แข่งขัน ให้แพทย์หรือพยาบาลประจำสนามแข่งขัน ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดไว้ให้ ทำการรักษาพยาบาล           
ณ สนามแข่งขัน ในกรณีที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ให้โรงเรียนที่นักกีฬาสังกัด  
เป็นผู้รับผิดชอบค่าพาหนะและค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  มกราคม  พ.ศ.2566 
 
 
 
 

 (นายจรัล  แก้วเป็ง) 
                   ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย 
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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 ปีเกิด 
แสดงก่อนลงสนามทุกครั้ง  
5. สถานที่จัดการแข่งขัน     

- สนามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (สนาม 1) 
- สนามโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) (สนาม2) 
- สนามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า (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  
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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  
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กรณีของเสื้อกลาง อาจจะใส่หมายเลขไม่ตรงกับทะเบียนรายชื่อก็ได้ แต่จะต้องแจ้งหมายเลขกับฝ่ายทะเบียน
หรือผู้ตัดสินที่ 4 ทราบเพ่ือลงบันทึกก่อนลงทำการแข่งขัน หมายเลขด้านหน้าหรือปลายขากางเกงต้องสูงอย่าง
น้อย 10 เซนติเมตร 

 9.4 แต่ละทีมต้องส่งรายชื ่อนักกีฬา ก่อนถึงเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที ลงลายมือชื่อ              
และหมายเลขเสื้อให้ถูกต้องตรงกับรายชื่อนักกีฬาในใบสมัครเท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้น นอกจากผู้รักษาประตูที่สี
เสื ้อคล้ายกับผู้เล่น (ฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ตัดสินจะอนุญาตให้เปลี่ยนสีเสื ้อโดยอาจจะไม่มีชื ่อทีมหรือ
หมายเลข เพ่ือลงทำการแข่งขัน) 
 9.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินและถือเป็นข้อยุติ จะอุทธรณ์หรือ
ประท้วงมิได้ 
 9.6 ระหว่างการแข่งขัน ห้ามผู้เล่นสำรองเข้าไปในสนามอย่างเด็ดขาด ยกเว้นเมื่ อมีการเปลี่ยนตัว  
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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 ีฬาน ักเร ี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
คณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 
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 
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 3. ถ้าผู้เล่นเปลี่ยนเป็นผู้รักษาประตูผู้เล่นที่เป็นผู้รักษาประตูต้องสวมเสื้อผู้รักษาประตูที่มี หมายเลข
ด้านหลังของตัวเอง 
การทำผิดการลงโทษ (Infringements/Sanctions) 
 สำหรับการกระทำผิดใดๆของกติกาข้อนี้ผู ้เล่นที่ทำผิดผู้ตัดสินจะให้ผู ้เล่นออกจากสนามแข่งขัน             
เพื่อแก้ไขอุปกรณ์ให้ถูกต้องหรือเพื่อสวมใส่อุปกรณ์ที่ขาดหายไปผู้เล่นจะกลับเข้ามาเล่นได้อีก เมื่อลูกบอล             
อยู่นอกการเล่นและต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ ของผู้เล่นนั้นแก้ไขถูกต้อง 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 ่เหลี่ยมขนาด 2 – 8 เซนติเมตรบริเวณใต้เลขด้านหน้าเส ื ้อแข่งขันให ้การแข่งขันเป ็นไปตาม                           
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 
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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) 
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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 
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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  
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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 
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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  
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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 
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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 
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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 
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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  
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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  
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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 
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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  
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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  
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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. การดำเนินจัดการแข่งขัน 
    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 
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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 
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หมายเหตุ : กติกาเพิ่มเติม 
อุปกรณ์เบื้องต้น  
ข้อบังคับเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้เล่นประกอบด้วย 

1. อุปกรณ์ใดที่ออกแบบเพื่อเพ่ิม 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
78 เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022 

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 

 

 



 
79 เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022 

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  
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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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
81 เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022 

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 

 

 



 
82 เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022 

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  
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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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
84 เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022 

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
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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 
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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 
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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 
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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 
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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) 
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  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 
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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 
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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 
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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 
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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  
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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 
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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 
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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  
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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  
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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 
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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  
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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  
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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 
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 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 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป้าเกมส์ 2022” 

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

 
 

18 มกราคม 2566 
10.00 น.  
- ประชุมผู้จัดการทีม 

19 มกราคม 2566 
08.30 น. 
- แข่งนับจำนวนการเกททีม ชาย/หญิง 
- แข่งนับจำนวนการตีรอบที่ 1 ชาย/หญิง 

20 มกราคม 2566 
08.30 น. 
- แข่งนับจำนวนเกทบุคคล ชาย/หญิง 
- แข่งนับจำนวนการตีรอบที่ 2 ชาย/หญิง 

21 มกราคม 2566 
08.30 น. 
- แข่งนับจำนวนการตีรอบที่ 3 - 4 ชาย/หญิง 

22 มกราคม 2566 
08.30 น. 
- ชิงชนะเลิศนับจำนวนเกททีมชาย/หญิง 
- ชิงชนะเลิศนับจำนวนการตีรอบท่ี 1 ชาย/หญิง 
- ชิงชนะเลิศนับจำนวนเกทบุคคล ชาย/หญิง 
- ชิงชนะเลิศนับจำนวนการตีบุคคลรอบที่ 2 ชาย/หญิง 
- มอบรางวัล 
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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 / / / /  
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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 
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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 
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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  
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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  
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