
 

การแข�งขันกีฬาภายใน  คร้ังท่ี  ๔๓ 
ป�การศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

 

โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  อําเภออุบลรัตน& 
สํานักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต ๒๕



๒ 
 

กําหนดการพิธีเป0ดการแข�งขันกีฬาภายใน 
“กีฬากับคณิตคิดสร3างสรรค&ใส�ใจส่ิงแวดล3อม” 

วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  อําเภออุบลรัตน&  จังหวัดขอนแก�น 

 
เวลา  ๐๗.๓๐  น. -  นักกีฬาทุกคน  พร�อมกันท่ีสนามกีฬาเทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน!เพ่ือต้ัง 

ขบวนพาเหรด 
เวลา  ๐๘.๑๐  น. -  วงโยธวาทิตนําขบวนพาเหรดนักกีฬาเดินตามถนนผ.านหน�าตลาดเทศบาลตําบล 

เข่ือนอุบลรัตน!  เข�าสู.ประตูโรงเรียนอุบลรัตน!พิทยาคม  (ทิศตะวันตกท่ีจดกับ 
วัดพระบาทภูพานคํา) 

เวลา  ๐๘.๕๐  น. -  ขบวนนักกีฬาเดินทางมาถึงโรงเรียนอุบลรัตน!พิทยาคม  และต้ังแถว 
ในสนามกีฬาโรงเรียน 

เวลา  ๐๙.๐๐  น. -  เข�าสู.ลําดับพิธีการและการต�อนรับประธานในพิธี  เม่ือประธานในพิธีเดินทาง 
มาถึงบริเวณพิธี  พิธีกรแจ�งให�นักกีฬาทําความเคารพประธาน   
(วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ!) 

 -  พิธีการเคารพธงชาติและธงกีฬา  นักกีฬาทุกคนหันหน�าเข�าหาเสาธงเพ่ือเคารพ 
ธงชาติ  (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติไทย)  จากนั้นเป@นการเคารพธงกีฬาและ 
ธงสี  นําธงข้ึนสู.ยอดเสา  (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา) 

 - ประธานในพิธีประจําแท.นเพ่ือรับฟBงคํากล.าวรายงานจากประธานจัดการแข.งขัน 
กีฬาภายใน  (ประธานนักเรียน) 

 - ประธานในพิธีกล.าวให�โอวาทนักกีฬาและกล.าวเปCดการแข.งขันกีฬาภายใน 
ของโรงเรียนอุบลรัตน!พิทยาคม 

 - นักกีฬาดีเด.นถือคบเพลิงวิ่งเข�าสู.สนาม  และจุดไฟท่ีกระถางคบเพลิงตามลําดับ 
จากนั้นประธานในพิธีจะมอบของท่ีระลึกให�กับนักกีฬาดีเด.น 

 - นักกีฬาอาวุโสนํากล.าวปฏิญาณตน  และรับมอบของท่ีระลึกจากประธานในพิธี 
 - ประธานในพิธี  คณะผู�บริหาร  คณะครูและแขกผู�มีเกียรติ  ยืนข้ึนพร�อมกันท่ี 

บริเวณปะรําพิธีเพ่ือต�อนรับให�กําลังใจนักกีฬา  โดยวงโยธวาทิตจะนําขบวน
นักกีฬาเดินสวนสนาม 

 -  การแสดงพิธีเปCดของนักเรียนจากตัวแทนทุกคณะสี  และการแสดงของผู�นําเชียร! 
เวลา  ๑๐.๕๐  น. - ดําเนินการแข.งขันกีฬาและกรีฑาตามกําหนดการแข.งขัน 

พิธีป0ดการแข�งขันวันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลา  ๑๕.๐๐  น. - นักกีฬาเข�าแถวท่ีสนามกีฬาโรงเรียนอุบลรัตน!พิทยาคม 
 - พิธีกรเชิญประธานประจําแท.นเพ่ือรับความเคารพจากนักกีฬา 
 - คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข.งขันกล.าวรายงานสรุปผลการแข.งขัน 
 - ประธานมอบรางวัลนักกีฬา  กล.าวให�โอวาท  และกล.าวปCดการแข.งขัน 
 - ทําพิธีเชิญธงกีฬา ลงจากยอดเสา  (สัญญาณนกหวีด)  ปCดการแข.งขัน 
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การจัดรูปขบวน 
 

วงโยธวาทิต  ลําดับขบวนพาเหรด 

�   

ขบวนธงชาติ  สีแดง 
(ประดู�แดง) 

�  

ธงโรงเรียน  
�  � 

ขบวนธงสี  สีเหลือง 
(ราชพฤกษ&) 

�  

ผู3ถือปAายสี  
�  � 

เจ3าหน3าท่ีเชิญธงส ี  สีเขียว 
(พวงหยก) 

�  

ครูท่ีปรึกษาสี  
�  � 

เจ3าหน3าท่ีประจําทีม  สีชมพู 
(พวงชมพู) 

�  

คณะนักกีฬา  
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ระเบียบการแข�งขันกีฬาภายในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
ป�การศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

๑. ระเบียบนี้เรียกว�า  “ระเบียบการแข�งขันกีฬาภายในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ป�การศึกษา ๒๕๖๐” 

๒. ข3อความใดๆ  ท่ีไม�ได3ระบุในระเบียบนี้ให3ใช3ระเบียบการแข�งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
ของกรมพลศึกษา  กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา  ท่ีใช3อยู�ในปFจจุบัน 

๓. คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีมีสิทธิ์เข3าร�วมแข�งขัน 

๓.๑  ต�องเป@นนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน!พิทยาคมท่ีศึกษาอยู.ในปHการศึกษา  ๒๕๖๐๕๙ 
๓.๒  ต�องเป@นนักกีฬาตัวแทนของสีท่ีตนสังกัดเท.านั้น 
๓.๓  นักเรียนคนหนึ่งสามารถเข�าแข.งกีฬาได� ๒ ชนิดกีฬา  กรีฑาไม.เกิน ๒ ประเภท 

ไม.นับรวมวิ่ง  ๕,๐๐๐ เมตร 
๓.๔  นักเรียนในระดับชั้น/อายุท่ีสูงกว.าจะแข.งขันในระดับชั้น/อายุท่ีต่ํากว.าไม.ได� 
๓.๕  นักเรียนในระดับชั้น/อายุท่ีต่ํากว.าสามารถร.วมแข.งขันในระดับชั้น/อายุท่ีสูงกว.าได� 
๓.๖  นักกีฬาท่ีลงแข.งขันต�องมีชุดแข.งขันเป@นของตนเอง  โดยใช�ชุดประจําคณะสีของตนเอง   

หรือชุดกีฬาท่ีจัดหามาเพ่ือแข.งขันกีฬาโดยเฉพาะ 
๓.๗  นักกีฬาท่ีสามารถลงแข.งขันในแต.ละประเภทได�ต�องเป@นไปตามรายชื่อท่ีส.งต.อฝNายทะเบียนเท.านั้น 
๓.๘  เป@นผู�มีสุขภาพดี  และเหาะสมท่ีจะเข�าร.วมแข.งขันกีฬา 

๔. การจัดระดับนักกีฬา 

๔.๑  ประเภทกีฬาแบ.งตามระดับอายุ  คือ รุ.นอายุไม.เกิน  ๑๔  ปH  (ม.๑ – ๒) 
        รุ.นอายุไม.เกิน  ๑๖  ปH  (ม.๓ – ๔) 
        รุ.นอายุไม.เกิน  ๑๘  ปH  (ม.๕ – ๖) 
๔.๒  ประเภทกรีฑาแบ.งตามระดับอายุ  คือ รุ.นอายุไม.เกิน  ๑๔  ปH  (ม.๑ – ๒) 
        รุ.นอายุไม.เกิน  ๑๖  ปH  (ม.๓ – ๔) 
        รุ.นอายุไม.เกิน  ๑๘  ปH  (ม.๕ – ๖) 

๕. ประเภทกีฬาและกรีฑาท่ีจัดแข�งขัน 

๕.๑ ฟุตบอลชาย (รุ.น ๑๔,๑๖,๑๘ ปH) ๕.๒   ฟุตบอลหญิง ( ม.ต�น,ปลาย) 
๕.๓ เซปBกตะกร�อชาย (รุ.น ๑๔,๑๖,๑๘ ปH) ๕.๔  เซปBกตะกร�อหญิง (ม.ต�น,ปลาย) 
๕.๕ วอลเลย!บอลชาย (ม.ต�น,ปลาย) ๕.๖  วอลเลย!บอลหญิง (รุ.น ๑๔,๑๖,๑๘ ปH) 
๕.๗ ฟุตซอลชาย (รุ.น ๑๔,๑๖,๑๘ ปH) ๕.๘  ฟุตซอลหญิง ( ม.ต�น,ปลาย) 
๕.๙ เทเบิลเทนนิสชาย(เด่ียว) (รุ.น ๑๔,๑๖,๑๘ ปH) 
๕.๑๐ เทเบิลเทนนิสหญิง(เด่ียว) (รุ.น ๑๔,๑๖,๑๘ ปH) 
๕.๑๑ บาสเกตบอลชาย  (ม.ต�น,ปลาย) ๕.๑๒ บาสเกตบอลหญิง  (ม.ต�น,ปลาย) 
๕.๑๓ เปตองชาย(คู.) (รุ.น ๑๔,๑๖,๑๘ ปH ) ๕.๑๔ เปตองหญิง(คู.) (รุ.น ๑๔,๑๖,๑๘ ปH ) 



๕ 
 

๖. การส�งรายช่ือนักกีฬา 

๖.๑  ให�ส.งรายชื่อนักกีฬา – กรีฑา  ท่ีคณะกรรมการจัดการแข.งขันในวันท่ีแข.งขัน 
๖.๒  จํานวนนักกีฬาแต.ละประเภทมีดังนี้ 
 ฟุตบอล ชาย/หญิง  ลงแข.งขัน ๑๑ ตัวสํารอง  ๗  คน 
 เซปBกตะกร�อ ชาย/หญิง  ลงแข.งขัน   ๓ ตัวสํารอง  ๒  คน 
 วอลเลย!บอล ชาย/หญิง  ลงแข.งขัน   ๖ ตัวสํารอง  ๖  คน 
 ฟุตซอล ชาย  ลงแข.งขัน   ๕ ตัวสํารอง  ๗  คน 
 เปตอง ชาย/หญิง (ทีม)  ลงแข.งขัน   ๒  ตัวสํารอง  ๑  คน 
 บาสเกตบอล ชาย/หญิง  ลงแข.งขัน   ๕ ตัวสํารอง  ๗  คน 
 เทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง   ลงแข.งขัน   ๑ ตัวสํารอง  ๑  คน 
๖.๓  การเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา – กรีฑาจะอนุญาตให�เปลี่ยนได�ก.อนกําหนดการแข.งขัน  ๑  ชั่วโมง 
๖.๔  นักกีฬา – กรีฑา  ท่ีลงแข.งขันล.าช�ากว.ากําหนดเกิน  ๑๐  นาทีจะถูกตัดสิทธิ์และปรับเป@นแพ� 

โดยทาง  คณะกรรมการจะไม.รับพิจารณาการประท�วงหรืออุทธรณ!ใดๆ 

๗. เวลาการแข�งขัน 

ฟุตบอลชาย 
 ระดับอายุ  ๑๔,๑๖  ปH  ครึ่งละ  ๒๐  นาที  พักระหว.างครึ่ง   -  นาที 
 ระดับอายุ  ๑๘  ปH  ครึ่งละ  ๒๕  นาที  พักระหว.างครึ่ง   -  นาที 
ฟุตบอลหญิง 
 ระดับ  ม.ต�น  ครึ่งละ  ๒๐  นาที  พักระหว.างครึ่ง  -  นาที 
 ระดับ  ม.ปลาย  ครึ่งละ  ๒๐  นาที  พักระหว.างครึ่ง  -  นาที 
ฟุตซอลชาย 
 ระดับอายุ  ๑๔,๑๖,๑๘  ปH  ครึ่งละ  ๒๐  นาที  พักระหว.างครึ่ง   -  นาที 
ฟุตซอลหญิง 
 ระดับ  ม.ต�น  ครึ่งละ  ๑๐  นาที  พักระหว.างครึ่ง  -  นาที 
 ระดับ  ม.ปลาย  ครึ่งละ  ๑๕  นาที  พักระหว.างครึ่ง  -  นาที 
บาสเกตบอล ชาย / หญิง 
 ระดับ  ม.ต�น  ครึ่งละ  ๑๐  นาที  พักระหว.างครึ่ง  -  นาที 
 ระดับ  ม.ปลาย  ครึ่งละ  ๑๐  นาที  พักระหว.างครึ่ง  -  นาที 

๘. การเปล่ียนตัวผู3เล�นขณะแข�งขันกีฬา 

ฟุตบอล   เปลี่ยนตัวได�ไม.เกิน ๗  คน 
ฟุตซอล   เปลี่ยนตัวได�ตามกติกาสากลการแข.งขันฟุตซอล 
ตะกร�อ   เปลี่ยนตัวได�ไม.เกิน ๒  คน 
วอลเลย!บอล  เปลี่ยนตัวได�ตามกติกาสากลการแข.งขันวอลเลย!บอล 
บาสเกตบอล  เปลี่ยนตัวได�ไม.เกิน ๕  คน 



๖ 
 

๙. วิธีการแข�งขัน 

กีฬาแบ�งการแข�งขันเปKนรอบดังนี้ 
 รอบแรกจับสลากแบ.งเป@น  ๒  สาย  คือ  สาย A  และสาย B  แล�วแข.งขันภายในสาย 
 รอบก.อนรองชนะเลิศ  ระหว.างผู�ชนะสาย A – ผู�แพ�สาย B 
      ระหว.างผู�แพ�สาย A – ผู�ชนะสาย B 
 รอบชิงอันดับท่ี  ๓  ผู�แพ�ในรอบรองชนะเลิศถือว.าครองอันดับท่ี  ๓ ร.วม 
 ชิงชนะเลิศ   ระหว.างผู�ชนะรอบรองชนะเลิศ 

๑๐.  การให3คะแนน 

๑๐.๑  กีฬา – กรีฑาประเภททีม 
  ชนะเลิศ   ได�คะแนน ๘ คะแนน 
  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ได�คะแนน ๕ คะแนน 
  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ได�คะแนน ๓ คะแนน 
 ทีมท่ีไม.ส.งนักกีฬาเข�าแข.งขันกีฬา – กรีฑาประเภททีม  จะถูกตัดคะแนน  ๕  คะแนน 
๑๐.๒  กีฬา – กรีฑา  ประเภทบุคคล 
 ชนะเลิศ   ได�คะแนน ๕ คะแนน 
 รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  ได�คะแนน ๓ คะแนน 
 รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  ได�คะแนน ๒ คะแนน 

๑๑. การประท3วง 

๑๑.๑  ผู�ทําการประท�วงจะต�องยื่นประท�วงเป@นลายลักษณ!อักษร 
๑๑.๒ ผู�ทําการประท�วงจะต�องเป@นหัวหน�าคณะสี  หรือผู�ท่ีหัวหน�าคณะสีมอบหมายให�ดําเนินการ 
๑๑.๓  คณะกรรมการพิจารณาคําประท�วงประกอบด�วยคู.กรณีท้ังสองฝNาย  คณะกรรมการจัดการแข.งขัน

และรองผู�อํานวยการฯทุกฝNาย  โดยมีผู�อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน!พิทยาคมหรือผู�ท่ีได�รับ
มอบหมายให�ทําการแทนเป@นประธาน 

๑๑.๔ คําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคําประท�วงถือเป@นเด็ดขาดจะอุทธรณ!ใดไม.ได� 

๑๒. คณะกรรมการจัดการแข�งขัน  ประกอบด3วย 

๑๒.๑ คณะกรรมการดําเนินการแข.งขัน 
๑๒.๒ ครูท่ีปรึกษาประจําคณะสี 
๑๒.๓ ตัวแทนนักเรียน 

๑๓. บทลงโทษ 

๑๓.๑ นักกีฬาท่ีเข�าร.วมการแข.งขันท่ีทําความผิดร�ายแรง (ทําร�ายร.างกาย/ทะเลาะวิวาท/พฤติกรรม
ก�าวร�าวต.อคู.แข.งขัน  ผู�ชมหรือผู�ตัดสิน)  เม่ือคณะกรรมการการจัดการแข.งขันพิจารณาว.ามีความผิด
ร�ายแรงจริง  จะถูกห�ามเข�าร.วมการแข.งขันกีฬาภายในตลอดการแข.งขันครั้งนี้  และในปHการศึกษา
ต.อไปหนึ่งปHการศึกษา 

๑๓.๒ ความผิดในกรณีอ่ืนๆ  คณะกรรมการจัดการแข.งขันจะเป@นผู�พิจารณา 



๗ 
 

๑๔. รางวัลการแข�งขัน  กีฬา/ กรีฑา 

ชนะเลิศอันดับท่ี ๑ เกียรติบัตร /ถ�วยรางวัล 
ชนะเลิศอันดับท่ี ๒ เกียรติบัตร /ถ�วยรางวัล 
ชนะเลิศอันดับท่ี ๓ เกียรติบัตร /รางวัลร.วม 
  



๘ 
 

ชนิดกีฬาและประเภทการแข�งขันกีฬาภายใน  ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๐ 
------------------------------ 

ประเภทการจัดการแข�งขัน มีดังนี้ 

ฟุตบอล  ๑๑  คน 
 กติกาการแข.งขัน 
 ชนะชิงท่ี ๑  แพ�ท่ี ๓ ร.วมเสมอยิงจุดโทษ ๕  คน  แข.งขันครึ่งละ ๒๐ นาที 
 แบ.งเป@นดังนี้ 
  ๑. ฟุตบอลชาย ๑๔  ปH  ๒. ฟุตบอลชาย  ๑๖  ปH 
  ๓. ฟุตบอลชาย ๑๘  ปH  ๔. ฟุตบอลหญิง  ม.ต�น 
  ๕. ฟุตบอลหญิง ม.ปลาย 
ฟุตซอล 
 กติกาการแข.งขัน 
 ชนะชิงท่ี ๑ แพ�ท่ี ๓ ร.วม เสมอยิงจุดโทษ ๕  คน  แข.งขันครึ่งละ ๑๐ นาที   
 แบ.งเป@นดังนี้ 
  ๑. ฟุตซอลชาย  ๑๔ ปH  ๒. ฟุตซอลชาย   ๑๖  ปH 
  ๓. ฟุตซอลชาย  ๑๘ ปH  ๔. ฟุตซอลหญิง   ม.ต�น 
  ๕. ฟุตซอลหญิง  ม.ปลาย 
วอลเลย&บอล  
 กติกาการแข.งขัน 
 ชนะชิงท่ี ๑ แพ�ท่ี ๓ ร.วม แข.งขันชนะ ๒ ใน ๓ เซตๆ ละ ๒๕  คะแนน เซตท่ี ๓  ๑๕ คะแนน 
 แบ.งเป@นดังนี้ 
  ๑. วอลเลย!บอลหญิง ๑๔ ปH  ๒. วอลเลย!บอลหญิง ๑๖  ปH 
  ๓. วอลเลย!บอลหญิง ๑๘ ปH  ๔. วอลเลย!บอลชาย  ม.ต�น 
  ๕. วอลเลย!บอลชาย  ม.ปลาย 
เซปFกตะกร3อ 
 กติกาการแข.งขัน 
 ชนะชิงท่ี ๑ แพ�ท่ี ๓ ร.วม แข.งขันชนะ ๒ ใน ๓ เซตๆละ ๒๑ คะแนน เซตท่ี ๓  ๑๕ คะแนน 
 แบ.งเป@นดังนี้ 
  ๑. เซปBกตะกร�อชาย  ๑๔ ปH  ๒. เซปBกตะกร�อชาย  ๑๖  ปH 
  ๓. เซปBกตะกร�อชาย  ๑๘ ปH  ๔. เซปBกตะกร�อหญิง  ม.ต�น 
  ๕. เซปBกตะกร�อหญิง  ม.ปลาย 
บาสเกตบอล 
 กติกาการแข.งขัน 
 ชนะชิงท่ี ๑ แพ�ท่ี ๓ ร.วมเสมอต.อเวลา ๕ นาที  แข.งขันครึ่งละ ๑๐  นาที 
 แบ.งเป@นดังนี้ 
  ๑. บาสเกตบอลชาย  ม.ต�น  ๒. บาสเกตบอลชาย  ม.ปลาย 
  ๓. บาสเกตบอลหญิง  ม.ต�น  ๔. บาสเกตบอลหญิง  ม.ปลาย 



๙ 
 

เทเบิลเทนนิส  
 กติกาการแข.งขัน 
 ชนะชิงท่ี ๑ แพ�ท่ี ๓ ร.วม แข.งขันชนะ ๒ ใน ๓ เซตๆละ๒๑ คะแนน เซตท่ี ๓  ๑๕ คะแนน 
 แบ.งเป@นดังนี้ 
  ๑. เทเบิลเทนนิสชาย(เด่ียว)  ๑๔  ปH  ๒. เทเบิลเทนนิสชาย(เด่ียว)   ๑๖  ปH 
  ๓. เทเบิลเทนนิสชาย(เด่ียว)  ๑๘  ปH  ๔. เทเบิลเทนนิสหญิง(เด่ียว)  ๑๔  ปH 
  ๕. เทเบิลเทนนิสหญิง(เด่ียว)  ๑๖  ปH  ๖. เทเบิลเทนนิสหญิง(เด่ียว)  ๑๘  ปH 
เปตอง 
  กติกาการแข.งขัน 
  ชนะชิงท่ี ๑ แพ�ท่ี ๓ ร.วม  แข.งขันชนะ ๒ ใน ๓  เซตๆละ ๑๑  คะแนน เซตท่ี ๓  ๗  คะแนน 
  แบ.งเป@นดังนี้ 
  ๑. เปตอง ชาย(คู.)   ๑๔  ปH ๒. เปตอง ชาย(คู.)  ๑๖  ปH 
  ๓. เปตอง ชาย(คู.)  ๑๘  ปH ๔. เปตอง หญิง(คู.)   ๑๔  ปH 
  ๕. เปตอง หญิง(คู.)  ๑๖  ปH ๖. เปตอง หญิง(คู.)  ๑๘  ปH 



๑๐ 
 

กําหนดการแข�งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
กีฬาฟุตบอลชาย อายุ ๑๔ ป� 

 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาฟุตบอลชาย อายุ ๑๖ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาฟุตบอลชาย อายุ ๑๘ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาฟุตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนต3น 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาฟุตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

 
กรรมการตัดสิน นายอมร  สีหาโมก  ประธานกรรมการ 
(ครูท่ีปรึกษา)     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสิน ( นักเรียนคณะสี )  
สีแดง 
๑.          ๒.   
๓.          ๔.   
สีเหลือง 
๑.          ๒.   
๓.          ๔.   
สีเขียว 
๑.          ๒.   
๓.          ๔.   
สีชมพู 
๑.          ๒.   
๓.          ๔.   

 



๑๑ 
 

รายการแข�งขันกีฬาฟุตบอล 
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  ผลการแข�งขัน 
๑ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีแดง ม.ต�น หญิง ๐๘.๔๐– ๐๙.๒๐ สี...........ชนะ สี ............ 

........... ประตู ต.อ ......... 
๒ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว – สีชมพู ม.ต�น หญิง ๐๙.๒๐–๑๐.๐๐ 

 
สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๓ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง – สีเขียว ม.ปลาย หญิง ๑๐.๐๐–๑๐.๔๐ 
 

สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๔ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง – สีชมพู ม.ปลาย หญิง ๑๐.๔๐-๑๑.๒๐ สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๕ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีชมพู ๑๔ ปH ชาย ๑๑.๒๐ –๑๒.๐๐ สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๖ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง - สีเขียว ๑๔ ปH ชาย ๑๒.๑๐ –๑๒.๕๐ สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๗ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีแดง ๑๖ ปH ชาย ๑๒.๕๐ – ๑๓.๓๐ สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๘ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว – สีชมพู ๑๖ ปH  ชาย ๑๓.๓๐ –๑๔.๑๐ สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๙ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง – สีเขียว ๑๘ ปH ชาย ๑๔.๑๐ –๑๔.๕๐ สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๑๐ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง – สีชมพู ๑๘ ปH  ชาย ๑๔.๕๐ –๑๕.๓๐ สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

รอบรองชนะเลิศ 
คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  ผลการแข�งขัน 
๑๑ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑ – แพ�คู. ๒ ม.ต�น หญิง ๐๘.๔๐– ๐๙.๒๐ สี.............. ชนะ สี ............ 

........... ประตู ต.อ ......... 
๑๒ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๒ – แพ�คู. ๑ ม.ต�น หญิง ๐๙.๒๐–๑๐.๐๐ 

 
สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๑๓ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๓ – แพ�คู. ๔ ม.ปลาย หญิง ๑๐.๐๐–๑๐.๔๐ 
 

สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๑๔ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๔ – แพ�คู. ๓ ม.ปลาย หญิง ๑๐.๔๐-๑๑.๒๐ สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๑๕ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๕ – แพ�คู. ๖ ๑๔ ปH ชาย ๑๑.๒๐ –๑๒.๐๐ สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 

๑๖ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๖ – แพ�คู. ๕ ๑๔ ปH ชาย ๑๒.๑๐ –๑๒.๕๐ สี.............. ชนะ สี ............ 
........... ประตู ต.อ ......... 



๑๒ 
 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  ผลการแข�งขัน 
๑๗ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๗ – แพ�คู. ๘ ๑๖ ปH ชาย ๑๒.๕๐ – ๑๓.๓๐ สี.............. ชนะ สี ............ 

........... ประตู ต.อ ......... 
๑๘ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๘ – แพ�คู. ๗ ๑๖ ปH  ชาย ๑๓.๓๐ –๑๔.๑๐ สี.............. ชนะ สี ............ 

........... ประตู ต.อ ......... 
๑๙ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๙ – แพ�คู. ๑๐ ๑๘ ปH ชาย ๑๔.๑๐ –๑๔.๕๐ สี.............. ชนะ สี ............ 

........... ประตู ต.อ ......... 
๒๐ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๐ – แพ�คู. ๙ ๑๘ ปH  ชาย ๑๔.๕๐ –๑๕.๓๐ สี.............. ชนะ สี ............ 

........... ประตู ต.อ ......... 
 

รอบชิงชนะเลิศ 
คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  ผลการแข�งขัน 
๒๑ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๑ –ชนะคู. ๑๒      ม.ต�น หญิง ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ สี............. ชนะ สี .......... 

........... ประตู ต.อ ......... 
๒๒ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๓ –ชนะคู. ๑๔ ม.ปลาย หญิง ๑๔.๐๐ –๑๔.๔๐ สี.............ชนะ สี ........... 

........... ประตู ต.อ ......... 
๒๓ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๕–ชนะคู. ๑๖ ๑๔ ปH ชาย ๑๔.๔๐ –๑๕.๒๐ สี............ ชนะ สี ........... 

........... ประตู ต.อ ......... 
๒๔ ๑๖ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๗–ชนะคู. ๑๘ ๑๖ ปH ชาย ๑๓.๓๐ – ๑๔.๒๐ สี............ ชนะ สี ........... 

........... ประตู ต.อ ......... 
๒๕ ๑๗ ก.พ ๖๐ ชนะคู. ๑๙ –ชนะคู. ๒๐ ๑๘ ปH ชาย ๑๔.๒๐ – ๑๕.๐๐ สี............ ชนะ สี ........... 

........... ประตู ต.อ ......... 
หมายเหตุ 
กติกาการแข�งขัน 

๑. ใช�กติกาการแข.งขันฟุตบอลสากลท่ัวไป 
๒. แข.งขัน ๒ ครึ่งเวลาครึ่งเวลาละ ๒๕ นาทีไม.มีพักระหว.างครึ่งเวลา  



๑๓ 
 

กําหนดการแข�งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
กีฬาวอลเลย&บอลหญิง อายุ ๑๔ ป� 

 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาวอลเลย&บอลหญิง อายุ ๑๖ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาวอลเลย&บอลหญิง อายุ  ๑๘ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาวอลเลย&บอลชาย ม. ต3น 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาวอลเลย&บอลชาย ม.ปลาย 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กรรมการตัดสิน นายพฤทธิ์พล  ชาลี       ประธานกรรมการ 
    นางสาวนันท!นภัส  สารพินิจ /นางกานติมา  มุลทากุล กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสิน (นักเรียนคณะสี ) 
สีแดง 
๑.          ๒.   
๓.          ๔.   
สีเหลือง 
๑.          ๒.   
๓.          ๔.   
สีเขียว 
๑.          ๒.   
๓.          ๔.   
สีชมพู 
๑.          ๒.   
๓.          ๔.   



๑๔ 
 

รายการแข�งขันกีฬาวอลเลย&บอลการแข�งขันกีฬาภายใน 
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง - สีเขียว ม.ปลาย ชาย เริ่ม 

๐๘.๔๐ 
๑ สี.........ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๒ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีชมพู ม.ปลาย ชาย  ๒ สี.........ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๓ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง – สีเหลือง ม.ต�น ชาย  ๑ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๔ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว – ชมพู ม.ต�น ชาย  ๒ สี.........ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๕ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง - สีชมพู ๑๔ ปH หญิง  ๑ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๖ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว – สีเหลือง ๑๔ ปH หญิง  ๒ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๗ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง - สีเขียว ๑๖ ปH หญิง  ๑ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๘ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีชมพู ๑๖ ปH  หญิง  ๒ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๙ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง – สีเหลือง ๑๘ ปH หญิง  ๑ สี.........ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๐ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว – ชมพู ๑๘ ปH  หญิง  ๒ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
รอบรองชนะเลิศ 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑๑ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑ – แพ�คู. ๒ ม.ต�น ชาย เริ่ม 

๐๘.๔๐ 
๑ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๒ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๒ – แพ�คู. ๑ ม.ต�น ชาย  ๒ สี.........ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๓ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๓ – แพ�คู. ๔ ม.ปลาย ชาย  ๑ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๔ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๔ – แพ�คู. ๓ ม.ปลาย ชาย  ๒ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๕ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๕ – แพ�คู. ๖ ๑๔ ปH หญิง  ๑ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๖ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๖ – แพ�คู. ๕ ๑๔ ปH หญิง  ๒ สี.........ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 



๑๕ 
 

คู�ท่ี คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน
๑๗ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๗ – แพ�คู. ๘ ๑๖ ปH หญิง  ๑ สี.........ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๘ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๘ – แพ�คู. ๗ ๑๖ ปH  หญิง  ๒ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๙ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๙ – แพ�คู. ๑๐ ๑๘ ปH หญิง  ๑ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๒๐ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๐ – แพ�คู. ๙ ๑๘ ปH  หญิง  ๒ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
รอบชิงชนะเลิศ 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๒๑ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๑ –ชนะคู. ๑๒      ม.ต�น ชาย เริ่ม 

๐๘.๔๐ 
๑ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๒๒ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๓ –ชนะคู. ๑๔ ม.ปลาย ชาย  ๑ สี.........ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๒๓ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๕–ชนะคู. ๑๖ ๑๔ ปH หญิง  ๑ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๒๔ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๗–ชนะคู. ๑๘ ๑๖ ปH หญิง  ๑ สี.........ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
๒๕ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๙ –ชนะคู. ๒๐ ๑๘ ปH หญิง  ๑ สี........ ชนะ สี ............ 

........... เซ็ต ต.อ ......... 
 
หมายเหตุ ชิงชนะเลิศวอลเลย&บอล ทุกระดับ   วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 



๑๖ 
 

กําหนดการแข�งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
กีฬาเซปFกตะกร3อชาย อายุ ๑๔ ป� 

 สีชมพู สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง 

กีฬาเซปFกตะกร3อชาย อายุ ๑๖ ป� 
 สีชมพู สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง 

กีฬาเซปFกตะกร3อชาย อายุ ๑๘ ป� 
 สีชมพู สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง 

กีฬาเซปFกตะกร3อหญิงมัธยมศึกษาตอนต3น 
 สีชมพู สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง 

กีฬาเซปFกตะกร3อหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สีชมพู สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง 
  

กรรมการตัดสิน นายคมสัน    สอโส      ประธานกรรมการ 
( ครูท่ีปรึกษา ) นายพรพิชิต   ทิทา/นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสิน (นักเรียนคณะสี ) 
สีแดง 
๑.          ๒.   
สีเหลือง 
๑.          ๒.   
สีเขียว 
๑.          ๒.   
สีชมพู 
๑.          ๒.   

 
 

รายการแข�งขันกีฬาเซปFกตะกร3อ 
ณ สนามกีฬาลานเอนกประสงค&  โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

 
คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู - สีเขียว ๑๔ ปH ชาย เริ่ม๐๘.๔๐ ๑ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๒ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีแดง ๑๔ ปH ชาย  ๒ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 



๑๗ 
 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๓ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู – สีเหลือง ๑๖ ปH ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๔ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีขียว – สีแดง ๑๖ ปH  ชาย  ๒ สี..... ..ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๕ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว - สีเหลือง ๑๘ ปH ชาย  ๑ สี....... ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๖ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง – สีชมพู ๑๘ ปH  ชาย  ๒ สี....... ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๗ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู - สีเขียว ม.ต�น หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๘ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีแดง ม.ต�น หญิง  ๒ สี....... ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๙ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู – สีเหลือง ม.ปลาย หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๐ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว – สีแดง ม.ปลาย หญิง  ๒ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
รอบรองชนะเลิศ 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑๑ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑ – แพ�คู. ๒ ๑๔ ปH ชาย เริ่ม

๐๘.๔๐ 
๑ สี....... ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๒ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๒ – แพ�คู. ๑ ๑๔ ปH ชาย  ๒ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๓ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๓ – แพ�คู. ๔ ๑๖ ปH ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๔ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๔ – แพ�คู. ๓ ๑๖ ปH  ชาย  ๒ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๕ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๕ – แพ�คู. ๖ ๑๘ ปH ชาย  ๑ สี....... ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๖ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๖ – แพ�คู. ๕ ๑๘ ปH  ชาย  ๒ สี....... ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๗ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๗ – แพ�คู. ๘ ม.ต�น หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๘ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๘ – แพ�คู. ๗ ม.ต�น หญิง  ๒ สี....... ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๑๙ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๙ – แพ�คู. ๑๐ ม.ปลาย หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 



๑๘ 
 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๒๐ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๐ – แพ�คู. ๙ ม.ปลาย หญิง  ๒ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
รอบชิงชนะเลิศ 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๒๑ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๑ –ชนะคู. ๑๒ ๑๔ ปH ชาย เริ่ม

๐๘.๔๐ 
๑ สี....... ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๒๒ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๓ –ชนะคู. ๑๔ ๑๖ ปH ชาย  ๑ สี....... ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๒๓ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๕–ชนะคู. ๑๖ ๑๘ ปH ชาย  ๑ สี....... ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๒๔ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๗–ชนะคู. ๑๘ ม.ต�น หญิง  ๑ สี....... ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
๒๕ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๙ –ชนะคู. ๒๐ ม.ปลาย หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

.......... เซ็ต ต.อ ......... 
 

หมายเหตุ ชิงชนะเลิศเซปFกตะกร3อทุกระดับ  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 



๑๙ 
 

กําหนดการแข�งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
กีฬาฟุตซอลชาย อายุ ๑๔ ป� 

 สีชมพู สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง 

กีฬาฟุตซอลชาย อายุ ๑๖ ป� 
 สีชมพู สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง 

กีฬาฟุตซอลชาย อายุ ๑๘ ป� 
 สีชมพู สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง 

กีฬาฟุตซอลหญิงมัธยมศึกษาตอนต3น 
 สีชมพู สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง 

กีฬาฟุตซอลหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สีชมพู สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง  
  

กรรมการตัดสิน นายพิศิษฐ!  ดรจันทร!ใต�     ประธานกรรมการ 
( ครูท่ีปรึกษา ) นายปริญญา  ศรีโบราณ/นายชลชัย  สวุรพันธ!  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสิน (นักเรียนคณะสี ) 
สีแดง 
๑.          ๒.   
สีเหลือง 
๑.          ๒.   
สีเขียว 
๑.          ๒.   
สีชมพู 
๑.          ๒.   

 
รายการแข�งขันกีฬาฟุตซอล 

ณ สนามกีฬาลานเอนกประสงค&  โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู - สีเขียว ๑๔ ปH ชาย เริ่ม 

๐๘.๔๐ 
๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๒ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีแดง ๑๔ ปH ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 



๒๐ 
 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๓ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู – สีเหลือง ๑๖ ปH ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 

๔ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว – สีแดง ๑๖ ปH  ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 
........ ประตูต.อ ......... 

๕ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว - สีเหลือง ๑๘ ปH ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 
........ ประตูต.อ ......... 

๖ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง – สีชมพู ๑๘ ปH  ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 
........ ประตูต.อ ......... 

๗ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู - สีเขียว ม.ต�น หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 
........ ประตูต.อ ........ 

๘ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีแดง ม.ต�น หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 
........ ประตูต.อ ......... 

๙ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู – สีเหลือง ม.ปลาย หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 
........ ประตูต.อ ......... 

๑๐ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว – สีแดง ม.ปลาย หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 
........ ประตูต.อ ......... 

รอบรองชนะเลิศ 
คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑๑ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑ – แพ�คู. ๒ ๑๔ ปH ชาย เริ่ม 

๐๘.๔๐ 
๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๑๒ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๒ – แพ�คู. ๑ ๑๔ ปH ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๑๓ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๓ – แพ�คู. ๔ ๑๖ ปH ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๑๔ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๔ – แพ�คู. ๓ ๑๖ ปH  ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๑๕ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๕ – แพ�คู. ๖ ๑๘ ปH ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๑๖ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๖ – แพ�คู. ๕ ๑๘ ปH  ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๑๗ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๗ – แพ�คู. ๘ ม.ต�น หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๑๘ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๘ – แพ�คู. ๗ ม.ต�น หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๑๙ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๙ – แพ�คู. ๑๐ ม.ปลาย หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 



๒๑ 
 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๒๐ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๐ – แพ�คู. ๙ ม.ปลาย หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
รอบชิงชนะเลิศ 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๒๑ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู.๑๑ – ชนะคู. ๑๒ ๑๔ ปH ชาย เริ่ม

๐๘.๔๐ 
๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๒๒ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๓ – ชนะคู. ๑๔ ๑๖ ปH ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๒๓ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๕ – ชนะคู. ๑๖ ๑๘ ปH ชาย  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๒๔ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๗ – ชนะคู. ๑๘ ม.ต�น หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
๒๕ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๙ – ชนะคู. ๒๐ ม.ปลาย หญิง  ๑ สี........ชนะ สี .......... 

........ ประตูต.อ ......... 
 

หมายเหตุ  ชิงชนะเลิศฟุตทุกระดับ   วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 



๒๒ 
 

กําหนดการแข�งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
( ประเภท คู� ) 

 
กีฬาเปตองชายคู� อายุ ๑๔ ป� 

 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาเปตองชายคู� อายุ ๑๖ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาเปตองชายคู� อายุ  ๑๘ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาเปตองหญิงคู� อายุ ๑๔ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาเปตองหญิงคู� อายุ ๑๖ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาเปตองหญิงคู� อายุ  ๑๘ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 
 

กรรมการตัดสิน นายเชฐกร    ประชาโรจน!      ประธานกรรมการ 
( ครูท่ีปรึกษา ) นายอรุณ   บุญชู / นางเนตรนภา   คลังกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสิน ( นักเรียนคณะสี ) 
สีแดง 
๑.          ๒.   
สีเหลือง 
๑.          ๒.   
สีเขียว 
๑.          ๒.   
สีชมพู 
๑.          ๒.   



๒๓ 
 

รายการแข�งขันกีฬาเปตองประเภททีม 
ณ สนามกีฬาลานเอนกประสงค&  โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

 
คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีแดง ๑๔ ปH ชาย เริ่ม๐๘.๔๐ ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว - สีชมพู ๑๔ ปH ชาย  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๓ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีเขียว ๑๖ ปH ชาย  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๔ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู – สีแดง ๑๖ ปH  ชาย  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๕ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีชมพู ๑๘ ปH ชาย  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๖ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง – สีเขียว ๑๘ ปH  ชาย  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๗ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีแดง ๑๔ ปH หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๘ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว - สีชมพู ๑๔ ปH หญิง  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๙ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีเขียว ๑๖ ปH หญิง  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๐ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู – สีแดง ๑๖ ปH  หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๑ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีชมพู ๑๘ ปH หญิง  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๒ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง – สีเขียว ๑๘ ปH  หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
รอบรองชนะเลิศ 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑๓ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑ – แพ�คู. ๒ ๑๔ ปH ชาย เริ่ม๐๘.๔๐ ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๔ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๒ – แพ�คู. ๑ ๑๔ ปH ชาย  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๕ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๓ – แพ�คู. ๔ ๑๖ ปH ชาย  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 



๒๔ 
 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑๖ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๔ – แพ�คู. ๓ ๑๖ ปH  หญิง  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๗ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๕ – แพ�คู. ๖ ๑๘ ปH หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๘ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๖ – แพ�คู. ๕ ๑๘ ปH  หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

...........ต.อ ......... 
๑๙ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๗ – แพ�คู. ๘ ๑๔ ปH ชาย  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

...........  ต.อ ......... 
๒๐ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๘ – แพ�คู. ๗ ๑๔ ปH ชาย  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๑ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๙ – แพ�คู. ๑๐ ๑๖ ปH ชาย  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๒ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๐ – แพ�คู. ๙ ๑๖ ปH  หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๓ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๑ – แพ�คู. ๑๒ ๑๘ ปH หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๔ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๒ – แพ�คู. ๑๐ ๑๘ ปH  หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... เต.อ ......... 
รอบชิงชนะเลิศ 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑๙ ๑๕ พ.ย. 

๖๐ 
ชนะคู. ๑๓ – ชนะคู. ๑๔ ๑๔ ปH ชาย เริ่ม๐๘.๔๐ ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

...........  ต.อ ......... 
๒๐ ๑๕ พ.ย. 

๖๐ 
ชนะคู. ๑๕ – ชนะคู. ๑๖ ๑๔ ปH ชาย  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๑ ๑๕ พ.ย. 

๖๐ 
ชนะคู. ๑๗ – ชนะคู. ๑๘ ๑๖ ปH ชาย  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๒ ๑๕ พ.ย. 

๖๐ 
ชนะคู. ๑๙ – ชนะคู. ๒๐ ๑๖ ปH  หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๓ ๑๕ พ.ย. 

๖๐ 
ชนะคู. ๒๑ – ชนะคู. ๒๒ ๑๘ ปH หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๔ ๑๕ พ.ย. 

๖๐ 
ชนะคู. ๒๓ – ชนะคู. ๒๔ ๑๘ ปH  หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
 

หมายเหตุ  กติกาการแข�งขัน  ใช3กติกาสากลท่ีใช3ท่ัวไปแข�งขันชนะ ๒ ใน ๓ เกมๆ ละ ๑๑ คะแนน 
เซตท่ี ๓  ๗  คะแนน 



๒๕ 
 

กําหนดการแข�งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
กีฬาบาสเกตบอลชายมัธยมศึกษาตอนต3น 

 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาบาสเกตบอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    สีแดง สีเขียว 
 สีชมพู สีชมพู 

กีฬาบาสเกตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนต3น 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาบาสเกตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สีแดง สีเขียว 
 สีชมพู สีชมพู 

 
กรรมการตัดสิน นายอุดม  พิมพ!เทศ   ประธานกรรมการ 
    นายนุกูล   ศรีโอษฐ!   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสิน ( นักเรียนคณะสี ) 
สีแดง 
๑.          ๒.   
สีเหลือง 
๑.          ๒.   
สีเขียว 
๑.          ๒.   
สีชมพู 
๑.          ๒.   

 
รายการแข�งขันกีฬาบาสเกตบอล 

ณ สนามกีฬาลานเอนกประสงค&  โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว - สีชมพู ม.ต�น ชาย เริ่ม 

๐๘.๔๐ 
๑ สี...........ชนะ สี .......... 

คะแนน....... ต.อ ......... 
๒ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง – สีแดง ม.ต�น ชาย  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน....... ต.อ ......... 
๓ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว - สีเหลือง ม.ต�น หญิง  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

คะแนน........ต.อ ......... 
๔ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู – สีแดง ม.ต�น หญิง  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

คะแนน....... ต.อ ......... 



๒๖ 
 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๕ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว - สีแดง ม.ปลาย ชาย  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน........ต.อ ......... 
๖ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู – สีเหลือง ม.ปลาย ชาย  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน....... ต.อ ......... 
๗ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว - สีเหลือง ม.ปลาย หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน....... ต.อ ......... 
๘ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีชมพู – สีแดง ม.ปลาย หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน....... ต.อ ......... 
รอบรองชนะเลิศ 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๙ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑ – แพ�คู. ๒ ม.ต�น ชาย เริ่ม 

๐๘.๔๐ 
๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน........ต.อ ......... 
๑๐ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๒ – แพ�คู. ๑ ม.ต�น ชาย  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน........ต.อ ......... 
๑๑ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๓ – แพ�คู. ๔ ม.ต�น หญิง  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

คะแนน....... ต.อ ......... 
๑๒ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๔ – แพ�คู. ๓ ม.ต�น หญิง  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

คะแนน........ต.อ ......... 
๑๓ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๕ – แพ�คู. ๖ ม.ปลาย ชาย  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน........ต.อ ......... 
๑๔ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๖ – แพ�คู. ๕ ม.ปลาย ชาย  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

คะแนน........ต.อ ......... 
๑๕ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๗ – แพ�คู. ๘ ม.ปลาย หญิง  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

คะแนน....... ต.อ ......... 
๑๖ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๘ – แพ�คู. ๗ ม.ปลาย หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน........ต.อ ......... 
รอบชิงชนะเลิศ 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑๗ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู.๙ –ชนะคู. ๑๐ ม.ต�น ชาย เริ่ม 

๐๘.๔๐ 
๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน....... ต.อ ......... 
๑๘ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๑–ชนะคู. ๑๒ ม.ต�น หญิง  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

คะแนน....... ต.อ ......... 
๑๙ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู.๑๓ –ชนะคู. ๑๔ ม.ปลาย ชาย  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน........ต.อ ......... 
๒๐ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๕–ชนะคู. ๑๖ ม.ปลาย หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

คะแนน....... ต.อ ......... 



๒๗ 
 

หมายเหตุ  กติกาการแข�งขัน  ใช3กติกาสากลท่ีใช3ท่ัวไป 
 

กําหนดการแข�งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
(ประเภท เดี่ยว) 

 
กีฬาเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว อายุ ๑๔ ป� 

 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว อายุ ๑๖ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู  

กีฬาเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว อายุ  ๑๘ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว อายุ ๑๔ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 

กีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว อายุ ๑๖ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู  

กีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว อายุ  ๑๘ ป� 
 สีเหลือง สีแดง 
 สีเขียว สีชมพู 
 

กรรมการตัดสิน นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก�ว  ประธานกรรมการ 
( ครูท่ีปรึกษา ) นางสาวธัญลักษณ!  ฐานะ/ นางสาวศิรินทิพย!  วงวิลาศ    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสิน ( นักเรียนคณะสี ) 
สีแดง 
๑.          ๒.   
สีเหลือง 
๑.          ๒.   
สีเขียว 
๑.          ๒.   
สีชมพู 
๑.          ๒.   



๒๘ 
 

รายการแข�งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว 
ณ สนามเทเบิลเทนนิส  โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

 
คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีแดง ๑๔ ปH ชาย เริ่ม 

๐๘.๔๐ 
๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว - สีชมพู ๑๔ ปH ชาย  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๓ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีชมพู ๑๖ ปH ชาย  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๔ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว – สีแดง ๑๖ ปH  ชาย  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๕ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีเขียว ๑๘ ปH ชาย  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๖ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง – สีชมพู ๑๘ ปH  ชาย  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๗ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีแดง ๑๔ ปH หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๘ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว - สีชมพู ๑๔ ปH หญิง  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๙ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีชมพู ๑๖ ปH หญิง  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๐ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเขียว – สีแดง ๑๖ ปH  หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๑ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีเหลือง - สีเขียว ๑๘ ปH หญิง  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๒ ๑๓ พ.ย. ๖๐ สีแดง – สีชมพู ๑๘ ปH  หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
รอบรองชนะเลิศ 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑๓ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑ – แพ�คู. ๒ ๑๔ ปH ชาย  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๔ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๒ – แพ�คู. ๑ ๑๔ ปH ชาย  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๕ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๓ – แพ�คู. ๔ ๑๖ ปH ชาย  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 



๒๙ 
 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๑๖ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๔ – แพ�คู. ๓ ๑๖ ปH  หญิง  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๗ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๕ – แพ�คู. ๖ ๑๘ ปH หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๑๘ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๖ – แพ�คู. ๕ ๑๘ ปH  หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

...........ต.อ ......... 
๑๙ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๗ – แพ�คู. ๘ ๑๔ ปH ชาย  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

...........  ต.อ ......... 
๒๐ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๘ – แพ�คู. ๗ ๑๔ ปH ชาย  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๑ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๙ – แพ�คู. ๑๐ ๑๖ ปH ชาย  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๒ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๐ – แพ�คู. ๙ ๑๖ ปH  หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๓ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๑ – แพ�คู. ๑๒ ๑๘ ปH หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๔ ๑๔ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๒ – แพ�คู. ๑๐ ๑๘ ปH  หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... เต.อ ......... 
รอบชิงชนะเลิศ 

คู�ท่ี วัน-เดือน-ป� คู�แข�งขัน ระดับ เพศ เวลา  สนาม ผลการแข�งขัน 
๒๕ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๓ –ชนะคู. ๑๔ ๑๔ ปH ชาย  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

...........  ต.อ ......... 
๒๖ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑ –ชนะคู. ๑๖ ๑๔ ปH ชาย  ๑ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๗ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑๗–ชนะคู. ๑๘ ๑๖ ปH ชาย  ๒ สี...........ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๘ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๑ –ชนะคู. ๒๐ ๑๖ ปH  หญิง  ๑ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๒๙ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๒๑ – ชนะคู. ๒๒ ๑๘ ปH หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 
๓๐ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ชนะคู. ๒๓ – ชนะคู. ๒๔ ๑๘ ปH  หญิง  ๒ สี.......... ชนะ สี .......... 

........... ต.อ ......... 

หมายเหตุ  กติกาการแข�งขัน  ใช3กติกาสากลท่ีใช3ท่ัวไปแข�งขันชนะ ๒ ใน ๓ เกมๆละ ๒๑ คะแนน  
เซตท่ี ๓  ๑๕  คะแนน 



๓๐ 
 

สรุปผลการแข�งขันกรีฑา 
กีฬาภายในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ป�การศึกษา  ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

รายการท่ี ประเภทการแข�งขัน เพศ รุ�น 
ผลการแข�งขัน/เหรียญรางวัล 

ชนะเลิศ
(ทอง) 

รองอันดับ๑ 
(เงิน) 

รองอันดับ๒ 
(ทองแดง) 

๑๐๑ วิ่ง  ๑๐๐  เมตร หญิง ๑๔ ปH    
๑๐๒ วิ่ง  ๑๐๐  เมตร ชาย ๑๔ ปH    
๑๐๓ วิ่ง  ๑๐๐  เมตร หญิง ๑๖ ปH    
๑๐๔ วิ่ง  ๑๐๐  เมตร ชาย ๑๖ ปH    
๑๐๕ วิ่ง  ๑๐๐  เมตร ชาย ๑๘ ปH    
๑๐๖ วิ่ง  ๑๐๐  เมตร หญิง ๑๘ ปH    
๑๐๗ วิ่ง  ๒๐๐  เมตร หญิง ๑๔ ปH    
๑๐๘ วิ่ง  ๒๐๐  เมตร ชาย ๑๔ ปH    
๑๐๙ วิ่ง  ๒๐๐  เมตร หญิง ๑๖ ปH    
๑๑๐ วิ่ง  ๒๐๐  เมตร ชาย ๑๖ ปH    
๑๑๑ วิ่ง  ๒๐๐  เมตร หญิง ๑๘ ปH    
๑๑๒ วิ่ง  ๒๐๐  เมตร ชาย ๑๘ ปH    
๑๑๓ วิ่ง  ๔๐๐  เมตร หญิง ๑๔ ปH    
๑๑๔ วิ่ง  ๔๐๐  เมตร ชาย ๑๔ ปH    
๑๑๕ วิ่ง  ๔๐๐  เมตร หญิง ๑๖ ปH    
๑๑๖ วิ่ง  ๔๐๐  เมตร ชาย ๑๖ ปH    
๑๑๗ วิ่ง  ๔๐๐  เมตร หญิง ๑๘ ปH    
๑๑๘ วิ่ง  ๔๐๐  เมตร ชาย ๑๘ ปH    
๑๑๙ วิ่งกระสอบ หญิง     
๑๒๐ วิ่งกระสอบ ชาย     
๑๒๑ ชักเย.อ หญิง     
๑๒๒ ชักเย.อ หญิง     



๓๑ 
 

สรุปผลการแข�งขันกรีฑา 
กีฬาภายในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ป�การศึกษา  ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 

รายการท่ี ประเภทการแข�งขัน เพศ รุ�น 
ผลการแข�งขัน/เหรียญรางวัล 

ชนะเลิศ 
(ทอง) 

รองอันดับ๑ 
(เงิน) 

รองอันดับ๒ 
(ทองแดง) 

๒๐๑ วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ชาย ท่ัวไป    
๒๐๒ วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร หญิง ท่ัวไป    
๒๐๓ วิ่งผลัด ๔ x ๒๐๐ เมตร หญิง ๑๔ ปH    
๒๐๔ วิ่งผลัด ๔ x ๒๐๐ เมตร ชาย ๑๔ ปH    
๒๐๕ วิ่งผลัด ๔ x ๒๐๐ เมตร หญิง ๑๖ ปH    
๒๐๖ วิ่งผลัด ๔ x ๒๐๐ เมตร ชาย ๑๖ ปH    
๒๐๗ วิ่งผลัด ๔ x ๒๐๐ เมตร ชาย ๑๘ ปH    
๒๐๘ วิ่งผลัด ๔ x ๒๐๐ เมตร หญิง ๑๘ ปH    
๒๐๙ วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง ๑๔ ปH    
๒๑๐ วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร ชาย ๑๔ ปH    
๒๑๑ วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง ๑๖ ปH    
๒๑๒ วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร ชาย ๑๖ ปH    
๒๑๓ วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร ชาย ๑๘ ปH    
๒๑๔ วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง ๑๘ ปH    
๒๑๕ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง ๑๔ ปH    
๒๑๖ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย ๑๔ ปH    
๒๑๗ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง ๑๖ ปH    
๒๑๘ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย ๑๖ ปH    
๒๑๙ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย ๑๘ ปH    
๒๒๐ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง ๑๘ ปH    
๒๒๑ วิ่งผลัด ๘ x ๕๐ เมตร หญิง ครูท่ีปรึกษา

สี 
   

๒๒๒ วิ่งผลัด ๘ x ๕๐ เมตร ชาย ครูท่ีปรึกษา
สี 

   

 



๓๒ 
 

สรุปผลการแข�งขันกีฬา 
กีฬาภายในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ป�การศึกษา  ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๓ - ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 

รายการท่ี ประเภทการแข�งขัน เพศ รุ�น 
ผลการแข�งขัน/เหรียญรางวัล 

ชนะเลิศ 
(ทอง) 

รองอันดับ๑ 
(เงิน) 

รองอันดับ๒ 
(ทองแดง) 

๑๐๑ ฟุตบอล ชาย ๑๔ ปH    
๑๐๒ ฟุตบอล ชาย ๑๖ ปH    
๑๐๓ ฟุตบอล ชาย ๑๘ ปH    
๑๐๔ ฟุตบอล หญิง ม.ต�น    
๑๐๕ ฟุตบอล หญิง ม.ปลาย    
๑๐๖ ฟุตซอล ชาย ๑๔ ปH    
๑๐๗ ฟุตซอล ชาย ๑๖ ปH    
๑๐๘ ฟุตซอล ชาย ๑๘ ปH    
๑๐๙ ฟุตซอล หญิง ม.ต�น    
๑๑๐ ฟุตซอล หญิง ม.ปลาย    
๑๑๑ วอลเลย!บอล หญิง ๑๔ ปH    
๑๑๒ วอลเลย!บอล หญิง ๑๖ ปH    
๑๑๓ วอลเลย!บอล หญิง ๑๘ ปH    
๑๑๔ วอลเลย!บอล ชาย ม.ต�น    
๑๑๕ วอลเลย!บอล ชาย ม.ปลาย    
๑๑๖ เซปBกตะกร�อ ชาย ๑๔ ปH    
๑๑๗ เซปBกตะกร�อ ชาย ๑๖ ปH    
๑๑๘ เซปBกตะกร�อ ชาย ๑๘ ปH    
๑๑๙ เซปBกตะกร�อ หญิง ม.ต�น    
๑๒๐ เซปBกตะกร�อ หญิง ม.ปลาย    
๑๒๑ บาสเกตบอล ชาย ม.ต�น    
๑๒๒ บาสเกตบอล ชาย ม.ปลาย    
๑๒๓ บาสเกตบอล หญิง ม.ต�น    
๑๒๔ บาสเกตบอล หญิง ม.ปลาย    

 



๓๓ 
 

สรุปผลการแข�งขันกีฬา 
กีฬาภายในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ป�การศึกษา ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๓ - ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 

รายการท่ี ประเภทการแข�งขัน เพศ รุ�น 
ผลการแข�งขัน/เหรียญรางวัล 

ชนะเลิศ 
(ทอง) 

รองอันดับ๑ 
(เงิน) 

รองอันดับ๒ 
(ทองแดง) 

๑๒๕ เทเบิลเทนนิส ชาย ๑๔ ปH    
๑๒๖ เทเบิลเทนนิส ชาย ๑๖ ปH    
๑๒๗ เทเบิลเทนนิส ชาย ๑๘ ปH    
๑๒๘ เทเบิลเทนนิส หญิง ๑๔ ปH    
๑๒๙ เทเบิลเทนนิส หญิง ๑๖ ปH    
๑๓๐ เทเบิลเทนนิส หญิง ๑๘ ปH    
๑๓๑ เปตอง ชาย ๑๔ ปH    
๑๓๒ เปตอง ชาย ๑๖ ปH    
๑๓๓ เปตอง ชาย ๑๘ ปH    
๑๓๔ เปตอง หญิง ๑๔ ปH    
๑๓๕ เปตอง หญิง ๑๖ ปH    
๑๓๖ เปตอง หญิง ๑๘ ปH    

  



๓๔ 
 

สรุปผลการแข�งขัน 
กีฬาภายในโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ป�การศึกษา ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๓ - ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 

ชนะเลิศ  คะแนนรวม ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๑ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๒ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๓ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
 
ชนะเลิศกีฬาคะแนนรวม  ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๑ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๒ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๓ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
 
ชนะเลิศกรีฑาคะแนนรวมได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๑ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๒ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๓ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
 
ชนะเลิศขบวนพาเหรด ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๑ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๒ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๓ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
 
ชนะเลิศกองเชียร& ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๑ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๒ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
รองชนะเลิศอันดับ  ๓ ได�แก. �  สีเหลือง �  สีชมพู �  สีเขียว �  สีแดง 
 


