
 

 
 

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนตำบลบ่อทอง  ประจำปี 2563 

วันท่ี 10-12  พฤศจิกายน  2563  ณ สนามโรงเรยีนบ้านแพะ 
…………………………….. 

เวลา 07.30 น. นักกีฬาพร้อมกันที่ สีแ่ยกบ้านแพะ และจัดขบวนพาเหรดดังน้ี 
1. โรงเรียนบ้านแสนขัน 
2. โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
3. โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฏร์รังสรรค์) 
4. โรงเรียนบ้านวังเบนภูธรอุปถัมภ์ 
5. โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 
6. โรงเรียนบ้านแพะ 

เวลา 08.30 น.      -     เคลือ่นขบวนพาเหรดตามถนนสู่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแพะ 
เวลา 09.30 น. -    เข้าสูสนามโรงเรียนแล้วเดินตรงเข้าสู่สนามเดินเคารพประธาน( นายอาคม สีพิมพ์สอ  

รอง ผอ.สพป.อต. เขต 1 ) ในพิธีเข้าสู่จุดที่กำหนด 
- หมู่ธงนักกีฬาต้ังแถวด้านหน้าหมู่แถวนักกีฬา (ครูสุรชาติ เกิดอ่วม นักกีฬาอาวุโส นำแถว) 
- ตัวแทนนักกีฬาเตรียมเชิญธงชาติและธงกีฬาของทุกโรงเรียน  
- นายคณิต ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าว

รายงานการแข่งขันกีฬา – กรฑีานักเรียน บ่อทองเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2563 
- ประธานในพิธีกล่าวตอบ (เปิดเพลงมหาฤกษ์) 
- ผู้ควบคุมขบวนนักกีฬาสั่งนักกีฬาทั้งหมด “กลับหลังหัน” 
- เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (เปิดเพลงชาติ) 
- เชิญธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา (เปิดเพลงกราวกีฬา) 
- นักกีฬาว่ิงคบเพลิง ว่ิงคบเพลิงเข้าสู่สนาม 
- นักกีฬาอาวุโสกล่าวคำปฏิญาณ ให้นักกีฬาทกุคนกล่าวตาม 
- ขบวนนักกีฬาแต่ละโรงเรียนเข้าประจำหน่วยของตนเอง..................เสร็จพิธี 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนตำบลบ่อทอง  ประจำปี 2563 
วันท่ี 12  พฤศจิกายน  2563  ณ สนามโรงเรียนบ้านแพะ 

…………………………….. 
 

- ขบวนนักกีฬาและขบวนพาเหรดตั้งแถวในสนามเช่นเดียวกับพิธีเปิด 
- ประธานในพิธีมาถึง (เปิดเพลงมหาฤกษ์) 
- ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานสรุปผลการแข่งขัน 
- ประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน 
- ผู้ควบคุมแถวสัง่”กลับหลังหัน” 
- เชิญธงชาติลง(เปิดเพลงชาติ) 
- เชิญธงกีฬาของทุกโรงเรียน ลงสู่ยอดเสา(เปิดเพลงกราวกีฬา) 
- นักกีฬาทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี(เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 -   ขบวนนักกีฬาและขบวนพาเหรดเดินออกนอกสนาม 
-    เสรจ็พิธีปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน นักเรียนตำบลบ่อทอง ประจำปี 2563 

  
……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน 
1. กีฬาฟุตบอล 7 คน 

- ระดบัประถมปลาย (ป.4-6) ชาย-หญิง 
2. กีฬาฟุตบอล (5 คน) 

- ระดบัประถมต้น ชาย(ป.1-3)  
3. กีฬาวอลเลย์บอล 

- ระดบัประถม ระดับมัธยม(ม.1-3) ชาย-หญิง 
4. เซปัคตะกร้อ 

- ระดบัประถม ระดับมัธยม(ม.1-3) ชาย-หญิง 
5. กีฬาเปตอง 

- ระดบัประถม ระดับมัธยม(ม.1-3) ชาย-หญิง 
6. กีฬาว่ิงเปี้ยว 

- ระดบัอนุบาล , ระดบัประถมต้น (ป.1-3) 
7. กรีฑา 

- ระดบัอนุบาล – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผลการจับสลากแบ่งสาย กีฬาฟุตบอล 5 คน 
ระดับ.........ประถมต้น ชาย ป.1-3................. 

ทีม สาย A สาย B หมายเหตุ 
1 บ้านท่าช้าง   
2 บ้านวังเบนฯ   
3 - บ้านน้ำลอกฯ  
4  บ้านแสนขัน  

 
ผลการจับสลากแบ่งสาย กีฬาฟุตบอล 7 คน 

ระดับ.........ประถมปลาย ชาย ป.4-6................. 
ทีม สาย A สาย B หมายเหตุ 
1 บ้านน้ำลอกฯ   
2 บ้านแสนขัน   
3 - บ้านแพะ  
4  บ้านวังเบนฯ  

ระดับ.........ประถมปลาย หญิง ป.4-6................. 
ทีม สาย A สาย B หมายเหตุ 
1 บ้านน้ำลอกฯ   
2 บ้านวังเบนฯ   
3 - บ้านแพะ  
4  บ้านแสนขัน  

 
ผลการจับสลากแบ่งสาย กีฬาฟุตบอล 7 คน 

ระดับ.........มัธยม..ชาย-หญิง............. 
ทีม โรงเรียน หมายเหตุ 
1 บ้านแพะ  
2 บ้านวังเบนฯ  
3 บ้านวังปรากฏ  

 
 

 
 



 

 
ผลการจับฉลากแบ่งสาย กีฬาวอลเลย์ 

ระดับ.....ประถม (ป.4-6 ชาย)… 
ลำดับ
ที่ 

ชื่อโรงเรียน หมายเหตุ  

1 บ้านแพะ  
2 บ้านแสนขัน  
3 บ้านน้ำลอกฯ  

   

 
ระดับ.....ประถม (ป.4-6 หญิง)… 

ทีม สาย A สาย B หมายเหตุ 
1 บ้านแสนขัน   
2 บ้านแพะ   
3 - บ้านวังเบน  
4  บ้านน้ำลอกฯ  

 
ระดับมัธยมศกึษา ม.1-3 

ทีม โรงเรียน หมายเหตุ 
1 บ้านแพะ  
2 บ้านวังเบนฯ  
3 บ้านวังปรากฏ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผลการจับฉลากแบ่งสาย กีฬาเซปัคตะกร้อ 

ระดับประถม ชาย 
ลำดับ
ที่ 

ชื่อโรงเรียน สาย  A สาย  B 

1 บ้านแสนขัน /  
2 บ้านน้ำลอกฯ /  
3 บ้านแพะ /  
4 บ้านท่าช้าง  / 
5 บ้านวังเบน  / 

 
ระดับประถม หญิง 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโรงเรียน สาย  A 

1 บ้านแสนขัน / 
2 บ้านวังเบนฯ / 
3 บ้านน้ำลอกฯ / 

 
ระดับ.........มัธยม..ชาย-หญิง.............. 

ทีม โรงเรียน หมายเหตุ 
1 บ้านแพะ  
2 บ้านวังเบนฯ  
3 บ้านวังปรากฏ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ผลการจับฉลากแบ่งสาย กีฬาเปตอง 

ระดับประถม ชาย 
ลำดับที ่ ชื่อโรงเรียน สาย  A สาย  B 

1 บ้านน้ำลอกฯ /  
2 บ้านแพะ /  
3 บ้านวังเบนฯ /  
4 บ้านแสนขัน  / 
5 บ้านท่าช้าง  / 

 
ระดับประถม หญิง 

ลำดับที ่ ชื่อโรงเรียน สาย  A สาย  B 
2 บ้านแพะ /  
1 บ้านท่าช้าง /  
3 บ้านวังเบนฯ /  
4 บ้านแสนขัน  / 
5 บ้านน้ำลอกฯ  / 

 
ระดับ.........มัธยม..ชาย-หญิง.............. 

ทีม โรงเรียน หมายเหตุ 
1 บ้านแพะ  
2 บ้านวังเบนฯ  
3 บ้านวังปรากฏ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผลการจับฉลากแบ่งสาย กีฬาวิ่งเปี้ยว 

ระดับอนบุาล ชาย-หญิง 
ลำดับที ่ ชื่อโรงเรียน สาย  A สาย  B 

1 บ้านแพะ /  
2 บ้านแสนขัน /  
4 บ้านน้ำลอกฯ  / 
5 บ้านท่าช้าง  / 

 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 

ลำดับที ่ ชื่อโรงเรียน สาย  A สาย  B 
1 บ้านวังเบน /  
2 บ้านแพะ /  
4 บ้านน้ำลอกฯ /  
5 บ้านแสนขัน  / 
5 บ้านท่าช้าง  / 

 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 

ลำดับที ่ ชื่อโรงเรียน สาย  A สาย  B 
1 บ้านแสนขัน /  
2 บ้านท่าช้าง /  
4 บ้านวังเบน /  
5 บ้านแพะ  / 
5 บ้านน้ำลอกฯ  / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โปรแกรมการแข่งขนักีฬาฟุตบอลนักเรียน (5 คน) 

ระดับ…ประถมชาย ป.1-3…… 
วัน เดือน ป ี คู่ที ่ เวลา คู่แข่งขนั สนามแข่ง หมายเหตุ ผลการแข่งขนั 
10 พ.ย.63 1 10.00 น. ท่าช้าง-วังเบน บ้านแพะ   
10 พ.ย.63 2 10.45 น. น้ำลอก-แสนขนั บ้านแพะ   
10 พ.ย.63 3 11.30 น. ทีมแพ้คูท่ี ่1 – ทีมชนะคู่ที ่2 บ้านแพะ   
10 พ.ย.63 4 13.00 น. ทีมแพ้คูท่ี ่2 – ทีมชนะคู่ที ่1 บ้านแพะ   
11 พ.ย.63 5 09.00 น. รอบชิงที ่3 บ้านแพะ   
12 พ.ย.63 6 13.00 น. รอบชิงชนะเลิศ บ้านแพะ   

-- ตารางเวลาการแข่งขนัอาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม -- 

 
กติกาการแขง่ขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน 5 คน 

1. ในการแข่งขันแต่ละคร้ังให้มีการเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5  คน รวมทั้งผู้รกัษาประตู 
2. ในการแข่งขันให้ใช้เวลาในการแข่งขันดังน้ี แข่งขัน ครึง่ละ 15 นาที พัก 10 นาที  
3. แข่งขันแบบแบ่งสาย รอบแรก ทมีที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 และ2 จากผลคะแนนรวม เข้าชิงชนะเลิศ  
   ผลคะแนนลำดับที่ 3 แล 4 แข่งขันชิงที่ 3  
4. การให้คะแนน  ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน แพ้ 0 คะแนน ถา้คะแนนเท่ากันให้ใช้ 
     การนับจำนวนประตูลูกได้เสียและใช้ลกูฟุตบอลเบอร์ 4 ในการแข่งขัน 
5. รอบชิงลำดับที่ 3 และรอบชิงชนะเลิศ หากผลคะแนนเสมอกัน ใหด้วลจุดโทษตัดสิน 
6. นักกีฬาทุกคนต้องสวมรองเท้าในการแข่งขันถ้าไม่มีรองเท้ากรรมการจะไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โปรแกรมการแข่งขนักีฬาฟุตบอลนักเรียน  7 คน 

ระดับ…ประถมปลาย ป.4-6 (ชาย-หญิง) และมัธยม ม.1-3 ชาย-หญิง 
วันเดือนป ี คู่ที ่ เวลา สาย คู่แข่งขนั สนามแข่ง หมายเหตุ ผลการแข่งขนั 
10 พ.ย.63 1 10.00 น. ชาย A น้ำลอก-แสนขนั บ้านแพะ   
10 พ.ย.63 2 10.45 น. หญิง A น้ำลอก-วังเบน บ้านแพะ   
10 พ.ย.63 3 11.30 น. ชาย B บ้านแพะ-วังเบน บ้านแพะ   
10 พ.ย.63 4 13.00 น. หญิง B บ้านแพะ-แสนขัน บ้านแพะ   
10 พ.ย.63 5 13.45 น. ชาย ทีมแพ้คู่ที่ 1 สายA–ทีมชนะคู่ที ่3 สายB บ้านแพะ   
10 พ.ย.63 6 14.30 น. หญิง ทีมแพ้คู่ที่ 2 สายA–ทีมชนะคู่ที ่4 สายB บ้านแพะ   
10 พ.ย.63 7 15.15 น. ชาย ทีมแพ้คู่ที่ 3 สายA–ทีมชนะคู่ที ่1 สายB บ้านแพะ   
10 พ.ย.63 8 15.50 น. หญิง ทีมแพ้คู่ที่ 2 สายA–ทีมชนะคู่ที ่4 สายB บ้านแพะ   
11 พ.ย.63  09.00 น. ชาย บ้านแพะ-วังเบน บ้านแพะ มัธยม  
11 พ.ย.63  09.40 น. หญิง วังเบน-วังปรากฏ บ้านแพะ มัธยม  
11 พ.ย.63  10.20 น. หญิง รอบชิงที ่3 ประถมหญิง บ้านแพะ   
11 พ.ย.63  11.00 น. ชาย วังเบน-วังปรากฏ บ้านแพะ มัธยม  
11 พ.ย.63  13.00 น. หญิง วังปรากฏ-บ้านแพะ บ้านแพะ มัธยม  
11 พ.ย.63  13.40 น. ชาย รอบชิงที ่3 ประถมชาย บ้านแพะ   
11 พ.ย.63  14.20 น. ชาย บ้านแพะ-วังปรากฏ บ้านแพะ มัธยม  
11 พ.ย.63  15.00 น. หญิง บ้านแพะ-วังเบน บ้านแพะ มัธยม  

ทีมมัธยมที่มีคะแนนลำดับที ่1,2 แข่งขันชงิชนะเลิศในวันที ่12 พ.ย. 63 
12 พ.ย.63  13.00 น. ชาย รอบชิงชนะเลิศ ประถมชาย บ้านแพะ   
12 พ.ย.63  13.45 น. หญิง รอบชิงชนะเลิศ ประถมหญิง บ้านแพะ   
12 พ.ย.63  14.30 น. ชาย รอบชิงชนะเลิศ มัธยมชาย บ้านแพะ   
12 พ.ย.63  15.15 น. หญิง รอบชิงชนะเลิศ มัธยมหญิง บ้านแพะ   

-- ตารางเวลาการแข่งขนัอาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม – 
 

กติกาการแขง่ขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน 7 คน 
1. ในการแข่งขนัแต่ละครั้งให้มกีารเปล่ียนตัวได้ไม่เกิน 5  คน รวมทัง้ผู้รกัษาประต ู
2. ในการแข่งขนัให้ใชเ้วลาในการแข่งขันดงันี้ แข่งขัน ครึ่งละ 15 นาที พัก 10 นาที  
3. แขง่ขันแบบแบ่งสาย รอบแรก ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 และ2 จากผลคะแนนรวม เข้าชงิชนะเลิศ  
   ผลคะแนนลำดับที่ 3 และ 4 แข่งขันชงิที่ 3  
4. การให้คะแนน  ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน แพ้ 0 คะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันใหใ้ช้ 
     การนับจำนวนประตูลูกไดเ้สียและใช้ลูกฟุตบอลเบอร์ 4 ในการแขง่ขัน 
5. รอบชิงลำดับที่ 3 และรอบชงิชนะเลิศ หากผลคะแนนเสมอกัน ให้ดวลจุดโทษตัดสิน 
6. นกักฬีาทกุคนต้องสวมรองเท้าในการแขง่ขนัถ้าไม่มีรองเทา้กรรมการจะไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. การตดัสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 



 

โปรแกรมการแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอล 

ระดับ…ประถม (ป.4-6 ชาย-หญิง)…และมัธยม ม.1-3 ชาย-หญิง 
วันเดือนป ี คู่ที ่ เวลา สาย คู่แข่งขนั สนามแข่ง ผลการแข่งขนั 

10 พ.ย. 63 1 10.00 น. ประถมชาย บ้านแพะ-แสนขัน บ้านแพะ  
10 พ.ย. 63 2 10.40 น. ประถมหญิง A แสนขัน-บ้านแพะ บ้านแพะ  
10 พ.ย. 63 3 11.20 น. ประถมชาย บ้านแพะ-น้ำลอก บ้านแพะ  
10 พ.ย. 63 4 13.00 น. ประถมหญิง B น้ำลอก-วังเบน บ้านแพะ  
10 พ.ย. 63 5 13.40 น. ประถมชาย แสนขัน-น้ำลอก บ้านแพะ  
10 พ.ย. 63 6 14.20 น. หญิง ทีมแพ้คู่ท่ี 2 สายA–ทีมชนะคู่ท่ี 4 สายB บ้านแพะ  
10 พ.ย. 63 7 15.00 น. หญิง ทีมแพ้คู่ท่ี 4 สายA–ทีมชนะคู่ท่ี 2 สายB บ้านแพะ  
11 พ.ย. 63  09.00 น. มัธยมชาย บ้านแพะ-วังเบน บ้านแพะ  
11 พ.ย. 63  09.40 น. มัธยมหญิง บ้านแพะ-วังปรากฏ บ้านแพะ  
11 พ.ย. 63  10.20 น. ประถมหญิง  ลำดับที่ 3-4 แข่งขันชงิที ่3 บ้านแพะ  
11 พ.ย. 63  11.00 น. มัธยมชาย วังปรากฏ-วังเบน บ้านแพะ  
11 พ.ย. 63  11.40 น. มัธยมหญิง วังเบน-วังปรากฏ บ้านแพะ  
11 พ.ย. 63  13.00 น. มัธยมชาย วังปรากฏ-บ้านแพะ บ้านแพะ  
11 พ.ย. 63  13.40 น. มัธยมหญิง วังเบน-บ้านแพะ บ้านแพะ  
12 พ.ย. 63  13.00 น. ประถมชาย ชิงชนะเลิศ ประถมชาย บ้านแพะ  
12 พ.ย. 63  13.40 น. ประถมหญิง ชิงชนะเลิศ ประถมหญิง บ้านแพะ  
12 พ.ย. 63  14.20 น. มัธยมชาย ชิงชนะเลิศ ระดับมัธยม บ้านแพะ  
12 พ.ย. 63  15.00 น. มัธยมหญิง ชิงชนะเลิศ ระดับมัธยม บ้านแพะ  

-- ตารางเวลาการแข่งขนัอาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม – 
กติกาการแขง่ขันวอลเลยบ์อล 

ชาย 
แข่งแบบพบกันหมดในสาย (ยกเว้นมัธยม) ทีมชนะได้ 3 คะแนน  แพ้ 0 คะแนน ไมม่าแข่งขัน 0 คะแนน  

คะแนนเท่ากันใช้วิธีนับเซต (ผู้เล่นสำรองไมเ่กิน 6 คน) นำคะแนนท่ี 1 – 2 ไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  
ระดับประถมศึกษา ความสูงของตาข่าย 2.10 เมตร  
ระดับมัธยมศึกษา ความสูงของตาข่าย 2.20 เมตร  
หญิง 
แข่งแบบแบ่งสาย ทีมชนะได้ 3 คะแนน  แพ้ 0 คะแนน ไมม่าแข่งขัน 0 คะแนน คะแนนเท่ากันใช้วิธี 

นับเซต (ผู้เล่นสำรองไม่เกิน 6 คน) นำคะแนนที่ 1 – 2 ไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ส่วนที่ 3-4 แขง่ขันชิงที่ 3 
ระดับประถมศึกษา ความสูงของตาข่าย 2.10 เมตร  
ระดับมัธยมศึกษา ความสูงของตาข่าย 2.20 เมตร  
การตัดสนิของคณะกรรมการถือว่าเปน็ทีส่ิน้สุด 
 



 

 
โปรแกรมการแข่งขนักีฬาเซปัคตะกรอ้ 

ระดับ…ประถม (ป.4-6 ชาย-หญิง)…และมัธยม ม.1-3 ชาย-หญิง 
วันเดือนป ี คู่ที ่ เวลา สาย คู่แข่งขนั หมายเหตุ ผลการแข่งขนั 

10 พ.ย. 63 1 10.00 น. ชาย A แสนขัน-น้ำลอก   
10 พ.ย. 63 2 10.40 น. หญิง แสนขัน-วังเบน   
10 พ.ย. 63 3 11.20 น. ชาย B ท่าช้าง-วังเบน   
10 พ.ย. 63 4 13.00 น. ชาย A น้ำลอก-บ้านแพะ   
10 พ.ย. 63 5 13.40 น. หญิง แสนขัน-น้ำลอก   
10 พ.ย. 63 6 14.20 น. ชาย A บ้านแพะ-แสนขัน   
10 พ.ย. 63 7 15.00 น. ชาย ที ่2 สาย A – ทีมแพ้สาย B   
10 พ.ย. 63 8 15.40 น. หญิง น้ำลอก-วังเบน   
10 พ.ย. 63 9 16.20 น. ชาย ที ่1 สาย A – ทีมชนะสาย B   
11 พ.ย. 63  09.00 น. มัธยมชาย บ้านแพะ-วังเบน   
11 พ.ย. 63  09.40 น. มัธยมหญิง วังปรากฏ-วังเบน   
11 พ.ย. 63  10.20 น. มัธยมชาย บ้านแพะ-วังปรากฏ   
11 พ.ย. 63  11.00 น. มัธยมหญิง บ้านแพะ-วังเบน   
11 พ.ย. 63  13.00 น. มัธยมชาย วังปรากฏ-วังเบน   
11 พ.ย. 63  13.40 น. มัธยมหญิง บ้านแพะ-วังปรากฏ   
11 พ.ย. 63  09.00 น. ประถมชาย ทีมแพ้คูท่ี ่7 – ทีมแพ้คู่ที ่9 ชิงลำดับที ่3  
12 พ.ย. 63  13.00 น. ประถมชาย ทีมชนะคู่ที ่7 – ทีมชนะคู่ที ่9 ชิงชนะเลิศ  
12 พ.ย. 63  13.40 น. ประถมหญิง ลำดับผลคะแนนที่ 1-2 ชิงชนะเลิศ  
12 พ.ย. 63  14.30 น. ชาย ระดับมัธยม ชาย ชิงชนะเลิศ  
12 พ.ย. 63  15.10 น. หญิง ระดับมัธยม หญิง ชิงชนะเลิศ  

-- ตารางเวลาการแข่งขนัอาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม – 

กติกาเซปัคตะกร้อประเภทชาย-หญงิ 
ระดับประถมศึกษา 
1. แข่งแบบพบกันหมดในสาย ทีมชนะได้ 3 คะแนน แพ้ 0 คะแนน ไม่มาแข่งขัน 0 คะแนน คะแนนเทา่กันใช้วิธีนับเซต      
นำคะแนนท่ี 1 – 2 ไปแข่งขันในรอบรองชนะเลศิ 
( แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่นอย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 5 คน (ผู้เล่น 3 คน สำรอง 2 คน)   
ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น   
2. แข่งแบบพบกันหมดในสาย ทีมชนะได้ 3 คะแนน แพ้ 0 คะแนน ไม่มาแข่งขัน 0 คะแนน คะแนนเทา่กันใช้วิธีนับเซต      
นำคะแนนที่ 1 – 2 ไปแข่งขนัในรอบรองชนะเลิศ  
( แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่นอย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 5 คน (ผู้เล่น 3 คน สำรอง 2 คน)   
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 



 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ระดับประถมศึกษา-มัธยม ชาย สนามท่ี 1 
วัน เดือน ปี คู่ท่ี เวลา สาย คู่แข่งขัน หมายเหตุ ผลการแข่งขัน 
10 พ.ย. 63 1 10.00 น. ชาย A น้ำลอก-บ้านแพะ   
10 พ.ย. 63 2 10.40 น. ชาย B แสนขัน-ท่าช้าง   
10 พ.ย. 63 3 11.20 น. ชาย A วังเบน-บ้านแพะ   
10 พ.ย. 63 4 13.00 น. ชาย A น้ำลอก-วังเบน   
10 พ.ย. 63 5 13.40 น.  ท่ี 2 สาย A – ทีมแพ้สาย B   
10 พ.ย. 63 6 14.20 น.  ท่ี 1 สาย A – ทีมชนะสาย B   
11 พ.ย. 63  09.00 น. มัธยมชาย บ้านแพะ-วังเบน   
11 พ.ย. 63  10.00 น. ประถม ทีมแพ้คู่ท่ี 5 – ทีมแพ้คู่ท่ี 6 ชิงลำดับท่ี 3  
11 พ.ย. 63  11.00 น.  บ้านแพะ-วังปรากฏ   
11 พ.ย. 63  13.00 น.  วังปรากฏ-วังเบน   
12 พ.ย. 63  13.00 น. ประถม ทีมชนะคู่ท่ี 5 – ทีมชนะคู่ท่ี 6 ชิงชนะเลิศ  
12 พ.ย. 63  13.40 น. มัธยมชาย ระดับมัธยม ชิงชนะเลิศ  

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ระดับประถมศึกษา-มัธยม หญิง สนามท่ี 2 
วัน เดือน ปี คู่ท่ี เวลา สาย คู่แข่งขัน หมายเหตุ ผลการแข่งขัน 
10 พ.ย. 63 1 10.00 น. หญิง A บ้านแพะ-ท่าช้าง   
10 พ.ย. 63 2 10.40 น. หญิง B แสนขัน-น้ำลอก   
10 พ.ย. 63 3 11.20 น. หญิง A วังเบน-ท่าช้าง   
10 พ.ย. 63 4 13.00 น. หญิง A บ้านแพะ-วังเบน   
10 พ.ย. 63 5 13.40 น. ประถม ท่ี 2 สาย A – ทีมแพ้สาย B   
10 พ.ย. 63 6 14.20 น. ประถม ท่ี 1 สาย A – ทีมชนะสาย B   
11 พ.ย. 63  09.00 น. มัธยมหญิง บ้านแพะ-วังเบน   
11 พ.ย. 63  10.00 น. ประถม ทีมแพ้คู่ท่ี 5 – ทีมแพ้คู่ท่ี 6   
11 พ.ย. 63  11.00 น. มัธยมหญิง บ้านแพะ-วังปรากฏ   
11 พ.ย. 63  13.00 น. มัธยมหญิง วังปรากฏ-วังเบน   
11 พ.ย. 63  13.40 น. ประถม ทีมแพ้คู่ท่ี 5 – ทีมแพ้คู่ท่ี 6 ชิงลำดับท่ี 3  
12 พ.ย. 63  13.00 น. ประถม ทีมชนะคู่ท่ี 5 – ทีมชนะคู่ท่ี 6 ชิงชนะเลิศ  
12 พ.ย. 63  13.40 น. มัธยมหญิง ระดับมัธยม ชิงชนะเลิศ  

 

กติกากีฬาเปตองประเภทชาย/หญิง ทุกระดับ 
1. แข่งแบบแบ่งสาย แข่งขัน 2 ใน 3 เกม ทมีชนะได้ 3 คะแนน แพ้ 0 คะแนน ไมม่าแข่งขัน 0 คะแนน  
    คะแนนเทา่กันใช้วิธีดูจำนวนเซต  และถ้าเซตเท่ากัน ดูผลต่างคะแนนได้เสียรวม 
    ( ระดับมัธยม  ทีมที่ได้ผลคะแนนลำดบัที่ 1,2 เขา้แข่งขันชิงชนะเลิศ ) 
2. แต่ละทมีประกอบด้วยผู้เล่นอย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 5 คน (ผู้เล่น 3 คน สำรอง 2 คน) 
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 



 

โปรแกรมการแข่งขนักีฬาวิ่งเปี้ยว 
ตารางแขง่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

คู่ท่ี เวลา สาย คู่แข่งขัน หมายเหตุ ผลการแข่งขัน 
1 10.00 น. อนุบาล A บ้านแพะ-แสนขัน แพ้ชิงท่ี 3  
2 10.10 น. ประถม 1-2 A วังเบน-บ้านแพะ   
3 10.20 น. อนุบาล B น้ำลอก-ท่าช้าง แพ้ชิงท่ี 3  
4 10.30 น. ประถม 1-2 A น้ำลอก-บ้านแพะ   
5 10.40 น. ประถม 3-4 A วังเบน-บ้านแพะ   
6 10.50 น. ประถม 1-2 B แสนขัน-ท่าช้าง   
7 11.00 น. ประถม 3-4 A น้ำลอก-บ้านแพะ   
8 11.10 น. ประถม 1-2 A น้ำลอก-วังเบน   
9 11.20 น.  ประถม 3-4 B แสนขัน-ท่าช้าง   
10 11.30 น. ประถม 3-4 A น้ำลอก-วังเบน   
11 13.00 น. ประถม 1-2 ท่ี 2 สาย A – ทีมแพ้สาย B แพ้ชิงท่ี 3  
12 13.10 น. ประถม 1-2 ท่ี 1 สาย A – ทีมชนะสาย B แพ้ชิงท่ี 3  
13 13.20 น. ประถม 3-4 ท่ี 2 สาย A – ทีมแพ้สาย B แพ้ชิงท่ี 3  
14 13.30 น. ประถม 3-4 ท่ี 1 สาย A – ทีมชนะสาย B แพ้ชิงท่ี 3  

ตารางแขง่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
วัน เดือน ปี คู่ท่ี เวลา สาย คู่แข่งขัน หมายเหตุ ผลการแข่งขัน 
11 พ.ย. 63  09.00 น. อนุบาล ทีมแพ้ สาย A – ทีมแพ้ สาย B ชิงลำดับท่ี 3  
11 พ.ย. 63  09.20 น. ประถม 1-2 ทีมแพ้คู่ท่ี 11 – ทีมแพ้คู่ท่ี 12 ชิงลำดับท่ี 3  
11 พ.ย. 63  09.40 น. ประถม 3-4 ทีมแพ้คู่ท่ี 13 – ทีมแพ้คู่ท่ี 14 ชิงลำดับท่ี 3  

ตารางแขง่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
วัน เดือน ปี คู่ท่ี เวลา สาย คู่แข่งขัน หมายเหตุ ผลการแข่งขัน 
12 พ.ย. 63  13.30 น. อนุบาล ทีมชนะ สาย A – ทีมชนะ สาย B ชิงชนะเลิศ  
12 พ.ย. 63  13.40 น. ประถม 1-2 ทีมชนะคู่ท่ี 11 – ทีมชนะคู่ท่ี 12 ชิงชนะเลิศ  
12 พ.ย. 63  13.50 น. ประถม 3-4 ทีมชนะคู่ท่ี 13 – ทีมชนะคู่ท่ี 14 ชิงชนะเลิศ  

 
กติกากีฬาว่ิงเป้ียว 
1. กำหนดเวลาการแข่งขัน คูล่ะ 2 นาที ทุกระดับช้ัน 
2. แต่ละทมี สามารถส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน จำนวน 6 คน แบ่งเป็น ชาย 3 คน หญิง 3 คน 
3. ห้ามว่ิงลัดเสาหลัก ทุกทีมต้องยืนห่างจากหลัก 2 เมตร เพ่ือให้ฝ่ายตรงข้ามว่ิงอ้อมหลักได้ 
4. แต่ละฝ่ายว่ิงไปทางด้านขวาของตนเอง หากทำผ้าหล่น ผู้ที่ทำหล่นจะต้องว่ิงย้อนกลับไปเก็บ 
5. หากผ้าหรือไม้สัมผสัฝ่ายตรงข้ามได้ ถือว่าทีมน้ันเป็นผู้ชนะ 
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 



 

รายการแข่งขันกรีฑานักเรียน 
 ประเภทอนุบาลชาย  ประเภทอนุบาลหญิง 
 1. ว่ิง 30 เมตร  2. ว่ิง 30 เมตร 
 3. ว่ิง 50 เมตร 4. ว่ิง 50 เมตร 

 5.  ว่ิงผลัดผสม 4  50 เมตร  (ชาย 2 หญิง  2) 
  

 รุ่นประถมศกึษาปีท่ี 1-3 ชาย รุ่นประถมศกึษาปีท่ี 1-3 หญิง 
 1. ว่ิง 80 เมตร  1. ว่ิง 80 เมตร 
 2. ว่ิง 100 เมตร                                     2. ว่ิง 100 เมตร 
                         3. ว่ิงผลัด 4 × 50 เมตร                                    3. ว่ิงผลัด 4 × 50 เมตร     
                                

 รุ่นประถมศกึษาปีท่ี 4-6 ชาย รุ่นประถมศกึษาปีท่ี 4-6 หญิง 
 1. ว่ิง 80 เมตร  1. ว่ิง 80 เมตร 
 2. ว่ิง 100 เมตร                                      2. ว่ิง 100 เมตร 
                        3. ว่ิง 200 เมตร                                             3. ว่ิง 200 เมตร 
  4. ว่ิง 400 เมตร                                             4. ว่ิง 400 เมตร 
 5.ว่ิงผลัด 4 × 50 เมตร                                      5. ว่ิงผลัด 4 × 50 เมตร  
 

 ระดับมัธยมชาย      ระดบัมัธยมหญิง 
 1.ว่ิง 100 เมตร 1. ว่ิง 100 เมตร 
 2. ว่ิง 200 เมตร                                              2. ว่ิง 200 เมตร   
 3.ว่ิง 400 เมตร                                                3. ว่ิง 400 เมตร 
 4.ว่ิงผลัด 4 × 200 เมตร                                     4.ว่ิงผลัด 4 × 200 เมตร 

 
กติการการแข่งขัน 
1. แข่งขันรอบเดียว ตัดสินรางวัล ลำดับที่ 1 ชนะเลิศ ที ่2 รองชนะเลิศ  และที่ 3 รองชนะเลิศลำดับ 2 
2. ทีมใดไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ถือว่าสละสิทธ์ิ และจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ 
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด



 
 

 

  โปรแกรมการแข่งขันกรฑีานักเรียน ชิงชนะเลิศ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 เร่ิมแข่งเวลา 09.00 น.                

ท่ี รายการแข่งขัน 
ลู่ว่ิงท่ี 

1 2 3 4 5 6 

1 วิ่ง 30 เมตร อนุบาลชาย น้ำลอก บ้านแพะ วังเบน แสนขัน ท่าช้าง  

2 วิ่ง 30 เมตร อนุบาลหญิง ท่าช้าง บ้านแพะ น้ำลอก วังเบน แสนขัน  

3 วิ่ง 50 เมตร อนุบาลชาย แสนขัน ท่าช้าง วังเบน น้ำลอก บ้านแพะ  

4 วิ่ง 50 เมตร อนุบาลหญิง แสนขัน ท่าช้าง วังเบน น้ำลอก บ้านแพะ  
5 วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษาปีที ่1-3 ชาย บ้านแพะ วังเบน น้ำลอก ท่าช้าง แสนขัน  
6 วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษาปีที ่1-3 หญิง ท่าช้าง บ้านแพะ วังเบน แสนขัน น้ำลอก  

7 วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชาย บ้านแพะ น้ำลอก ท่าช้าง วังเบน แสนขัน  

8 วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษาปีที ่4-6 หญิง ท่าช้าง บ้านแพะ วังเบน แสนขัน น้ำลอก  
9 วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชาย บ้านแพะ แสนขัน ท่าช้าง น้ำลอก วังเบน  
10 วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 หญิง น้ำลอก แสนขัน บ้านแพะ วังเบน ท่าช้าง  
11 วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย วังเบน บ้านแพะ น้ำลอก ท่าช้าง แสนขัน  
12 วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง บ้านแพะ วังเบน ท่าช้าง แสนขัน น้ำลอก  
13 วิ่ง 100 เมตร มัธยมชาย วังเบน บ้านแพะ วังปรากฏ    
14 วิ่ง 100 เมตร มัธยมหญิง บ้านแพะ วังเบน วังปรากฏ    

15 วิ่ง 200 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย แสนขัน น้ำลอก ท่าช้าง วังเบน บ้านแพะ  

16 วิ่ง 200 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง น้ำลอก แสนขัน บ้านแพะ ท่าช้าง วังเบน  

17 วิ่ง 200 เมตร มัธยมชาย บ้านแพะ วังเบน วังปรากฏ    

18 วิ่ง 200 เมตร มัธยมหญิง บ้านแพะ วังเบน วังปรากฏ    

19 วิ่ง 400 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย แสนขัน วังเบน ท่าช้าง น้ำลอก บ้านแพะ  

20 วิ่ง 400 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง แสนขัน วังเบน บ้านแพะ ท่าช้าง น้ำลอก  

21 วิ่ง 400 เมตร มัธยมชาย วังเบน บ้านแพะ วังปรากฏ    

22 วิ่ง 400 เมตร มัธยมหญิง บ้านแพะ วังเบน วังปรากฏ    

23 วิ่งผลัด 4  50 เมตร ผสมอนุบาล น้ำลอก แสนขัน ท่าช้าง บ้านแพะ   

24 วิ่งผลัด 450 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชาย ท่าช้าง แสนขัน บ้านแพะ วังเบน น้ำลอก  

25 วิ่งผลัด 450 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 หญิง บ้านแพะ ท่าช้าง แสนขัน วังเบน น้ำลอก  

26 วิ่งผลัด 450 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย วังเบน แสนขัน ท่าช้าง บ้านแพะ น้ำลอก  

27 วิ่งผลัด 450 เมตร ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง แสนขัน วังเบน น้ำลอก ท่าช้าง บ้านแพะ  

28 วิ่งผลัด 4200 เมตร มัธยมชาย บ้านแพะ วังเบน วังปรากฏ    

29 วิ่งผลัด 4200 เมตร มัธยมหญิง วังเบน บ้านแพะ วังปรากฏ    



 
 

 

สูจิบัตร 

การแขง่ขันกีฬา-กรีฑา  นักเรียน ตำบลบ่อทอง 

(บ่อทองเกมส์) 

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ โรงเรียนบ้านแพะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

อำเภอทองแสนขัน    จังหวัดอุตรดิตถ ์

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดิตถ์เขต 1 


