
 

 

ระเบยีบการแขง่ขนักีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัเชียงราย สหวิทยา

เขตอิงโขง 

ว่าด้วย การแข่งขนักีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัเชียงราย สหวิทยา

เขตอิงโขง 

“ดอกซ้อเกมส ์ ” ประจาํปีการศึกษา 2565 

 

เพอืเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา ซึงเป็นส่วนหนึงของ

การศึกษาตามแนวทางทรีฐับาลได้กําหนดนโยบายด้านการกีฬา โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

ระดบัชุมชน  และโรงเรยีน เพอืส่งเสรมิสุขภาพและเป็นจุดเริมต้นของการพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ และ

สนับสนุนการแข่งขนักฬีาระดบัประเทศ และระบบนานาชาติอย่างเป็นระบบ เพอืเสรมิสรา้งเกยีรตภูิมแิก่

ประเทศและความภาคภูมใิจของประชาชนตลอดจนส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมทีดีต่อการกีฬากลุ่ม

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย จงัหวดัเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษาเชยีงราย จงึจดัทําโครงการจดัการแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย

จงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขต องิโขง  “ดอกซ้อเกมส์ ” ขนึ เพอืให้การดําเนินการดงักล่าวเป็นไป

ดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึกําหนดระเบยีบไว ้ดงันี 

ข้อที 1 ระเบยีบนเีรียกว่า “กลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขต             

องิโขง สาํนกังานเขตพนืทกีารศึกษามธัยมศกึษาเชยีงราย” ว่าดว้ย จดัการแข่งขนักีฬานกัเรยีนกลุม่โรงเรยีน

มธัยมศกึษาตอนปลายจงัหวดัเชียงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซอ้เกมส ์ ” ประจาํปีการศึกษา 2565 

ข้อที 2 ระเบยีบนใีหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัถดัวนัประกาศ เป็นตน้ไป 

ข้อที 3 บรรดาระเบยีบ ประกาศ หรือคาํสงัอนืใดทขีดัแยง้กบัระเบยีบนใีหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 

ข้อที 4 คุณสมบตัิของผูส้มคัรเขา้แข่งขนั 

 4.1 ต้องเป็นนักเรยีนในโรงเรยีน ระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลายทอียู่

ในเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษาเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขงเท่านนั 

 4.2 ตองเปนนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น ๆ และมีอายุไมเกินรุนอายุของ

กีฬาแตละชนิด ซึ่งกำหนด   ไวในขอที่ 7 

 4.3  นักเรียนคนหนึ่ง จะสงชื่อเขาแขงขันไดเพียง 1 ชวงอายุเทานั้น ไมจำกัดชนิดกีฬา 

หากปฏิบัติผิดใหปรบัแพทุกประเภทกีฬาที่เขารวมการแขงขัน 

 4.4 นักเรียนท่ีมีอายุไมเกิน 15 ป สามารถเลือกเลนกีฬาไดเพียง 1 ชวงอายุเทานั้น 

 4.5 นักเรียนท่ีมีชื่อและกำลังเรียนอยู 2 โรงเรียน ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 

ข้อที 5 ใหโ้รงเรียนทเีขา้ร่วมการแข่งขนักีฬานกัเรยีนกลุม่โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายจงัหวดั

เชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซอ้เกมส ์ ” ประจาํปีการศึกษา 25  ภายในสาํนกังานเขตพนืที

การศึกษามธัยมศึกษาเชยีงราย ถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการจดัการแข่งขนักีฬา



 

 

โรงเรยีน พทุธศกัราช 2549 และระเบยีบการแข่งขนักีฬานกัเรียนกลุม่โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย     

จงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซอ้เกมส ์ ” ประจาํปีการศึกษา 256  อย่างเคร่งครดั   

 หากโรงเรียนใดหรือนักกีฬาคนใดกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบ และข้อบังคับ

ดงักล่าว ว่าดว้ย การแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยา

เขตองิโขง               “ดอกซอ้เกมส ์ ” ประจาํปีการศกึษา 256  กําหนดโทษไวด้งันี 

 5.1 ว่ากล่าวตกัเตอืน 

 5.2 ให้ปรบัทีมเป็นแพ้ หากมีทีมใดนํานักกีฬาผิดระเบียบ มีผลให้ปรับแพ้ และ

ตัดสินไม่ให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดนัน ในการแข่งข ันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน

มธัยมศกึษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซอ้เกมส ์ ” ประจาํปีการศกึษา 2565 

 5.3 หา้มนักกฬีาผูก้ระทาํผดิระเบยีบนี สมคัรเขา้แข่งขนักฬีาชนิดนัน 

 5.4 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง 

สามารถดําเนินคดอีาญาต่อเจ้าหน้าท ีหรอืผู้บรหิารโรงเรียน ในความผดิบางประเภท อาทเิช่น ปลอม

แปลงหลกัฐานราชการ เปลียนแปลงตัวผู้แข่งขนั ฯลฯ โดยรายงานไปยงัผู้บังคบับัญชาเพอืพิจารณา

ดาํเนินการทางวนิยัต่อไป 

ข้อที 6 การสมคัรเขา้แข่งขนัใหป้ฏบิตั ิดงันี 

 6.1    กําหนดการรบัสมคัรผ่านระบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์http://hswsport.mwk.ac.th 

ระหว่างวนัที 5 พฤศจิกายน  – 14 พฤศจิกายน พ.ศ.256  โดยกรอกรายละเอียดให้ครบตาม

ประเภทและชนิดกฬีา  

 6.2 ในวนัแข่งขนัก่อนเวลาแข่งขนั  นาท ีผู้ฝึกสอน ผูค้วบคุม ตรวจสอบแผงรูป

และรายชอืนักกฬีากอ่นลงแขง่ขนักบัเจ้าหน้าทสีนาม ณ สนามแข่งขนัของกฬีาแต่ละประเภท ตามวนัและ

เวลาทกีําหนดในโปรแกรมการแข่งขนั  

  ให้ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม แสดงบตัรประจําตวัประชาชนของนักกีฬาก่อนลง

แข่งขนัต่อเจ้าหน้าทสีนาม และทมีคู่แข่งขนั ทงันีหากไม่สามารถดําเนินการได ้ให้นักกีฬารายนันงดลง

แขง่ขนัครงันนัหรอืจนกว่าจะดําเนินการได ้

 6.3 หน้าทใีนการลงทะเบียนเข้าแข่งขนัในระบบออนไลน์ ให้เป็นหน้าทีของแต่ละ

โรงเรยีน 

 6.4 เมอืลงทะเบยีนนักกฬีาในระบบออนไลน์แลว้ไม่สามารถขอแก้ไขเปลยีนแปลง

หรอืเพมิเตมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทงัสนิหลงัจากปิดระบบลงทะเบยีน (ในวนัท ี14 พฤศจกิายน 2565 เวลา 

23.30 น.) 

 6.5 เมอืพ้นกําหนดเวลารบัสมคัรในระบบออนไลน์แล้ว หากหลกัฐานการสมคัร

นกักฬีารายใดไม่ครบใหต้ดัสทิธนิกักฬีารายนันในการเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาชนิดนัน 

 6.6  เมือพ้นกําหนดเวลารบัสมคัรในระบบออนไลน์แล้ว หากตรวจหลักฐานการ

สมคัรพบว่ามหีลกัฐานของนักกฬีาคนหนึงคนใดเป็นเทจ็  

  ประเภทเดยีว ใหต้ดัสทิธกิารเขา้ร่วมการแขง่ขนัของรายการนนั 

  ประเภททมี ใหต้ดัสทิธกิารเขา้ร่วมการแขง่ขนัของทมีนนัในรายการนนั 



 

 

 

 

ข้อที 7 การแบ่งรุ่นนักกฬีาชาย - หญงิ เพอืเขา้แข่งขนัโดยถอือายุเป็นเกณฑใ์นการนับ พ.ศ.

เกดิ ดงันี 

 7.1 รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี (เกดิตงัแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นตน้ไป) 

 7.2 รุ่นไม่จาํกดัอายุ 

ข้อที 8 ชนิดกฬีาทจีดัการแขง่ขนั 

ลําดับ

ที 
ชนิดกีฬา 

ไม่เกิน 15 ปี ไม่จาํกดั ห ม า ย

เหต ุชาย หญิง ชาย หญิง 

1 ฟุตบอล  -   หญงิรวม 

2 วอลเลยบ์อล      

3 บาสเกตบอล      

4 เซปักตะกรอ้      

5 เทเบลิเทนนิส      

6 เปตอง      

7 วูด้บอล      

8 อสีปอรต์    

9 กรฑีา      

 

ข้อที 9 กําหนดการแขง่ขนั 

 9.1 การแข่งขนักรฑีา จดัการแข่งขนั ในวนัท ี1  พฤศจกิายน 2565 ณ สนามกฬีา

โรงเรยีนหว้ยซอ้วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก  

 9.2 การแข่งขนักีฬา จัดการแข่งขนั ระหว่างวันที 21 – 2  พฤศจิกายน 2565           

ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รชัมงัคลาภิเษก (มีการแข่งขนัล่วงหน้าในบางรายการตาม

โปรแกรมการแข่งขนั) 

ข้อที 10 การรกัษามารยาท 

 10.1 ครูผูค้วบคุม ครูผูฝึ้กสอน และนักกฬีา ต้องยอมรบัคําตดัสนิของคณะกรรมการ       

ผูต้ดัสนิททีําการตดัสนิในการแขง่ขนัครงันัน ๆ ทุกกรณ ี

 10.2 ตลอดระยะเวลาการแข่งขนั ครูผูค้วบคุม ครูผูฝึ้กสอน และนักกฬีาต้องประพฤติ 

ใหส้มกบัเป็นเจา้หน้าทแีละนกักฬีาทดี ีพรอ้มทงัต้องปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิาโดยเคร่งครดั 

 10.3 ในวนัแข่งขนันักกีฬาคนใด หรือทีมใดมีเจตนาทีไม่ลงสนามแข่งขนั หรือมี

เจตนาทจีะไม่ร่วมการแข่งขนัต่อไป ถอืว่าเป็นการผดิมารยาทอย่างร้ายแรง 

 

 



 

 

ข้อที 11 การแต่งกาย 

 นกักฬีาทุกคนตอ้งสวมชุดแขง่ขนัใหถู้กตอ้งตามกตกิาของกฬีาชนิดนัน ๆ 

ข้อที 12 การประทว้ง 

 12.1 การประทว้งทางเทคนิค ใหย้นืประทว้งภายใน 30 นาท ีหลงัการแข่งขนัสนิสุด

ลงต่อประธานคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 

 12.2 การประท้วงคุณสมบตัิของนักกีฬา ให้ยนืประท้วงพร้อมแนบเอกสารเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในเวลา  ชวัโมงหลงัจากจบการแข่งขนัต่อประธานการจดัการแข่งขนั และคําตดัสนิของ

คณะกรรมการชขีาดถอืเป็นทสีนิสุด 

 12.3 ในการยนืประท้วงต้องทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้บรหิารโรงเรยีน พร้อม

เงนิประกนัค่าประท้วงครงัละ 1,000 บาท ถ้าผลการประท้วงเป็นความจรงิให้คนืเงนิประกนัค่าประท้วง 

ถ้าผลการประทว้งไม่เป็นจรงิใหร้บิเงนิประกนัค่าประท้วงนัน และใหต้กเป็นกรรมสทิธขิองคณะกรรมการ

ดาํเนินงานจดัการแข่งขนั 

 12.4 ผูฝึ้กสอน ผูค้วบคุมทมี มสีทิธขิอตรวจรายชอืและหลกัฐานการสมคัรของคู่แข่งขนัได ้

ข้อที 13 การไม่มาแขง่ขนัตามกําหนดในวนัแขง่ขนั 

 ในกรณีทนีักกฬีาไม่มาแข่งขนัในการแข่งขนันัดแรกตามตารางการแข่งขนัโดยไม่แจง้

สาเหตุแก่คณะกรรมการการดําเนินการจดัการแข่งขนัใหต้ดัสทิธนิักกฬีานันใหห้มดสทิธกิารแข่งขนัตลอด

การแขง่ขนักฬีาดอกซ้อเกมส ์  

ข้อที 14 ในวนัแข่งขนั 

 กฬีาใดไม่ม ีผูค้วบคุม  ผูฝึ้กสอนหรอืผูแ้ทน ควบคุมดูแลนักกฬีามาทําการแข่งขนั จะ

ตดัสทิธหิา้มทมีนันแข่งขนัในครงันนั และถอืว่าทมีคู่แขง่ขนัทมีคีุณสมบตัถูิกต้องครบถว้นเป็นผูช้นะ 

ข้อที 15 รางวลัในการแข่งขนั 

 15.1 ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตอิงโขง เพอืเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีากลุ่มโรงเรียน

มธัยมศกึษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย ต่อไป 

 15.2 รองชนะเลศิ อนัดบั 1 ไดร้บัถ้วยรางวลั พรอ้มเกยีรตบิตัร และเป็นตวัแทนกลุ่ม

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายจงัหวดัเชียงราย สหวทิยาเขตองิโขง เพอืเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีากลุ่ม

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย ต่อไป 

 15.3 รองชนะเลศิ อนัดบั 2 ร่วม ไดร้บัเกยีรตบิตัร เฉพาะการแข่งขนักฬีาฟุตบอล จะ

เป็นตวัแทนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง ประเภทกีฬาฟุต

ซอล เพอืเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีากลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย ต่อไป 

 

 

 

 

 


