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สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า 31 ขา สามัคคี ปี 15 
ขัน้ตอนการสมคัร 

ขัน้ตอนที่ 1 การสมัคร 

ภายในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน - วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 

โรงเรียนท่ีประสงค์สมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั แจ้งความจ านงไปยงั สพป. ที่ทา่นสงักดั หรือพืน้ท่ีจงัหวดัของทา่น โดยไมจ่ ากดัจ านวนทีม 

วิธีการ  

      - โรงเรียนสง่ใบสมคัรไปยงั สพป. ท่ีทา่นสงักดั หรือพืน้ท่ีจงัหวดัของทา่น  

       - สพป. สง่แบบส ารวจโรงเรียนสมคัรเข้าร่วมกลบัมายงัฝ่ายจดัการแข่งขนั 

         (แบบฟอร์มใบสมคัรและแบบส ารวจโรงเรียนสมคัรเข้าร่วม อยูใ่นเอกสารแนบท้ายโครงการ) 

ขัน้ตอนที่ 2 จัดส่งอุปกรณ์ 

ภายในเดือนธนัวาคม 2562 - วนัท่ี 6 มกราคม 2563 

ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน จัดส่งอุปกรณ์สายรัดข้อเท้ากลับไปยัง สพป. ท่ีส่งแบบส ารวจโรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วม               

กลบัมาภายในวนัท่ีก าหนด โดยพิจารณาจดัสง่อปุกรณ์ตามล าดบัการสง่แบบส ารวจโรงเรียนท่ีสมคัรเข้าร่วมกลบัมา 

ขัน้ตอนที่ 3 ส่งผลการแข่งขัน 

ภายในวนัท่ี 6 มกราคม –  วนัท่ี 31 มกราคม 2563  
ทาง สพป. สง่ผลการแข่งขนั โดยจะต้องสง่รายละเอียดสถิติเวลาท่ีดีท่ีสดุของทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขนัในปีท่ีผ่านมาและสถิติ
การแข่งขนัของปีปัจจบุนัลงในเอกสารพร้อมกนัด้วย  (แบบฟอร์มเอกสารสง่ผลการแข่งขนั อยูใ่นเอกสารแนบท้ายโครงการ) 

ขัน้ตอนที่ 4 ประกาศรายช่ือตัวแทนจังหวัด 
วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563 ประกาศรายช่ือตวัแทนจงัหวดั เพ่ือเข้ามาท าการแข่งขนั รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยประกาศผล
ผ่าน Facebook : honda31legs 

ขัน้ตอนที่ 5 ส่งหลักฐาน ทะเบียนนักกีฬา 
ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
โรงเรียนท่ีเป็นตวัแทนจงัหวดั 77 ทีม ต้องส่งทะเบียนนกักีฬา พร้อมหลกัฐานของนักกีฬาทุกท่าน กลบัมายงัฝ่ายจัดการ
แข่งขนั โดยสามารถสง่เป็นส าเนา หรือ เอกสารตวัจริงกลบัมาก็ได้ หากในกรณีท่ีสง่ส าเนาเอกสาร จะต้องน าเอกสารตวัจริง
ไปแสดงในวนัแข่งขนัด้วย หากมีความผิดพลาดในเร่ืองเอกสาร ฝ่ายจดัการแข่งขนั อาจจ าเป็นต้องสงวนสทิธ์ิในการแข่งขนั 
(แบบฟอร์มเอกสารทะเบียนนกักีฬา อยูใ่นเอกสารแนบท้ายโครงการ) 

ขัน้ตอนที่ 6 จัดส่งอุปกรณ์ให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบชงิแชมป์ประเทศไทย 
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 - วนัท่ี 6 มีนาคม 2563 
ฝ่ายจดัการแข่งขนัจดัสง่อปุกรณ์การแข่งขนัให้ผู้ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

ขัน้ตอนที่ 7 การแข่งขันรอบชงิแชมป์ประเทศไทย 
วนัอาทิตย์ท่ี 29 มีนาคม 2563 เข้าร่วมท าการแข่งขนั รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
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1. ประวัตกิีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี 

ก าเนิด กีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี เร่ิมต้นขึน้ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 โดย บริษัท ทีวีอาซี          
ในประเทศญ่ีปุ่ น ได้คิดค้นรูปแบบเกมกีฬาชนิดนีข้ึน้ เพื่อท้าทายความสามารถ และ สร้างประสบการณ์แห่งความ
สามคัคีให้กบันกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาในประเทศญ่ีปุ่ น จนกลายเป็นกีฬายอดนิยมท่ีมีโรงเรียนประถมศกึษา 
ทัว่ประเทศของญ่ีปุ่ น สนใจสมคัรเข้าร่วมการท้าทายนีม้ากมาย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2545  

ทีมโรงเรียน ประถมศึกษาอิชิอิ ฮิงาชิ สามารถสร้างสถิติท่ีดีท่ีสดุในโลก คือ 08.80 วินาที และนบัว่าเป็นโรงเรียน
แรกท่ีได้รับการบนัทึกเป็นสถิติโลกใน Guinness  World Record  หลงัจากนัน้ มีอีกหลายประเทศได้น าเอากีฬา 
วิ่ง 31 ขาไปเผยแพร่ ฝึกฝน เพ่ือท้าทายความสามัคคีของเยาวชนในประเทศของตนเอง โดยในปัจจุบันนี  ้            
ทีมโรงเรียนศิลปะป้องกันตัว เส้าหลิน ประเทศจีน (Shao Lin Ta Gou Martial Arts School in Dengfeng City, 
Henan province) สามารถท าลายสถิติโลก ท่ี Guinness World Records บนัทึกไว้ด้วยสถิติเวลา 08.41 วินาที 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552  

การแขง่ขนักีฬาวิ่ง 31 ขา สามคัคี เข้าสูป่ระเทศไทยครัง้แรกในปี พ.ศ. 2548 โดยกลุม่บริษัทฮอนด้าในประเทศไทย 
เป็นผู้สนบัสนนุหลกัในการจดัการแขง่ขนั ภายใต้ช่ือการแข่งขนั “ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามคัคี” เปิดโอกาสให้นกัเรียน 
ชัน้ ป.5 และ ป.6 โรงเรียนประถมศกึษาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเข้าร่วมการแขง่ขนั โดยสถิติในปีแรกของการ
แขง่ขนัในประเทศไทย คือ 09.34 วินาที จากทีมโรงเรียนวดัป้อมวิเชียร โชติการาม จงัหวดัสมทุรสาคร 

ในปี พ.ศ. 2549 การแขง่ขนั “ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามคัคี ปี 2” ได้เปิดสนามให้ใหญ่ขึน้ด้วยการรับสมคัรทีมโรงเรียน

ประถมศกึษาจากทัว่ประเทศเข้าร่วมการแข่งขนั โดยมีโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมการแข่งขนั รอบคดัเลือกท่ีกรุงเทพฯ 

ทัง้สิน้ 84 ทีม ท าการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกเพียง 30 ทีมเข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย และในปีท่ี 2          

ทีมโรงเรียนยอแซพอปุถมัภ์ จงัหวดันครปฐม คว้าแชมป์ประเทศไทยปีแรกไปครองด้วยสถิติ 09.32 วินาที 

จากความส าเร็จของการจัดกิจกรรมทัง้ 2 ปีท่ีผ่านมานัน้ กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศมีความตัง้ใจ       
ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสในการสมัผสักีฬาชนิดนีใ้ห้แพร่หลาย จงึได้ร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ท่ีให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมในการจดัการแข่งขนัในปีท่ี 3 ด าเนินการจดัการแข่งขนั ภายใต้ช่ือ
การแขง่ขนั “สพฐ. - ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามคัคี ปี 3”  
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นอกจากนีย้งัได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐบาลอ่ืนๆ ร่วมด้วย ท าให้ในปีท่ี 3 ได้มีการจดัการแข่งขนัรอบ
คดัเลือกระดบัภมูิภาคขึน้ 6 สนามทัว่ประเทศ โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขนัจากทกุภมูิภาคทัว่ประเทศรวม 164 ทีม 
และได้ 5 สุดยอดทีมตัวแทนจาก 6 สนาม รวม 30 ทีม เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยท่ีสนามกรุงเทพฯ        
และแชมป์ในปีท่ี 3 ได้แก่ทีมจากโรงเรียนวดัป้อมวิเชียร โชตกิาราม จงัหวดัสมทุรสาคร ด้วยสถิติ 09.11 วินาที 

การแขง่ขนั สพฐ. -  ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามคัคี ในปีท่ี 5 ถือได้วา่เป็นปีท่ีการแขง่ขนัมีการเปลี่ยนแปลง และ
เป็นปีท่ีเกิดสถิติต่างๆ ขึน้ใหม่หลายเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็น จ านวนทีมท่ีสมัครเข้าร่วม การแข่งขันท่ีมากท่ีสุด       
ถึง 542 ทีม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจ านวนมากท่ีสดุ นบัตัง้แต่เร่ิมมีการจดัการ แข่งขนัใน ประเทศไทย นอกจากนัน้ยงั
เป็นปีแรกของการแข่งขัน ท่ีเด็กไทยสามารถท าลายสถิติเวลาในการแข่งขัน วิ่ง 31 ขา สามัคคี ท่ีเยาวชนจาก
ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นประเทศ ต้นแบบของกีฬาวิ่ง 31 ขา สามคัคี ซึง่ท าไว้ในเวลา 08.80 วินาที ลงได้ โดยโรงเรียน
ท่ีสามารถสร้างสถิติ ในการวิ่งขึน้มาใหม่นัน้ ก็คือ โรงเรียนชลประทานผาแตก จากจังหวัดเชียงใหม่ ท าได้ใน    
เวลา 08.53 วินาที พร้อมกับคว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศ  นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไปครองได้เป็น
ผลส าเร็จ  

หลังจากท่ีการแข่งขัน สพฐ. - ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ได้รับความสนใจและกลายเป็นกีฬาท่ีเยาวชนไทย           
ทัว่ประเทศตา่งเฝ้ารอคอย เพื่อท่ีจะได้เป็นสว่นหนึ่งในการแขง่ขนัในทกุๆ ปีแล้ว ในแตล่ะปีท่ีของการแขง่ขนั กีฬานี ้
ยงัสร้างปรากฏการณ์และสร้างสถิติตา่งๆ ให้เกิดขึน้ในโครงการมากมาย ซึง่สามารถสรุปเหตกุารณ์ส าคญัในแต่ละ
ปี ได้ดงันี ้ 

 ปีท่ี 8 พ.ศ.2555 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ด าเนินกิจกรรม ซึ่งตรงกับ          
ปีมหามงคล เน่ืองในวโรกาสปีมหามงคลท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ
พระชนมายุ 80 พรรษา ผู้ จัดการแข่งขันจึงน าแนวคิดของเลข 8 เป็นเลขมงคล ในการจัดงาน 
ภายใต้แนวคิด “31 ขา รวมพลัง สามัคคี ร้อยใจ เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี” โดยมีทีม  
โรงเรียนเทเรซาอปุถมัภ์ จงัหวดันครราชสีมา คว้าแชมป์ไปครอง ด้วยสถิติเวลา 8.96 วินาที 

 ปีท่ี 9 พ.ศ. 2556 โครงการยังคงมุ่งหวังพัฒนาให้สังคมไทยน่าอยู่ ท่ีเช่ือว่าสังคมจะดีขึน้ได้     
หากว่าเยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังท่ีดีและถูกต้อง พร้อมด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ    
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช การแข่งขนัในปีท่ี 9 จึงอยู่ภายใต้แนวคิด 
“31 ขาสามัคคี กีฬาสร้างคน สร้างสรรค์สังคมไทย ก้าวสู่ปีท่ี 9” โดยทีมท่ีคว้าแชมป์ไปครอง 
ได้แก่ทีม โรงเรียนอนบุาลทุง่ฝน จงัหวดัอดุรธานี ด้วยสถิติเวลา 08.72 วินาที 

 ปีท่ี 10 พ.ศ.2557 ครบ 1 ทศวรรษ ของการแข่งขัน 31 ขาสามัคคี กีฬาเยาวชน สร้างคน         
สร้างผู้น า มุ่งเน้นปลกูฝังเยาวชนให้มีความเป็นผู้น ามากขึน้ไปอีกนอกเหนือจากความสามคัคี   
ท่ีได้รับ และในปีท่ี 10 ทีมโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน จากจังหวัดอุดรธานี คว้าแชมป์ไปครอง        
ด้วยสถิติเวลา 08.54 วินาที 

3 



 
 

 

 ปีท่ี 11 พ.ศ. 2558 ปี นอกจากจะเป็นปีแหง่การเร่ิมต้นเข้าสูท่ศวรรษท่ี 2 ของโครงการแล้วยงัเป็น
ปีท่ีริเร่ิมให้มีการสร้างผู้น าให้เกิดขึน้ในทกุๆ ทีมท่ีเข้าแข่งขนักีฬา โดยผู้น าทีมจะเป็นผู้ท าหน้าท่ี
ประสานเพ่ือนร่วมทีมทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อม การวอร์ม และอ่ืนๆ โดยในปีท่ี 11         
ทีมโรงเรียนอนบุาลทุง่ฝน จากจงัหวดัอดุรธานี คว้าแชมป์ไปครอง ด้วยสถิติเวลา 08.72 วินาที 

 ปีท่ี 12 พ.ศ. 2559 ครบรอบปีท่ี 12 ของโครงการ ทีมท่ีสามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขนัปีท่ี 12 
ไปครองได้แก่ ทีมโรงเรียนอนบุาลทุง่ฝน จงัหวดัอดุรธานี ด้วยสถิติเวลา 09.03 วินาที 

 ปีท่ี 13 พ.ศ. 2560 ยงัคงเป็นทีมจากโรงเรียนอนบุาลทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี คว้าแชมป์ไปครอง 
เช่นเคย ด้วยสถิติเวลา 08.90 วินาที ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีสามารถสร้างสถิติคว้าแชมป์ติดต่อกันได้
ถึง 5 สมยั 

 ปีท่ี 14 พ.ศ. 2561 แชมป์เปลี่ยนมือ หลงัจากท่ีโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนได้สร้างสถิติคว้าแชมป์ 
อย่างตอ่เน่ือง 5 ปีติดตอ่กนั ในปีท่ี 14 ได้มีทีมท่ีสามารถพฒันาและก้าวขึน้มาเป็นแชมป์ทีมใหม่ 
ในการแข่งขันปีท่ี 14 นั่นคือ ทีมโรงเรียนบ้านยานิง ทีม A จากจังหวัดนราธิวาส ด้วยสถิติ       
เวลา 08.77 วินาที 

และในการแข่งขันปีท่ี 15 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด ในฐานะท่ีเป็นผู้ดูแลและด าเนินจัดการแข่งขัน                 
สพฐ. – เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามคัคี นอกจากต้องการมุ่งเน้นพฒันาเยาวชนด้านกีฬา ควบคู่ไปกับการสร้าง
ภาวะผู้น าให้กบัเยาวชนไทยแล้ว ก็ยงัมุ่งหวงัพฒันาการแข่งขนัให้เต็มไปด้วยความสนกุ ตื่นเต้น น่าสนใจมากขึน้  
ในทกุๆ ปี โดยในการแข่งขนั สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามคัคี ปี 15 จะเป็นปีแรกท่ีมีการปรับรูปแบบการ
แข่งขนั เพ่ือสร้างความสนกุ น่าติดตาม กว่าในทกุครัง้ ครัง้แรกท่ีทีมเข้าแขง่ขนัจะถกูคดัเลือกมาจากทัง้ 77 จงัหวดั
ทัว่ประเทศ เพื่อเป็นตวัแทนเพียงหนึ่งเดียวของจงัหวดั ในการเข้าสูก่ารแข่งขนัรอบสดุท้าย ท่ีกรุงเทพมหานคร และ
ในการแข่งขนัรอบสดุท้าย จากทีมเข้าแข่งขนัทัง้ 77 ทีม จะมีเพียง 8 ทีมสดุท้ายท่ีมีเวลา ดีท่ีสดุจะถกูคดัเลือกให้
เข้าสูก่ารแขง่ขนัรอบ 8 ทีมสดุท้าย เพ่ือหาผู้ชนะเลศิ โดยในรอบ 8 ทีมสดุท้ายเป็นต้นไป จะเป็นการแขง่ขนัในระบบ 
แพ้คดัออก (Knock out) ทีมท่ีสามารถก้าวไปสูต่ าแหน่งชนะเลิศได้ จะกลายเป็นแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขนั
ปีท่ี 15 พร้อมกันนัน้ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษให้กับ ทีมท่ีสามารถท าลายสถิติประเทศไทย ท่ีสร้างขึน้โดย             
ทีมโรงเรียนชลประทานผาแตก จ.เชียงใหม่ ด้วยสถิติ 08.53 ลงได้ เพ่ือเป็นขวญั ก าลงัใจ และเป็นทนุในการพฒันา
ทีมต่อไปในอนาคต โดยในการแข่งขัน สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 15 นี ้จัดขึน้ ภายใต้แนวคิด 
“สพฐ. - ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปีที่ 15 ก้าว กล้า สามัคคี” 
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2. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและฝ่ายจัดการแข่งขัน    

    คณะกรรมการจดัการแข่งขนั “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามคัคี  ปี 15” ประกอบไปด้วย 

1. ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
2. ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 183 เขต 
3. บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากดั 
4. ร้านผู้จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ฮอนด้า 
5. กรมพลศกึษา 
6. สมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
7. การกีฬาแหง่ประเทศไทย 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 เขตการศึกษา 
เพ่ือให้การรับสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามคัคี ปี 15 นี ้มีความรวดเร็ว 

และ ลดขัน้ตอนในการติดต่อประสานงานบางขัน้ตอนลง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาทัว่ประเทศจ านวน 183 เขต  

เป็นผู้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นศนูย์กลางในการด าเนินการรับสมคัรทีม หรือ คดัเลือกทีมตวัแทนเพ่ือเข้าแขง่ขนั 
2. รวบรวมและจดัสง่รายช่ือทีมโรงเรียนท่ีสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั หรือ ท าการคดัเลือกทีมตวัแทน 

ท่ีมีความเหมาะสม ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีรับผิดชอบให้กบัฝ่ายจดัการแข่งขนั 
3. จดัสง่อปุกรณ์สนบัสนนุการแข่งขนัให้กับทีมโรงเรียนท่ีสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั หรือ ทีมตวัแทน

ในเขตพืน้ท่ี ท่ีรับผิดชอบ 
4. ประสานงานนดัหมาย และแจ้งข้อมลูกับทีมโรงเรียนในสงักัด เพ่ือด าเนินการคดัเลือกทีมกีฬา

ตวัแทนเขตพืน้ท่ีการศกึษา  
5. สรุปผลคะแนนพร้อมส่งข้อมูลของการแข่งขัน มายังส่วนกลาง เพ่ือรวบรวมผลคะแนน และ

ประกาศรายช่ือทีมท่ีมีสถิติเวลาดีท่ีสดุตอ่ไป 

ฝ่ายจัดการแข่งขัน “สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15” 
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขนัฯ ได้จัดตัง้ฝ่ายจัดการแข่งขนัขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางด้านข้อมลูอ านวย

ความสะดวกในการติดต่อประสานงานและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการแข่งขัน  “สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา 
สามคัคี ปี 15” โดยมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้รายละเอียดเก่ียวกบักฎกตกิาการแขง่ขนั, ตอบข้อสงสยัท่ีเก่ียวข้องกบัวนัเวลา วิธีในการ         
รับสมคัรรวมทัง้รูปแบบการแขง่ขนั 
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2. ติดตามและรวบรวมเอกสารการสมัครจากส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาทุกสปัดาห์ ตลอดจน 
จดัส่งอุปกรณ์สนบัสนนุการแข่งขนัวิ่ง 31 ขา ให้กับส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.) 183 เขตการศึกษาเพ่ือน าอุปกรณ์ไปกระจายต่อให้กับทีมโรงเรียนท่ีอยู่ในความดูแล
ตอ่ไป 

3. รวบรวมสถิติและข้อมลูนกักีฬาวิ่ง 31 ขาสามคัคี พร้อมรับผิดชอบเร่ืองการประกาศผลทีมท่ีได้รับ  
การคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัดต่างๆ ทัง้ 77 ทีม โดยทีมท่ีมีสถิติเวลาดีท่ีสุดของจังหวัด 
จ านวน 1 ทีม จะได้รับการคดัเลือกให้เป็นตวัแทนจงัหวดั เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั รอบชิงชนะเลิศ
ระดบัประเทศ ท่ีกรุงเทพมหานคร ตอ่ไป 

4. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและโรงเรียนประถมศกึษาทัว่ประเทศ 
5. ด าเนินการจดัการแข่งขนั “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามคัคี  ปี 15” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
 

ตดิต่อฝ่ายจัดการแข่งขันฯ 
เวลาท าการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์เวลา 09.00 – 17.00 น. 

1. โทรศพัท์ : 097-943-9922   /  097-943-8833   /  097-943-9933  /  097-954-3838 

2. Facebook :  honda31legs  

3. Line ID :  @aphonda31legs 

4. E-mail :  aph.31legs@gmail.com 

5. ไปรษณีย์ ฝ่ายจดัการแข่งขนั สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามคัคี ปี 15  

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว  อีเวนต์  จ ากดั เลขท่ี 230 อาคาร  ซีเอส  ทาวเวอร์  ชัน้ 11 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10310 

3. การสนับสนุนจากร้านผู้จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 
โรงเรียนท่ีร่วมเข้าแขง่ขนั “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามคัคี ปี 15” สามารถเข้าขอรับการสนบัสนนุ

จากร้านผู้จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนด้า ท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีของโรงเรียนได้ (การขอสนบัสนนุขึน้อยู่กับดลุยพินิจ
ของร้านผู้จ าหน่ายฯ) 
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4. ก าหนดการกจิกรรมการแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขา 
          การแข่งขัน ”สพฐ. – เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15” แบ่งการด าเนินกิจกรรมการแข่งขันออก                              
เป็น 4 ช่วง ดงันี ้

4.1 การรับสมัครทมีเข้าร่วมการแข่งขัน 
4.1.1 รับสมคัรโดย เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

โรงเรียนท่ีสนใจเข้ารับการสมคัร เพ่ือร่วมการแข่งขนั ให้ส่งรายช่ือไปยงัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษา ท่ีสงักดั วนัจนัทร์ - ศกุร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. รับสมคัรทีมเข้าร่วม
การแขง่ขนัในระหวา่งวนัท่ี 20 พฤศจิกายน - 27 ธนัวาคม  2562 

4.1.2 พิจารณารับอปุกรณ์กีฬา 
หลกัการพิจารณารับอปุกรณ์กีฬา ”สพฐ.–เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา  สามคัคี  ปี 15” มีดงันี ้

 ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะท าการจัดส่งอุปกรณ์ไปยังเขตพืน้ท่ีการศึกษา เพ่ือส่งต่อ
ให้กับโรงเรียน ท่ีสมัครเข้าร่วมแข่งขันต่อไป ภายใน เดือนธันวาคม  2562 -         
วนัท่ี 6 มกราคม 2563 

 การตดัสินพิจารณาแจกอปุกรณ์กีฬาสิทธ์ิขาดจะขึน้อยู่กับทางฝ่ายจดัการแข่งขนั
เท่านัน้ 

หมายเหตุ : 
1. ทางโครงการฯ จะจดัส่งอุปกรณ์สายรัดข้อเท้าให้กับโรงเรียนโดยผ่านทาง สพป. ท่ีได้มีการส่งรายช่ือและ

เอกสารการสมคัรของทีมโรงเรียนในสงักดัเข้ามายงัฝ่ายจดัการแข่งขนัโดยจะเร่ิมจดัส่งอปุกรณ์กีฬา
ตัง้แตเ่ดือนธันวาคม 2562 - วนัท่ี 6 มกราคม 2563  และ จ านวนอปุกรณ์กีฬาส าหรับแจกให้กบัทาง
ส านักงานเขตพืน้ท่ี จะไม่เกินเขตละ  5  ชุด ทัง้นี ้ โรงเรียนท่ีผ่านการสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถติดต่อ
ขอรับอปุกรณ์ได้ท่ี สพป. ท่ีโรงเรียนของทา่นตัง้อยู่ 

2. หากเขตใดท่ีมีโรงเรียนติดต่อขอรับอุปกรณ์สายรัดข้อเท้าเข้ามาเกินโควต้าโรงเรียนสามารถจัดหา
อปุกรณ์สายรัดข้อเท้าท่ีได้มาตรฐานส าหรับฝึกซ้อมได้เองหรือสามารถใช้อปุกรณ์ชุดเก่า (ในกรณีท่ี
เคยเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว) ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวก็ยังคงต้องส่งเอกสารการสมัครเข้าแข่งขัน       
กับ สพป. ในสงักัดเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันรอบคดัเลือกตวัแทนระดบัเขตในการแข่งขนั      
ในปี 15 นี ้

3. โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียนทั่วประเทศทุกสังกัดรวมทัง้โรงเรียนเอกชน  โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนกีฬา สามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งเอกสารการสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทาง สพป. 
ในพืน้ท่ีท่ีโรงเรียนของทา่นตัง้อยูเ่ช่นเดียวกนั 
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4.2 การคัดเลือกทมีกีฬาตัวแทนระดับเขตพืน้ที่การศึกษา สพป.   

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาในแต่ละเขต จะต้องท าการคดัเลือกตวัแทนท่ีมีสถิติเวลาท่ีดี
ท่ีสุด ในระดับระดับ สพป. ในระหว่างวันท่ี 6 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563 โดยทางส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา จะเป็นผู้ก าหนดการแข่งขนัประสานงานนดัหมายและแจ้งข้อมลูกบัทกุทีมโรงเรียนท่ีสมคัร 
เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือด าเนินการเพ่ือหาสถิติน ามารายงาน ยังฝ่ายจัดการแข่งขัน เพ่ือรวมจัดล าดบัสถิติ และ
ค้นหาตวัแทน จงัหวดั 77 จงัหวดั 77 ทีม โดยจะต้องแจ้งผลการแข่งขนั หรือ ผลการคดัเลือกทีมตวัแทนเข้ามายงั
ฝ่ายจดัการแข่งขนั ได้ตัง้แต่วนัท่ี 6 มกราคม – 31 มกราคม 2563 ซึ่งฝ่ายจดัการแข่งขนัจะท าการประกาศรายช่ือ
ตวัแทนทัง้ 77 จงัหวดั ภายในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563  

พร้อมกันนัน้ เม่ือทราบผลรายช่ือตัวแทนทัง้ 77 ทีมแล้ว แต่ละโรงเรียนท่ีเป็นตัวแทน จะต้องส่งทะเบียนนักกีฬา    
และ หลกัฐานของนักกีฬา ในลกัษณะเป็นรูปเล่ม เข้ามายังฝ่ายจัดการแข่งขัน ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563    
เพ่ือมาท าการแข่งขนัรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยพืน้ท่ีการศึกษาจะได้รับงบประมาณสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง จากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อเดินทางมาร่วมการแข่งขนัรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จะท าการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายกลับไปให้แต่ละพืน้ท่ี
การศกึษาทราบตอ่ไป  
 

การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

การแขง่ขนัรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จดัขึน้ในวนัอาทิตย์ท่ี  29 มีนาคม 2563  ณ  สนามศภุชลาศยั 

5. คุณสมบัตขิองนักกีฬา 
5.1 คุณสมบัตขิองทมีวิ่ง 31 ขา (1 ทมีจะต้องประกอบด้วย) 

 นกักีฬาตวัจริง 30 คน 

 นกักีฬาตวัส ารอง 4 คน 

 ผู้น าทีม (หวัหน้าทีมท่ีเป็นนกัเรียน) 1 คน 

 ครูผู้ควบคมุการฝึกซ้อม 1 - 3 คน 

 ทีมนกักีฬาจะเป็นทีมชายล้วนหรือทีมหญิงล้วนหรือทีมผสมชายหญิงก็ได้ 
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5.2 คุณสมบัตขิองนักกีฬาและเอกสารประกอบการสมัคร 

 นักกีฬาต้องเป็นผู้ ท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4 - 6 และศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนเดียวกนัทัง้ทีม 

 นกักีฬาต้องมีอายรุะหวา่ง 10 - 12 ปี หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2552  

 ทีมกีฬาจะเป็นทีมชายล้วนหรือทีมหญิงล้วนหรือทีมผสมชายหญิงก็ได้ประกอบกับ
นกักีฬาตวัจริง 30 คน นกักีฬาส ารอง 4 คน และผู้น าทีมหรือหวัหน้าทีมอยา่งน้อย 1 คน 
ครูผู้ควบคมุการฝึกซ้อม 1 - 3 คน 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลและเอกสารหากตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงหรือปรากฏว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง                                

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะท ารายงานแจ้งไปยงัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาต้นสงักัดและ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานพร้อมกับท าการตดัสิทธ์ิในการเข้าร่วมการแข่งขนั
ของทีมนัน้ๆ ทนัที 

ในกรณีที่ มีการเปล่ียนแปลงตัวนักกีฬาจากรายช่ือที่ เคยส่งมา ทางโรงเรียนจะต้องท า  
จดหมายชีแ้จง โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะพจิารณาความเหมาะสมต่อไป 

5.3 เอกสารประกอบการสมัคร 
 ใบสมคัรพร้อมลงลายมือช่ือผู้ มีอ านาจรับรองและประทบัตราสถานศึกษาทกุหน้าเอกสาร

โดยจัดท าทะเบียนนักกีฬาทัง้หมด 35 คน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ จ านวน         
1 ฉบบั 

 ส าเนาบตัรประชาชนของนกักีฬาหรือสตูิบตัร ทัง้หมด 35 คน คนละจ านวน 1 ฉบบั 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการของครูผู้ควบคมุการฝึกซ้อม 

ทกุทา่นท่านละจ านวน 1 ฉบบั 

5.4 การสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันรอบชิงแชม์ประเทศไทย  
ในกีฬา วิ่ง 31 ขา สามัคคี  
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขนัฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาวิ่ง 31 ขาสามัคคี  เพ่ือมอบ

ให้กับทีมโรงเรียนท่ีผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อย และได้รับการตรวจ
เอกสารประกอบการแข่งขัน จากส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นท่ี
เรียบร้อยจะได้รับอปุกรณ์สนบัสนนุการแขง่ขนัทีมละ 1 ชดุประกอบด้วย 

 สายรัดข้อเท้า 1 ชดุจ านวน 30 เส้น  
ฝ่ายการจัดการแข่งขันฯ ตรวจเอกสารหากถูกต้องตามระเบียบการท่ีก าหนดไว้จะด าเนินการ
จดัสง่ไปให้กบัทางโรงเรียน 
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6. รูปแบบการแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขา 
คณะกรรมการจัดการแข่งขนัจะจดัการแข่งขนักีฬา “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15” 
เป็น 2 ระดบั ได้แก่ 

6.1 การแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
สพป. ท าการคดัเลือกทีมท่ีสมคัรผา่นทางส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาโดยคดัเลือกทีมท่ีท าเวลา 
ได้ดีท่ีสดุจ านวน 1 ทีม แล้วสง่รายช่ือพร้อมสถิติการวิ่งมายงั สพฐ. 
วิธีการคดัเลือกดงันี ้

6.1.1 ขัน้ตอนการคดัเลือกและกตกิาการตดัสิน 
6.1.1.1 ก าหนดให้ทีมวิ่งในระยะทาง 50 เมตรซึ่งจะไม่มีเบาะรองรับแต่จะใช้การวิ่ง  

ผ่านเส้นระยะ 50 เมตรเทา่นัน้ 
6.1.1.2 ล าดบัสญัญาณปลอ่ยตวั ดงันี ้

 สญัญาณเข้าท่ี นกักีฬายืนพร้อมกนัท่ีจดุ start 
 สญัญาณระวงั นกักีฬาก้าวเท้าไปด้านหลงั 1 ก้าว ก้มตวัลง เพ่ือเตรียมออกตวั 
 สญัญาณเสียงปืน เม่ือได้ยินเสียงสญัญาณปืน นกักีฬาเร่ิมท าการวิ่งออกจากจดุ start 
 หากนักกีฬาทีมใดออกตัวก่อนเสียงสัญญาณปืนจะถือว่าฟาวล์และจะ

ได้รับ “ใบเหลือง” และเตรียมตัวท่ีจุด Start เพ่ือเร่ิมจับเวลาใหม่อีกครัง้ 
หากนกักีฬาออกตวัก่อนสญัญาณเสียงปืนเป็นครัง้ท่ีสอง จะได้รับ “ใบแดง” 
และถกูปรับโทษโดยไม่นบัเวลาในรอบนัน้ๆ ซึง่ให้ออกจากการแขง่ขนัทนัที  

6.1.1.3 เม่ือทีมเร่ิมออกวิ่งท่ีจุดปล่อยตวัหลงัจากเสียงปืนหรือเสียงสญัญาณปล่อยตวั
และหยุดเวลาเม่ือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายส่วนสุดท้ายของนักกีฬาคน
สดุท้ายผา่นเข้าเส้นชยั 

6.1.1.4 ผลเวลาของการวิ่งจะเลือกเอาผลเวลาท่ีเป็นค่ากลาง (ตัดค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด  
ออก) จากการจบัเวลาด้วยนาฬิกาจบัเวลา 3 เรือน (ไม่ใช้ค่าเฉลี่ย) ของการวิ่ง   
1 ครัง้ ตวัอย่างเวลาท่ีท าได้นาฬิกาเรือนท่ี 1 = 11.1, เรือนท่ี 2 = 11.3, เรือน    
ท่ี 3 = 11.2 ให้ใช้เวลาท่ีนาฬิกาเรือนท่ี 3 ตดัสินโดยตดัเวลาท่ีเกิดขึน้จากการ
จับเวลาของนาฬิกาเรือนท่ี 1 และเรือนท่ี 2 ออกและใช้สถิติเวลาท่ีดีท่ีสดุจาก
การวิ่งในรอบคดัเลือก 2 รอบ ถ้าในกรณีท่ีทีมท าเวลาได้เท่ากนัให้พิจารณาจาก
การจบัเวลาการวิ่งโดยใช้เวลา นาฬิกาเรือนท่ี 1 และ/หรือเรือนท่ี 3  ตามล าดบั 
ทีมโรงเรียน 1 ทีม  ต้องท าการวิ่งทดสอบเวลา 2 ครัง้ 

6.1.1.5 ผลของการจบัเวลาจะเลือกเอาเวลาท่ีดีท่ีสดุ จากการวิ่งทัง้ 2 ครัง้ ของแตล่ะทีม
มาท า การจดัอนัดบัเพ่ือคดัเลือกให้เหลือตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ของแตล่ะเขต 
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6.2 การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย  
จัดขึน้ในวันอาทิตย์ท่ี 29 มีนาคม 2563 ณ.สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งทาง
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะแจ้งรายละเอียดของการแข่งขนัในรอบนีใ้ห้กบัทีมโรงเรียนท่ี
ได้รับสทิธิเข้าร่วมแขง่ขนัทัง้ 77 ทีม 

6.2.3 ขัน้ตอนการแขง่ขนัและกติกาการตดัสิน 
6.2.1.1 แบ่งพืน้ท่ีแข่งขันในสนามออกเป็น 2 สนาม (สนาม 1 และ สนาม 2) ขนาด

เท่าๆ กนั เพ่ือให้สามารถรองรับ การแขง่ขนัได้พร้อมกนั ครัง้ละ 2 ทีม 
6.2.1.2 ก าหนดให้แตล่ะทีมวิ่งในระยะทาง 50 เมตรซึง่จะมีเบาะรองรับหลงัเส้นชยัหา่ง

จากเส้นบอกระยะสดุท้ายประมาณ 2 เมตร 
6.2.1.3 การจับเวลาและปล่อยตัวนักกีฬาโดยใช้อุปกรณ์จับเวลามาตราฐานจาก

สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ซึ่งควบคมุโดยเจ้าหน้าท่ี
จากการกีฬาแหง่ประเทศไทย 

6.2.1.4 เจ้าหน้าท่ีท าการจับเวลาเม่ือทีมออกวิ่งท่ีจุดปล่อยตวัหลังจากเสียงปืนหรือ    
เสียงสญัญาณปล่อยตวัและหยุดเวลาเม่ือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายส่วน
สุดท้ายของนักกีฬาคนสุดท้ายผ่านเส้นชัยท่ี  50  เมตรโดยตัดสินจากภาพท่ี
เคร่ืองจบัเวลามาตรฐาน  ทัง้นีใ้ช้การจบัเวลาด้วยนาฬิกาดจิิตอล โดยกรรมการ
จากการกีฬาแห่งประเทศไทยจ านวน 3 เรือน ร่วมด้วยล าดับสัญญาณ     
ปลอ่ยตวั  ดงันี ้
 สญัญาณเข้าท่ี นกักีฬาทีมท่ี 1 ยืนพร้อมกนัท่ีจดุ start 
 สญัญาณระวงั นกักีฬาก้าวเท้าไปด้านหลงั 1 ก้าว ก้มตวัลง เพ่ือเตรียมออกตวั 
 สญัญาณเสียงปืน เม่ือได้ยินเสียงสญัญาณปืน นกักีฬาเร่ิมท าการวิ่งออก

จากจดุ start 
 หากนักกีฬาทีมใดออกตวัก่อนเสียงสญัญาณปืนจะถือว่าฟาวล์และจะ

ได้รับ “ใบเหลือง” และเตรียมตวัท่ีจุด Start เพ่ือเร่ิมจับเวลาใหม่อีกครัง้ 
หากนักกีฬาออกตัวก่อนสัญญาณเสียงปืนเป็นครัง้ท่ีสอง จะได้รับ
“ใบแดง” และถกูปรับโทษโดยไม่นบัเวลาในรอบนัน้ๆ ซึ่งให้ออกจากการ
แขง่ขนัทนัที  

 เม่ือทีมท่ี 1 เร่ิมวิ่งออกไปจากจดุ Start นกักีฬาทีมท่ี 2 ซึง่อยู่ในสนามท่ี 2 
เข้าประจ าท่ี ท่ีจดุ Start 

 เม่ือทีมแรกเข้าเส้นชยั กรรมการจะเดนิมายงัสนามที่ 2  เพ่ือท าการ     
ปลอ่ยตวันกักีฬาทีมตอ่ไป และจะสลบักนัไปในลกัษณะนีจ้นครบทกุทีม 

 
11 



 
 

 
 
 
 

6.2.1.5 ทีมโรงเรียน 1 ทีมจะต้องท าการแขง่ขนัเพ่ือจบัเวลาทีมละ 2 ครัง้ 
6.2.1.6 ขณะท าการแข่งขันในสนามแข่งขัน จะต้องมีเพียงนักกีฬาตัวจริง 30 คน 

เท่านัน้ ไม่อนญุาตให้ครูผู้ ฝึกสอน และ/หรือ นกักีฬาตวัส ารอง หรือ บคุคคลอ่ืน 
วิ่งน า หรือ วิ่งตาม นักกีฬาตัวจริง และ ห้ามบุคคลใดๆ เข้าเขตสนามการ
แข่งขนั จนกว่าการแข่งขนัจะเสร็จสิน้ มิฉะนัน้จะถือเป็นการฟาล์ว และ ไม่นบั
เวลาการแข่งขนั 

6.2.1.7 ผู้ น าทีม หรือ หัวหน้าทีมท่ีเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน จะต้องเป็น 
นกัเรียนเทา่นัน้ และ ไม่อนญุาตให้ครูผู้ ฝึกสอนเป็นผู้น าทีมในสนาม แขง่ขนั 

6.2.1.8 ทีมโรงเรียนท่ีใช้เวลาในการวิ่งน้อยท่ีสดุจ านวน 8 ทีม จะถกูคดัเลือกเข้าไปเพ่ือ   
ท าการแขง่ขนัในรอบตอ่ไป 

6.2.1.9 การแข่งขนัในรอบ 8 ทีม สดุท้าย ทีมท่ีผ่านเข้ารอบ จะต้องมาท าการจบัฉลาก
เพ่ือประกบคูแ่ขง่ขนั 

6.2.1.10  การแขง่ขนัตัง้แตร่อบ 8 ทีมสดุท้าย เป็นต้นไปจนถึงรอบชิงแชมป์ประเทศไทย      
  จะเป็นการแขง่ขนัในระบบแพ้คดัออก ทีมผู้ชนะจะผา่นเข้าไปพบกบัทีมผู้ชนะ   
  ในคูต่อ่ไป จนได้ผู้ชนะเลศิเพียง 1 ทีมเทา่นัน้ 

6.2.1.11  ค าตดัสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
6.2.1.12  กรณีท่ีท าเวลาในการแข่งขันเท่ากัน และ ไม่สามารถตัดสินจากภาพของ         

เคร่ืองจับเวลามาตรฐานได้ คณะกรรมการตัดสินจะน าเวลาท่ีดีท่ีสุดจาก 
นาฬิกามือดิจิตอล 3 เรือนท่ีจะใช้จบัเวลาพร้อม ๆ กบัเคร่ืองจบัเวลามาตรฐาน 
โดยน าเวลาท่ีเป็นค่ากลาง ตดัค่าสงูสดุ และ ค่าต ่าสดุออก) ของการวิ่ง 1 ครัง้ 
มาใช้ประกอบการตดัสิน 

6.2.1.13  ประกาศผลการแขง่ขนัหลงัจากจบการแขง่ขนัทนัทีและสามารถตรวจสอบผล 
การแข่งขนัภายหลงัจบการแข่งขนัในแต่ละสนามได้ท่ีศนูย์บริการข้อมลูการ  
แขง่ขนัหรือ เฟซบุ๊ก ในวนัถดัไป  

6.2.1.14  บนัทกึสถิติเวลาท่ีดีท่ีสดุโดย Guinness World Records 
6.2.1.15  การแตง่กายของผู้ ฝึกสอน, ผู้ควบคมุทีม และนกักีฬา จะต้องแตง่กายด้วย 

       ข้อก าหนดดงันี ้
6.2.1.16  นกักีฬา ต้องแตง่กายด้วยชดุกีฬา 
6.2.1.17  ผู้ ฝึกสอน, ผู้ควบคมุทีม แตง่กายด้วยชดุกีฬา หรือชดุสภุาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
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6.2.1.18  ชดุแตง่กายของนกักีฬา, ครูผู้ ฝึกสอน, ผู้ควบคมุทีม และกองเชียร์หรือ    
  ผู้ติดตาม จะต้องแตง่กายด้วยชดุท่ี ไม่มีตราสินค้าดงันี ้ 

 ตราสินค้าประเภทรถยนต์, รถจกัรยานยนต์ (อนญุาตให้ใช้ตราสินค้า ฮอนด้า ได้) 

 ตราสินค้าประเภทเคร่ืองกีฬา ท่ีผลิตในประเทศไทย (อนญุาตให้ใช้ตราสินค้า FBT ได้) 

 ห้ามใช้ชดุกีฬาที่เป็นเคร่ืองแบบกีฬาสโมสรฟตุบอลใดๆ 
 

หมายเหตุ : กติกาหรือเง่ือนไขต่างๆของการแข่งขนั สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15 รอบชิงแชมป์

ประเทศไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ่งฝ่ายจดัการแข่งขนัฯจะแจ้งให้โรงเรียนท่ี

เข้าร่วมการแขง่ขนัทราบในภายหลงั 

6.3 งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในการสนับสนุนทมี 
ได้รับสิทธิเข้าแข่งขัน “สพฐ. – เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

6.3.1 ทีมท่ีผ่านการแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัเขตประถมศึกษา สพป. เข้าสู่รอบชิงแชมป์   
ประเทศไทย ถ้าเป็นโรงเรียนสงักดั สพฐ.จะได้รับงบประมาณสนบัสนนุเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยจะจัดสรรไปยัง
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาในสังกัดของท่าน  ภายหลังจากท่ีผ่าน
เข้ารอบเป็นตวัแทนระดบัจงัหวดัแล้ว รายละเอียดเพิ่มเตมิ จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

 6.3.2 โรงเรียนท่ีไม่ได้สงักัด สพฐ. เช่น โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนกีฬา 
หรือ สงักัดอ่ืนใดนอกเหนือจาก สพฐ. ถือเป็นหน่วยรับงบประมาณอ่ืน ซึ่ง สพฐ. ไม่
สามารถจดัสรรงบประมาณให้ได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามพระชาชบญัญตัิ วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ.2561 หมวด 5 (การบริหารงบประมาณรายจ่าย มาตรา 35) “งบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมาย ว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย จะโอน หรือ น าไปใช้ส าหรับหน่วยรับงบประมาณอ่ืนมิได้” 

7. รางวัลในการแข่งขัน 
7.1 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

7.1.1 รางวัลชนะเลิศทมีแชมป์ประเทศไทย 

 ถ้วยรางวลัเกียรติยศ 
 เหรียญรางวลั 
 ทนุพฒันาทีมมลูคา่ 30,000 บาท 
 เกียรติบตัรส าหรับนกักีฬา 1 ทีมจ านวน 35 คน 
 เกียรติบตัรส าหรับอาจารย์ผู้ ฝึกซ้อมทีมจ านวน 3 ทา่น 
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7.2.2  รางวัลส าหรับทีมอันดับ 2 – 8 (จ านวน 7 ทีม) 
 ถ้วยรางวลัเกียรติยศ 
 ทนุพฒันาทีมมลูคา่ 20,000 บาท 
 เกียรติบตัรส าหรับนกักีฬา 1 ทีมจ านวน 35 คน 
 เกียรติบตัรส าหรับอาจารย์ผู้ ฝึกซ้อมทีมจ านวน 3 ทา่น 

7.2.3  รางวัลส าหรับทมีอันดับ 9 - 77 (จ านวน 69 ทมี) 
 ทนุพฒันาทีมมลูคา่ 5,000 บาท 
 เกียรติบตัรส าหรับโรงเรียน  จ านวน 1 ใบ  
 เกียรติบตัร ระบรุายช่ือนกักีฬาทกุคน  จ านวน 1 ใบ  
 เกียรติบตัรส าหรับอาจารย์ผู้ ฝึกซ้อมทีมจ านวน 3 ทา่น 

7.2.4 รางวลัพิเศษ ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
7.2.4.1 ทีมท่ีสามารถท าลายสถิติโลก (08.41 วินาที) รับทนุพฒันาทีม 200,000 บาท 
7.2.4.2 ทีมท่ีสามารถท าลายสถิติประเทศไทย (08.53 วินาที)  ทนุพฒันาทีม 100,000 บาท 
7.2.4.3. ทีมท่ีสามารถท าลายสถิติโลก และ สถิติประเทศไทย ได้ทัง้ 2 ประเภท 
ก าหนดให้รับทนุพฒันาทีม ในประเภทท าลายสถิติโลก จ านวน 200,000 บาท เท่านัน้  

 
หมายเหตุ : ทกุโรงเรียนท่ีได้รับเงินรางวลั จะต้องท าหนงัสือขอบคณุไปยงั บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด โดยระบุ

จ านวนเงิน ล าดับท่ีได้ สถิติ ท่ีท าได้ ลงในจดหมาย ภายในวันท่ี 7 เมษายน 2563 เพ่ือทาง             
ฝ่ายจัดการแข่งขนั จะท าการโอนเงินรางวลัจากการแข่งขนัไปให้ หลงัจากท่ีได้ รับหนังสือขอบคณุ 
(ตวัอยา่งจดหมายแนบท้ายคูมื่อ) 
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เอกสารแนบทา้ยโครงการ 

 

 

 

 

 


