ที่ ศธ ๐๔๑๗๔/๑๕๘๘

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๔ อท ๑๔๐๐๐
๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน ประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕ ๗
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทองประจาปี ๒๕๕๗ จานวน ๑ ฉบับ
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง กาหนดจัด การแข่งขันกีฬานักเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพลศึกษา และเป็นการส่งเสริมการออกกาลังกาย
ให้มีร่างกายแข็งแรง มีพลานามัย สมบูรณ์ มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม
ตลอดจนบุคลิกภาพที่สร้างความมั่นใจทางด้านการแสดงออก มีน้าใจเป็นนักกีฬา
และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา อ่างทอง กาหนดการรับสมัครและ
แข่งขันกีฬา นักเรียน ประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗ โดยสรุปดังนี้
๑. กาหนดจัด การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗ ดังนี้
๑) กาหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕ ๗
ประเภทกีฬา ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อ่างทอง
๒) กาหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕ ๗
ประเภทกรีฑา ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
๓) กาหนดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗
ในวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
๒. กาหนดรับสมัครนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ประจาปี ๒๕๕ ๗ ประเภทกีฬาและกรีฑา ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไม่เกินเวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓. การ ยื่นใบสมัครเข้าแข่งขัน ฯ กลุ่มโรงเรียนรวบรวมเอกสาร พร้อม หลักฐานการสมัคร
ทุกประเภทกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้
๑) หนังสือนาส่ง...

-๒๑) หนังสือนาส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน (เอกสารหมายเลข ๑)
๒) บัญชีรายชื่อนักกีฬา (เอกสารหมายเลข ๒)
๓) ทะเบียนแผงรูปนักกีฬา (เอกสารหมายเลข ๓)
๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬาทุกคน
๕) แบบสรุปประเภทกีฬาที่กลุ่มโรงเรียนมีความประสงค์สมัครเข้าแข่งขันฯ
๔. กาหนดจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสานฝัน สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๕. ข้อกาหนดในการจัดการแข่งขันฯ เป็นไปตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗
เพื่อให้การแข่งขันกีฬานักเรียน ประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕ ๗ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา อ่างทอง จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดาเนินการ
ตามกาหนดการ รับสมัครและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗ วิธีการสมัคร
และแข่งขันฯ ให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๓๗๑ ต่อ ๑๐๖
โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๐๙๒

ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประจาปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร ๐ ๓๕๖๑ ๑๓๗๑
โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๐๙๒

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕ ๗
**************************************
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กาหนดจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕ ๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีโอกาส
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพลศึกษา และเป็นการส่งเสริมการออกกาลังกาย
ให้มีร่างกาย แข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม
ตลอดจนบุคลิกภาพที่สร้างความมั่นใจทางด้านการแสดงออก มีน้าใจเป็นนักกีฬา และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ
เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕ ๗
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นธรรม จึงอาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๒๘ และอาศัยอานาจตามความในข้อ ๕
แห่งระเบียบจังหวัดอ่างทองว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงออกประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕ ๗ โดยกาหนดวิธีการจัดการแข่งขันกีฬา ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗
จานวน ๓ รุ่น ได้แก่ รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี , รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
และ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง ที่กาลังศึกษาอยู่ ในโรงเรียน
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และโรงเรียนสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอ่างทอง
โดยสมัครเข้าแข่งขัน ในนามตัวแทนกลุ่มโรงเรียน จานวน
๑๔ กลุ่มโรงเรียน (กลุ่มโรงเรียนละ ๑ ทีม) ทุกรุ่น และทุกชนิดกีฬา
โดยกาหนดให้แต่ละกลุ่มโรงเรียน จัดทาการแข่งขันหรือปะลอง เพื่อหาทีมตัวแทน
กลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด กลุ่มโรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ ๑ ชนิดกีฬา
๒. การกาหนดรุ่น ประเภท ตามชนิดกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
/๓. ข้อกาหนด...

-๒๓. ข้อกาหนดอื่น ๆ ให้นาระเบียบจังหวัดอ่างทอง ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
ระหว่างโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาบังคับใช้
ประกาศ ณ วันที่

๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

-๓รายละเอียดแนบประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง
การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗
๑. ข้อกาหนดชนิดของกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗
นักเรียน ชาย
๑. วอลเลย์บอล
๒. บาสเกตบอล
๓. ฟุตบอล ๑๑ คน
๔. เซปักตะกร้อ
๕. เทเบิลเทนนิส
๖. เปตอง
๗. กรีฑา
นักเรียน หญิง
๑. วอลเลย์บอล
๒. บาสเกตบอล
๓. ฟุตบอล ๑๑ คน
๔. เซปักตะกร้อ
๕. แชร์บอล
๖. เทเบิลเทนนิส
๗. เปตอง
๘. กรีฑา
อนึ่ง กรณีที่ชนิดกีฬา – กรีฑา มีผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬา - กรีฑาชนิดใดไม่ถึง ๔
ทีม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะไม่จัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑา ชนิดนั้น
๒. การแบ่งรุ่นตามชนิดของกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗
๒.๑ วอลเลย์บอล มี ๒ รุ่น (ชาย - หญิง)
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๒ บาสเกตบอล มี ๑ รุ่น (ชาย - หญิง)
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๓ ฟุตบอล ๑๑ คน (ชาย – หญิง) ดังนี้
ชาย ๓ รุ่น
หญิง ๒ รุ่น
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี * รุ่นระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
* รุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
/๒.๔ เซปักตะกร้อ...

-๔๒.๔ เซปักตะกร้อ มี ๒ รุ่น (ชาย – หญิง) ดังนี้
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
* รุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๕ แชร์บอล มี ๑ รุ่น (หญิง) ดังนี้
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
๒.๖ เทเบิลเทนนิส มี ๓ รุ่น (ชาย
– หญิง) ดังนี้
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๗ เปตอง มี ๓ รุ่น (ชาย - หญิง) ดังนี้
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๘ กรีฑา มี ๓ รุ่น (ชาย - หญิง) ดังนี้
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
๓. กาหนดการรับสมัคร
* ประเภทกีฬาและกรีฑา
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ –๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าแข่งขัน โรงเรียนที่เป็นตัวแทน หรือกลุ่มโรงเรียน ต้องนาหลักฐาน
การสมัคร เข้าแข่งขัน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้
๓.๑ หนังสือนาส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน (เอกสารหมายเลข ๑)
๓.๒ บัญชีรายชื่อนักกีฬา (เอกสารหมายเลข ๒)
๓.๓ ทะเบียนแผงรูปนักกีฬา (เอกสารหมายเลข ๓)
๓.๔ สาเนาบัตรประชาชนนักกีฬาทุกคน
๓.๔ เมื่อพ้นกาหนดเวลารับสมัครของกีฬาประเภทนั้น ๆ แล้ว หลักฐานการสมัคร
ไม่ครบ ให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การสมัครในปีนั้น หากปรากฏว่าเอกสารใดเป็นเท็จไม่ว่ากรณีใด ๆ
หรือ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจพบ เมื่อวัน เวลา หรือวิธีใด ก็ตาม
ผู้ลงนามในใบสมัครต้องรับผิดชอบ โดยจะอ้างว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ตนประพฤติผิดระเบียบดังกล่าวมิได้
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ถือว่าการสมัครครั้งนั้นโมฆะ ตั้งแต่วันสมัคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถพิจารณาความผิด และลงโทษตามความในข้อ ๖
แห่งระเบียบจังหวัดอ่างทอง ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒
/๔. กาหนดจับสลาก...

-๕๔. กาหนดจับสลากแบ่งสาย
จับฉลากแบ่งสาย การแข่งขัน กีฬา วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานฝัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รับสูจิบัตรการแข่งขัน
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๕. กาหนดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา
- การแข่งขันกีฬา แต่ละชนิด ในระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
- การแข่งขันกรีฑา ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง

-๖การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
๑. การแบ่งรุ่น มี ๒ รุ่น (ชาย - หญิง)
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๕)
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่จากัดอายุ)
๒. จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ กลุ่มโรงเรียน ที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน วอลเลย์บอล จะลงชื่อได้ไม่เกินรุ่นละ ๑๒ คน
๒.๒ นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชียื่นใบสมัครไว้ และมีคุณสมบัติถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรูปถ่ายครบถ้วน
แล้วเท่านั้น จึงจะมีสทิ ธิ์เข้าแข่งขันได้
๓. การดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๓.๒ ความสูงของตาข่าย
รุ่น
ชาย
หญิง
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
๒.๑๐ เมตร
๒.๐๐ เมตร
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๒๐ เมตร
๒.๑๐ เมตร
๓.๓ ลูกวอลเลย์บอลแข่งขัน ใช้เบอร์ ๕ ทุกรุ่น
๓.๔ การแข่งขัน ทีมที่มีโปรแกรม การแข่งขัน จะต้องเตรียมตัวแข่งขันตามเวลาในสูจิบัตรฯ และ
ผู้ควบคุม หรือฝึกสอน ต้องนานักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขัน
ณ สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย ๒๐ นาที
๓.๕ ผู้ควบคุมนักกีฬา ต้องส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประจาวัน พร้อมด้วยลายเซ็นของนักกีฬาแต่ละคน
และชื่อผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ตามแบบฟอร์มใบส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประจาวันต่อเจ้าหน้าที่
ผูค้ วบคุมการแข่งขัน
๓.๖ นักกีฬาของทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขันภายใน ๑๕ นาที ให้ปรับนักกีฬาทีมนั้นแพ้
ในการแข่งขันครัง้ นัน้
๓.๗ ทีมใดไม่มาทาการแข่งขันตามกาหนดวัน เวลา ในกาหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทราบล่วงหน้า
ก่อนเวลาแข่งขัน ๒๔ ชั่วโมง ตัดสิทธิ์ให้นักกีฬาทีมนั้นหมดสิทธิ์ในการแข่งขันตลอดการแข่งขัน
๓.๘ คะแนนการแข่งขัน
ทีมชนะได้ ๒ คะแนน
ทีมแพ้ได้ ๑ คะแนน
๓.๙ การแข่งขันแต่ละรอบ ในกรณีที่จัดแข่งขันแบบพบกันหมด หากมีทีมคะแนนเข้ารอบเท่ากันตั้งแต่
๓ ทีมขึ้นไป ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไป และถ้าหากมีคะแนนเข้ารอบเท่ากัน ๒ ทีม
ในรอบนั้น ให้ดูผลการแข่งขันระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากัน ทีมใดชนะให้ทีมนั้นเข้ารอบ
/๓.๑๐ การแต่งกาย...

-๗๓.๑๐ การแต่งกาย
๓.๑๐.๑ ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักกีฬา สวมกางเกงขาสั้น เสื้อยืดคอกลม
หรือ เสื้อเชิ้ต แล้วแต่ความเหมาะสม
๓.๑๐.๒ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบที่แจ้งไว้
๓.๑๐.๓ หมายเลขเสื้อต้องติดให้เด่นชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
๓.๑๐.๔ หากนักกีฬาคนใด หรือนักกีฬาทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือบกพร่องตามระเบียบ
และ กติกาที่กาหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันใช้ดุลยพินิจพิจารณาห้ามนักกีฬา
คนนั้น หรือนักกีฬาทีมนั้นลงแข่งขัน หรือให้พักการแข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะจัดการ
ให้ เป็น ที่เรียบร้อย
๓.๑๑ ผลการแข่งขันให้ถือเกณฑ์แพ้ชนะ ใช้เกณฑ์แพ้ชนะ ๒ ใน ๓ เกม
๓.๑๒ เมื่อได้ส่งรายชื่อนักกีฬาประจาวันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันแล้ว ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาอีก ไม่ว่ากรณีใด ๆ
*****************************

-๘การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
๑. การแบ่งรุ่น มี ๑ รุ่น (ชาย - หญิง)
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่จากัดอายุ)
๒. จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ กลุ่มโรงเรียน ที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน บาสเกตบอล จะลงชื่อได้ไม่เกินรุ่นละ ๑๒ คน
๒.๒ หมายเลขประจาตัวนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน ให้กาหนดตั้งแต่หมายเลข ๔ - ๑๕ เท่านั้น และต้องติด
หมายเลขเสื้อประจาตัวของนักกีฬาแต่ละคน ให้ตรงกับหมายเลขบัญชีรายชื่อนักกีฬา และทะเบียน
รูปถ่ายที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้วย
๒.๓ นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชียื่นใบสมัครไว้ และมีคุณสมบัติถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรูปถ่าย ครบถ้วน
แล้วเท่านั้น จึงจะมีสทิ ธิ์เข้าแข่งขันได้
๓. การดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศ
ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้อยู่ในปัจจุบนั
๓.๒ ในวันแข่งขันผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ต้องนานักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
การแข่งขัน ณ สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย ๓๐ นาที และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ประจาวัน พร้อมด้วยลายเซ็นนักกีฬาแต่ละคน และชื่อผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ตามแบบฟอร์มใบส่ง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันประจาวัน ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันทุกครั้ง
๓.๓ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรอบ ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน จะต้องติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ ผู้ควบคุมการแข่งขัน เพื่อขอรับสูจิบัตรการแข่งขันในรอบต่อไปด้วยตน
เอง
๓.๔ ในวันแข่งขันนักกีฬาทีมใดไม่มีผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนนานักกีฬามาทาการแข่งขัน จะตัดสิทธิ
ห้ามทีมนั้นลงแข่งขันในครัง้ นัน้ และให้ถือว่าทีมคูแ่ ข่งทีม่ ีคุณสมบัตถิ ูกต้องครบถ้วนเป็นผูช้ นะผ่าน
๓.๕ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ๑๕ นาที
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครัง้ นัน้ และต้องมาทาการแข่งขันในครัง้ ต่อไปตามปกติดว้ ย
๓.๖ ทีมใดไม่มาทาการแข่งขันตามกาหนดวัน เวลา ในกาหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ทราบก่อนล่วงหน้า ก่อนเวลาการแข่งขัน ๒๔ ชั่วโมง จะตัดสิทธิ์ให้นักกีฬาทีมนั้นหมดสิทธิ์
ในการแข่งขันตลอดการแข่งขัน
๓.๗ ผู้เล่นของทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือบกพร่องตามที่กาหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขัน
พิจารณาห้ามผู้เล่นคนนั้น หรือทีมนั้นลงทาการแข่งขัน จนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย และถูกต้อง
ภายในกาหนดเวลาที่ผู้ตัดสินกาหนดให้
๓.๘ กาหนดเวลาการแข่งขัน
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันควอเตอร์ละ ๗ นาที
* ทาการแข่งขันแบบ ๔ ควอเตอร์
* พักระหว่างครึ่ง ๒ / ๑๐ / ๒
/๓.๙ อุปกรณ์ที่ใช้...

-๙๓.๙ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ
๓.๑๐ คะแนนการแข่งขัน ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ทีมชนะ ได้ ๒ คะแนน
ทีมแพ้ ได้ ๑ คะแนน
ทีมที่ไม่มาทาการแข่งขัน หรือมาแต่ไม่ลงทาการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน
๓.๑๑ การจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตามความเหมาะสมของ
จานวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน ในกรณีที่จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด หากมีทีมคะแนนเข้ารอบ
เท่ากันตั้งแต่ ๓ ทีมขึ้นไป ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไป และถ้าหากมีคะแนน
เข้ารอบเท่ากัน ๒ ทีม ในรอบนั้น ให้ดูผลการแข่งขันระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากัน ทีมใดชนะ
ให้ทีมนั้น เข้ารอบ หรือเป็นทีมชนะเลิศแล้วแต่กรณี
๓.๑๒ การประท้วงและบทลงโทษนักกีฬา สถานศึกษาและผู้ฝึกสอน ให้ยึดตามกฎระเบียบการรักษา
ระเบียบหมวดที่ ๔ และที่ ๕ หรืออยู่ในดุลยพินิจการตัดสินปัญหาของคณะกรรมการฝุายจัด
การแข่งขัน ประกอบด้วยประธานจัดการแข่งขัน และฝุายผู้ตัดสินถือเป็นที่สุด
****************************

- ๑๐ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๑๑ คน
๑. การแบ่งรุ่น
ชาย
หญิง
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗)
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๕) * รุ่นประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่จากัดอายุ)
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน
๒.๑ กลุ่มโรงเรียน ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขัน จะส่งชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน ๑๘ คน ลงสนาม
แข่งขันครั้งละ ๑๑ คน
๒.๒ หมายเลขประจาตัวนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน ให้กาหนดตั้งแต่หมายเลข ๑ - ๑๘ เท่านั้น และต้องติด
หมายเลขเสื้อประจาตัวของนักกีฬาไว้ด้านหลังเสื้อแต่ละคน ให้ตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อ
นักกีฬา และทะเบียนรูปถ่าย ยื่นต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขต พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้วย
๒.๓ นักกีฬาที่มีรายชื่อในบัญชียื่นใบสมัคร และมีคุณสมบัติถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรูปถ่ายครบถ้วนแล้ว
เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้
๓. การดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ กติกาการแข่งขันนอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอล นานาชาติ
ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๒ การส่งชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน ผู้ควบคุมนักกีฬา หรือผู้ฝึกสอน ต้องส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ประจาวัน พร้อมด้วยลายเซ็นของนักกีฬาแต่ละคน ตามแบบฟอร์มใบส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประจาวัน
ต่อเจ้าหน้าทีผ่ ูค้ วบคุมการแข่งขัน เมือ่ ไปถึงสนามแข่งขันก่อนกาหนดเวลาการแข่งขัน ๓๐ นาที
๓.๓ ทีมใดไม่พร้อมลงสนามแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ๑๕ นาที
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครัง้ นัน้ และต้องมาทาการแข่งขันในครัง้ ต่อไปตามปกติดว้ ย
๓.๔ ทีมใดไม่สามารถทาการแข่งขันตามกาหนดวัน เวลา ในกาหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทราบล่วงหน้าก่อน
เวลาการแข่งขัน ๒๔ ชั่วโมง จะตัดสิทธิ์ให้นักกีฬา ทีมนั้นหมดสิทธิ์ในการแข่งขันตลอดการแข่งขัน
๓.๕ ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน และต้องติดหมายเลขเสื้อประจาตัวผู้เล่น
ทางด้านหลังให้เห็นได้ชัดเจน ตรงกับบัญชีส่งรายชื่อและทะเบียนรูปนักกีฬา สีเสื้อผู้รักษาประตู
ต้องมีสีแตกต่างจากสีเสื้อผู้ตัดสิน ในกรณีที่สีเสื้อผู้เล่นเหมือนกัน ให้เปลี่ยนเสื้อผู้เล่นโดยการเสี่ยง
ทีมใดไม่ยอมเสี่ยง หรือเสี่ยงแล้วไม่ยอม เปลี่ยนเสื้อ ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
๓.๖ หากผู้เล่นของทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือบกพร่องตามที่กาหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
การแข่งขันพิจารณาห้ามผู้เล่นคนนั้น หรือทีมนั้นลงทาการแข่งขันจนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย
และ ถูกต้องภายในกาหนดเวลาที่ผู้ตัดสินกาหนดให้
/๓.๗ กาหนดเวลา...

- ๑๑ ๓.๗ กาหนดเวลาการแข่งขัน
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี ครึ่งเวลาละ ๑๕ นาที พักระหว่างครึ่งเวลา ๕ นาที
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ครึ่งเวลาละ ๒๐ นาที พักระหว่างครึ่งเวลา ๕ นาที
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่จากัดอายุ) ครึ่งเวลาละ ๒๕ นาที พักระหว่างครึ่งเวลา ๕ นาที
๓.๘ การแข่งขันแต่ละรอบ (ยกเว้นรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ) ในกรณีที่จัดการแข่งขันแบบ
พบกันหมด หากมีทีมคะแนนเข้ารอบเท่ากันตั้งแต่ ๓ ทีมขึ้นไป ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อเข้าแข่งขัน
ในรอบต่อไป และถ้าหากมีคะแนน เข้ารอบเท่ากัน ๒ ทีม ในรอบนั้น ให้ดูผลการแข่งขันระหว่าง
ทีมทีม่ ีคะแนนเท่ากัน ทีมใดชนะให้ทีมนั้น เข้ารอบ หากเสมอกันให้ใช้วิธีจับสลากหาทีมเข้ารอบ
รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ถ้าปรากฏว่าผลการแข่งขันเสมอกัน ไม่มีการต่อเวลา
ให้หาทีมชนะ ด้วยวิธีเตะลูกโทษ สาหรับผู้ที่เตะลูกโทษ ณ จุดโทษจะต้องเป็นผู้เล่นที่อยู่ในสนาม
แข่งขันก่อน หมดเวลาการแข่งขัน ผู้เล่นในเวลา ๕ คน จะเป็นผู้เตะลูกโทษถ้ายังเสมอกัน ให้เตะ
ลูกโทษสลับกันทีมละ ๑ ครั้ง จนกว่าจะได้ผู้ชนะ ทีมใดฝุาฝืนให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
๓.๙ การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ทีมละ ๓ คน
๓.๑๐ คะแนนการแข่งขัน ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ทีมชนะ ได้ ๓ คะแนน
ทีมเสมอ ได้ ๑ คะแนน
ทีมที่แพ้ หรือไม่เข้าแข่งขัน ไม่ได้คะแนน
๔. การรักษามารยาท นักกีฬาที่ถูกกรรมการคาดโทษหรือทาโทษ
๔.๑ คาดโทษด้วยใบเหลือง ๒ ครั้ง ห้ามลงทาการแข่งขันในนัดถัดไป ๑ ครั้ง
๔.๒ ถูกทาโทษด้วยใบแดง ๑ ครั้ง ห้ามลงทาการแข่งขันในครั้งถัดไปติดต่อกัน ๑ ครั้ง (ใบเหลือง
ใบแดง ใช้ระบบสะสมตลอดการแข่งขัน )
๔.๓ ทีมใดฝุาฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษ หรือทาโทษดังกล่าวมาแล้ว มาลงทาการ
แข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
*******************************

- ๑๒ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
๑. ประเภทการแข่งขันและการแบ่งรุ่นอายุ
- ประเภททีมเดี่ยว
- การแบ่งรุ่น (ชาย – หญิง)
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๕)
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่จากัดอายุ)
๒. จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน
กลุ่มโรงเรียน ที่ส่งทีมเซปักตะกร้อเข้าแข่งขัน ส่งชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน
๓. การดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
๓.๒ ในวันแข่งขันผู้ควบคุมทีม หรือผู้ฝึกสอน ต้องนานักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สนามแข่งขัน
ก่อนเวลาเริ่มทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เมื่อถึงกาหนดเวลาแข่งขันแล้ว ทีมใดมีผู้เล่น
น้อยกว่า ๓ คน ให้ถือว่าทีมของโรงเรียนนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
๓.๓ การแต่งกาย ผู้เล่นทุกคนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีม และต้องติด
หมายเลขเสื้อให้ถูกต้องตรงกับใบส่งรายชื่อในการแข่งขัน หากทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือบกพร่อง
ตามที่กาหนดไว้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาห้ามนักกีฬาคนนั้นทาการแข่งขัน จนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย
๓.๔ การส่งชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนต้องส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประจาวัน
พร้อมด้วยลายเซ็นของนักกีฬาแต่ละคน ชื่อผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน ตามแบบฟอร์มใบส่งรายชื่อ
ผู้เข้าแข่งขันประจาวันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขัน และห้ามเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๕ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน หลังจากเวลาที่กาหนดในสูจิบัตรการแข่งขันไปแล้ว ๑๕
นาที ให้ปรับ
นักกีฬาทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครัง้ นัน้ และต้องมาทาการแข่งขันในครัง้ ต่อไปตามปกติดว้ ย
๓.๖ การไม่มาแข่งขันตามกาหนด ในวันแข่งขันทีมใดไม่มาทาการแข่งขันตามกาหนดวัน เวลา
ในกาหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขัน ๒๔ ชั่วโมง จะตัดสิทธิ์
ให้นักกีฬาทีมนั้นหมดสิทธิ์ในการแข่งขันตลอดการแข่งขัน
๓.๗ ขนาดความสูงของตาข่าย
ชาย
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ขนาดความสูง ๑.๔๕ เมตร
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดความสูง ๑.๕๐ เมตร
หญิง
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ขนาดความสูง ๑.๔๐ เมตร
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดความสูง ๑.๔๕ เมตร
/๓.๘ ผู้เข้าแข่งขัน...

- ๑๓ ๓.๘ ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีม หากทีมใดแต่งกาย
ไม่เรียบร้อย หรือบกพร่องตามที่กาหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันพิจารณา “ห้าม”
นักกีฬาคนนั้นทาการแข่งขัน จนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย
๓.๙ คะแนนการแข่งขัน ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ทีมชนะ ได้ ๒ คะแนน
ทีมแพ้ ได้ ๑ คะแนน
ทีมที่ไม่มาแข่งขัน ไม่ได้คะแนน
๓.๑๐ สาหรับการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การแพ้ชนะ ๒ ใน ๓ เกม
๓.๑๑ วิธีจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตามความเหมาะสมของ
จานวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน ในกรณีที่จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด หากมีทีมคะแนนเข้ารอบ
เท่ากันตั้งแต่ ๓ ทีมขึ้นไป ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไป และถ้าหากมีคะแนน
เข้ารอบเท่ากัน ๒ ทีม ให้ดูผลการแข่งขันระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากัน ในรอบนั้นทีมใดชนะ
ให้ทีมนั้น เข้ารอบ
๔. อุปกรณ์การแข่งขันใช้ลูกตะกร้อ ดังนี้
ทุกรุ่นใช้ลูกตะกร้อตามกติกาการแข่งขันของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
******************************

- ๑๔ การแข่งขันกีฬาแชร์บอล
๑. การแบ่งรุ่น มี ๑ รุ่น (หญิง)
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗)
๒. จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ กลุ่มโรงเรียน ที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน แชร์บอล จะลงชื่อได้ไม่เกินรุ่นละ ๑๒ คน เป็นผู้เล่น
ในสนาม ๗ คน ผู้เล่นสารอง ๕ คน
๒.๒ หมายเลขประจาตัวนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน ต้องติดหมายเลขเสื้อประจาตัวของนักกีฬาแต่ละคน
ให้ตรงกับหมายเลขบัญชีรายชื่อนักกีฬา และทะเบีนรู
ย ปถ่ายที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้วย
๒.๓ นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชียื่นใบสมัครไว้ และมีคุณสมบัติถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรูปถ่าย ครบถ้วน
แล้วเท่านั้น จึงจะมีสทิ ธิ์เข้าแข่งขันได้
๓. การดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ กติกาการแข่งขัน
๓.๑.๑ ผู้เล่น
๓.๑.๑.๑ เมื่อเริ่มทาการแข่งขันต้องมีผู้เล่นลงสนามฝุายละ ๗ คน ระหว่างทาการแข่งขัน
ฝุายใดฝุายหนึ่งผูเ้ ล่นน้อยกว่า ๕ คน ให้ปรับแพ้
๓.๑.๑.๒ ผู้เล่นสารองจะเข้าเล่นได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน และต้องทาการเปลี่ยนตัวที่
บริเวณเขตเปลี่ยนตัว
๓.๑.๒ ผู้ปูองกันตะกร้า
๓.๑.๒.๑ ผู้ปูองกันตะกร้าเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้าไปในเขตปูองกัน
๓.๑.๒.๒ ผู้ปูองกันตะกร้าสามารถเคลื่อนที่ไปในเขตปูองกันตะกร้าพร้อมกับลูกบอลได้
โดยปราศจากข้อจากัด ภายในเวลา ๓ วินาที
๓.๑.๒.๓ ผู้ปูองกันตะกร้าสามารถออกมาร่วมเล่นในสนามเล่นได้ แต่ต้องปฏิบัติตนเหมือน
ผู้เล่นในสนามทั่ว ๆ ไป
๓.๑.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้ปูองกันตะกร้าโดยไม่แจ้ง และละเมิดกติกาอย่างร้ายแรง
ผู้ตัดสินจะให้ออกจากการแข่งขัน (ไล่ออก) การทาผิดกติกาของผู้ปูองกันตะกร้า ดังนี้
* ทาการปูองกันในลักษณะถูกตัวและอุปกรณ์ (ตะกร้า) ของฝุายรุก
* เจตนาทาให้ลูกบอลออกเส้นหลัง (ส่งเข้าเล่นที่มุมสนาม)
* นาลูกบอลจากสนามเล่นเข้าไปในเขตปูองกันตะกร้า
* ถูกลูกบอลที่อยู่ในสนามเล่นในขณะที่ลูกบอลวาง กลิ้งหรือลอยอยู่ โดย ๓.๑.๒.๒
และ ๓.๑.๒.๓ ห้ามนาลูกบอลเข้าในเขตปูองกัน
* ขณะที่ลูกบอลกาลังลอยอยู่ในทิศทางของการยิงประตูเหนือตะกร้า ผู้ปูองกัน
ตะกร้าเจตนาปัดตะกร้าถูกตัวผู้ถือตะกร้า ให้เก้าอี้หรือส่วนอื่น ๆ ของเก้าอี้
เพื่อประโยชน์ในการปูองกัน (ถ้าลูกลงตะกร้าให้ได้คะแนน ถ้าลูกไม่ลงตะกร้า
ให้ยิงโทษ และบันทึกการฟาล์ว)
/๓.๑.๓ ผู้ถือตะกร้า...

- ๑๕ ๓.๑.๓ ผู้ถือตะกร้า
๓.๑.๓.๑ ต้องอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับตะกร้า
๓.๑.๓.๒ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมเล่นกับผู้เล่นในสนามขณะกาลังแข่งขัน (ส่งข้าง)
๓.๑.๓.๓ ห้ามใช้ตะกร้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย กีดกันการปูองกันของ
ผู้ปูองกันตะกร้า (ส่งข้าง)
๓.๑.๓.๔ สามารถเคลื่อนไหวตะกร้าได้ทุกลักษณะ
๓.๑.๓.๕ ผู้ถือตะกร้า ต้องใช้ตะกร้ารับลูกบอลจากการยิงประตูทุกลักษณะทิศทาง
และต้องทรงตัวอยู่บนเก้าอี้ได้อย่างมั่นคง
๓.๑.๔ เขตผู้ปูองกันตะกร้า
๓.๑.๔.๑ เขตปูองกันตะกร้าเป็นพื้นที่ของผู้ปูองกันเพียงคนเดียวเท่านั้น
๓.๑.๔.๒ ผู้เล่นในสนามเข้าไปในเขตปูองกันตะกร้า จะถูกลงโทษ ดังนี้
* ฝุายปูองกันเข้าไปในขณะที่มีการยิงประตู ถ้าลูกบอลตกลงตะกร้าให้ได้คะแนน
ถ้าลูกไม่ลงตะกร้าให้ยิงลูกโทษ
* ฝุายปูองกันเข้าไปในขณะที่ไม่มีการยิงประตู (ส่งข้าง)
* ฝุายรุกเข้าไปในเขตปูองกันตะกร้าของฝุายตรงข้าม (ส่งข้าง)
๓.๑.๔.๓
ลูกบอลที่วางหรือกลิ้งอยู่ในเขตปูองกันตะกร้าเป็นผู้ปูองกันตะกร้า ต้องเล่นทันที
๓.๑.๕ การเล่นลูกบอล
อนุญาตให้ผู้เล่นกระทา ดังนี้
* จับ ตี ปัด กลิ้ง ส่ง หรือขว้างลูกบอลด้วยมือ แขน ศีรษะหรือลาตัวบริเวณเหนือสะเอวขึ้นไป
* ครอบครองลูกบอลด้วยมือเดียวหรือสองมือ หรือกดลูกบอลที่อยู่บนพื้นสนาม หรือโยน
ลูกบอลขึ้นในอากาศได้ภายในเวลาไม่เกิน ๓ วินาที
* ถือลูกบอลและเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยการหมุนตัวโดยมีเท้าหลัก
* กระโดดรับ ส่ง หรือยิงประตู
* ใช้ลาตัวบังคู่ต่อสู้ ในขณะที่กาลังครอบครองลูกบอลอยู่
ไม่อนุญาตให้ผเู้ ล่นกระทา ดังนี้
* ห้ามเลี้ยงลูกบอล (ส่งข้าง) ยกเว้นกรณีการรับลูกไม่ได้ (
FUMBLE) หรือการตัดบอล
* เจตนาพุ่งตัวลงเพื่อครอบครองลูกบอล (ส่งข้าง)
* เล่นลูกบอลด้วยส่วนหนึ่งส่วนใด ตั้งแต่สะเอวลงไป (ส่งข้าง)
* ยื่นลูกบอลให้เพื่อนร่วมทีมด้วยมือต่อมือ (บันทึกการฟาล์ว)
* ทาให้คู่ต่อสู้ได้รับอันตรายโดยใช้ลูกบอล (ยิงโทษ)
* ทุบ ตบ ตี ลูกบอลจากคู่ต่อสู้ (ส่งข้าง)
* กีดขวางคู่ต่อสู้ด้วยมือ แขน ขา หรือลาตัวในลักษณะที่เป็นอันตรายกับคู่ต่อสู้ (ขัดขวาง)
* ดึง ดัน ผลัก ชก ชน เตะ คู่ต่อสู้ทุกลักษณะ (ส่งข้างหรือยิงโทษ หรือตัดสิทธิให้ออกจาก
การแข่งขัน)
* ทาผิดกติกาอย่างร้ายแรงกับคู่ต่อสู้ (ยิงโทษและตัดสิทธิให้ออกจากการแข่งขัน)
- ๑๖ /๓.๒ ในวันแข่งขัน...
๓.๒ ในวันแข่งขันผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ต้องนานักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
การแข่งขัน ณ สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย ๓๐ นาที และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ประจาวัน พร้อมด้วยลายเซ็นนักกีฬาแต่ละคน และชื่อผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ตามแบบฟอร์มใบส่ง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันประจาวัน ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันทุกครั้ง

๓.๓ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรอบ ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน จะต้องติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ ผู้ควบคุมการแข่งขัน เพื่อขอรับสูจิบัตรการแข่งขันในรอบต่อไปด้วยตน
เอง
๓.๔ ในวันแข่งขันนักกีฬาทีมใดไม่มีผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนนานักกีฬามาทาการแข่งขัน จะตัดสิทธิ
ห้ามทีมนั้นลงแข่งขันในครัง้ นัน้ และให้ถือว่าทีมคูแ่ ข่งทีม่ ีคุณสมบัตถิ ูกต้องครบถ้วนเป็นผูช้ นะผ่าน
๓.๕ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ๑๕ นาที
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครัง้ นัน้ และต้องมาทาการแข่งขันในครัง้ ต่อไปตามปกติดว้ ย
๓.๖ ทีมใดไม่มาทาการแข่งขันตามกาหนดวัน เวลา ในกาหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ทราบก่อนล่วงหน้า ก่อนเวลาการแข่งขัน ๒๔ ชั่วโมง จะตัดสิทธิ์ให้นักกีฬาทีมนั้นหมดสิทธิ์
ในการแข่งขันตลอดการแข่งขัน
๓.๗ ผู้เล่นของทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือบกพร่องตามที่กาหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขัน
พิจารณาห้ามผู้เล่นคนนั้น หรือทีมนั้นลงทาการแข่งขัน จนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย และถูกต้อง
ภายในกาหนดเวลาที่ผู้ตัดสินกาหนดให้
๓.๘ กาหนดเวลาการแข่งขัน
* ทาการแข่งขันแบบ ๒ ควอเตอร์ ๆ ละ ๑๕ นาที
* พักระหว่างครึ่ง ๕ นาที
๓.๙ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
เป็นไปตามกติกาสากลกีฬาแชร์บอล
๓.๑๐ คะแนนการแข่งขัน ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ทีมชนะ ได้ ๒ คะแนน
ทีมแพ้ ได้ ๑ คะแนน
ทีมที่ไม่มาทาการแข่งขัน หรือมาแต่ไม่ลงทาการแข่งขัน ไม่ได้คะแนน
๓.๑๑ การจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตามความเหมาะสมของ
จานวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน ในกรณีที่จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด หากมีทีมคะแนนเข้ารอบ
เท่ากันตั้งแต่ ๓ ทีมขึ้นไป ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไป และถ้าหากมีคะแนน
เข้ารอบเท่ากัน ๒ ทีม ในรอบนั้น ให้ดูผลการแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ากัน ทีมใดชนะให้ทีมนั้น
เข้ารอบ หรือเป็นทีมชนะเลิศแล้วแต่กรณี
๓.๑๒ การประท้วงและบทลงโทษนักกีฬา สถานศึกษาและผู้ฝึกสอน ให้ยึดตามกฎระเบียบการรักษา
ระเบียบหมวดที่ ๔ และที่ ๕ หรืออยู่ในดุลยพินิจการตัดสินปัญหาของคณะกรรมการฝุายจัด
การแข่งขัน ประกอบด้วยประธานจัดการแข่งขัน และฝุายผู้ตัดสินถือเป็นที่สุด
****************************

- ๑๗ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
๑. การแบ่งรุ่น มี ๓ รุ่น (ชาย - หญิง)
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗)
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๕)
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่จากัดอายุ)
๒. จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน โรงเรียน หรือสถานศึกษา จะส่งชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ ดังนี้
* ประเภทเดี่ยว
* ประเภทคู่
* ประเภทคู่ผสม
กลุ่ม โรงเรียนเรียน สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละ ๑ ทีม นักกีฬา ๑ คน
สามารถลงแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่น และ ๑ ประเภท เท่านั้น
๓. การดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ กติกาการแข่งขันใช้กติกาของ สมาคมเทเบิลเทนนิส แห่งประเทศไทย
๓.๒ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ๑๕ นาที
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และจะต้องมาทาการแข่งขันในครั้งต่อไป
ตามปกติดว้ ย
๓.๓ ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีม หากทีมใดแต่งกาย
ไม่เรียบร้อย หรือบกพร่องตามที่กาหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันพิจารณา “ห้าม”
นักกีฬาคนนั้นทาการแข่งขัน จนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย
๓.๔ ประเภทการแข่งขัน
ตามกติกาของ สมาคมเทเบิลเทนนิส แห่งประเทศไทย
๓.๕ สถานที่ และอุปกรณ์ ตามกติกาของ สมาคมเทเบิลเทนนิส แห่งประเทศไทย
*************************************

- ๑๘ การแข่งขันกีฬาเปตอง
๑. การแบ่งรุ่น มี ๓ รุ่น (ชาย - หญิง)
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗)
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๕)
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่จากัดอายุ)
๒. จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน โรงเรียน หรือสถานศึกษา จะส่งชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ ดังนี้
* ประเภทเดี่ยว
* ประเภทคู่
* ประเภททีม ๓ คน
กลุ่มโรงเรียนเรียน สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละ ๑ ทีม นักกีฬา ๑ คน
สามารถลงแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่น และ ๑ ประเภท เท่านั้น
๓. การดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ กติกาการแข่งขันใช้กติกาของสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ยกเว้นข้อ ๓.๒
๓.๒ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ๑๕ นาที
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และจะต้องมาทาการแข่งขันในครั้งต่อไป
ตามปกติด้วย
๓.๓ ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีม หากทีมใดแต่งกาย
ไม่เรียบร้อย หรือบกพร่องตามที่กาหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันพิจารณา “ห้าม”
นักกีฬาคนนั้นทาการแข่งขัน จนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย
๓.๔ ประเภทการแข่งขัน
ประเภททีม ๓ คน ใช้ลูกบูล คนละ ๒ ลูก
๓.๕ ใช้อุปกรณ์เปตอง ตามความถนัด
*************************************

- ๑๙ การแข่งขันกรีฑา
๑. การแบ่งรุ่น มี ๓ รุ่น (ชาย - หญิง)
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๐ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗)
* รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๕)
* รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่จากัดอายุ)
๒. จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน
๒.๑ กลุ่มโรงเรียน ส่งนักกีฬาคนหนึ่งได้เพียง ๑ รุ่น และลงแข่งขันได้ไม่เกิน ๔ ประเภท
รวมทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน
๒.๒ ประเภทเดี่ยว ให้ลงชื่อเข้าแข่งขันไม่เกินประเภทละ ๒ คน
๒.๓ ประเภททีม ให้ส่งชื่อเข้าแข่งขันได้ ดังนี้
* วิ่งผลัด ๘ x ๕๐ เมตร ส่งได้ไม่เกิน ๑๐ คน
* วิ่งผลัด ๕ x ๘๐ เมตร ส่งได้ไม่เกิน ๗ คน
* วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ส่งได้ไม่เกิน ๖ คน
* วิ่งผลัด ๔ x ๒๐๐ เมตร ส่งได้ไม่เกิน ๖ คน
* วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร ส่งได้ไม่เกิน ๖ คน
๓. การดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ กติกาการแข่งขัน นอกจากที่มีระบุไว้ในระเบียบนี้แล้ว ให้ใช้กติกาของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่น
นานาชาติ ซึ่งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๓.๒ เมื่อ กลุ่ม โรงเรียน หรือสถานศึกษาใด ได้ส่งใบแยกประเภทการแข่งขันต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่าทอง จะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันไม่ได้
๓.๓ เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะเป็นผู้จัดแบ่งพวกจับสลากเข้า
ช่องวิ่ง และจัดลาดับการประลองในการแข่งขันประเภทลาน สาหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบรองสุดท้าย
และ รอบสุดท้ายของประเภทลู่ เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนจะเป็นผู้จัดเข้าช่องวิ่ง
๓.๔ การแข่งขันรายการใดที่มีกลุ่มโรงเรียน สมัครเข้าแข่งขันไม่ถึง ๔ แห่ง จะไม่จัดให้มีการแข่งขัน
๓.๕ ในวันแข่งขัน นักกีฬาต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน ตามประเภทและเวลาที่กาหนด
ให้
นอกจากกรณีที่นักกีฬากาลังแข่งขันในสนาม ให้จัดผู้ควบคุมทีม หรือฝึกสอนรายงานแทนได้
๓.๖ การรายงานตัว นักกีฬาต้องมารายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน ๓๐ นาที และต้องเข้ามาอยู่ภายใน
สถานที่ที่กาหนดให้ เพื่อการตรวจสอบและติดหมายเลขก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที หากเลยเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว จะถือว่านักกีฬาคนนั้นสละสิทธิ์การแข่งขัน ยกเว้น นักกีฬาที่กาลังแข่งขันประเภทอื่น
นักกีฬาผู้นั้นต้องรับผิดชอบต่อการแข่งขันประเภทของตน โดยนักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันประเภทลู่
และลาน ทุกคน จะต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นที่เหมาะสมกับการแข่งขัน จึงจะได้รับอนุญาตให้ลงทาการ
แข่งขันได้
/๓.๗ คะแนนการแข่งขัน...

- ๒๐ ๓.๗ คะแนนการแข่งขันประเภทบุคคลและประเภททีมที่ชนะของแต่ละประเภท มีดังนี้
* คะแนนของการแข่งขันประเภทบุคคลที่ชนะของแต่ละประเภท มีดังนี้
อันดับที่ ๑ ได้ ๕ คะแนน
อันดับที่ ๒ ได้ ๓ คะแนน
อันดับที่ ๓ ได้ ๒ คะแนน
* คะแนนการแข่งขันประเภททีมที่ชนะของแต่ละประเภท มีดังนี้
อันดับที่ ๑ ได้ ๙ คะแนน
อันดับที่ ๒ ได้ ๗ คะแนน
อันดับที่ ๓ ได้ ๖ คะแนน
๓.๘ ประเภทการแข่งขัน
รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๐ ปี
ไม่เกิน ๑๒ ปี
ประเภท
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
๑. วิ่ง ๖๐ เมตร


๒. วิ่ง ๘๐ เมตร




๓. วิ่ง ๑๐๐ เมตร




๔. วิ่ง ๒๐๐ เมตร


๕. วิ่ง ๔๐๐ เมตร
๖. วิ่ง ๘๐๐ เมตร
๗. วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร
๘. วิ่ง ผลัด ๘ x ๕๐ เมตร


๙. วิ่งผลัด ๕ x ๘๐ เมตร




๑๐. วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร




๑๐๑ วิ่งผลัด ๔ x ๒๐๐ เมตร


๑๒. วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร
๑๓. วิ่งกระโดดไกล


๑๔. วิ่งกระโดดสูง


๑๕. ทุ่มลูกน้าหนัก ๔.๐๐ กก.


๑๖. ทุ่มลูกน้าหนัก ๕.๔๕ กก.
๑๗. ขว้างจักร ๑ กก.


๑๘. ขว้างจักร ๒ กก.
๑๙. เขย่งก้าวกระโดด
๒๐. พุ่งแหลน


****************************************

มัธยมต้น
ชาย
หญิง


































- ๒๑ ข้อปฏิบัติของผู้เล่นกีฬา
ขณะลงสนามทุกครั้งที่มีการเคารพประธานการแข่งขัน เคารพกรรมการ เคารพผู้ดูกีฬา คู่ต่อสู้
ข้อพึงระลึก และควรปฏิบัติของผู้เล่นกีฬา มีดังนี้
๑. เล่นกีฬาตามกฎ ระเบียบ และกติกาของการแข่งขัน
๒. รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
๓. เคารพการตัดสินของกรรมการ ไม่แสดงกริยามารยาทที่ไม่ดีงาม
๔. มีความสามัคคี กล้าหาญ อดทน
๕. ให้เกียรติคู่ต่อสู้ หรือฝุายตรงข้าม ไม่เอาเปรียบด้วยวิธีการใด ๆ
๖. เมื่อชนะก็ไม่แสดงออกนอกหน้า หรือเยาะเย้ยคู่ต่อสู้
๗. เมื่อแพ้ก็ไม่เสียใจจนเกินกว่าเหตุ
๘. เล่นกีฬาอย่างเต็มฝีมือ
๙. เมื่อเกิดการกระทบกระทั่งในขณะแข่งขัน ไม่ผูกใจเจ็บ

และ

นอกจากนี้ผู้ที่มีน้าใจนักกีฬาควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้ที่มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี
๒. เป็นผู้ที่สุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม
๓. เป็นผู้ที่กล้าหาญ อดทน
๔. เป็นผู้ที่มีใจคอกว้างขวาง
๕. เป็นผู้ที่เชื่อฟังเหตุผล
๖. เป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรม (จากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ)
ข้อควรปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจาสนาม
นอกจากการจัดการแข่งขันกีฬาแล้ว เจ้าหน้าที่ประจาสนามควรถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องอบรม
จริยธรรม ให้แก่นักกีฬา เพื่อจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนมีความประพฤติดี
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข เจ้าหน้าที่มีส่วนแนะนาและสั่งสอนนักกีฬาได้เป็นอย่างดี
ในเรื่องเล็กน้อยที่เกิดในการแข่งขันกีฬา เช่น การเล่นโกง หรือการเล่นเอารัดเอาเปรียบกัน ดังนั้น
จึงควรปลูกฝังความเป็นผู้มีน้าใจนักกีฬา ให้กับนักเรียนเพื่อจะได้เป็นนิสัยที่ดีติดตัวไปในอนาคต

- ๒๒ เพลงกราวกีฬา
“ครูเทพ”
พวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญ เชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นย่อ
คราวชนะรุกใหญ่ไม่รีรอ คราวแพ้ก็ไม่ท้อกัดฟันทน
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮ้าไฮ้
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสทาคนให้เป็นคน
ผลของการฝึกตน
ร่างกายกายาล้าเลิศ กล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหน
แข็งแรงทรหดอดทน ว่องไวไม่ย่นระย่อใคร
ฮึม ฮึม ฮึม ฮึม
ใจคอมั่นคงทรงศักดิ์ รู้จักทีหนี ทีไล่
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชัง
ฮึม ฮึม ฮึม ฮึม
ไม่ชอบเอาเปรียบเฉียบแข่งขัน สู้กันซึ่งหน้าอย่าลับหลัง
มัวส่วนตัวเบื่อเหลือกาลัง เกลียดชังการเล่นเห็นแก่ตัว
ฮึม ฮึม ฮึม ฮึม
เล่นรวมกาลังกันทั้งพวก เอาชัยสะดวกมิใช่ชั่ว
ไม่ว่างานหรือเล่นเป็นไม่กลัว ร่วมมือกันทั่วก็ไชโย
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๒๘
เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมทางพลศึกษา
อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอย่างถูกต้องตามสังคมและวัฒนธรรมในการเล่นและดูกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้กาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๒๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นไป
ข้อ ๓
ให้ยกเลิกข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียน พ.ศ.
๒๕๑๒
บรรดาระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในระเบียนบี้
หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔
ให้อธิบดีกรมพลศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจในการ
ออกประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโรงเรียนทุกชนิด
หมวด ๑
หน้าที่ของโรงเรียน
ข้อ ๕
โรงเรียนมีหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตามโอกาส
ต่อไปนี้
๕.๑ แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
๕.๒ แข่งขันกีฬาฉันท์มิตรกับโรงเรียนอื่น
๕.๓ แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนที่กรมพลศึกษา เขตการศึกษา จังหวัด อาเภอ
ตาบล หรือหมู่บ้านจัดขึน้
๕.๔ แข่งขันกีฬาที่สมาคมกีฬา ชมรมกีฬา สโมสร กลุ่มบุคคล วัด ชุมชน
หน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น
ข้อ ๖
ให้โรงเรียนที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน แต่งตั้งครูประจาการของโรงเรียนเป็น
ผู้จัดการทีม ๑ คน ทาหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗
ให้โรงเรียนจัดครูทาหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าชม
การแข่งขัน ประจาอยู่ที่สนามการแข่งขันจนกว่านักเรียน นักศึกษา ของตน
กลับบ้านหมด ในอัตราส่วนครู ๑ คน ต่อ นักเรียน ๔๕ คน
ข้อ ๘ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ให้ผู้อานวยการโรงเรียน อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนของโรงเรียน ที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็น
กรรมการดาเนินการแข่งขันโดยตาแหน่ง มีหน้าที่ควบคุมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา ที่เข้าแข่งขัน และชมการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-๒ข้อ ๙

ให้โรงเรียนดาเนินการอบรมนักเรียน นักศึกษา ให้เข้าใจถึงความมุ่งหมาย และ
เจตนารมณ์ของการกีฬา พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องด้วย
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่โรงเรียนได้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ไปแล้ว โรงเรียนต้องส่ง
นักเรียน นักศึกษา ไปแข่งขันตลอดระยะเวลาการแข่งขัน และห้ามมิให้จ่ายเงิน
รางวัลสินจ้างให้แก่ผู้เข้าแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการกระทาที่ผิดเจตนารมณ์
ของสถานภาพของการเป็นนักกีฬาสมัครเล่น
ข้อ ๑๑
ในกรณีที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิดในคราวเดียวกัน และได้กาหนดเวลาการ
แข่งขัน
ไว้ในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ถ้าโรงเรียนส่งนักกีฬาคนเดียวเข้าแข่งขันกีฬา
หลายชนิด ให้โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการส่งนักกีฬาของโรงเรียน นั้น
เข้าแข่งขันเอง โดยยึดถือเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนดไว้เป็นหลัก
หมวด ๒
นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน
ข้อ ๑๒
นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าแข่งขันกีฬาโรงเรียน ต้องเป็นนักกีฬาสมัครเล่นตาม
ข้อบังคับของกรมพลศึกษา ว่าด้วยสถานภาพนักกีฬาสมัครเล่น พุทธศักราช 2481
ข้อ ๑๓ ผู้
เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
ข้อ ๑๔ การแบ่งรุ่นนักกีฬาเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนประจาปีการศึกษา

ข้อ ๑๕

ข้อ ๑๖

หมวด ๓
การรักษาพยาบาล
ในระหว่างที่มีการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ให้ผู้ดาเนินการแข่งขันจัดแพทย์หรือ
พยาบาลไปประจา ณ สนามแข่งขัน หากนักกีฬาที่เข้าแข่งขันได้รับบาดเจ็บ
ในระหว่างการแข่งขัน ให้แพทย์หรือพยาบาลที่ประจาสนามแข่งขันทาการรักษา
พยาบาล ในกรณีที่การรักษาพยาบาลต้องใช้เครื่องมือพิเศษ หรือแพทย์ผู้ชานาญการ
โดยเฉพาะ หรือจะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ให้ผู้ดาเนินการ
แข่งขันส่งนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บไปรับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลของรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ราชการอนุญาตให้เบิกได้ ทั้งนี้ผู้ดาเนินการแข่งขัน
จะรับผิดชอบค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาลภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
ในกรณีที่แพทย์หรือพยาบาลประจาสนามแข่งขัน ได้ตรวจพบว่านักกีฬาผู้เข้แข่
า งขัน
มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีร่างกายไม่สมบูรณ์ หรือบาดเจ็บจากการแข่งขันจนไม่
สามารถเข้าแข่งขันต่อไปได้ แพทย์หรือพยาบาลประจาสนามแข่งขันมีอานาจ
สั่งห้ามมิให้นักกีฬาผู้นั้นเข้าแข่งขันหรือหยุดพักการแข่งขันทันที

-๓หมวด ๔
การประท้วง
ข้อ ๑๗
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการรับคาประท้วง มีจานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ทาหน้าที่รับและพิจารณาตัดสินคาประท้วง
ข้อ ๑๘
คาประท้วงต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อความชัดเจน สมบูรณ์ และต้อง
มีพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๙ การยื่นคาประท้วง ให้บุคคลผู้ดารงตาแหน่งต่อไปนี้ คือ ผู้อานวยการโรงเรียน หรือ
อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เป็นผู้ลงนาม
ในคาประท้วง การยื่นคาประท้วงเพื่อจุดประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขัน
ให้ยื่นคาประท้วงภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีที่
เป็นวันหยุดราชการ ให้ยื่นคาประท้วงภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันแรกที่เปิด
ทาการใหม่ คาตัดสินของคณะกรรมการรับคาประท้วงให้ถือเป็นเด็ดขาด
จะอุทธรณ์มิได้
หมวด ๕
การรักษาระเบียบ
ข้อ ๒๐
ให้โรงเรียนที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันยึดถือระเบียบเป็นหลัก หากโรงเรียนใดกระทา
การอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ให้ลงโทษตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ ว่ากล่าวตักเตือน
๒๐.๒ ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
๒๐.๓
ดาเนินการลงโทษโดยห้ามส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีกาหนด
ระยะเวลา และแจ้งให้กรมเจ้าสังกัดทราบ
๒๐.๔ งดสิทธิ์อันโรงเรียนพึงได้รับ
๒๐.๕ ดาเนินคดีทางอาญา ในกรณีที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘
ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบจังหวัดอ่างทอง
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒
**********************
เพื่อให้การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ อันเป็น
ส่วนหนึ่งของการพลศึกษา เพื่อให้การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียน ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และเหมาะสม อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๒๘ จังหวัดอ่างทอง จึงได้กาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบจังหวัดอ่างทอง ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา ระหว่างโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓
ให้ยกเลิกระเบียบจังหวัดอ่างทอง ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาข้อบังคับ หรือประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑
นักเรียน หมายถึง บุคคลซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งสายสามัญ และสายอาชีวศึกษาของโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเอกชน
๔.๒ โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไปนี้
๔.๒.๑ โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๒.๒
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ใช้เฉพาะ
หลักสูตรไม่เกิน ปวช. เท่านั้น)
๔.๒.๓
โรงเรียนในสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดอ่างทอง
๔.๒.๔ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล หรือกลุ่มโรงเรียนในเทศบาลนั้น ๆ
๔.๒.๕ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๕.๑
ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน หรือสถานศึกษา นั้น
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนภาคต้น และมีอายุไม่เกินชนิด
กีฬา ประเภทกีฬารุ่น

-๒-

๕.๒

นักเรียน นักศึกษา คนหนึ่ง จะส่งชื่อเข้าแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่น ของกีฬา
ประเภทนั้น ๆ แต่สามารถเล่นกีฬาได้หลายชนิดในรุ่นเดียวกัน
๕.๓ นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ หรือมีชื่ออยู่ ๒ โรงเรียน หรือสถาบัน
ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน
นักเรียน นักศึกษา ที่มีชื่อหรือเคยมีชื่อ หรือมีรูปถ่าย หรือมีหลักฐานอื่นใด
ที่แสดงว่าเป็นผู้เล่นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใดก็ตาม ไม่มีสิทธิ์สมัคร
เข้าแข่งขัน
๕.๕ โรงเรียน หรือสถานศึกษา จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้รุ่นละ ๑ ทีม ของกีฬา

๕.๔

ประเภทนัน้ ๆ
ข้อ ๖
ให้โรงเรียน สถานศึกษา นักกีฬาคนใด หรือทีมใดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนที่จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้จัด ตามระเบียบนี้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๒๘ และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนของแต่ละปี อย่างเคร่งครัด ถ้าหากโรงเรียน นักศึกษา นักกีฬาคนใด หรือ
ทีมใดกระทาการ หรืองดเว้นการกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศและข้อบังคับดังกล่าว
จังหวัดอ่างทอง กาหนดโทษไว้ดังนี้
๖.๑ ว่ากล่าวตักเตือน
๖.๒ ให้ปรับโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นเป็นแพ้ และตัดสิทธิ์มิให้ส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกชนิดที่จังหวัดอ่างทองเป็นผู้จัด เป็นเวลาไม่เกิน
๒ ปี ทั้งนี้ โดยไม่นับรวมปีที่จัดการแข่งขันนั้นด้วย
๖.๓ ห้ามนักกีฬาผู้ทาผิดระเบียบนี้ สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกชนิดที่จังหวัด
อ่างทอง เป็นผู้จัด เป็นเวลา ๒ ปี และตลอดปีที่จัดการแข่งขันโดยไม่คานึงถึง
สังกัดว่าจะมีการย้ายสังกัดหรือไม่ และอาจถูกดาเนินคดีอาญาด้วย
๖.๔ จังหวัดอ่างทอง สามารถดาเนินคดีอาญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารโรงเรียน
หรือสถานศึกษา ในความผิดบางประเภท และรายงานไปยังกรมเจ้าสังกัด
เพื่อพิจารณาดาเนินการทางวินัยต่อไป
ข้อ ๗ การสมัครเข้าแข่งขัน
๗.๑
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ที่จะส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน ให้ไปรับระเบียบ
การแข่งขันและใบสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
๗.๒ กาหนดการรับสมัคร แจ้งอยู่ในประกาศว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระหว่างโรงเรียนของแต่ละปี

-๓-

๗.๓ ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าแข่งขัน โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องนาหลักฐาน
การสมัครเข้าแข่งขันต่อไปนี้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง คือ
๗.๓.๑ หนังสือนาส่งสมัครเข้าแข่งขัน (เอกสารหมายเลข ๑)
๗.๓.๒ บัญชีรายชื่อนักกีฬา (เอกสารหมายเลข ๒)
๗.๓.๓ ทะเบียนแผงรูปนักกีฬาติดรูปถ่าย ๑ รูป (เอกสารหมายเลข ๓)
๗.๔ เมื่อพ้นกาหนดเวลารับสมัครในวันสุดท้ายของการรับสมัครกีฬา
ประเภทนัน้ ๆ แล้วหากหลักฐานการสมัครไม่ครบให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์
การสมัครในปีนั้น หากปรากฏว่าเอกสารใด ๆ เป็นเท็จไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดอ่างทอง ตรวจพบเมื่อวัน เวลา หรือวิธีใดก็ตาม ผู้ลงนาม
ในใบสมัครต้องรับผิดชอบ โดยจะอ้างว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ตนประพฤติผิด
ระเบียบดังกล่าว มิได้ และ จังหวัดอ่างทองจะถือว่าการสมัครครั้งนั้น โมฆะ
ตั้งแต่วันสมัครจังหวัดอ่างทอง สามารถพิจารณาความผิด และลงโทษ
ตามความในข้อ ๖ แห่งระเบียบนี้ได้
ข้อ ๘ การแบ่งรุ่นนักกีฬา ชาย – หญิง เพื่อเข้าแข่งขันโดยถืออายุเป็นเกณฑ์
แบ่งออกเป็น ๔ รุ่น คือ
๘.๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
๘.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
๘.๓ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
๘.๔ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
ยกเว้น เซปักตะกร้อ หญิง, ฟุตบอล หญิง แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา
,
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ ๙ ให้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนของแต่ละปี ทั้งนี้
โดยกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันไว้ด้วย สาหรับการจัดการแข่งขัน
และกาหนดการแข่งขันชนิดกีฬา ประเภทกีฬา รุ่น การแบ่งกลุ่มการแข่งขันและกลุ่มโรงเรียน ได้กาหนด
รายละเอียดไว้ในประกาศจังหวัดอ่างทอง ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนของแต่ละปี
ข้อ ๑๐ การรักษามารยาท
๑๐.๑ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ต้องยอมรับคาตัดสินในการแข่งขัน
ครั้ง นั้น ๆ
๑๐.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องประพฤติตน
ให้เหมาะสมกับเป็นเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ดี กับต้องปฏิบัติตามระเบียบ
และ กติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด

-๔-

๑๐.๓ ในวันแข่งขัน นักกีฬาคนใด หรือทีมใด ที่มีเจตนาที่จะไม่ลงสนามแข่งขัน
หรือมีเจตนาที่จะผละออกจากการแข่งขัน และมีเจตนาที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน
ต่อไป ถือว่าเป็นการผิดมารยาทนักกีฬาอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๑ การประท้วง
โรงเรียน หรือสถานศึกษา ที่มีความประสงค์จะประท้วงให้ปฏิบัติดังนี้
๑๑.๑
การยื่นประท้วงให้บุคคลดารงตาแหน่งต่อไปนี้ คือ ผู้อานวยการโรงเรียน
หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็น
ลายลักษณ์อักษร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากบุคคล ดังกล่าว
เป็นผู้ลงนามในคาประท้วง และยื่นต่อคณะกรรมการรับคาประท้วง ในวัน
เวลาราชการ พร้อมเงินค้าประกันคาประท้วง ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
(สามพันบาทถ้วน) ถ้าผลการประท้วงเป็นความจริงให้คืนเงินประกัน
คาประท้วง ถ้าไม่เป็นความจริงให้ริบเงินประกันคาประท้วงนั้น และ
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดอ่างทอง
๑๑.๒ คาประท้วงต้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อความชัดเจนสมบูรณ์ และ
ต้อง มีพยานหลักฐานประกอบคาประท้วงด้วย
๑๑.๓
ระหว่างที่มีการประท้วง การแข่งขันจะดาเนินการต่อไปตามกาหนดการ
ที่วางไว้ โดยไม่หยุดชะงัก
๑๑.๔
คาตัดสินของคณะกรรมการรับคาประท้วงให้ถือเป็นเด็ดขาด จะอุทธรณ์มิได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายวิศว ศะศิสมิต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แบบสรุปประเภทกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗
กลุ่มโรงเรียน.......................................................
ที่
ประเภทกีฬา
ประถม ประถม
ม.ต้น
ประถม
ประถม
ม.ต้น
๑๐ ปี
๑๒ ปี
(ชาย)
๑๐ ปี
๑๒ ปี
(หญิง)
(ชาย)
(ชาย)
(หญิง)
(หญิง)
๑

ฟุตบอล

๒

วอลเลย์บอล

๓

บาสเกตบอล

๔

แชร์บอล

๕

เซปักตะกร้อ

๑๐ ปี (ชาย)

๑๒ ปี (ชาย)

กีฬาเปตอง
ม.ต้น (ชาย)
๑๐ ปี (หญิง)

๑๒ ปี (หญิง)

ม.ต้น (หญิง)

เดี่ยว คู่ ทีม เดี่ยว คู่ ทีม เดี่ยว คู่ ทีม เดี่ยว คู่ ทีม เดี่ยว คู่ ทีม เดี่ยว คู่ ทีม
กีฬาเทเบิลเทนนิส
๑๐ ปี (ชาย)
เดี่ยว

คู่

๑๒ ปี (ชาย)

คู่ผสม เดี่ยว

ม.ต้น (ชาย)

คู่ คู่ผสม เดี่ยว คู่

คู่ผสม

๑๐ ปี
(หญิง)
เดี่ยว คู่

๑๒ ปี
(หญิง)
เดี่ยว คู่

ม.ต้น (หญิง)
เดี่ยว

ขอรับรองว่ามีความประสงค์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามประเภทกีฬาดังกล่าวข้างต้น
ลงชื่อ............................................................
ประธานกลุม่ โรงเรียน..........................................

หมายเหตุ : ๑. โปรดทาเครื่องหมาย  ตามประเภทกีฬาที่กลุ่มโรงเรียนสมัครเข้าแข่งขันฯ
๒. พื้นที่
หมายถึง ไม่จัดการแข่งขันในรุ่นอายุนั้น

คู่

ใบสมัคร
การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอ่างทอง ประจาปี 2557
ประเภทกีฬา…………………………………………..
กลุ่มโรงเรียน.......................................................................
รุ่นอายุไม่เกิน………….ปี
ชาย
หญิง
รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชาย
หญิง

โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

หมายเหตุ เอกสารการสมัคร
หนังสือนาส่งเข้าแข่งขัน
(เอกสารหมายเลข 1)
บัญชีรายชื่อนักกีฬา
(เอกสารหมายเลข 2)
ทะเบียนแผงรูปนักกีฬา
(เอกสารหมายเลข 3)
สานาบัตรประชาชนนักกีฬาทุกคน

เอกสารหมายเลข 1

ที่

โรงเรียน......................................................
วันที่…………เดือน…………………พ.ศ………….…….

เรื่อง ขอสมัครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี 2557
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ด้วยโรงเรียน…………………………………………………………. สังกัดกลุ่มโรงเรียน...................................
.............……………………………..ตั้งอยู่ที่ตาบล………..………………….. ……อาเภอ………………..………..จังหวัดอ่างทอง
เบอร์โทรศัพท์…………………………..มีความประสงค์ขอส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทกีฬา………………………..………

รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภททีม
ชาย หญิง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ประจาปี 255 6 และขอรับรองว่ารูปถ่ายของนักกีฬาและรายละเอียดต่าง ๆ ของนักกีฬา ตลอดจนบัญชี
รายชื่อที่แนบมาด้วยนี้ถูกต้อง ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อ่างทอง
เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี 2557 ทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(………………………………………)
ผู้อานวยการโรงเรียน....................................................
หมายเหตุ เอกสารการสมัครของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้มีอานาจ
เป็นผู้ลงนามตามระเบียบราชการเท่านั้น เป็นผู้ลงนาม
ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับสมัคร
(……………………………………….)
วันที่………….เดือน…………………..พ.ศ……….

เอกสารหมายเลข 2

รายชื่อนักกีฬา………………………….
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี 2557
รุ่นอายุไม่เกิน…………..ปี

ชาย หญิง
ชาย หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน…………..ปี
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………สังกัดกลุ่มโรงเรียน...................................................
ที่
ชื่อ - สกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
หมายเหตุ

ลงชื่อ……………………………………………ผู้ฝึกสอน
(……………………………………….)
หมายเลขโทรศัพท์............................................................
ลงชื่อ……………………………………………นายทะเบียนโรงเรียน
(……………………………………….)
ขอรับรองว่าบัญชีรายชื่อ และวันเดือนปีเกิดของนักกีฬาข้างต้นนี้ เป็นจริงทุกประการ ประทับตราไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ………………………………………….
(……………………………………….)
ผู้อานวยการโรงเรียน
...............................................

หมายเหตุ : ใช้กับทุกชนิดกีฬา ยกเว้น กรีฑา

เอกสารหมายเลข 3

ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา…………………..……………….รุ่น………………………………..………. ชาย หญิง
ของโรงเรียน…………………….………………………….สังกัดกลุ่มโรงเรียน..................................................................

ชื่อ………………..
สกุล………………
เกิดปี…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
เกิดปี…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
เกิดปี…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
เกิดปี…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
เกิดปี…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
เกิดปี…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
เกิดปี…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
เกิดปี…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
เกิดปี…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
เกิดปี…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ขอรับรองว่ารูปถ่ายนักกีฬา ชื่อ สกุลและรุ่นอายุของนักกีฬาข้างบนนี้เป็นจริงทุกประการ และประทับตราไว้เป็นสาคัญ

ลงชื่อ…………………………………………
(…………………………………………)
ผู้อานวยการโรงเรียน………………………………..

หมายเหตุ : ใช้กับทุกชนิดกีฬา ยกเว้น เทเบิลเทนนิส เปตอง และ กรีฑา

ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา เปตอง รุ่นอายุ………………………..……… ชาย หญิง
ของโรงเรียน……………….………………………………..กลุ่มโรงเรียน..................................................
ประเภทบุคคล
ประเภทเดี่ยว

ประเภทคู่

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ประเภททีม

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ขอรับรองว่ารูปถ่ายนักกีฬาชื่อ สกุลและรุ่นอายุของนักกีฬาข้างบนนี้เป็นจริงทุกประการและประทับตราไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ………………..………………………….
(…………………………………………..)
ผู้อานวยการโรงเรียน..............................................

ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา เทเบิลเทนนิส รุ่นอายุ………..……………..…… ชาย หญิง
ของโรงเรียน……………….………………………………..กลุ่มโรงเรียน..................................................
ประเภทเดี่ยว

ประเภทคู่

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ประเภทคู่ผสม

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ชื่อ………………..
สกุล………………
ปีเกิด…………….

ขอรับรองว่ารูปถ่ายนักกีฬาชื่อ สกุลและรุ่นอายุของนักกีฬาข้างบนนี้เป็นจริงทุกประการและประทับตราไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ………………..………………………….
(…………………………………………..)
ผู้อานวยการโรงเรียน..............................................

แบบสรุปประเภทกรีฑาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗
กลุ่มโรงเรียน.......................................................

รุ่นอายุ
ประเภท
๑. วิ่ง ๖๐ เมตร
๒. วิ่ง ๘๐ เมตร
๓. วิ่ง ๑๐๐ เมตร
๔. วิ่ง ๒๐๐ เมตร
๕. วิ่ง ๔๐๐ เมตร
๖. วิ่ง ๘๐๐ เมตร
๗. วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร
๘. วิ่ง ผลัด ๘ x ๕๐ เมตร
๙. วิ่งผลัด ๕ x ๘๐ เมตร
๑๐. วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร
๑๐๑ วิ่งผลัด ๔ x ๒๐๐ เมตร
๑๒. วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร
๑๓. วิ่งกระโดดไกล
๑๔. วิ่งกระโดดสูง
๑๕. ทุ่มลูกน้าหนัก ๔.๐๐ กก.
๑๖. ทุ่มลูกน้าหนัก ๕.๔๕ กก.
๑๗. ขว้างจักร ๑ กก.
๑๘. ขว้างจักร ๒ กก.
๑๙. เขย่งก้าวกระโดด
๒๐. พุ่งแหลน

ไม่เกิน ๑๐ ปี
ชาย
หญิง

ไม่เกิน ๑๒ ปี
ชาย
หญิง

มัธยมต้น
ชาย
หญิง

ขอรับรองว่ามีความประสงค์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามประเภทกีฬาดังกล่าวข้างต้น
ลงชื่อ............................................................
ประธานกลุม่ โรงเรียน..........................................

หมายเหตุ : ๑. โปรดทาเครื่องหมาย  ตามประเภทกรีฑาที่กลุ่มโรงเรียนสมัครเข้าแข่งขันฯ
๒. พื้นที่
หมายถึง ไม่จัดการแข่งขันในรุ่นอายุนั้น

รายชื่อนักกรีฑา
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี 2557
รุ่น...................................………….. ชาย หญิง
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………… กลุ่มโรงเรียน...............................................................
ลาดับที่
1

รายการ

ชื่อนักกรีฑา

วัน เดือน ปีเกิด

วิ่ง 60 เมตร

1………………………………………
2………………………………………

……………………
……………………

วิ่ง 80 เมตร

1………………………………………
2………………………………………

……………………
……………………

3

วิ่ง 100 เมตร

1………………………………………
2………………………………………

……………………
……………………

4

วิ่ง 200 เมตร

1………………………………………
2………………………………………

……………………
……………………

5

วิ่ง 400 เมตร

1………………………………………
2………………………………………

……………………
……………………

6

วิ่ง 800 เมตร

1………………………………………
2………………………………………

……………………
……………………

7

วิ่ง 1,500 เมตร

1………………………………………
2………………………………………

……………………
……………………

8

วิ่งผลัด 8 X 50 เมตร

1………………………………………
2………………………………………
3………………………………………
4………………………………………
5………………………………………
6………………………………………
7. …………………………………….
8. …………………………………….
9. …………………………………….
10. …………………………………..
-2-

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

ลาดับที่

รายการ

2

ชื่อนักกรีฑา

วัน เดือน ปีเกิด

9

วิ่งผลัด 5 X 80 เมตร

1………………………………………
2………………………………………
3………………………………………
4………………………………………
5………………………………………
6………………………………………
7. …………………………………….

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

10

วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร 1………………………………………
2………………………………………
3………………………………………
4………………………………………
5………………………………………
6………………………………………

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

11

วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร 1………………………………………
2………………………………………
3………………………………………
4………………………………………
5………………………………………
6………………………………………

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

12

วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร 1………………………………………
2………………………………………
3………………………………………
4………………………………………
5………………………………………
6………………………………………

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

13

วิ่งกระโดดไกล

1………………………………………
2………………………………………

…………………..
…………………..

14

วิ่งกระโดดสูง

1………………………………………
2………………………………………
-3-

…………………..
…………………..

ลาดับที่

รายการ

ชื่อนักกรีฑา

วัน เดือน ปีเกิด

15

ทุ่มลูกน้าหนัก 4.00 ก.ก. 1………………………………………
2………………………………………

…………………..
…………………..

16

ทุ่มลูกน้าหนัก 5.45 ก.ก. 1………………………………………
2………………………………………

…………………..
…………………..

17

ขว้างจักร 1 ก.ก.

1………………………………………
2………………………………………

…………………..
…………………..

18

ขว้างจักร 2 ก.ก.

1………………………………………
2………………………………………

…………………..
…………………..

19

เขย่งก้าวกระโดด

1………………………………………
2………………………………………

…………………..
…………………..

20

พุ่งแหลน

1………………………………………
2………………………………………

…………………..
…………………..

ลงชื่อ…………………………………….ผู้ฝึกสอน
(…………..………………………….)
หมายเลขโทรศัพท์......................................................
ลงชื่อ…………………………………….นายทะเบียนโรงเรียน
(…………………………………….)
ขอรับรองว่าบัญชีรายชื่อ และวันเดือนปีเกิดของนักกีฬาข้างต้นนี้ เป็นจริงทุกประการ ประทับตราไว้เป็นสาคัญ

ลงชื่อ……………………………………..
(…………….……………………….)
ผู้อานวยการโรงเรียน………….………………………….

ทะเบียนภาพถ่ายนักกรีฑา
ชื่อสถานศึกษา………………………………………กลุ่มโรงเรียน.....................................
รุ่น.....................................…………. ชาย หญิง
*********************
ทะเบียนประเภท ลู่
1. วิ่ง 60 เมตร
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
2. วิ่ง 80 เมตร
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
3. วิ่ง 100 เมตร
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ว/ด/ป…………………

สกุล…………….…….
ว/ด/ป…………………
4. วิ่ง 200 เมตร
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
5. วิ่ง 400 เมตร
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ว/ด/ป…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ว/ด/ป…………………
-2-

หมายเลข………

6. วิ่ง 800 เมตร
หมายเลข……….

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ว/ด/ป…………………
7. วิ่ง 1,500 เมตร
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
8. วิ่งผลัด 8 X 50 เมตร
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

หมายเลข………

หมายเลข……….
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

หมายเลข………

หมายเลข……….
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

หมายเลข………

หมายเลข……….
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

หมายเลข………

หมายเลข……….
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
-39. วิ่งผลัด 5 X 80 เมตร
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
หมายเลข………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
หมายเลข……….

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

หมายเลข………
หมายเลข……….
หมายเลข................
ชื่อ…………………….
ชื่อ…………………….
ชื่อ.............................
สกุล…………….…….
สกุล…………….…….
สกุล..........................
ปีเกิด.…………………
ปีเกิด……..……………
ปีเกิด.........................
10. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
หมายเลข………
หมายเลข……….
หมายเลข................
ชื่อ…………………….
ชื่อ…………………….
ชื่อ.............................
สกุล…………….…….
สกุล…………….…….
สกุล..........................
ปีเกิด.…………………
ปีเกิด……..……………
ปีเกิด.........................
หมายเลข………
หมายเลข……….
หมายเลข................
ชื่อ…………………….
ชื่อ…………………….
ชื่อ.............................
สกุล…………….…….
สกุล…………….…….
สกุล..........................
ปีเกิด.…………………
ปีเกิด……..……………
ปีเกิด.........................
11. วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร
หมายเลข………
หมายเลข……….
หมายเลข................
ชื่อ…………………….
ชื่อ…………………….
ชื่อ.............................
สกุล…………….…….
สกุล…………….…….
สกุล..........................
ปีเกิด.…………………
ปีเกิด……..……………
ปีเกิด.........................
หมายเลข………
หมายเลข……….
หมายเลข................
ชื่อ…………………….
ชื่อ…………………….
ชื่อ.............................
สกุล…………….…….
สกุล…………….…….
สกุล..........................
ปีเกิด.…………………
ปีเกิด……..……………
ปีเกิด........................
-412. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
หมายเลข………
หมายเลข……….
หมายเลข................
ชื่อ…………………….
ชื่อ…………………….
ชื่อ.............................
สกุล…………….…….
สกุล…………….…….
สกุล..........................
ปีเกิด.…………………
ปีเกิด……..……………
ปีเกิด.........................
หมายเลข………
หมายเลข……….
หมายเลข................
ชื่อ…………………….
ชื่อ…………………….
ชื่อ.............................
สกุล…………….…….
สกุล…………….…….
สกุล..........................
ปีเกิด.…………………

ปีเกิด……..……………

ปีเกิด......................

ทะเบียนประเภท ลาน
13. วิ่งกระโดดไกล
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….

ชื่อ…………………….

สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
14. วิ่งกระโดดสูง
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
15. ทุ่มน้าหนัก 4.00 กก.
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
16. ทุ่มน้าหนัก 5.45 กก.
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
-517. ขว้างจักร 1 กก.
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
18. ขว้างจักร 2 กก.
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
19. เขย่งก้าวกระโดด
หมายเลข……….

หมายเลข………
ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ชื่อ…………………….
สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………
20. พุ่งเหลน

หมายเลข………

หมายเลข……….
ชื่อ…………………….

ชื่อ…………………….

สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

สกุล…………….…….
ปีเกิด…………………

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ฝึกสอน
(……………………..…………….)
หมายเลขโทรศัพท์.................................................
ลงชื่อ………………….…………………….นายทะเบียนโรงเรียน
(……………………………………….)
ขอรับรองว่าบัญชีรายชื่อ และวันเดือนปีเกิดของนักกีฬาข้างต้นนี้ เป็นจริงทุกประการ ประทับตราไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ………………….……………………..
(……………………………………….)
ผู้อานวยการโรงเรียน………….……………………..

กาหนดการ
การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
*********************
วันที่

เวลา

รายการ

๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกีฬาฟุตบอล ,วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , เปตอง, เทเบิลเทนนิส,
แชร์บอล
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกีฬาฟุตบอล ,วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , เปตอง, เทเบิลเทนนิส,
แชร์บอล
๓๐ ก.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกีฬาฟุตบอล ,วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , เปตอง, เทเบิลเทนนิส,
แชร์บอล
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกีฬาฟุตบอล ,วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , เปตอง, เทเบิลเทนนิส,
บาสเกตบอล
๑ ส.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกีฬาฟุตบอล ,วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , เปตอง, เทเบิลเทนนิส,
บาสเกตบอล
๒ ส.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกีฬาฟุตบอล ,วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , เปตอง, เทเบิลเทนนิส,
บาสเกตบอล
๓ ส.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกีฬาฟุตบอล ,วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , เปตอง, เทเบิลเทนนิส,
บาสเกตบอล
๔ ส.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขันฯ
๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกรีฑา
๕ ส.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกรีฑา
๖ ส.ค. ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกรีฑา

หมายเหตุ : ๑. การแข่งขันกีฬา และกรีฑา ทุกประเภทกีฬา จัดมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล
ณ สนามแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด
๒. พิธีเปิดการแข่งขันฯวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
๓. กีฬาเทเบิลเทนนิส จัดการแข่งขันที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดไชโย

