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.                    ก ำหนดกำรพิธีเปิด 
 การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2562 
                                วันที่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   อ าเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย 

                      ******************************************* 
เวลำ 07.00น.   – วงโยธวำทติโรงเรียน  นักกีฬำ  ขบวนพำเหรด  ขบวนธง  ขบวนป้ำย 
                           ต่ำงๆ พร้อมกันที่ถนนหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเชียงแสน  ตำมแผนผังกำรตั้งขบวนที่                                    
                           ก ำหนด 
เวลำ 08.00น.    - ขบวนพำเหรดเคลื่อนขบวนไปตำมถนนพหลโยธิน  ผ่ำนตลำดสดเชียงแสนเลี้ยว 
                            ขวำที่ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว  พิพิธภัณสถำนแห่งชำติอ ำเภอเชียงแสนและตั้งขบวน 
                            รออยู่บนถนด้ำนประตูทำงเข้ำทิศตะวันตก 
เวลำ 08.20น.  – วงโยธวำทติโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคมเดินเข้ำสู่สนำมกีฬำเพ่ือเตรียมบรรเลงเพลง    
                          รับประธำนในพิธี                                                               
เวลำ 08.30น.  – ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึงบริเวณปะร ำพิธี 
                       - วงโยธวำทิตโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม บรรเลงเพลงมหำฤกษ์  หลังจำกบรรเลงเพลงเสร็จแล้ว 
                         วงโยธวำทิตโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคมเดินออกจำกสนำม เพื่อน ำขบวนพำเหรดเข้ำสู่สนำมกีฬำ 
                       - ขบวนพำเหรดทุกขบวนเดินเข้ำสู่สนำมกีฬำ ผ่ำนหน้ำปะร ำพิธีเพ่ือท ำควำมเคำรพประธำนในพิธี  
                         และไปตั้งรูปขบวนในสนำมกีฬำตำมแผนผังที่ก ำหนดไว้ 
                       - ขบวนธงชำติ ธงกีฬำรวมและธงคณะสีต่ำง ๆ ให้ประจ ำที่เสำธง 
                       - พิธีกรประกำศ  “ล าดับต่อไป จะเป็นการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา  นักกีฬาทั้งหมดซ้ายหัน   
                          เคารพธงชาติ – ตรง” 
                      - วงโยธวำทิตโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม บรรเลงเพลงชำติ  เจ้ำหน้ำที่เชิญธงชำติขึ้นสู่ยอดเสำ 
                      - พิธีกรประกำศ “นักกีฬาทั้งหมด ขวา-หัน” 
                      - พิธีกรประกำศ “ล าดับต่อไป ประธานจัดการแข่งขันกีฬา “เหลือง-แดง เกมส์  กล่าวรายงาน 
                         การจัดการ แข่งขันต่อประธานในพิธี” 
                      - เจ้ำหน้ำที่ถือพำนค ำกล่ำวรำยงำน  มอบค ำกล่ำวรำยงำนให้ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน                     
                        และประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกล่ำวรำยงำนต่อประธำนในพิธีและกล่ำวเรียนเชิญ           
                        ประธำนกล่ำวให้โอวำทและเปิดกำรแข่งขันกีฬำ 
                      - ประธำนกล่ำวให้โอวำทและเปิดกำรแข่งขันกีฬำ 
                      - วงโยธวำทิตโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
                      - ประธำนในพิธีตีฆ้องชัย 3 ครั้ง 
                     - พิธีกรประกำศ  “ล าดับต่อไปจะเป็นการชักธงโรงเรียน ธงกีฬารวมและธงประจ าคณะสีต่าง ๆ  

                      ขึ้นสู่ยอดเสา นักกีฬาทั้งหมด ซ้าย-หัน   ทั้งหมด-ตรง” 
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                     - วงโยธวำทิตโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคมบรรเลงเพลงกรำวกีฬำและเจ้ำหน้ำที่เชิญธงกีฬำขึ้นสู่ยอดเสำ 
                     - พิธีกรประกำศ “นักกีฬาทั้งหมด ขวา-หัน” 
                     - ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรจักกำรแข่งขันกีฬำกลับเข้ำสู่ปะร ำพิธี 
                     - พิธีกรประกำศ “ล าดับต่อไปนักกีฬาว่ิงคบเพลิงจะน าไฟคบเพลิงไปจุดที่แท่นกระถางคบเพลิง” 
                     - พิธีกรอ่ำนประวัตินักกีฬำวิ่งคบเพลิง 
                     - นักกีฬำวิ่งคบเพลิงเริ่มวิ่งคบเพลิงจำกประตูด้ำนทิศเหนือ เข้ำมำในสนำมกีฬำ วิ่งมำตำมลู่วิ่ง  
                       หยุดท ำควำมเคำรพประธำนในพิธี และวิ่งไปตำมลู่วิ่งไปยังแท่นกระถำงคบเพลิงและจุดคบเพลิง 
                    - พิธีกรประกำศ “ล าดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวค าปฏิญาณตน” 
                    - พิธีกรอ่ำนประวัตินักกีฬำอำวุโสที่จะมำกล่ำวค ำปฏิญำณตน 
                    - นักกีฬำอำวุโสเดินเข้ำสู่สนำมข้ึนแท่นกล่ำวค ำปฏิญำณตน  พร้อมกับน ำผู้ถือธงของคณะสีทั้ง 4 สี   
                       น ำธงมำยืนด้ำนหน้ำของนักกีฬำอำวุโส เป็นรูปครึ่งวงกลม 

      - นักกีฬำอำวุโสจับชำยธงของคณะสีทั้ง 4 สี และกล่ำวค ำปฏิญำณตนว่ำ                  
       “นักกีฬาทั้งหมดกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า “                                                             

“ข้าพเจ้า / ขอประกาศตน / ณ ที่นี้ว่า / ข้าพเจ้า / คือนักกีฬาสมัครเล่น / ขอปฏิญาณตนว่า 
/ ข้าพเจ้า / จะแข่งขันกีฬา / ด้วยจิตใจของนักกีฬา / อย่างแท้จริง”  

                  - เมื่อกล่ำวค ำปฏิญำณตนจบแล้ว  นักกีฬำอำวุโสและผู้ถือธงกลับเข้ำประจ ำที่                           
                  - วงโยธวำทิตโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม บรรเลงเพลงมำช์รโรงเรียน  และน ำนักขบวนพำเหรดของ 
                     คณะสีต่ำง ๆ ออกจำกสนำมเข้ำสู่ปะร ำเชียร์ของตนเอง 
                  - เสร็จสิ้นพิธีเปิดกำรแข่งขัน 
  
หมำยเหตุ  กำรแตง่กำย 
          - ครู - อำจำรย์   วันเปิดเสื้อสีแดง  วันปิดเสื้อสีขำว 
          - นักเรียน  เสื้อสีและกำงเกงวอร์มสีของโรงเรียน 
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ค ากล่าวพิธีเปิด 

การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 

ปีกำรศึกษำ 2562    วันท่ี 31 ตุลำคม   พ.ศ. 2562          
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

888888888888888888888888888888888 

ท่ำนผู้มเีกียรติคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันและนักกีฬำผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันทุกคน 
 

ข้ำพเจ้ำรูส้ึกเป็นเกียรตทิี่ได้มีโอกำสเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน ของโรงเรยีน
เชยีงแสนวิทยำคมประจ ำปีกำรศึกษำ  2562  ในวันนีจ้ำกค ำกล่ำวรำยงำนของประธำน
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน  ท ำให้ทรำบถึงวตัถุประสงค์ของกำรจัดกำรแข่งขันครั้งนีอ้ยำ่งชัดเจน  
และจำกค ำกล่ำวที่ว่ำ  “กีฬาสร้างคน   คนสรา้งชาติ”  นั้นข้ำพเจ้ำเหน็ด้วยเป็นอยำ่งยิ่ง    
เนื่องจำกเมือ่คนของชำติมีสุขภำพที่สมบูรณ์แขง็แรงย่อมส่งผลถึงกำรท ำงำนอย่ำงมีประสทิธิภำพ  
อันจะเป็นกำรช่วยพัฒนำชำติ  ให้เจริญรุ่งเรอืงยิง่ ๆ  ขึ้นไป  
 ข้ำพเจ้ำขอขอบใจนักกีฬำทุกคน   ขอขอบคณุคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทุกท่ำน 
ที่ได้ร่วมมือกันด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันจนท ำให้มวีันนี้ขึ้นมำได้ และขอขอบคณุท่ำนผู้ก ำกับ
สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอเชียงแสนทีไ่ด้จัดเจ้ำหน้ำที่จรำจรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ขบวนพำเหรด
ของแต่ละคณะสีในครั้งนี้และขอขอบคณุผู้บริหำรโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง  ทีไ่ด้กรุณำให้คณะสี
ต่ำง ๆ ยืมอัฒจันทร์เชียร์ตลอดจนขอขอบคุณผูม้ีอุปกำรคณุทุกท่ำนที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกำร
แข่งขันกีฬำในครั้งนี ้
 สุดท้ำยนี้  ขำ้พเจำ้ขอให้นักกีฬำทุกคน ได้แข่งขันกีฬำด้วยน้ ำใจของนกักีฬำอย่ำงแท้จริง   
รู้แพ้   รู้ชนะ   รู้อภยั  รู้จักเสียสละและมีควำมอดทน  และขอให้กำรแข่งขันกีฬำ 
ครั้งนี้   จงประสบผลส ำเรจ็ตำมวัตถปุระสงคท์ุกประกำร   บัดนี้ถึงเวลำอันสมควรแล้ว  ข้ำพเจำ้
ขอเปิดกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน  โรงเรยีนเชียงแสนวิทยำคมประจ ำปีกำรศึกษำ    2562  ณ  
บัดนี้ 
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ประวัตินักกีฬาอาวุโส น ากล่าวค าปฏิบัติญาณตน 
 
ชื่อ-สกุล   นำยสุภำพ จันทำพูน 
ประวัติส่วนตัว 
 เกิดเม่ือวันที่ 03 มกรำคม พ.ศ. 2540     อำยุ 22 ปี 
 ณ บ้ำนเลขท่ี 23 หมู่ที่ 2 บ้ำนเวียงเหนือ ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 
ประวัติการศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  จำกโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15 
 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำกโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15  

ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำกโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 
 ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี   คณะครศุำสตร์ วิชำเอกพลศึกษำ  
                                                                         มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย  ชั้นปีที่ 5 
ประวัติและความสามารถด้านกีฬา 
 ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น เป็นนักกีฬำเทเบิลเทนนิส ของโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เป็นนักกีฬำฟุตบอล ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 
ระดับปริญญำตรี เป็นตัวแทนนักกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ในกำรแข่งขันกีฬำเทนนิสมหำวิทยำลัยรำช

ภัฏภำคเหนือ  
ได้รับเหรียญทองแดง ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง เขลำงค์นครเกมส์ ในปีพ.ศ.2560  

และได้รับเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร กล้วยไข่เกมส์ ในปีพ.ศ.2561 
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 
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ก าหนดการพิธีปิด 
การแข่งขันกีฬาสีภายใน  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา  2562 

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม    

                                          ********************************************** 
                เวลำ  16.00  น      - วงโยธวำทิตโรงเรียนเชยีงแสนวิทยำคมและขบวนพำเหรดทุกคณะสี 
                       ตั้งขบวนกลำงสนำมตำมจุดที่ก ำหนดเหมือนเช่นพิธีเปิด   เพ่ือร่วมในพิธีปิดกำรแข่งขัน 
                    - ประธำนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน     รอต้อนรับประธำนในพิธี   
                         ในกองอ ำนวยกำร 
                   - ประธำนในพิธีมำถึงบริเวณปะร ำพิธี  ประธำนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรจัดกำร 
                      แข่งขันให้กำรต้อนรับ   และเรียนเชิญประธำนในพิธีเข้ำสู่ที่ท ำควำมเคำรพ 

     - พิธีกรประกำศ        “เรียนเชิญผู้มีเกียรติ   และนักกีฬาทุกคนยืนตรงท าความเคารพ 
                                  ประธานในพิธี   ทั้งหมด - ตรง” 

                                        - ประธำนคณะกรรมกำรน ำคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกล่ำวรำยงำนสรุปผลกำรแข่งขัน 
                      กีฬำเหลืองแดงเกมส์ต่อประธำนในพิธี 
                   - ประธำนจัดกำรแข่งขันกล่ำวรำยงำนเสร็จแล้ว  เรียนเชิญประธำนในพิธีมอบถ้วยรำงวัล 
                      และเกียรติบัตรแก่นักกีฬำทุกประเภท 
                   - ประธำนจัดกำรแข่งขันกล่ำวขอบคุณประธำนในพิธี   และเรียนเชิญประธำนในพิธี    
                        กล่ำวให้โอวำทและกล่ำวปิดกำรแข่งขัน 
                  - เจ้ำหน้ำที่ถือพำนมอบค ำกล่ำวปิดกำรแข่งขันแก่ประธำนในพิธี 
                   - ประธำนให้โอวำทและกล่ำวปิดกำรแข่งขันกีฬำ   “   เหลืองแดงเกมส์  ”  

                     พิธีกรประกำศ    “ ล าดับต่อไปจะเป็นพิธีชักธงกีฬารวมและธงคณะสีลงจากยอดเสา   
                      นักกีฬาทั้งหมด   ซ้าย - หัน  ” 

      - วงดุริยำงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม  บรรเลงเพลงกรำวกีฬำ 
                   - พิธีกรประกำศ  “  ล าดับต่อไป  จะเป็นการชักธงชาติลงจากยอดเสา    นักกีฬาทั้งหมด 
                                   เคารพธงชาติ  -  ตรง   ”  

                   -  วงดุริยำงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม  บรรเลงเพลงชำติ 
                                            -   วงดุริยำงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี 
                   -  พิธีกรสั่ง  “  นักกีฬำทั้งหมด  ขวำ  -  หัน   ”นักกีฬำทุกคนเดินอ ำลำกันออกจำกสนำมกีฬำ 

                     - เสร็จสิ้นพิธีปดิกำรแข่งขัน 
 หมำยเหตุ        กำรแต่งกำย  -  ครู – อำจำรย์แต่งกำยเสื้อทีมสีชมพ ูของโรงเรียน 
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ค ากล่าวรายงานปิด 
การแข่งขันกีฬาสีภายใน  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.  เชียงแสน  จ.  เชียงราย 

 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกำยน  พ.ศ.2562 
ณ สนำมกีฬำโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 

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

กรำบเรียนท่ำนประธำนในพิธีที่เคำรพ       ข้ำพเจ้ำในนำมของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน        

ขอกรำบขอบพระคุณท่ำนเป็นอย่ำงสูงที่ได้กรุณำให้เกียรติมำเป็นประธำนในพิธีปิดกำรแข่งขันกีฬำสีภำยในโรงเรียนเชียง
แสนวิทยำคม  ประจ ำปี  2562  ในวันนี้  ตลอดระยะเวลำของกำรจัดกำรแข่งขันได้รับควำมร่วมมือ 

จำกคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย นักกีฬำทุกคน  ท ำให้กำรแข่งขันบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ทกุประกำร  บัดนี้   

กำรแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ขอกรำบเรียนเชิญท่ำนประธำนกรุณำมอบถ้วยรำงวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬำ   

ทีมกีฬำ  ที่ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  และกล่ำวให้โอวำทพร้อมปิดกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน    โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม  
ประจ ำปี  2562  เป็นล ำดับต่อไป  ขอกรำบเรียนเชิญครับ 

รางวัลชนะเลิศเปตอง  คะแนนรวม 

1.  ม. ต้นชำย  ได้แก่สี…………………………………รองชนะเลิศได้แก่สี…………………………         
2.  ม. ต้นหญิง  ได้แก่สี………………………………..รองชนะเลิศได้แก่สี………………………… 
3.  ม. ปลำยชำย  ได้แก่สี………………………………รองชนะเลิศได้แก่สี………………………… 
4.  ม.  ปลำยหญิง  ได้แก่สี…………………………….รองชนะเลิศได้แก่สี………………………… 
รางวัลชนะเลิศ   เทเบิลเทนนิส   คะแนนรวม 
1.  ม.ต้นชำย   ได้แก่สี……………………………….รองชนะเลิศได้แก่สี……………….………… 
2.  ม.ต้นหญิง    ได้แก่สี……………………………….รองชนะเลิศได้แก่สี…………………………. 
3.  ม.ปลำยชำย  ได้แก่สี……………………………….รองชนะเลิศได้แก่สี………………………… 
4.  ม.ปลำยหญิง  ได้แก่สี………………………………รองชนะเลิศได้แก่สี………………………… 
รางวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อ 
1. ม.ต้นชำย  ได้แก่สี…………………………………รองชนะเลิศได้แก่สี………………………….. 
2. ม.ปลำยชำย  ได้แก่สี……………………………..รองชนะเลิศได้แก่สี……………………………. 
3. ม.ต้นหญิง  ได้แก่สี…………………………………รองชนะเลิศได้แก่สี………………………….. 
4. ม.ปลำยหญิง  ได้แก่สี……………………………..รองชนะเลิศได้แก่สี……………………………. 

รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล  

1.  รวมหญิง     ได้แก่สี……………………………. รองชนะเลิศได้แก่สี…………………………….  
2.  รวมชำย          ได้แก่สี…………………………….รองชนะเลิศได้แก่สี……………………………. 
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รางวัลชนะเลิศวอลเล่ย์บอล  

1. ม.ต้นชำย ได้แก่สี………………………………รองชนะเลิศได้แก่สี……………………………. 
2. ม.ต้นหญิง ได้แก่สี………………………………รองชนะเลิศได้แก่สี……………………………. 
3. ม.ปลำยชำย   ได้แก่สี…………………………….รองชนะเลิศได้แก่สี……………………………. 
4. ม.ปลำยหญิง  ได้แก่สี…………………………….รองชนะเลิศได้แก่สี……………………………. 

รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 

1.  ม. ต้น ได้แก่สี………………รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล  ม.ต้น  ได้แก่………………… 
2.  ม.ปลำย        ได้แก่สี………………รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล ม.ปลำย ได้แก่………………. 
3. รวมหญิง     ได้แก่สี……………รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอล ได้แก่……………………………. 

รางวัลชนะเลิศฟุตซอล 

1.  ม. ต้น ได้แก่สี………………รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตซอล  ม.ต้น  ได้แก่………………… 
2.  ม.ปลำย        ได้แก่สี………………รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตซอล ม.ปลำย ได้แก่………………. 
3. รวมหญิง     ได้แก่สี……………รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตซอล ได้แก่……………………………. 

รำงวัลชนะเลิศ  กรีฑำรวม  ม.ต้นชำย   ได้แก่สี…………………รองชนะเลิศได้แก่สี……………………… 

รำงวัลชนะเลิศ  กรีฑำรวม  ม.ต้นหญิง   ได้แก่สี…………..……รองชนะเลิศได้แก่สี……………………… 

รำงวัลชนะเลิศ  กรีฑำรวม  ม.ปลำยชำย  ได้แก่สี………………..รองชนะเลิศได้แก่สี……………………... 

รำงวัลชนะเลิศ  กรีฑำรวม  ม.ปลำยหญิง  ได้แก่สี……………….รองชนะเลิศได้แก่สี…………………….. 

รำงวัลชนะเลิศ รวมกีฬำมหำสนุก ได้แก่ส…ี……………………รองชนะเลิศได้แก่สี…………………….. 

รำงวัลชนะเลิศกองเชียร์  ได้แก่สี……………………….…….…………………………… 

รำงวัลชนะเลิศขบวนพำเหรดได้แก่สี……………………….…….……………………… 
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ค ากล่าวปิด 
การแข่งขันกีฬาสีภายใน  โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม  อ.  เชียงแสน  จ.  เชียงราย 

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

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

คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน  นักกีฬำทุกคณะสี      ข้ำพเจำ้รู้สึกช่ืนชมยินดี     
ที่ได้รับฟังกำรรำยงำนจำกประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน      ถึงควำมส ำเร็จในกำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรยีนโรงเรียนเชียงแสนวทิยำคม  ประจ ำปี  2562    ข้ำพเจ้ำหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำ         กำรแข่งขันกีฬำในครั้งนี้จะมสี่วนท ำให้นักกีฬำทุกคนมีสุขภำพพลำนำมัย  
สมบูรณ์  แข็งแรง  มีน้ ำในเป็นนักกีฬำ  รู้แพ้  รูช้นะ  รู้อภยั  สมกับค ำกล่ำวที่ว่ำ  “กีฬำสร้ำง
คน  คนสร้ำงชำต”ิ  กำรแข่งขันกีฬำยอ่มมทีั้งผูแ้พ้และผู้ชนะ   ผู้ชนะยอ่มมคีวำมดีใจ  ภูมิใจ   
แต่ก็อย่ำไดล้ ำพองใจว่ำเก่ง    ให้หมั่นฝึกฝนตนเองต่อไป     สว่นผู้แพก้็อย่ำได้ทอ้แท้หมด
ก ำลังใจ   หมั่นฝึกฝน     และน ำเอำประสบกำรณ์ที่ได้มำแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง   เพื่อ
พัฒนำตนเองสูค่วำมส ำเร็จต่อไป 
                    ขอขอบคุณคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขนัทุกฝ่ำย  ผูส้นับสนุนทุกท่ำน    
นักกีฬำทุกคนที่มสี่วนท ำให้กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรยีนเชียงแสนวทิยำคม  ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2562  ส ำเรจ็ลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ทุกประกำร      ขออำรำธนำคุณพระศรี
รัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สทิธิ์ในสำกลโลก        พระธำตุจอมกติติ               สิ่งศักด์ิสิทธิในเมือง
เชียงแสน   
พระบำรมีแห่งองค์พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว     และสมเด็จ-พระบรมรำชินีนำถจงโปรด
อ ำนวยพรให้ทุกท่ำนประสบควำมสุข  ควำมเจรญิ  เป็นสมำชิกที่ดีของสงัคม เป็นลูกศิษย์ที่ดี
ของคุณครู และเป็นลูกที่ดีของคณุพอ่คณุแม่ ขำ้พเจ้ำขอปิดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรยีน
เชียงแสนวิทยำคมประจ ำปี  2562   ณ บัดนี้ 
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      ผังขบวนพาเหรดกฬีาสี 
                                                โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วงโยธวาทติ 

ป้ายโรงเรียน 

ป้ายกฬีา 

ธงชาติ 

ธงกีฬา 

ธงหมู่สี 

สีชมพู 

สีแสด 

สีฟ้า 

สีม่วง 
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ผังขบวนพาเหรดกีฬาสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
                     
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วงโยธวาทิต 

ป้ายโรงเรียน 

ป้ายกีฬา 

ธงชาติ 

ธงกีฬา ธงหมู่ สี 

สีม่วง สีชมพู สีแสด 
 

สีฟ้า 

                                        อฒัจันทร์ 
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ช่องว่ิงกรีฑาที่แข่งขันประเภทลู ่

ที่ ประเภท ระดับ 
ลู่วิ่งที ่ หมายเหต ุ

1 2 3 4  
1 100 เมตร ม.ต้นชำย สีชมพู สีแสด สีม่วง สีฟ้ำ  
2 100 เมตร ม.ต้นหญิง สีฟ้ำ สีชมพู สีแสด สีม่วง  
3 100 เมตร ม.ปลำยชำย สีแสด สีฟ้ำ สีชมพุ สีม่วง  

4 100 เมตร ม.ปลำยหญิง สีม่วง สีแสด สีชมพู สีฟ้ำ  
5 200 เมตร ม.ต้นชำย สีม่วง สีแสด สีฟ้ำ สีชมพู  

6 200 เมตร ม.ต้นหญิง สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู  

7 200 เมตร ม.ปลำยชำย สีชมพู สีม่วง สีแสด สีฟ้ำ  
8 200 เมตร ม.ปลำยหญิง สีฟ้ำ สีชมพู สีม่วง สีแสด  

9 400 เมตร ม.ต้นชำย สีม่วง สีฟ้ำ สีแสด สีชมพู  

10 400 เมตร ม.ต้นหญิง สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด  
11 400 เมตร ม.ปลำยชำย สีชมพู สีม่วง สีแสด สีม่วง  

12 400 เมตร ม.ปลำยหญิง สีแสด สีฟ้ำ สีชมพู สีฟ้ำ  
13 800 เมตร ม.ต้นชำย สีม่วง สีฟ้ำ สีแสด สีชมพู  

14 800 เมตร ม.ต้นหญิง สีม่วง สีฟ้ำ สีแสด สีชมพู  

15 800 เมตร ม.ปลำยชำย สีฟ้ำ สีชมพู สีแสด สีม่วง  
16 800 เมตร ม.ปลำยหญิง สีชมพู สีฟ้ำ สีม่วง สีแสด  

17 4X100 เมตร ม.ต้นชำย สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด  

18 4X100 เมตร ม.ต้นหญิง สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู  
19 4X100 เมตร ม.ปลำยชำย สีชมพู สีม่วง สีแสด สีฟ้ำ  

20 4X100 เมตร ม.ปลำยหญิง สีแสด สีฟ้ำ สีชมพู สีม่วง  

21 4X400 เมตร ม.ต้นชำย สีแสด สีชมพู สีม่วง สีฟำ้  
22 4X400 เมตร ม.ต้นหญิง สีม่วง สีฟ้ำ สีแสด สีชมพู  

23 4X400 เมตร ม.ปลำยชำย สีชมพู สีม่วง สีแสด สีฟ้ำ  
24 4X400 เมตร ม.ปลำยหญิง สีฟ้ำ สีม่วง สีแสด สีชมพู  

25 1,500 เมตร ม.ปลำยชำย      

26 1,500 เมตร ม.ปลำยหญิง      
27 3,000 เมตร หญิงทุกระดับ      

28 5,000 เมตร ชำยทุกระดับ      
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กีฬาฟุตบอล 
แบ่งกำรแข่งขันเป็น 2 สำย คือสำย A และสำย B    

รอบท่ี 1   แข่งขันกันภำยในสำย  ผู้ชนะได้ที่ 1 ผู้แพ้ได้ที่ 2  เพื่อเอำล ำดับที่ 1 และ 
ล ำดับที่ 2   ไปเล่นในรอบที่ 2 

รอบท่ี 2 รอบรองชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก  โดยเอำที่ 1 สำยA พบ ที่ 2 สำยB
และท่ี 2 สำยA พบ ที่ 1 สำย B     ผู้ชนะเข้ำไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ได้ที่ 3 

รอบชิงชนะเลิศเอำผู้ชนะในรอบที่ 2 (รอบรองชนะเลิศ) เข้ำมำแข่งขัน ผู้ชนะได้รำงวัล
ชนะเลิศ ผู้แพ้ได้รำงวัลรองชนะเลิศ 

การแบ่งสาย 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น       สายA  1.สีฟ้ำ    2.สีชมพู สายB  3.สีม่วง 4.สีแสด 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย    สายA  1.สีแสด    2.สีม่วง สายB  3.สีชมพู 4.สีฟ้ำ               

โปรแกรมการแข่งขัน 
รอบท่ี 1 วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562   (แข่งนอกรอบ) 

ที ่ ประเภทกีฬำ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ฟุตบอล ม.ต้น ชำย A 14.10 สีฟ้ำ  พบ  สีชมพู แสด  

2 ฟุตบอล ม.ต้น ชำย B 15.20 สีม่วง  พบ  สีแสด ฟ้ำ  

วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 (แข่งนอกรอบ) 

ที ่ ประเภทกีฬำ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ฟุตบอล ม.ปลำย ชำย A 14.00 สีแสด พบ  สีม่วง ชมพู  

2 ฟุตบอล ม.ปลำย ชำย B 15.30 สีชมพู พบ  สีฟ้ำ ม่วง  

   รอบรองชนะเลิศ วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ประเภทกีฬำ ระดับ เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ฟุตบอล ม.ต้นชำย 11.00 ที1่ สำยAที2่ สำยB      ส.ี.…พบส…ี…   

2 ฟุตบอล ม.ต้นชำย 12.10 ที่2 สำยAพบที่1 สำยB  ส.ี….พบส…ี…   

3 ฟุตบอล ม.ปลำยชำย 13.30 ที1่ สำยAพบที2่ สำยB   ส…ี..พบสี……   

4 ฟุตบอล ม.ปลำยชำย 14.50 ที่2 สำยAพบที่1 สำยB  ส…ี…พบสี……   

   รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นชำย      12.50 สี……….....พบสี…………..   

2 ม.ปลำยชำย 14.00 สี……….....พบสี………….   
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กีฬาฟุตซอล 
แบ่งกำรแข่งขันเป็น 2 สำย คือสำย A และสำย B  
รอบท่ี 1  แข่งกันภำยในสำย ผู้ชนะได้ที่ 1 ผู้แพ้ได้ที่ 2 เพ่ือเอำล ำดับที่ 1 และ ล ำดับที่ 2 ไปเล่นในรอบที่ 2 
รอบท่ี 2 รอบรองชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก  โดยเอำที่ 1 สำยเอ พบ ที่ 2 สำยบีและท่ี 2 สำยA 
พบ ที่ 1 สำยB ผู้ชนะเข้ำไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ได้ที่ 3 
รอบชิงชนะเลิศเอำผู้ชนะในรอบที่ 2  เข้ำมำแข่งขัน ผู้ชนะได้รำงวัลชนะเลิศ ผู้แพ้ได้รำงวัลรอง
ชนะเลิศ 
การแบ่งสาย 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น      สายA  1.สีชมพู  2.สีฟ้ำ       สายB    3. สีแสด  4.สีม่วง 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   สายA  1.สีแสด  2.สีม่วง  สายB    3.สีชมพู  4.สีฟ้ำ 
ทีมรวมหญิง                      สายA  1.สีม่วง  2.สีฟ้ำ  สายB   3. สีแสด  4.สชีมพู 

 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 

รอบท่ี 1 วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ประเภท
กีฬำ 

ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน สนำม ผลกำรแข่งขัน 

1 ฟุตซอล ม.ปลำยชำย A 10.00 สีแสด  พบ  สีม่วง สนำม 1  

2 ฟุตซอล ม.ปลำยชำย B 11.00 สีชมพู  พบ  สีฟ้ำ สนำม 1   

3 ฟุตซอล รวมหญิง A 13.00 สีม่วง พบ  สีฟ้ำ สนำม 1   

3 ฟุตซอล รวมหญิง B 14.00 สีแสด พบ  สีชมพู สนำม 1   

 
รอบท่ี 2 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 

 

ที ่ ประเภท
กีฬำ 

ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน สนำม ผลกำรแข่งขัน 

1 ฟุตซอล ม.ต้น ชำย A 10.00 สีชมพู  พบ  สีฟ้ำ สนำม 1  

2 ฟุตซอล ม.ต้น ชำย B 11.00 สีแสด พบ  สีม่วง สนำม 1   

3 ฟุตซอล รวมหญิง  13.00 ที1่ สำยAพบที2่ สำยB 
สี…………พบสี………. 

  

4 ฟุตซอล รวมหญิง  14.00 ที่2 สำยAพบที่1 สำยB 
สี…………พบสี………. 
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   วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ประเภท
กีฬำ 

ระดบั เวลำ คูแ่ข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ฟุตซอล ม.ปลำยชำย 11.00 ที1่ สำยA พบ ที่2 สำยB 
สี…………พบสี………. 

  

2 ฟุตซอล ม.ปลำยชำย 13.00 ที่2 สำยA พบ ที่1 สำยB 
สี…………พบสี………. 

  

3 ฟุตซอล ม.ต้นชำย 14.00 ที1่ สำยA พบ ที่2 สำยB 
สี…………พบสี………. 

  

4 ฟุตซอล ม.ต้นชำย 15.00 ที2่ สำยA พบ ที่1 สำยB 
สี…………พบสี………. 

  

 
 
 
 

รอบชิงชนะเลิศวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยชำย 11.00 สี………พบสี…………   

2 รวมหญิง 12.00 สี………พบสี…………   

3 ม ต้นชำย 13.00 สี………พบสี…………   
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กีฬาบาสเกตบอล 
แบง่กำรแข่งขันเป็น 2 สำย คือสำย A และสำย B    
รอบท่ี 1  แข่งกันภำยในสำย  ผู้ชนะได้ที่ 1 ผู้แพ้ได้ที่ 2  เพื่อเอำล ำดับที่ 1 และ ล ำดับที่ 2 ไปเล่นใน
รอบท่ี 2 
รอบท่ี 2 รอบรองชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก  โดยเอำที่ 1 สำยA พบ ที่ 2 สำยBและท่ี 2 สำยA 
พบ ที ่1 สำยB ผู้ชนะเข้ำไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ได้ที่ 3 
รอบชิงชนะเลิศเอำผู้ชนะในรอบที่ 2เข้ำมำแข่งขัน ผู้ชนะได้รำงวัลชนะเลิศ ผู้แพ้ได้รำงวัลรองชนะเลิศ 
การแบ่งสาย ทีมรวมชำย สายA 1.สีชมพู 2.สีฟ้ำ     สายB     3. สีม่วง  4.สีแสด 
   ทีมรวมหญิง สายA 1.สีฟ้ำ    2.สีม่วง    สายB     3. สีชมพู        4.สีแสด        

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
รอบท่ี 1วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขนั 

1 ทีมรวมหญิง A 14.00 สีฟ้ำ พบ  สีม่วง   

2 ทีมรวมหญิง B  สีชมพู พบ  สีแสด   

             รอบท่ี 1 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ทีมรวมชำย A 14.00 สีชมพู พบ  สีฟ้ำ   

2 ทีมรวมชำย B  สีม่วง พบ  สีแสด   

 
   รอบท่ี2วันพฤหัสบดี ท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ เวลำ คูแ่ข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ทีมรวมชำย 11.00 ที1่ สำยAพบที2่ สำยB สี…..พบ สี…   

2 ทีมรวมชำย  ที่2 สำยA พบ ที่1 สำยB สี…..พบสี…   

3 รวมหญิง  ที1่ สำยAพบที2่ สำยB สี…..พบ สี…   

4 รวมหญิง  ที่2 สำยA พบ ที่1 สำยB สี…..พบสี…   

   รอบชิงชนะเลิศวันศุกร์ ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 รวมหญิง 13.00 สี….....……พบสี…...………   

2 ทีมรวมชำย 14.00 สี….....……พบสี…...………   
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กีฬาวอลเลย์บอล 
แบ่งกำรแข่งขันเป็น 2 สำย คือสำย A และสำย B    
รอบท่ี 1  แข่งกันภำยในสำย ผู้ชนะได้ที่ 1 ผู้แพ้ได้ที่ 2 เพ่ือเอำล ำดับที่ 1 และ ล ำดับที่ 2   ไปเล่นใน
รอบท่ี 2 
รอบท่ี 2 รอบรองชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก  โดยเอำที่ 1 สำยA พบ ที่ 2 สำยBและท่ี 2 สำยA 
พบ ที่ 1 สำย B    ผู้ชนะเข้ำไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ได้ที่ 3 
รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะในรอบที่ 2  เข้ำมำแข่งขัน ผู้ชนะได้รำงวัลชนะเลิศ ผู้แพ้ได้รำงวัลรองชนะเลิศ 
การแบ่งสาย 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นชำย  สายA 1.สีแสด      2.สีฟ้ำ สายB   3.สีชมพู 4.สีม่วง 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหญิง สายA 1.สีม่วง   2.สีฟ้ำ           สายB   3.สชีมพู  4.สีแสด 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยชำย สายA 1.สีแสด      2.สีชมพู       สายB   3.สีฟ้ำ    4.สีม่วง    
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง สายA 1.สีม่วง   2.สีฟ้ำ          สายB   3.สีชมพู 4.สีแสด 

 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 

รอบท่ี 1สนำมที่ 1 (ติดสนำมบำสเกตบอล)  วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นชำย A 11.00 สีแสด พบ  สีฟ้ำ   

2 ม.ต้นชำย B 13.00 สีชมพู  พบ  สีม่วง   

   รอบท่ี 1สนำมที่ 1 (ติดสนำมบำสเกตบอล)  วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

3 ม.ปลำยหญิง A 14.00 สีฟ้ำ  พบ  สีม่วง   

4 ม.ปลำยหญิง B 15.00 สีแสด  พบ  สีชมพู   

   สนำมท่ี 2 (ประตูโรงเรียนด้ำนทิศใต้)  วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นหญิง A 11.00 สีม่วง  พบ  สีฟ้ำ   

2 ม.ต้นหญิง B 13.00 สีชมพู  พบ  สีแสด   

   สนำมท่ี 2 (ประตูโรงเรียนด้ำนทิศใต้)  วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

3 ม.ปลำยชำย A 14.00 สีชมพู  พบ  สีแสด   

4 ม.ปลำยชำย B 15.00 สีฟ้ำ พบ  สีม่วง   



 
17 

 

 
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบที่ 2 

  รอบท่ี2 วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 สนำม 1  (ติดสนำมบำสเกตบอล)   

ที ่ ระดับ เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

5 ม.ต้นชำย 11.00 ที่ 1 สำยA พบ ที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

6 ม.ต้นชำย 13.00 ที่ 1 สำยB พบ ที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

7 ม.ปลำยหญิง 14.00 ที่ 1 สำยA พบ ที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

8 ม.ปลำยหญิง 15.00 ที่ 1 สำยB พบ ที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

 
  รอบท่ี2 วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 สนำม 2(ประตูโรงเรียนด้ำนทิศใต้)    

ที ่ ระดับ เวลำ คูแ่ข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

5 ม.ต้นหญิง 11.00 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

6 ม.ต้นหญิง 13.00 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

7 ม.ปลำยชำย 14.00 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

8 ม.ปลำยชำย 15.00 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

 
รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ เวลำ คู่แข่งขัน สนำม ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

3 ม.ปลำยชำย 11.00 สี………พบสี………… 2   

2 ม.ต้นหญิง 13.00 สี……..พบสี………… 2   

3 ม.ต้นชำย 11.00 สี………พบสี………… 1   

4 ม.ปลำยหญิง 13.00 สี……..พบสี………… 1   
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กีฬาเซปัก-ตะกร้อ 

แบ่งกำรแข่งขันเป็น 2 สำย คือสำย A และสำย B    
รอบท่ี 1แข่งกันภำยในสำย  ผู้ชนะได้ที่ 1 ผู้แพ้ได้ที่ 2 เพื่อเอำล ำดับที่ 1 และ ล ำดับที่ 2   ไปเล่นใน
รอบท่ี 2 
รอบท่ี 2 รอบรองชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก  โดยเอำที่ 1 สำยA พบ ที่ 2 สำยBและท่ี 2 สำยA 
พบ ที่ 1 สำย B 
ผู้ชนะเข้ำไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ได้ที่ 3 
รอบชิงชนะเลิศเอำผู้ชนะในรอบที่ 2  เข้ำมำแข่งขัน ผู้ชนะได้รำงวัลชนะเลิศ ผู้แพ้ได้รำงวัลรอง
ชนะเลิศ 
การแบ่งสาย 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นชำย  สายA 1.สีชมพู 2.สีฟ้ำ  สายB 3.สีแสด   4.สีม่วง 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหญิง สายA 1.สีแสด 2.สีม่วง  สายB 3.สีชมพู   4.สีฟ้ำ    
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยชำย สายA 1.สีม่วง 2.สีชมพู  สายB 3.สีฟ้ำ   4.สีแสด 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง สายA 1.สีฟ้ำ  2.สีแสด            สายB 3.สมี่วง    4.สีชมพู 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปัก-ตะกร้อรอบที่ 1 
 
  รอบท่ี 1  สนามที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยชำย A 11.00น. สีม่วง  พบ  สีชมพู   

2 ม.ปลำยชำย B 11.30น. สีฟ้ำ พบ  สีแสด   

3 ม.ต้นชำย A 13.00น. สีฟ้ำ พบ  สีชมพู   

4 ม.ต้นชำย B 13.30น. สีม่วง พบ  สีแสด   

   รอบท่ี 1  สนามที่ 2 วันพฤหัสบดี ท่ี  31  ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยหญิง A 11.00น. สีฟ้ำ พบ  สีแสด   

2 ม.ปลำยหญิง B 11.30น. สีม่วง  พบ  สีชมพู   

3 ม.ต้นหญิง A 13.00น. สีม่วง  พบ  สีแสด   

4 ม.ต้นหญิง B 13.30น. สีฟ้ำ พบ  สีชมพู   
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปัก-ตะกร้อรอบที่ 2 
  รอบท่ี2  สนามที่ 1 วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ เวลำ คูแ่ข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยชำย 11.00น. ที ่1 สำยA พบ ที ่2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

2 ม.ปลำยชำย 11.30น. ที่ 1 สำยB พบ ที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

3 ม.ต้นชำย 13.00น. ที่ 1 สำยA พบ ที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

4 ม.ต้นชำย 13.30น. ที่ 1 สำยB พบ ที ่2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

 
  รอบท่ี2  สนามที่ 2 วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  

ที ่ ระดับ เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยหญิง 11.00น. ที่ 1 สำยA พบ ที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

2 ม.ปลำยหญิง 11.30น. ที่ 1 สำยB พบ ที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

3 ม.ต้นหญิง 13.00น. ที่ 1 สำยA พบ ที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

4 ม.ต้นหญิง 13.30น. ที ่1 สำยB พบ ที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

 
  รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ที ่ ระดับ เวลำ คู่แข่งขัน สนำม ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยชำย 14.00น. สี………พบสี………… 1   

2 ม.ปลำยหญิง 14.30น. สี……..พบสี………… 1   

3 ม.ต้นหญิง 14.00น. สี………พบสี………… 2   

4 ม.ต้นชำย 14.30น. สี……..พบสี………… 2   
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กีฬาเทเบิลเทนนิส 
 

  กีฬำเทเบิลเทนนิสจัดกำรแข่งขันแต่ละระดับเป็น 3 ประเภท คือ  ประเภทเดี่ยว  
ประเภทคู่  และประเภทคู่ผสม 

แบ่งกำรแข่งขันเป็น 2 สำย คือสำย A และสำย B    
รอบท่ี 1  แข่งกันภำยในสำย  ผู้ชนะได้ที่ 1 ผู้แพ้ได้ที่ 2  เพื่อเอำล ำดับที่ 1 และ ล ำดับที่ 2 

ไปเล่นในรอบที่ 2 
รอบท่ี 2 รอบรองชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก  โดยเอำที่ 1 สำยA พบ ที่ 2 สำยBและท่ี 

2 สำยA พบ ที่ 1 สำย B 
ผู้ชนะเข้ำไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ได้ที่ 3 
รอบชิงชนะเลิศเอำผู้ชนะในรอบที่ 2  เข้ำมำแข่งขัน ผู้ชนะได้รำงวัลชนะเลิศ ผู้แพ้ได้รำงวัล

รองชนะเลิศ 
 

การแบ่งสายประเภทเดี่ยว 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นชำย  สายA1.สีแสด      2.สีฟ้ำ  สายB   3.สีม่วง     4.สี
ชมพู 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหญิง สายA1.สีแสด 2.สีชมพู  สายB 3.สีฟ้ำ   4.สีม่วง 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยชำย สายA1.สีแสด 2.สีชมพู  สายB 3.สีฟ้ำ   4.สีม่วง 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง สายA1.สีแสด 2.สีชมพู  สายB 3.สีฟ้ำ   4.สีม่วง 

 
การแบ่งสายประเภทคู่ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นชำย  สำยA1.สีม่วง      2.สีฟ้ำ  สำยB   3.สีแสด     4.สีชมพู 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหญิง สำยA1.สีแสด     2.สีม่วง  สำยB   3.สีชมพู     4.สีฟ้ำ    
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยชำย สำยA1.สีฟ้ำ     2.สีแสด  สำยB   3.สีชมพู      4.สีม่วง    
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง สำยA1.สีฟ้ำ     2.สีแสด  สำยB   3.สีชมพู      4.สีม่วง    

 
การแบ่งสายประเภทคู่ผสม 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น        สำยA1.สีฟ้ำ     2.สีแสด  สำยB   3.สีชมพู      4.สีม่วง 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     สำยA1.สีฟ้ำ     2.สีแสด  สำยB   3.สีชมพู      4.สีม่วง 
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                      โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเดี่ยว 
การแบ่งสายประเภทเดี่ยว วันพฤหัสบดี ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นชำย  สายA1.สีแสด      2.สีฟ้ำ  สายB   3.สีม่วง     4.สีชมพู 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหญิง สายA1.สีแสด 2.สีชมพู  สายB 3.สีฟ้ำ   4.สีม่วง 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยชำย สายA1.สีแสด 2.สีชมพู  สายB 3.สีฟ้ำ   4.สีม่วง 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง สายA1.สีแสด 2.สีชมพู  สายB 3.สีฟ้ำ   4.สีม่วง 
โต๊ะที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เริ่มเวลำ 14.00 

 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นชำย A 14.00น.  สีแสด  พบ  สีฟ้ำ  สี…………ชนะสี………. 

2 ม.ต้นชำย B 14.30น. สีม่วง  พบ  สีชมพู  สี…………ชนะสี………. 

3 ม.ต้นชำย  15.00น. ที่1 สำยA พบที่2สำยB 
สี…...….พบสี….…..… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ต้นชำย  15.30น. ที่2 สำยA พบที่1 สำยB 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ต้นชำย  16.00น. รอบชิงชนะเลิศ 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

 
โต๊ะที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เริ่มเวลำ 10.00   

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นหญิง A 14.00น.  สีชมพู  พบ  สีแสด  สี…………ชนะส…ี……. 

2 ม.ต้นหญิง B 14.30น. สีฟำ้ พบ  สีม่วง    สี…………ชนะสี………. 

3 ม.ต้นหญิง  15.00น. ที่1 สำยA พบที่2สำยB 
สี…...….พบสี….…..… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ต้นหญิง  15.30น. ที่2 สำยA พบที่1 สำยB 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ต้นหญิง  16.00น. รอบชิงชนะเลิศ 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 
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โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเดี่ยว 
โต๊ะที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562เริ่มเวลา 10.00 น. 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยชำย A 14.00น.  สีชมพู  พบ  สีแสด  สี…………ชนะสี………. 

2 ม.ปลำยชำย B 14.30น. สีฟ้ำ พบ  สีม่วง    สี…………ชนะสี………. 

3 ม.ปลำยชำย  15.00น. ที่1 สำยA พบที่2สำยB 
สี…...….พบสี….…..… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ปลำยชำย  15.30น. ที่2 สำยA พบที่1 สำยB 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ปลำยชำย  16.00น. รอบชิงชนะเลิศ 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

 
 

โต๊ะที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562เริ่มเวลา 10.00 น. 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยหญิง A 14.00น.    สีแสด  พบ  สีชมพู  สี…………ชนะสี………. 

2 ม.ปลำยหญิง B 14.30น. สีฟ้ำ  พบ  สีม่วง  สี…………ชนะสี………. 

3 ม.ปลำยหญิง  15.00น. ที่1 สำยA พบที่2สำยB 
สี…...….พบสี….…..… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ปลำยหญิง  15.30น. ที่2 สำยA พบที่1 สำยB 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ปลำยหญิง  16.00น. รอบชิงชนะเลิศ 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 
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โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสคู่ 
การแบ่งสายประเภทคู่ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นชำย  สำยA1.สีม่วง     2.สีฟ้ำ  สำยB   3.สีชมพู     4.สีแสด 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหญิง สำยA1.สีแสด     2.สีม่วง  สำยB   3.สีฟ้ำ       4.สีชมพู   
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยชำย สำยA1.สีฟ้ำ      2.สีแสด  สำยB   3.สีชมพู      4.สีม่วง    
ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง สำยA1.สีแสด     2.สีฟ้ำ  สำยB   3.สีชมพู      4.สีม่วง    
 
โต๊ะที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 เริ่มเวลา 11.00 น. 

  
      โต๊ะที่ 2 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 เริ่มเวลา 11.00 น. 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นหญิง A 11.00น. สีแสด  พบ  สีม่วง  สี…………ชนะสี………. 

2 ม.ต้นหญิง B 11.30น. สีฟ้ำ  พบ  สีชมพู  สี…………ชนะสี………. 

3 ม.ต้นหญิง  13.00น. ที่1 สำยA พบที่2สำยB 
สี…...….พบสี….…..… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ต้นหญิง  13.30น. ที่2 สำยA พบที่1 สำยB 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ต้นหญิง  14.00น. รอบชิงชนะเลิศ 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

 
 
 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นชำย A 11.00น. สีม่วง  พบ  สีฟ้ำ  สี…………ชนะสี………. 

2 ม.ต้นชำย B 11.30น. สีชมพู  พบ  สีแสด  สี…………ชนะสี………. 

3 ม.ต้นชำย  13.00น. ที่1 สำยA พบที่2สำยB 
สี…...….พบสี….…..… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ต้นชำย  13.30น. ที่2 สำยA พบที่1 สำยB 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ต้นชำย  14.00น. รอบชิงชนะเลิศ 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 
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โต๊ะท่ี 3 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 เริ่มเวลา 11.00 น. 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยชำย A 11.00น. สีฟ้ำ  พบ  สีแสด  สี…………ชนะสี………. 

2 ม.ปลำยชำย B 11.30น. สีชมพู  พบ  สีม่วง  สี…………ชนะสี………. 

3 ม.ปลำยชำย  13.00น. ที่1 สำยA พบที่2สำยB 
สี…...….พบสี….…..… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ปลำยชำย  13.30น. ที่2 สำยA พบที่1 สำยB 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ปลำยชำย  14.00น. รอบชิงชนะเลิศ 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

 
 

โต๊ะท่ี 4 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 เริ่มเวลา 11.00 น. 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยหญิง A 11.00น. สีแสด พบ  สีฟ้ำ  สี…………ชนะสี………. 

2 ม.ปลำยหญิง B 11.30น. สีชมพู พบ  สีม่วง  สี…………ชนะสี………. 

3 ม.ปลำยหญิง  13.00น. ที่1 สำยA พบที่2สำยB 
สี…...….พบสี….…..… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ปลำยหญิง  13.30น. ที่2 สำยA พบที่1 สำยB 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ปลำยหญิง  14.00น. รอบชิงชนะเลิศ 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 
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โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสคู่ผสม 
การแบ่งสายประเภทคู่ผสม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น        สำยA1.สีฟ้ำ       2.สีแสด  สำยB   3.สีม่วง      4.สีชมพู 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     สำยA1.สีแสด     2.สีฟ้ำ  สำยB   3.สีชมพู      4.สีม่วง 
 
โต๊ะท่ี 1-2 วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เริ่มเวลา 14.00 น. 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้น A 11.00น. สีฟ้ำ  พบ  สีแสด  สี…………ชนะสี………. 

2 ม.ต้น B 11.30น. สีม่วง  พบ  สีชมพู  สี…………ชนะสี………. 

3 ม.ต้น  13.00น. ที่1 สำยA พบที่2สำยB 
สี…...….พบสี….…..… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ต้น  13.30น. ที่2 สำยA พบที่1 สำยB 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ต้น  14.00น. รอบชิงชนะเลิศ 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

 
 

โต๊ะที่ 3-4 วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เริ่มเวลา 14.00 น. 

ที ่ ระดับ สำย เวลำ คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำย A 11.00น. สีแสด  พบ  สีฟ้ำ  สี…………ชนะสี………. 

2 ม.ปลำย B 11.30น. สีชมพู  พบ  สีม่วง  สี…………ชนะสี………. 

3 ม.ปลำย  13.00น. ที่1 สำยA พบที่2สำยB 
สี…...….พบสี….…..… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ปลำย  13.30น. ที่2 สำยA พบที่1 สำยB 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ปลำย  14.00น. รอบชิงชนะเลิศ 
สี…...….พบสี…...…… 

 สี…………ชนะสี………. 

 
 

 
 
 



 
26 

 

           โปรแกรมการแข่งขันเปตอง ประเภทเดี่ยว 
                                             วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 
การแบ่งสายประเภทเดี่ยว 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นชำย  สำยA  1.สีแสด    2.สีม่วง      สำยB   3.สีฟ้ำ          4.สีชมพู 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหญิง สำยA  1.สีม่วง     2.สีฟ้ำ       สำยB  3.สีชมพู         4. สแีสด       
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยชำย สำยA  1.สีม่วง     2.สีฟ้ำ       สำยB  3.สีชมพู         4. สแีสด 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง สำยA  1.สีแสด    2.สีฟ้ำ      สำยB  3.สีม่วง           4.สชีมพู  

 
               โปรแกรมการแข่งขันเปตอง ประเภทเดี่ยว  ม.ต้นชาย 

                วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562  เริ่มเวลำ 14.00 น. 

ที ่ ระดับ สนำม คู่ท่ี คูแ่ข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นชำย 1 1 สีแสด  พบ  สีม่วง   

2 ม.ต้นชำย 2 2 สีฟ้ำ  พบ  สีชมพู  ชมพู 

3 ม.ต้นชำย 1 3 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

4 ม.ต้นชำย 2 4 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

5 ม.ต้นชำย 1 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 

  

 
          โปรแกรมการแข่งขันเปตอง ประเภทเดี่ยว  ม.ต้นหญิง 

วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562  เริ่มเวลำ 14.00 น. 

ที ่ ระดับ สนำม คู่ท่ี คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นหญิง 3 1 สีม่วง  พบ  สีฟ้ำ   

2 ม.ต้นหญิง 4 2 สีชมพู  พบ  สีแสด   

3 ม.ต้นหญิง 3 3 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

4 ม.ต้นหญิง 4 4 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

5 ม.ต้นหญิง 3 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 
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                      โปรแกรมการแข่งขันเปตอง ประเภทเดี่ยว ม.ปลายหญิง 

   วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562  เริ่มเวลำ 14.00 น. 

ที ่ ระดับ สนำม คู่ท่ี คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยหญิง 5 1 สีแสด  พบ  สีฟ้ำ   

2 ม.ปลำยหญิง 6 2 สีม่วง  พบ  สีชมพู   

3 ม.ปลำยหญิง 5 3 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

4 ม.ปลำยหญิง 6 4 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

5 ม.ปลำยหญิง 5 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 

  

 
                      โปรแกรมการแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยว ม.ปลายชาย 

     วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562  เริ่มเวลำ 14.00 น. 

ที ่ ระดบั สนำม คู่ท่ี คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยชำย 7 1 สีม่วง  พบ  สีฟ้ำ   

2 ม.ปลำยชำย 8 2 สีชมพู  พบ  สีแสด   

3 ม.ปลำยชำย 7 3 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

4 ม.ปลำยชำย 8 4 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

5 ม.ปลำยชำย 2 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 
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กีฬาเปตอง 
กีฬำเปตองจัดกำรแข่งขันแต่ละระดับเป็น 3 ประเภท คือ ประเภททีม 3 คน ทีม 2 คนและเดี่ยว 
แบ่งกำรแข่งขันเป็น 2 สำย คือสำย A และสำย B    
รอบท่ี 1  แข่งกันภำยในสำย  ผู้ชนะได้ที่ 1 ผู้แพ้ได้ที่ 2  เพื่อเอำล ำดับที่ 1 และ ล ำดับที่ 2 ไปเล่นใน
รอบท่ี 2 
รอบท่ี 2 รอบรองชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก  โดยเอำที่ 1 สำยA พบ ที่ 2 สำยBและท่ี 2 สำยA 
พบ ที่ 1 สำย B  ผู้ชนะเข้ำไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ได้ที่ 3 
รอบชิงชนะเลิศเอำผู้ชนะในรอบที่ 2  เข้ำมำแข่งขัน ผู้ชนะได้รำงวัลชนะเลิศ ผู้แพ้ได้รำงวัลรอง
ชนะเลิศ 
การแบ่งสายประเภททีม 3 คน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นชำย  สำยA  1.สีชมพู    2.สีม่วง        สำยB   3.สีฟ้ำ        4.สแีสด 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหญิง สำยA  1.สีชมพู    2.สีแสด       สำยB  3.สีฟ้ำ         4. สมี่วง       
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยชำย สำยA  1.สีแสด     2.สีม่วง       สำยB  3.สชีมพู       4. สฟ้ีำ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง สำยA  1.สีแสด    2.สีฟ้ำ         สำยB   3.สีม่วง       4.สชีมพู  

โปรแกรมการแข่งขันเปตองทีม 3 คน  ม.ต้นชาย 
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2561 เริ่มเวลำ 11.00 น. 

ที ่ ระดับ สนำม คู่ท่ี คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นชำย 1 1 สีชมพู  พบ  สีม่วง   

2 ม.ต้นชำย 2 2 สีฟ้ำ  พบ  สีแสด   

3 ม.ต้นชำย 1 3 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

4 ม.ต้นชำย 2 4 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

5 ม.ต้นชำย 1 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 

  

     โปรแกรมการแข่งขันเปตองทีม 3 คน ม.ต้นหญิง 
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2561 เริ่มเวลำ 11.00 น. 

ที ่ ระดับ สนำม คู่ท่ี คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นหญิง 3 1 สีชมพู  พบ  สีแสด   

2 ม.ต้นหญิง 4 2 สีฟ้ำ  พบ  สีม่วง   

3 ม.ต้นหญิง 3 3 ที่ 1 สำยA พบที ่2 สำยB 
สี…………พบสี………… 
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4 ม.ต้นหญิง 4 4 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA   

5 ม.ต้นหญิง 3 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 

  

 
              โปรแกรมการแข่งขันเปตองทีม 3 คน ม.ปลายหญิง 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2561 เริ่มเวลำ 11.00 น. 

ที ่ ระดับ สนำม คู่ท่ี คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยหญิง 5 1 สีแสด  พบ  สีฟ้ำ   

2 ม.ปลำยหญิง 6 2 สีชมพู  พบ  สีม่วง   

3 ม.ปลำยหญิง 5 3 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

4 ม.ปลำยหญิง 6 4 ที่ 1 สำยB พบที ่2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

5 ม.ปลำยหญิง 5 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 

  

 
 

         โปรแกรมการแข่งขันเปตองทีม 3 คน ม.ปลายชาย 
วันพฤหสับดีที่ 31 ตุลาคม 2561 เริ่มเวลำ 11.00 น. 

ที ่ ระดับ สนำม คู่ท่ี คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยชำย 7 1 สีแสด  พบ  สีม่วง   

2 ม.ปลำยชำย 8 2 สีชมพู  พบ  สีฟ้ำ   

3 ม.ปลำยชำย 7 3 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

4 ม.ปลำยชำย 8 4 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

5 ม.ปลำยชำย 2 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 
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โปรแกรมการแข่งขันเปตอง ประเภททีม2คน 

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
การแบ่งสายประเภททีม2คน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นชำย  สำยA 1.สีชมพู 2.สีแสด     สำยB  3.สีม่วง 4.สีฟ้ำ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหญิง สำยA 1.สีฟ้ำ 2.สีม่วง     สำยB  3.สีแสด   4. สชีมพู       
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยชำย สำยA 1.สีฟ้ำ 2.สีม่วง     สำยB  3.สีแสด   4. สชีมพู 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง สำยA 1.สีชมพู  2.สีม่วง     สำยB  3.สีแสด     4.สีฟ้ำ 

 
โปรแกรมการแข่งขันเปตองทีม 2 คน 

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เริ่มเวลำ 11.00 น. 

ที ่ ระดับ สนำม คู่ท่ี คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นชำย 1 1 สีชมพู  พบ  สีแสด   สีชมพู   

2 ม.ต้นชำย 2 2 สีม่วง พบ  สีฟ้ำ   

3 ม.ต้นชำย 1 3 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

4 ม.ต้นชำย 2 4 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

5 ม.ต้นชำย 1 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 

  

            โปรแกรมการแข่งขันเปตองทีม 2 คน 
วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เริ่มเวลำ 11.00 น. 

ที ่ ระดับ สนำม คู่ท่ี คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ต้นหญิง 3 1 สีฟ้ำ  พบ  สีม่วง   

2 ม.ต้นหญิง 4 2 สีแสด  พบ  สีชมพู   

3 ม.ต้นหญิง 3 3 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

  

4 ม.ต้นหญิง 4 4 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

  

5 ม.ต้นหญิง 3 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 
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                           โปรแกรมการแข่งขันเปตองทีม 2 คน 
วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เริ่มเวลำ 11.00 น. 

ที ่ ระดับ สนำม คู่ท่ี คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยหญิง 5 1 สีชมพู  พบ  สีม่วง   

2 ม.ปลำยหญิง 6 2 สีแสด  พบ  สีฟ้ำ   

3 ม.ปลำยหญิง 5 3 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ปลำยหญิง 6 4 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ปลำยหญิง 5 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 

  

 
 

                    โปรแกรมการแข่งขันเปตองทีม 2 คน 
วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เริ่มเวลำ 11.00 น. 

ที ่ ระดับ สนำม คู่ท่ี คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน ผลกำรแข่งขัน 

1 ม.ปลำยชำย 7 1 สีฟ้ำ  พบ  สีม่วง   

2 ม.ปลำยชำย 8 2 สีแสด  พบ  สีชมพู   

3 ม.ปลำยชำย 7 3 ที่ 1 สำยA พบที่ 2 สำยB 
สี…………พบสี………… 

 สี…………ชนะสี………. 

4 ม.ปลำยชำย 8 4 ที่ 1 สำยB พบที่ 2 สำยA 
สี…………พบสี………… 

 สี…………ชนะสี………. 

5 ม.ปลำยชำย 2 5 รอบชิงชนะเลิศ 
สี…………พบสี………… 
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ตารางการแข่งขันกรีฑา  ประเภทลู่และลาน 
วัน พฤหัสบดี ที ่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562           เวลา 10.30 น. 

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  รับรายงานตัวเวลา 10.30 น.   ณ จุดรับรายงานตัว 

รายการ
ที ่

ประเภท เวลา ระดับชั้น/เพศ 
ช่องวิ่งที่ 

ที๑่ ที๒่ ที๓่ ที๔่ 

1 100 เมตร 09.30น. ม.ต้น ชำย สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู 
2 100 เมตร  ม.ต้น หญิง สีฟ้ำ สีแสด สีม่วง สีชมพู 

3 100 เมตร  ม.ปลำย ชำย สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู 
4 100 เมตร  ม.ปลำย หญิง สีฟำ้ สีแสด สีม่วง สีชมพู 

5 200 เมตร  ม.ต้น ชำย สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด 

6 200 เมตร  ม.ต้น หญิง สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู 
7 200 เมตร  ม.ปลำย ชำย สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด 

8 200 เมตร  ม.ปลำย หญิง สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู 

9 400 เมตร  ม.ต้น ชำย สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด 
10 400 เมตร  ม.ต้น หญิง สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู 

11 400 เมตร  ม.ปลำย ชำย สีม่วง สีแสด สีชมพู สีฟ้ำ 

12 400 เมตร  ม.ปลำย หญิง สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู 
13 วิ่งลูกโป่ง 8*50 เมตร 10.40      

14 
วิ่งกระสอบ 8*50 

เมตร 
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ตารางการแข่งขันกรีฑา  ประเภทลู่และลาน 

วัน ศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลำ 08.30 น.  ณ สนำมกีฬำโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 

รายการที่ ประเภท เวลา ระดับชั้น/เพศ 
ช่องว่ิงที่ 

ที่๑ ที๒่ ที๓่ ที๔่ 
1 3000  08.20 รวมชำย      

2 5000  รวมหญิง     

3 800 เมตร  ม.ต้น ชำย สีชมพู สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง 
4 800 เมตร  ม.ต้น หญิง สีม่วง สีชมพู สีแสด สีฟ้ำ 

5 800 เมตร  ม.ปลำย ชำย สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด 
6 800 เมตร  ม.ปลำย หญิง สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู 

7 4X100 เมตร  ม.ต้น ชำย สีชมพู สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง 

8 4X100 เมตร  ม.ต้น หญิง สีม่วง สีชมพู สีแสด สีฟ้ำ 
9 4X100 เมตร  ม.ปลำย ชำย สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด 

10 4X100 เมตร  ม.ปลำย หญิง สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู 

11 1,500 เมตร  รวมชำย      
12 1,500 เมตร  รวมหญิง     

13 4X400 เมตร  ม.ต้น ชำย สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด 
14 4X400 เมตร  ม.ต้น หญิง สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด 

15 4X400 เมตร  ม.ปลำย ชำย สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด 

16 4X400 เมตร  ม.ปลำย หญิง สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด 

17 
วิ่งซุปเปอร์แมน8*50ม. 
ชำย 4คน หญิง4 คน 

10.40  สีแสด สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู 

18 
ชักคะเย่อ ชำย  10 คน  

หญิง 10 คน 
  สีแสด สีฟ้ำ   

17 
ชักคะเย่อ ชำย  10 คน  

หญิง 10 คน 
  สีม่วง สีชมพู   

18 
วิ่งหนีบท่อชำย 4คน หญิง4 

คน 
  สีม่วง สีชมพู สีแสด สีฟ้ำ 

19 
วิ่งวงล้อชำย 4คน หญิง 4 

คน 
  สีฟ้ำ สีม่วง สีชมพู สีแสด 

20 ชักคะเย่อรอบชิงชนะเลิศ       
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จ านวนถ้วยรางวัล 
เฉพำะที่ 1 และที่ 2 

ล ำดับที่ ชนิดกีฬำ 
มัธยมศึกษำ

ตอนต้น 
มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย หมำยเหตุ 

ชำย หญิง ชำย หญิง 
1 ฟุตบอล 2 - 2 2 6 

2 วอลเลย์บอล 2 2 2 2 8 

3 บำสเกตบอล 2 2 2 2 8 
4 เทเบิลเทนนิส 2 2 2 2 8 

5 เปตอง 2 2 2 2 8 
6 ฟุตซอล 2 - 2 2 6 

7 เซปักตะกร้อ 2 2 2 2 8 

8 กรีฑำ 2 2 2 2 8 
9 ขบวนพำเหรด 2 2 

10 กองเชียร์ 2 2 

11 เชียร์ลีดเดอร์ 
กำรแสดง  

2 2 

12 กีฬำรวม 2 2 
13 กีฬำพ้ืนบ้ำน 2 2 

 รวม 70 ใบ 
 

เทเบิลเทนนิส นับคะแนนรวม  ม.ต้นชำย,ม.ต้นหญิง,ม.ปลำยหญิง   และม.ปลำยชำย 
เปตอง  นับคะแนนรวม  ม.ต้นชำย,ม.ต้นหญิง,ม.ปลำยหญิง   และม.ปลำยชำย 
กรีฑำ นับคะแนนรวมเป็นระดับ ม.ต้นชำย,ม.ต้นหญิง,ม.ปลำยหญิง   และม.ปลำยชำย 
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จ านวนเกียรติบัตร 
เฉพำะที่ 1 และที่ 2 

ล ำดับที่ ชนิดกีฬำ 
มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 ฟุตบอล 40 - 40 40 120 
2 วอลเลย์บอล 24 24 24 24 96 

3 บำสเกตบอล 24 24 24 24 48 

4 เทเบิลเทนนิส 8 8 8 8 32 
5 เปตอง 12 12 12 12 48 

6 ฟุตซอล 20 - 20 20 60 

7 เซปักตะกร้อ 10 10 10 10 40 
8 กรฑีำ ที1่  ที2่ ที3่  198 

9 ขบวนพำเหรด - - 
10 กองเชียร์ - - 

11 กีฬำพ้ืนบ้ำน - - 

 รวม 710 ใบ 
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รำยกำรแข่งขันกีฬำส ี
โรงเรยีนเชียงแสนวิทยำคม  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
 1. ฟุตบอลระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ชำย  (ทีมละ 11 คน) 

   2. ฟุตบอลระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ชำย  (ทีมละ 11 คน) 
       3. ฟุตบอลหญิง (รวมรุ่น)   (ทีมละ 11 คน) 

   4. วอลเลยบ์อลระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ชำย  (ทีมละ 6 คน) 
   5. วอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หญิง  (ทีมละ 6 คน) 
    6. วอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ชำย  (ทีมละ 6 คน) 
    7. วอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หญิง (ทีมละ 6 คน) 
    8.  ตะกร้อ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ชำย  (ทีมละ 3 คน) 
    9.   ตะกร้อ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หญิง  (ทีมละ 3 คน) 
  10.  ตะกร้อ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ชำย (ทีมละ 3 คน) 
  11. ตะกร้อ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หญิง (ทีมละ 3 คน) 
  12. บำสเกตบอล  ชำย  (รวมรุ่น)  (ทีมละ 5 คน) 
  13. บำสเกตบอล  หญิง  (รวมรุน่)  (ทีมละ 5 คน) 
  14. ฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ชำย  (ทีมละ 5 คน) 
  15.  ฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ชำย  (ทีมละ 5 คน) 
  16.  ฟุตซอล  หญิง  (รวมรุ่น)   (ทีมละ 5 คน) 

   17. เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว 
                 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ชำย 
              ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หญิง 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ชำย 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หญิง 

18. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ 
                 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ชำย 
              ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หญิง 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ชำย 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หญิง 



 
37 

 

19. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม 
                 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ชำย 1 คน หญิง 1 คน) 
              ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ชำย 1 คน หญิง 1 คน) 
    20. เปตอง ประเภททีม 3 คน 
              ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ชำย 
              ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หญิง 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ชำย 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หญิง 
   21. เปตอง ประเภททีม 2 คน 
              ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ชำย 
              ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หญิง 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ชำย 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หญิง 
  22. เปตอง ประเภทเดี่ยว 
              ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ชำย 
              ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หญิง 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ชำย 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หญิง 
 
  

                                              รำยกำรกีฬำมหำสนุก 
 

1. ว่ิงกระสอบ             ทีมละ 8 คน (ชำย 4 คน หญิง 4 คน) 
2. ว่ิงลูกโป่ง               ทีมละ 8 คน (ชำย 4 คน หญิง 4 คน) 
3. ว่ิงซุปเปอร์แมน        ทีมละ 8 คน (ชำย 4 คน หญิง 4 คน) 
4. ว่ิงวงล้อ                 ทีมละ 8 คน (ชำย 4 คน หญิง 4 คน)       
5. ชกัคะเย่อ               ทีมละ 20 คน (ชำย 10 คน หญิง 10 คน) 
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                       รำยกำรแข่งขันของคณะสี  
1. ประกวดขบวนพำเหรด 
2. ประกวดกองเชียร์ 
3. ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 
ล ำดับกำรแสดงในสนำมของแต่ละสีและกำรเรียนล ำดับอัฒจันทร์ 

ล ำดับที่ 1 สีม่วง 
ล ำดับที่ 2 สีฟ้ำ 
ล ำดับที่ 3 สีชมพู 

                  ล ำดับท่ี 4 สีแสด 
 

              ตารางการแข่งขันกรีฑา  ประเภทลู่   วนัที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
             ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   

            

รายการ
ที ่

ประเภท ระดับชั้น/เพศ 
ผลกำรแข่งขัน 

ที๑่ ที๒่ ที๓่ ที๔่ 

1 100 เมตร ม.ต้น ชำย     
2 100 เมตร ม.ต้น หญิง     

3 100 เมตร ม.ปลำย ชำย     
4 100 เมตร ม.ปลำย หญิง     

5 200 เมตร ม.ต้น ชำย     

6 200 เมตร ม.ต้น หญิง     
7 200 เมตร ม.ปลำย ชำย     

8 200 เมตร ม.ปลำย หญิง     

9 400 เมตร ม.ต้น ชำย     
10 400 เมตร ม.ต้น หญิง     

11 400 เมตร ม.ปลำย ชำย     

12 400 เมตร ม.ปลำย หญิง     
13 วิ่งลูกโป่ง 8*50 เมตร     

14 วิ่งกระสอบ 8*50 เมตร     
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ตารางการแข่งขันกรีฑา  ประเภทลาน   วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
                             ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   

 

รายการที่ ประเภท ระดับชั้น/เพศ 
ผลกำรแข่งขัน 

ที๑่ ที๒่ ที๓่ ที๔่ 

15 3000 เมตร รวมรุ่นหญิง     
16 5000 เมตร รวมรุ่นชำย     

17 800 เมตร ม.ต้น ชำย     

18 800 เมตร ม.ต้น หญิง     
19 800 เมตร ม.ปลำย ชำย     

20 800 เมตร ม.ปลำย หญิง     

21 4X100 เมตร ม.ต้น ชำย     
22 4X100 เมตร ม.ต้น หญิง     

23 4X100 เมตร ม.ปลำย ชำย     

24 4X100 เมตร ม.ปลำย หญิง     
25 1500 เมตร รวมรุ่นชำย     

26 1500 เมตร รวมรุ่นหญิง     
27 4X400 เมตร ม.ต้น ชำย     

28 4X400 เมตร ม.ต้น หญิง     

29 4X400 เมตร ม.ปลำย ชำย     
30 4X400 เมตร ม.ปลำย หญิง     

31 
วิ่งซุปเปอร์แมน8*50ม. 
ชำย 4คน หญิง4 คน 

    

32 ชักคะเย่อ ชำย  10 คน  หญิง 10 คน     

33 วิ่งหนีบท่อชำย 4คน หญิง4 คน     
34 วิ่งวงล้อชำย 4คน หญิง4 คน     

 

 
 
 
 
 


