
 
 

แผนผังการจัดขบวนพาเหรดกีฬาต าบลช่อผกา 
ตั้งขบวนที่  ลานรับซื้อข้าว  หมู่ที่  9  บ้านบุ   

   ในวันที่  14  พฤศจิกายน  2562  เวลา  07.00  น.   
 

1. เริ่มเคลื่อน  เวลา  08.00 น. 
 

2. ล าดับขบวน  ดังนี้ 
 2.1   วงดุริยางค ์   2.5   โซนบุ-หนองเทา 
 2.2   ป้ายชื่อ  ช่อผกาเกมส์  2.6   โซนส าโรงโคกเพชร 
 2.3   ธงทิว    2.7   โซนช่อผกา 
 2.4   โซนหัวสะพาน 
   
3. แผนผังขบวนพาเหรดหน้ากองอ านวยการ 
 

         โซนช่อผกา       โซนส าโรงโคกเพชร      ป้ายช่อผกาเกมส์        โซนบ-ุหนองเทา      โซนหัวสะพาน 
 

  วงดุริยางค ์

                                                                     ผู้กล่าวรายงาน 

 

 

              กองอ านวยการ                                            
 
 
      

 4. แผนผังการจัดอัฒจรรย์                                   
   
         โซนช่อผกา        โซนส าโรงโคกเพชร      ป้ายช่อผกาเกมส์       โซนบ-ุหนองเทา      โซนหัวสะพาน 
 

 
 

     สนามฟุตบอล 
     โรงเรียนบ้านบ-ุหนองเทา 

 
 
 

 กองอ านวยการ                                            
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การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน  เยาวชน และประชาชนต าบลช่อผกาต้านยาเสพติด 
 “ช่อผกาเกมส์ ครั้งที่  20” ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ระหว่างวันที ่  12 – 16  พฤศจิกายน  2562   
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 
----------------------------------------------- 

 

 1. ทีมที่เข้าแข่งขัน  4  ทีม  ได้แก่ 
  1.1  โรงเรียนบ้านส าโรงโคกเพชร  (บ้านโคกเพชร, บ้านโคกส าโรง, บ้านหนองบัวหลวง) 
  1.2  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (บ้านหัวสะพาน, บ้านหนองตาเปล่ง, บ้านเทพอรุณ, บ้าน

ปราสาทเทพสถิตย์) 
  1.3  โรงเรียนบ้านช่อผกา (บ้านช่อผกา, บ้านโคกกระหาด, บ้านหนองเสม็ดน้อย) 
  1.4  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา (บ้านบุ, บ้านหนองเทา, บ้านโคกตาแก้ว) 

 2. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน   ดังนี้ 
  2.1  นักเรียนระดับประถมศึกษา 
  2.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  2.3  ระดับเยาวชน, ประชาชน 

  3. ประเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน 
  3.1   กรีฑา 
  3.2   กีฬา 

  4. ชนิดกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน  ดังนี้ 
  4.1  ระดับประถมศึกษาชาย 

 1)  ฟุตบอล  4)  เซปักตะกร้อ 
 2)  ฟุตชอล  5)  เปตอง (ทีมละ 3 คน) 
 3)  วอลเลย์บอล  6)  เทเบิลเทนนิส (เดี่ยว) 

  4.2  ระดับประถมศึกษาหญิง 
 1)  วอลเลย์บอล  3)  เทเบิลเทนนิส (เดี่ยว) 
 2)  เซปักตะกร้อ  4)  เปตอง (ทีมละ 3 คน)  

  4.3  ระดับมัธยมตอนต้นชาย 
 1)  ฟุตบอล  4)  เซปักตะกร้อ 
 2)  ฟุตชอล  5)  เปตอง (ทีมละ 3 คน) 
 3)  วอลเลย์บอล  6)  เทเบิลเทนนิส (เดี่ยว) 

  4.4 ระดับมัธยมตอนต้นหญิง 
 1)  วอลเลย์บอล  3)  เทเบิลเทนนิส (เดี่ยว) 
 2)  เซปักตะกร้อ  4)  เปตอง (ทีมละ 3 คน)  

   4.5 ระดับเยาวชน, ประชาชนชาย 
  1)  ฟุตบอล  3)  เซปักตะกร้อ 

 2)  วอลเลย์บอล  4)  เปตอง (ทีมละ 3 คน) 
   4.6 ระดับเยาวชน, ประชาชนหญิง 

  1)  ฟุตบอล  3)  เปตอง (ทีมละ 3 คน) 
 2)  วอลเลย์บอล   
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5.  ชนิดกรีฑาที่จัดให้มีการแข่งขันดังน้ี 

            5.1  ประเภทมินิมาราธอน  10  กิโลเมตร   
 

วันท่ี  16  พฤศจิกายน  2562 
ปล่อยตัว   เวลา  07.00 น.  ณ ที่ท าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลช่อผกา 
ถึงเส้นชัย    ประตูทางเข้าโรงเรียนบ้านบ-ุหนองเทา 

 ล าดบั 
   ท่ี 

รายการแขง่ขนั 
ผลการแข่งขัน 

ที่ 1 เหรียญทอง ที่ 2 เหรียญเงนิ ที่ 3 เหรียญทองแดง 
  1 วิ่งมนิิมาราธอน ประถมศึกษาชาย    
  2 วิ่งมนิิมาราธอน ประถมศึกษาหญงิ    
  3 วิ่งมนิิมาราธอน มัธยมศึกษาชาย    
  4 วิ่งมนิิมาราธอน มัธยมศึกษาหญิง    
  5 วิ่งมนิิมาราธอน เยาวชนชาย    
  6 วิ่งมนิิมาราธอน เยาวชนหญงิ    

 
       5.2  ประเภทลู ่

   วันท่ี  16  พฤศจิกายน  2562  เริ่มแข่งขัน  เวลา  09.00  น.    
   
ล าดับ 

ท่ี 
รายการแขง่ขนั 

ผลการแข่งขัน 
ที่ 1 เหรียญทอง ที่ 2  เหรียญเงิน ที่ 3  เหรียญทองแดง 

  1 วิ่ง 50 เมตร    อนบุาลชาย    
  2 วิ่ง 50 เมตร    อนบุาลหญงิ    
  3 วิ่ง 80 เมตร    ประถมศึกษาชาย    
  4 วิ่ง 80 เมตร    ประถมศึกษาหญงิ    
  5 วิ่ง 100 เมตร   ประถมศึกษาชาย    
  6 วิ่ง 100 เมตร   ประถมศึกษาหญงิ    
  7 วิ่ง 100 เมตร   มัธยมศึกษาชาย    
  8 วิ่ง 100 เมตร   มัธยมศึกษาหญงิ    
  9 วิ่ง 100 เมตร    เยาวชนชาย    
 10 วิ่ง 100 เมตร    เยาวชนหญิง    
 11 วิ่ง 200 เมตร   ประถมศึกษาชาย    
 12 วิ่ง 200 เมตร   ประถมศึกษาหญงิ    
 13 วิ่ง 200 เมตร   มัธยมศึกษาชาย    
 14 วิ่ง 200 เมตร   มัธยมศึกษาหญงิ    
 15 วิ่ง 200 เมตร   เยาวชนชาย    
 16 วิ่ง 200 เมตร   เยาวชนหญิง    
 17 วิ่ง 400 เมตร   ประถมศึกษาชาย    
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ล าดับ 
   ท่ี 

รายการแขง่ขนั 
ผลการแข่งขัน 

ที่ 1 เหรียญทอง ที่ 2 เหรียญเงนิ ที่ 3 เหรียญทองแดง 
 18 วิ่ง 400 เมตร   ประถมศึกษาหญงิ    
 19 วิ่ง 400 เมตร   มัธยมศึกษาชาย    
 20 วิ่ง 400 เมตร   มัธยมศึกษาหญงิ    
 21 วิ่ง 400 เมตร   เยาวชนชาย    
 22 วิ่ง 400 เมตร   เยาวชนหญิง    
 23 วิ่งผลดั  8 X 50  เมตร  ระดับอนุบาล     
 24 วิ่งผลดั  4 X 100  เมตร   ประถมชาย    
 25 วิ่งผลดั  4 X 100  เมตร   ประถมหญงิ    
 26 วิ่งผลดั  4 X 100  เมตร   มัธยมชาย    
 27 วิ่งผลดั  4 X 100  เมตร   มัธยมหญงิ    
 28 วิ่งผลดั  4 X 100 เมตร รายการพิเศษ (ชาย) 

(ทีมครู) ,(ทีม รพ.สต.+อสม.) ,(ทีมผูน้ าท้องที)่, 

(ทีม อบต.) 

   

 29 วิ่งผลดั  4 X 100 เมตร รายการพิเศษ (หญิง) 
(ทีมครู) ,(ทีม รพ.สต.+อสม.) ,(ทีมผูน้ าท้องที)่, 

(ทีม อบต.) 
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ระเบียบข้อบังคับ 

การแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 
 “ช่อผกาเกมส์ ครั้งที่  20” ประจ าปีงบประมาณ 2563 

****************************************** 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ด าเนินการจัดการ

กีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด “ช่อผกาเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลัง เล่นกีฬา ห่างไกลจากยา
เสพติด และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 

 เพ่ือให้การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด “ช่อผกา
เกมส์” ครั้งที่ 20 ประจ างบประมาณ 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
จึงเห็นควรให้มีการวางระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน  ไว้ดังนี้ 
 1. ก าหนดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชนและประชาชน “ช่อผกาเกมส์” ครั้ง
ที่ 20 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ก าหนดให้มีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 12–16 พฤศจิกายน  
2562 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
  2.1   กีฬานักเรียน 
   -   ต้องเปน็นกัเรียนที่ศึกษาอยู่ในเขตต าบลช่อผกา 
   -   มีชื่อในทะเบียนนกัเรียนของโรงเรียนในโซนนัน้  ๆ 
   -   มีรายชื่อในใบส่งรายชื่อนักกีฬาในนัดนั้น ๆ ดว้ย 
  2.2   กีฬาเยาวชน 
   -  เป็นผูม้ีรายชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านของหมูบ่้านในพื้นที่ต าบลชอ่ผกา 

-  มีรายชื่อในทะเบียนบ้านของหมู่บ้านตามการจัดแบ่งทีมการแข่งขันทีมนั้น ๆ 
เว้นแต่บุคคลที่มีครอบครัว  หรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านอื่นโดยเปิดเผยในเขตต าบลช่อผกา  สามารถลงท า
การแข่งขันตามการจัดแบ่งทีมการแข่งขันตามที่มีทะเบียนบ้านอยู่  หรือตามที่ตนอาศัยอยู่ก็ได้ แต่ต้องลง
ท าการแข่งขันตามการจัดแบ่งทีมการแข่งขันทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น 
   -  กรณีเป็นทหารกองเกิน  ต้องมีภมูิล าเนาในหมู่บ้านตามการจดัแบ่งทมีการแข่งขนั  
   -  เป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัที่ปฏบิัติหน้าที่ในพ้ืนที่ตามการจดัแบ่งทีมการแขง่ขนั    
   -  มีรายชื่อในใบส่งรายชื่อนกักีฬาในนดันัน้ ๆ ด้วย 

 3. จ านวนนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน 
 การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันให้เป็นไปตามกฎบัญญัติของกีฬาและให้ส่งรายชื่อของนักกีฬา

ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  3.1   ฟุตบอล   ส่งรายชื่อได้ทมีละไม่เกนิ 18 คน 
  3.2   วอลเลย์บอล ส่งรายชื่อได้ทมีละไม่เกนิ 12 คน 
  3.3   เซปกัตะกร้อ ส่งรายชื่อได้ทมีละไม่เกนิ 4 คน 
  3.4   ฟุตชอล  ส่งรายชื่อได้ทมีละไม่เกนิ 8 คน 
  3.5   เปตอง  ส่งรายชื่อได้ทมีละไม่เกนิ 4 คน 
  3.6   เทเบิลเทนนิส ส่งรายชื่อได้ทมีละไม่เกนิ 1 คน  

3.7   กรีฑา  ส่งรายชื่อจ านวนตามรายการแตล่ะชนดิและประเภทของรายการนัน้ 
3.8   วิ่งระยะไกล ทุกรุ่น ทุกประเภท ส่งเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อยทีมละ  4  คน  
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  4. การด าเนินการแข่งขัน 
  4.1 ทกุทีมจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาแต่ละชนดิของกีฬานั้น ๆ ก่อนท าการแข่งขนัทกุครั้ง 
  4.2 หากทีมใดท าการแข่งขันไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ในตารางการแข่งขัน หรือไม่ทัน
ตามเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประกาศแจ้งให้ทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิน 15 
นาที  โดยไม่มีเหตุอันควร  ทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ให้แพ้ในนัดนั้นๆ  และผู้ควบคุมทีม  หรือหัวหน้าทีม
จะต้องเสียค่าปรับ  เป็นเงิน  2,000 บาต่อนัด (เฉพาะกีฬา  ไม่รวมกรีฑา)   

ในการตัดสิทธิ์ให้ทีมใดแพ้นั้น  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคนิค   
  4.3 การแข่งขันกีฬาทุกชนิด ผู้ที่จะลงท าการแข่งขันต้องใส่ชุดกีฬาเท่านั้น   ห้ามใส่
กางเกงขาสั้นลายดอกไม้ (ชุดนุ่งเล่น) ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด ถ้ามีการประท้วงให้ปรับแพ้ทันที 

 5. ระเบียบข้อบังคับของกีฬาแต่ละชนิดมีดังต่อไปนี้ 
  5.1 ฟุตบอล  
   -  นักเรียนระดับประถมศึกษา แข่งขันครึ่งละ 30 นาที พัก 10 นาที 
   -  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แข่งขันครึ่งละ 35 นาที พัก 10 นาที 
   -  เยาวชน แข่งขันครึ่งละ 40 นาที พัก 10 นาที 

-  นักเรียนระดับประถมศึกษาและเยาวชน แข่งขันระบบแบ่งสาย ผู้ชนะได้ชิง 
   ชนะเลิศ 

   -  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันชิงชนะเลิศได้ทันที 
   -  การเปลี่ยนตัว ให้แต่ละทีมเปลี่ยนตัวได้ นัดละ ไม่เกิน 6  คน 

-  หากนักกีฬาทีมใดได้รับใบเหลือง  ผู้ควบคุมทีมหรือ  จทน.ทีม  ต้องเสีย
ค่าปรับ  
   50 บ./ครั้ง  
-  หากนักกีฬาทีมใดได้รับใบแดง  ผู้ควบคุมทีมหรือ จทน. ทีมต้องเสียค่าปรับ    
   100 บ./ครั้ง 
-  หากนักกีฬาที่ได้รับใบเหลืองสะสม 2 ใบหรือใบแดง ต้องถูกห้ามลงแข่งขัน
นัด  
   ต่อไป  1 นัด 
-  การแข่งขันในทุกรอบ เมื่อท าการแข่งขันครบเวลาแล้วหากเสมอกันให้ตัดสิน
โดย  
   ใช้กติกาการยิงประตูที่จุดโทษ เพื่อหาผู้ชนะ 
-  กติกาอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้ใช้กติกาของสมาคมฟุตบอล 
   สมัครเล่นแห่งประเทศไทย 

  5.2   วอลเลย์บอล 
   -   วอลเลย์บอลทั้งชายและหญิง แข่งขันหาผู้ชนะ 2 ใน 3 เซ็ท 
   -   กติกาต่างๆ ให้ใช้กติกาของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
  5.3   เซปักตะกร้อ 
   -   แข่งขันหาผู้ชนะ 2 ใน 3 เช็ท 
   -   กติกาต่างๆ ให้ใช้กติกาของสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
  5.4   ฟุตชอล 
   -   ระดับประถมศึกษา แข่งขันครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที 
   -   ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที  
   -   เมื่อท าการแข่งขันครบเวลาแล้ว หากเสมอกันให้ยิงประตูที่จุดโทษ เพื่อหาผู้ชนะ 
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  5.5   เปตอง 
   -   แข่งขนัหาผู้ชนะ  2 ใน 3 เกม แต่ละเกมใช้ 11 แตม้ 
   -   กติกาต่างๆ ให้ใชก้ติกาของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย  
  5.6   เทเบลิเทนนิส 
   -   แข่งขนัหาผู้ชนะ 2 ใน 3 เกม 
   -   กติกาต่างๆ ให้ใชก้ติกาของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนสิแห่งประเทศไทย 

5.7   กรีฑา 
   -   นักเรียนระดับประถมศกึษา ทั้งชายและหญงิ  (ไม่จ ากัดส่วนสูง) 
   -   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งชายและหญิง ไม่จ ากัดอายุและส่วนสูง 

 6. การประท้วง 
   -   ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาชนิดนั้น ๆ เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นประท้วงต่อคณะกรรมการ
โดยการท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
   -   การยื่นประท้วง จะท าการประท้วงได้กรณีนักกีฬา ทีม โค้ช หรือผู้ควบคุม
ทีมกระท าการผิดระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชนต้านยา
เสพติด  ช่อผกาเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจ าปีงบประมาณ  2563  เท่านั้น 
   -   การยื่นประท้วง ให้ยื่นประท้วงภายใน 30 นาที หลังจบการแข่งขันนัดนั้นๆ 
พร้อมเงินประกัน 300 บาท ต่อการประท้วง 1 ครั้ง ถ้าหากประท้วงเป็นผล คณะกรรมการจะคืนเงิน
ประกันให้ ถ้าหากการประท้วงไม่เป็นผล คณะกรรมการจะยึดเงินประท้วงเข้าส่วนกลาง 

 7. การวินิจฉัยพิจารณาการประท้วง 
   -    ค าวินิจฉัยการประท้วงของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและไม่มีการ
ประท้วงในเรื่องเดิมอีก 

 
............................................................ 
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ผลการจับสลากแบ่งสาย 
ฟุตบอล แข่งขันแบบไขว้สาย 

1.  เยาวชนชาย 
1  โซนหวัสะพาน    แพ้ 
       
2. โซนช่อผกา     ชนะ 
 
3. โซนบุหนองเทา    ชนะ 
       
4. โซนส าโรงโคกเพชร      แพ้ 

 
2.  เยาวชนหญิง 

1. โซนหัวสะพาน    แพ้     
 

2. โซนช่อผกา     ชนะ 
 
3. โซนส าโรงโคกเพชร    ชนะ 
       
4. โซนบุหนองเทา    แพ้ 

 
3.  นักเรียนประถมศึกษาชาย 

1. โซนบุหนองเทา    แพ้     
 
2. โซนช่อผกา     ชนะ 
 
3. โซนส าโรงโคกเพชร    ชนะ 
 
4. โซนหัวสะพาน    แพ้ 

 
4.  นักเรียนมัธยมชาย 

1. โรงเรียนบา้นช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบา้นหัวสะพาน 

 
 
 

 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชนะเลิศ 
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วอลเลย์บอล  แข่งขันแบบไขว้สาย 

1.  เยาวชนชาย 
 
1. โซนหัวสะพาน      แพ้ 
 
2. โซนส าโรงโคกเพชร    ชนะ 
 
3. โซนบุหนองเทา      ชนะ 
 
4. โซนช่อผกา       แพ้ 
 

2.  เยาวชนหญิง 
 
1. โซนบุหนองเทา    แพ้     
 
2. โซนส าโรงโคกเพชร    ชนะ 
 
3. โซนหัวสะพาน      ชนะ 
 
4. โซนช่อผกา     แพ้ 
 

3.  นักเรียนประถมศึกษาชาย 
 
1 โซนบุหนองเทา    แพ้     
 
2. โซนหัวสะพาน    ชนะ 
 
3. โซนส าโรงโคกเพชร    ชนะ 
 
4. โซนช่อผกา     แพ้ 
 
 

 

 

 

 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 
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4.  นักเรียนประถมศึกษาหญิง 
 
1. โซนส าโรงโคกเพชร    แพ้     
 
2. โซนบุหนองเทา    ชนะ 
 
3. โซนช่อผกา     ชนะ 
 
4. โซนหัวสะพาน    แพ้                                         
 

5.  นักเรียนมัธยมศึกษาชาย 
1. โรงเรียนบา้นช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบา้นหัวสะพาน 
 

6.  นักเรียนมัธยมศึกษาหญิง 
1. โรงเรียนบา้นช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบา้นหัวสะพาน 
 
ตะกร้อ  แข่งขันแบบไขว้สาย 

1.  เยาวชนชาย 
 
1. โซนส าโรงโคกเพชร    แพ้ 
 
2. โซนบุหนองเทา    ชนะ 
 
3. โซนช่อผกา     ชนะ 
 
4. โซนหัวสะพาน     แพ้ 
 
 

 

 

 

 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 
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2.  นักเรียนประถมศึกษาชาย 
 
1. โซนส าโรงโคกเพชร    แพ้     
 
2. โซนหัวสะพาน    ชนะ 
 
3. โซนบุหนองเทา      ชนะ 
 
4. โซนช่อผกา       แพ้ 
 

 
3.  นักเรียนประถมศึกษาหญิง 

 
1. โซนช่อผกา       แพ้     
 
2. โซนหัวสะพาน      ชนะ 
 
3. โซนบุหนองเทา    ชนะ 
 
4. โซนส าโรงโคกเพชร    แพ้ 
 

4.  นักเรียนมัธยมศึกษาชาย 
1. โรงเรียนบา้นช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบา้นหัวสะพาน 

 
5.  นักเรียนมัธยมศึกษาหญิง 

3. โรงเรียนบา้นช่อผกา 
 
4. โรงเรียนบา้นหัวสะพาน 
 

 
 
. 
 
 

 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 
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เปตอง   แข่งขันแบบแพ้ตกรอบ 

1.  เยาวชนชาย 
1. โซนช่อผกา        
       
2. โซนส าโรงโคกเพชร     
 
3. โซนหัวสะพาน    
 
4. โซนบุหนองเทา    

 
2.  เยาวชนหญิง 

1. โซนส าโรงโคกเพชร      
       
2. โซนหัวสะพาน    
 
3. โซนบุหนองเทา    
 
4. โซนช่อผกา    

 
3.  นักเรียนประถมศึกษาชาย 

1. โซนส าโรงโคกเพชร     
       
2. โซนหัวสะพาน      
 
3. โซนช่อผกา    
 
4. โซนบุหนองเทา      

 
4.  นักเรียนประถมศึกษาหญิง 

1. โซนช่อผกา      
       
2. โซนส าโรงโคกเพชร     
 
3. โซนหัวสะพาน     
 
4. โซนบุหนองเทา   

 
 
 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 
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5.  นักเรียนมัธยมศึกษาชาย 
1. โรงเรียนบา้นช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบา้นหัวสะพาน 

 
6.  นักเรียนมัธยมศึกษาหญิง 

1. โรงเรียนบา้นช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบา้นหัวสะพาน 
 
ปิงปอง   แข่งขันแบบแพ้ตกรอบ 

1.  นักเรียนประถมศึกษาชาย 
1. โซนบุหนองเทา      
       
2. โซนหัวสะพาน    
 
3. โซนส าโรงโคกเพชร     
 
4. โซนช่อผกา      

 
2.  นักเรียนประถมศึกษาหญิง 

1. โซนหัวสะพาน    
       
2. โซนบุหนองเทา  
 
3. โซนส าโรงโคกเพชร      
 
4. โซนช่อผกา   

 
3.  นักเรียนมัธยมชาย  

1. โรงเรียนบา้นช่อผกา     
 
2. โรงเรียนบา้นหัวสะพาน    
 

4.  นักเรียนมัธยมหญิง 
1. โรงเรียนบา้นช่อผกา   
     
2. โรงเรียนบา้นหัวสะพาน 

 
 
 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 
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ฟุตซอล   แข่งขันแบบแพ้ตกรอบ 

1.  นักเรียนประถมศึกษาชาย 
1. โซนหัวสะพาน   
       
2. โซนบุหนองเทา    
 
3. โซนส าโรงโคกเพชร      
 
4. โซนช่อผกา 

2.   นักเรียนมัธยมชาย  
1. โรงเรียนบา้นช่อผกา     
 
2. โรงเรียนบา้นหัวสะพาน    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 
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ตารางการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนเยาชนและประชาชน “ช่อผกาเกมส”์ ครั้งที่ 20   

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
*************************************** 

วันท่ี  12  พฤศจิกายน  2562  (นอกรอบ) 

ฟุตบอล   สนามโรงเรียนบ้านบ-ุหนองเทา 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท           ทีมท่ีเข้าแข่งขัน        กรรมการ ผลการแข่งขัน 
  1 08.00 น. ประถมชาย บุหนองเทา - ช่อผกา   
  2 09.00 น. ประถมชาย ส าโรงโคกเพชร - หัวสะพาน   
  3 10.30 น. เยาวชนชาย หัวสะพาน - ช่อผกา   
  4 12.00 น. เยาวชนชาย บุหนองเทา - ส าโรงโคกเพชร   
  5 13.30 น. เยาวชนหญิง หัวสะพาน - ช่อผกา   
  6 15.00 น. เยาวชนหญิง ส าโรงโคกเพชร - บหุนองเทา   

วอลเลย์บอล   สนามโรงเรยีนบ้านบ-ุหนองเทา 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท          ทีมท่ีเข้าแข่งขัน      กรรมการ ผลการแข่งขัน 
  1 09.00 น. ประถมหญิง ส าโรงโคกเพชร - บหุนองเทา   
  2 10.00 น. ประถมหญิง ช่อผกา - หัวสะพาน   
  3 11.00 น. ประถมชาย บุหนองเทา - หวัสะพาน   
  4 13.00 น. ประถมชาย ส าโรงโคกเพชร - ช่อผกา   
  5 14.00 น. เยาวชนชาย หัวสะพาน - ส าโรงโคกเพชร   
  6 15.00 น. เยาวชนชาย บุหนองเทา - ช่อผกา   

ตะกร้อนักเรียน   สนามโรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท          ทีมท่ีเข้าแข่งขัน       กรรมการ ผลการแข่งขัน 
  1 11.00 น. ประถมหญิง ช่อผกา - หัวสะพาน   
  2 12.00 น. ประถมหญิง บุหนองเทา - ส าโรงโคกเพชร   
  3 13.00 น. ประถมหญิง ผู้ชนะคูท่ี่ 1 - ผู้แพ้คู่ที ่2   
  4  14.00 น. ประถมหญิง ผู้ชนะคูท่ี่ 2 - ผู้แพ้คู่ที ่1   
  5 15.00 น. ประถมชาย ส าโรงโคกเพชร - หัวสะพาน   
  6 16.00 น. ประถมชาย บุหนองเทา - ช่อผกา   

ปิงปองนักเรียน   สนามโรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท         ทีมท่ีเข้าแข่งขัน         กรรมการ ผลการแข่งขัน 
  1 09.30 น. ประถมชาย บุหนองเทา - หวัสะพาน   
  2 10.00 น. ประถมชาย ส าโรงโคกเพชร - ช่อผกา   
  3 10.30 น. ประถมหญิง หัวสะพาน – บหุนองเทา   
  4 11.00 น. ประถมหญิง ส าโรงโคกเพชร - ช่อผกา   
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เปตองนักเรียนมัธยม สนามโรงเรยีนบ้านบุ-หนองเทา 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท     ทีมท่ีเข้าแข่งขัน      กรรมการ ผลการแข่งขัน 
  1 09.30 น. ชิงชนะเลิศมัธยมชาย หัวสะพาน - ช่อผกา   
  2 10.00 น. ชิงชนะเลิศมัธยมหญงิ หัวสะพาน - ช่อผกา   

 
 

วันท่ี  13  พฤศจิกายน  2562  (นอกรอบ) 
 

ฟุตซอล   สนามโรงเรียนบ้านช่อผกา 
คู่ที ่    เวลา    ประเภท        ทีมท่ีเข้าแข่งขัน        กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 09.00 น. ประถมศกึษาชาย หัวสะพาน - บหุนองเทา   
  2 10.00 น. ประถมศกึษาชาย ส าโรงโคกเพชร - ช่อผกา   
  3 11.00 น. มัธยมศกึษาชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ช่อผกา – หวัสะพาน   

  4 13.00 น. ประถมชาย 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   
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ตารางการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนเยาชนและประชาชน “ช่อผกาเกมส”์ ครั้งที่ 20   

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันท่ี  14  พฤศจิกายน  2562   
ฟุตบอล   
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท          ทีมท่ีเข้าแข่งขัน    กรรมการ ผลการแข่งขัน 
  1 09.30 น. ชิงชนะเลิศ 

มัธยมชาย 
หัวสะพาน - ช่อผกา 
 

  

  2 10.50 น. เยาวชนชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   

  3 13.00 น. ประถมชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  4 14.30 น. ประถมชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   

 
วอลเลย์บอล 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท         ทีมท่ีเข้าแข่งขัน     กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 09.30 น. ชิงชนะเลิศ 

มัธยมศกึษาหญิง 
หัวสะพาน - ช่อผกา 
 

  

  2 10.30 น. ชิงชนะเลิศ 
มัธยมศกึษาชาย 

หัวสะพาน - ช่อผกา 
 

  

  3 13.00 น. ประถมศกึษาหญิง ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  4 14.00 น. ประถมศกึษาหญิง ผู้ชนะคูท่ี่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
  5 13.00 น. เยาวชนหญิง บุหนองเทา - ส าโรงโคกเพชร   
  6 14.00 น. เยาวชนหญิง หัวสะพาน - ช่อผกา   

 
ตะกร้อ 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท           ทีมท่ีเข้าแข่งขัน     กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 09.30 น. ชิงชนะเลิศ 

ประถมหญิง 
ผู้ชนะคูท่ี่ 1 - ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  2 10.30 น. ประถมศกึษาชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 1 - ผู้แพ้คู่ที ่2   
  3 13.00 น. เยาวชนชาย ส าโรงโคกเพชร - บหุนองเทา   
  4 14.00 น. เยาวชนชาย ช่อผกา - หัวสะพาน   

 
เปตอง 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท         ทีมท่ีเข้าแข่งขัน     กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 09.30 น. เยาวชนหญิง ส าโรงโคกเพชร - หัวสะพาน   
  2 10.30 น. เยาวชนหญิง บุหนองเทา - ช่อผกา   
  3 13.00 น. เยาวชนชาย ช่อผกา - ส าโรงโคกเพชร   
  4 14.00 น. เยาวชนชาย หัวสะพาน - บหุนองเทา   
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ปิงปอง 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท         ทีมท่ีเข้าแข่งขัน       กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 10.30 น. ชิงชนะเลิศ 

ประถมศกึษาชาย 
ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2 
 

  

  2 11.30 น. ชิงชนะเลิศ 
ประถมศกึษาหญิง 

ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2 
 

  

  3 13.00 น. ชิงชนะเลิศ 
มัธยมศกึษาชาย 

หัวสะพาน - ช่อผกา 
 

  

  4 14.00 น. ชิงชนะเลิศ 
มัธยมศกึษาหญิง 

หัวสะพาน - ช่อผกา 
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ตารางการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนเยาชนและประชาชน “ช่อผกาเกมส”์ ครั้งที่ 20   
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันท่ี  15  พฤศจิกายน  2562   
ฟุตบอล 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท         ทีมท่ีเข้าแข่งขัน       กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 09.00 น. เยาวชนหญิง ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  2 10.30 น. เยาวชนหญิง ผู้ชนะคูท่ี่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
  3 13.00 น. ประถมศกึษาชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  4 14.30 น. เยาวชนชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
 
วอลเลย์บอล 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท         ทีมท่ีเข้าแข่งขัน       กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 09.00 น. เยาวชนชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  2 10.00 น. เยาวชนชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
  3 11.00 น. ประถมชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  4 13.00 น. ชิงชนะเลิศ 

ประถมหญิง 
ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  5 14.00 น. เยาวชนหญิง ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  6 15.00 น. เยาวชนหญิง ผู้ชนะคูท่ี่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
  7 16.00 น. ประถมชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   

 
เปตอง 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท         ทีมท่ีเข้าแข่งขัน        กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 09.00 น. ประถมศกึษาชาย ส าโรงโคกเพชร – หัวสะพาน   
  2 10.00 น. ประถมศกึษาชาย ช่อผกา – บหุนองเทา   
  3 11.00 น. ประถมศกึษาหญิง ช่อผกา – ส าโรงโคกเพชร   
  4 12.00 น. ประถมศกึษาหญิง หัวสะพาน – บหุนองเทา    
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ตะกร้อ 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท         ทีมท่ีเข้าแข่งขัน       กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 09.00 น มัธยมศกึษาหญิง 

คู่ชิงชนะเลิศ 
ช่อผกา – หวัสะพาน 
 

  

  2 10.00 น. มัธยมศกึษาชาย 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ช่อผกา – หวัสะพาน 
 

  

  3 11.00 น. ประถมศกึษาชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
  4 13.00 น. เยาวชนชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  5 14.00 น. เยาวชนชาย ผู้ชนะคูท่ี่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   

 
ปิงปอง 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท        ทีมท่ีเข้าแข่งขัน       กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 13.00 น. ประถมศกึษาชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2 
 

  

  2 14.30 น. ประถมศกึษาหญิง 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-36- 
ตารางการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนเยาชนและประชาชน “ช่อผกาเกมส”์ ครั้งที่ 20   

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

วันท่ี  16  พฤศจิกายน  2562   
 
ฟุตบอล 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท         ทีมท่ีเข้าแข่งขัน      กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 11.00 น. เยาวชนหญิง 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  2 
 

13.00 น. คู่พิเศษ (ชาย)  (ปกครอง + ท้องถิ่น +รพ.สต.) 
- คร ู

  

  3 
 

14.30 น. เยาวชนชาย 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

 
วอลเลย์บอล 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท         ทีมท่ีเข้าแข่งขัน กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 11.00 น. เยาวชนชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  2 13.00 น. เยาวชนหญิง 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  3 
 

14.00 น. ประถมศกึษาชาย 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

 
ตะกร้อ 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท           ทีมท่ีเข้าแข่งขัน กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 11.00 น. ประถมศกึษาชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  2 13.00 น. เยาวชนชาย 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   
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เปตอง 
 คู่ที ่    เวลา    ประเภท        ทีมท่ีเข้าแข่งขัน        กรรมการ  ผลการแข่งขัน 
  1 11.00 น. เยาวชนชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  2 13.00 น. ประถมศกึษาชาย 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  3 
 

11.00 น. ประถมศกึษาหญิง 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  4 13.00 น. เยาวชนหญิง 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคูท่ี่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

 
 


