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ระเบียบการแข่งขนั 

สพฐ. – ไทยฮอนดา้ ว่ิง 31 ขา สามคัคี ปี 17 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
รายละเอียดกิจกรรม  “สพฐ.-ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 17” 

 
1. ประวัติกีฬาวิ่ง 31 ขา สามคัคี 
 

ก ำเนิด กีฬำวิ่ง 31 ขำ สำมคัคี เร่ิมต้นขึน้ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 โดย บริษัท ทีวีอำซี ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ได้คิดค้นรูปแบบเกมกีฬำชนิดนีข้ึน้ เพื่อท้ำทำยควำมสำมำรถ และ สร้ำงประสบกำรณ์แห่งควำม
สำมคัคีให้กบันกัเรียนโรงเรียนประถมศึกษำในประเทศญ่ีปุ่ น จนกลำยเป็นกีฬำยอดนิยมที่มีโรงเรียนประถมศึกษำ 
ทัว่ประเทศของญ่ีปุ่ น สนใจสมคัรเข้ำร่วมกำรท้ำทำยนีม้ำกมำย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2545  

ทีมโรงเรียน ประถมศกึษำอิชิอิ ฮิงำชิ สำมำรถสร้ำงสถิติที่ดีที่สดุในโลก คือ 08.80 วินำที และนบัว่ำเป็นโรงเรียน
แรกที่ได้รับกำรบนัทึกเป็นสถิติโลกใน Guinness  World Record  หลงัจำกนัน้ มีอีกหลำยประเทศได้น ำเอำกีฬำวิ่ง 
31 ขำไปเผยแพร่ ฝึกฝน เพื่อท้ำทำยควำมสำมคัคีของเยำวชนในประเทศของตนเอง โดยในปัจจบุนันีท้ีมโรงเรียน
ศิลปะป้องกนัตวั เส้ำหลิน ประเทศจีน (Shao Lin Ta Gou Martial Arts School in Dengfeng City, Henan 
province) สำมำรถท ำลำยสถิติโลก  ที่ Guinness World Records บนัทกึไว้ด้วยสถิติเวลำ 08.41 วินำที เมื่อวนัที่ 
12 พฤษภำคม 2552  

กำรแข่งขนักีฬำวิ่ง 31 ขำ สำมคัคี เข้ำสูป่ระเทศไทยครัง้แรกในปี พ.ศ. 2548 โดยกลุม่บริษัทฮอนด้ำในประเทศไทย 
เป็นผู้สนบัสนุนหลกัในกำรจดักำรแข่งขนั ภำยใต้ชื่อกำรแข่งขนั “ฮอนด้ำ วิ่ง 31 ขำ สำมคัคี” เปิดโอกำสให้นกัเรียน 
ชัน้ ป.5 และ ป.6 โรงเรียนประถมศกึษำในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเข้ำร่วมกำรแข่งขนั โดยสถิติในปีแรกของกำร
แข่งขนัในประเทศไทย คือ 09.34 วินำที จำกทีมโรงเรียนวดัป้อมวิเชียร โชติกำรำม จงัหวดั สมทุรสำคร 

ในปี พ.ศ. 2549 กำรแข่งขนั “ฮอนด้ำ ว่ิง 31 ขำ สำมคัคี ปี 2” ได้เปิดสนำมให้ใหญ่ขึน้ด้วยกำรรับสมคัรทีมโรงเรียน
ประถมศึกษำจำกทัว่ประเทศเข้ำร่วมกำรแข่งขนั โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้ำร่วมกำรแข่งขนั รอบคดัเลือกที่กรุงเทพฯ 
ทัง้สิน้ 84 ทีม ท ำกำรแข่งขนัเพื่อคดัเลือกเพียง 30 ทีมเข้ำแข่งขนัในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย และในปีที่ 2 ทีม
โรงเรียนยอแซพอปุถมัภ์ จงัหวดันครปฐม คว้ำแชมป์ประเทศไทยปีแรกไปครองด้วยสถิติ 09.32 วินำที   
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จำกควำมส ำเร็จของกำรจดักิจกรรมทัง้ 2 ปีที่ผ่ำนมำนัน้ กลุ่มบริษัทฮอนด้ำในประเทศมีควำมตัง้ใจให้
เยำวชนไทยได้มีโอกำสในกำรสมัผสักีฬำชนิดนีใ้ห้แพร่หลำยอย่ำงจึงได้ร่วมมือกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) ที่ให้เกียรติเป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรจดักำรแข่งขนัในปีที่ 3 ด ำเนินกำรจดักำรแข่งขนั 
ภำยใต้ชื่อกำรแข่งขนั “สพฐ.-ฮอนด้ำ ว่ิง 31 ขำ สำมคัคี ปี 3”  
 

นอกจำกนี ้ยงัได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐบำลอ่ืนๆ ร่วมด้วย ท ำให้ในปีที่ 3 ได้มีกำรจดักำรแข่งขนัรอบ
คดัเลือก ระดบัภมูิภำคขึน้ 6 สนำมทัว่ประเทศ โดยมีทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขนัจำกทุกภมูิภำคทัว่ประเทศรวม 164 ทีม 
และได้ 5 สดุยอดทีมตวัแทนจำก 6 สนำม รวม 30 ทีม เข้ำแข่งขนัรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่สนำมกรุงเทพฯ และ
แชมป์ในปีที่ 3 ได้แก่ทีมจำกโรงเรียนวดัปอ้มวิเชียร โชติกำรำม จงัหวดัสมทุรสำคร ด้วยสถิติ 09.11 วินำที  

กำรแข่งขนั สพฐ. -  ฮอนด้ำ วิ่ง 31 ขำสำมคัคี ในปีท่ี 5 ถือได้ว่ำเป็นปีที่กำรแข่งขนัมีกำรเปลี่ยนแปลง และ
เป็นปีที่เกิดสถิติต่ำง ๆ  ขึน้ใหม่หลำยเหตกุำรณ์  ไม่ว่ำจะเป็น จ ำนวนทีมที่สมคัรเข้ำร่วม กำรแข่งขนั ที่มำกที่สดุ ถึง 
542 ทีม  ซึง่เรียกได้ว่ำเป็นจ ำนวนมำกที่สดุ นบัตัง้แต่เร่ิมมีกำรจดักำร แข่งขนัใน ประเทศไทย นอกจำกนัน้ยงัเป็นปี
แรกของกำรแข่งขนั ที่เด็กไทย สำมำรถ ท ำลำยสถิติเวลำในกำรแข่งขนั วิ่ง 31 ขำสำมคัคี    ที่เยำวชนจำกประเทศ
ญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นประเทศ ต้นแบบของกีฬำวิ่ง 31 ขำสำมคัคี ซึง่ท ำไว้ในเวลำ 08.80 วินำที  ลงได้ โดยโรงเรียนที่
สำมำรถ สร้ำงสถิติ ในกำรวิ่งขึน้มำใหม่นัน้ ก็คือ โรงเรียนชลประทำนผำแตก จำกจงัหวดัเชียงใหม่ ท ำได้ในเวลำ 
08.53 วินำที พร้อมกบัคว้ำถ้วยรำงวลัเกียรติยศ  นำยกรัฐมนตรี นำยอภิสิทธ์ิ  เวชชำชีวะ ไปครองได้เป็นผลส ำเร็จ  

หลงัจำกท่ีกำรแข่งขนั สพฐ. - ฮอนด้ำ ว่ิง 31 ขำสำมคัคี ได้รับควำมสนใจและกลำยเป็นกีฬำที่เยำวชนไทยทัว่
ประเทศต่ำงเฝำ้รอคอย เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรแข่งขนัในทกุ ๆ ปีแล้ว ในแต่ละปีของกำรแข่งขนั กีฬำนี ้    
ยงัสร้ำงปรำกฏกำรณ์และสร้ำงสถิติต่ำง ๆ ให้เกิดขึน้ในโครงกำรมำกมำย ซึง่สำมำรถสรุปเหตกุำรณ์ส ำคญัในแต่
ละปี  ได้ดงันี ้ 

• ปีที่ 8 พ.ศ.2555 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้ำ ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกิจกรรม ซึ่งตรงกบัปี  
มหำมงคล เน่ืองในวโรกำสปีมหำมงคลท่ีสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ  
ทรงเจริญพระชนมำย ุ80 พรรษำ ผู้จดักำรแข่งขนัจึงน ำแนวคิดของเลข 8 เป็นเลขมงคล ในกำรจดั
งำน ภำยใต้แนวคิด “31 ขำ รวมพลงั สำมคัคี ร้อยใจ เทิดไท้ 80 พรรษำ มหำรำชินี” โดยมีทีม 
โรงเรียนเทเรซำอปุถมัภ์ จงัหวดันครรำชสีมำ คว้ำแชมป์ไปครอง ด้วยสถิติเวลำ 8.96 วินำที 

• ปีที่ 9 พ.ศ. 2556 โครงกำรยงัคงมุ่งหวงัพฒันำให้สงัคมไทยน่ำอยู่ ที่เชื่อว่ำสงัคมจะดีขึน้ได้  
หำกว่ำ เยำวชนไทยได้รับกำรปลกูฝังที่ดีและถกูต้อง พร้อมด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคณุ ใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดช กำรแข่งขนัในปีที่ 9 จึงอยู่ภำยใต้แนวคิด “31 
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ขำสำมคัคี กีฬำสร้ำงคน สร้ำงสรรค์สงัคมไทย ก้ำวสู่ปีที่ 9” โดยทีมที่คว้ำแชมป์ไปครอง ได้แก่ทีม 
โรงเรียนอนบุำลทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธำนี ด้วยสถิติเวลำ 08.72 วินำที 

• ปีที่ 10 พ.ศ.2557 ครบ 1 ทศวรรษ ของกำรแข่งขนั 31 ขำสำมคัคี กีฬำเยำวชน สร้ำงคน       สร้ำง
ผู้น ำ มุ่งเน้นปลกูฝังเยำวชนให้มีควำมเป็นผู้น ำมำกขึน้ไปอีกนอกเหนือจำกควำมสำมคัคี   ที่ได้รับ 
และในปีที่ 10 ทีมโรงเรียนอนบุำลทุ่งฝน จำกจงัหวดัอดุรธำนี คว้ำแชมป์ไปครอง ด้วยสถิติเวลำ 
08.54 วินำที 

• ปีที่ 11 พ.ศ. 2558 ปี นอกจำกจะเป็นปีแห่งกำรเร่ิมต้นเข้ำสูท่ศวรรษที่ 2 ของโครงกำรแล้ว 
ยงัเป็นปีที่ริเร่ิมให้มีกำรสร้ำงผู้น ำให้เกิดขึน้ในทุก ๆ ทีมที่เข้ำแข่งขนักีฬำ โดยผู้น ำทีมจะเป็น 
ผู้ท ำหน้ำที่ประสำนเพื่อนร่วมทีมทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝึกซ้อม กำรวอร์ม และอ่ืนๆ โดย 
ในปีที่ 11 ทีมโรงเรียนอนุบำลทุ่งฝน จำกจงัหวดัอดุรธำนี คว้ำแชมป์ไปครอง ด้วยสถิติเวลำ  
08.72 วินำที 

• ปีที่ 12 พ.ศ. 2559 ครบรอบปีที่ 12 ของโครงกำร ทีมที่สำมำรถคว้ำแชมป์ในกำรแข่งขนัปีที่ 12  
ไปครองได้แก่ ทีมโรงเรียนอนุบำลทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธำนี ด้วยสถิติเวลำ 09.03 วินำที 

• ปีที่ 13 พ.ศ. 2560 ยงัคงเป็นทีมจำกโรงเรียนอนุบำลทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธำนี คว้ำแชมป์ไปครอง 
เช่นเคย ด้วยสถิติเวลำ 08.90 วินำที ซึง่เป็นโรงเรียนที่สำมำรถสร้ำงสถิติคว้ำมแชมป์ติดต่อกนัได้
ถึง 5 สมยั 

• ปีที่ 14 พ.ศ. 2561 แชมป์เปลี่ยนมือ หลงัจำกที่โรงเรียนอนบุำลทุ่งฝนได้สร้ำงสถิติคว้ำแชมป์ 
อย่ำงต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกนั ในปีที่ 14 ได้มีทีมที่สำมำรถพฒันำและก้ำวขึน้มำเป็นแชมป์ทีมใหม่ 
ในกำรแข่งขนัปีที่ 14 นัน่คือ ทีมโรงเรียนบ้ำนยำนิง ทีม A จำกจงัหวดันรำธิวำส ด้วยสถิติเวลำ 
08.77 วินำที 

• ปีที่ 15 พ.ศ. 2562 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้มีกำรยกเลิกกำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 

• ปีที่ 16 พ.ศ. 2562 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรแข่งขนัครัง้
ใหญ่ โดยทีมคณะกรรมกำรเข้ำไปจดักำรแข่งขนัถึงในโรงเรียนที่สมคัรเข้ำแข่งขนั 200 โรงเรียนทัว่
ประเทศ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ท่ีลดกำรเดินทำงออกนอกพืน้ที่
ของนกัเรียนในโรงเรียน และจดักำรแข่งขนัรอบชงิแชมป์ประเทศไทยในสตดิูโอที่ศนูย์ฝึกขบัขี่
ปลอดภยัฮอนด้ำ กรุงเทพฯ เพื่อจ ำกดัจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมงำน และ ทีมจำกโรงเรียนบ้ำนริมใต้ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ได้คว้ำแชมป์กำรแข่งขนัปีที่ 16 ไปครองด้วย สถิติเวลำ 8.969 วินำที 

และในกำรแข่งขนัปีที่ 17 ฮอนด้ำประกำศควบรวมกิจกำร ของ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้ำ จ ำกดั, บริษัท ไทย
ฮอนด้ำ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั, และ บริษัท เอชพีดี จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทแชร์โฮลดิง้ ก่อตัง้เป็นบริษัทใหม่ภำยใต้ชื่อ
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ว่ำ บริษัท ไทยฮอนด้ำ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ฮอนด้ำ รวมถึง
ผลิตเคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ โดยเร่ิมด ำเนินกิจกำรตัง้แต่วนัที่ 31 มีนำคม 2564 

ท ำให้กำรแข่งขนัวิ่ง 31 ขำสำมคัคีในปีนี ้เปลี่ยนชื่อกำรแข่งขนัเป็น  “สพฐ.-ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา 

สามัคคี ปี 17” และในฐำนะที่ฮอนด้ำเป็นผู้ดแูลและด ำเนินจดักำรแข่งขนั สพฐ. – ไทยฮอนด้ำ ว่ิง 31 ขำสำมคัคี 
นอกจำกต้องกำรมุ่งเน้นพฒันำเยำวชนด้วยกีฬำควบคู่ไปกบักำรสร้ำงภำวะผู้น ำ และควำมสำมคัคีให้กบัเยำวชน
ไทยแล้ว ทำงส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.)  และ บริษัท ไทยฮอนด้ำ แมนแูฟคเจอร่ิง 
จ ำกดั ยงัค ำนึงถึงมำตรฐำนกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ในปีนีอี้กด้วย  

กำรแข่งขนั สพฐ. - ไทยฮอนด้ำ ว่ิง 31 ขำสำมคัคี ปี 17 นี ้เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส
โควิด-19 ที่ยงัไม่กลบัสูส่ภำวะปกติ กำรเข้ำไปจดักำรแข่งขนัในรอบคดัเลือก จะเป็นกำรเข้ำไปจดักำรแข่งขนัใน
โรงเรียน โดยมีคณะกรรมกำรสว่นกลำงเป็นผู้ตดัสิน ซึง่จะรับสมคัรจ ำนวน 200 โรงเรียนจำกทัว่ประเทศ โดยไม่
จ ำกดัทีมแข่งขนั (จ ำกดัจ ำนวน 200 โรงเรียนแรก ท่ีลงทะเบียนผ่ำนในระบบลงทะเบียนออนไลน์) เพื่อป้องกนักำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และควบคมุกำรเดินทำงของนกักีฬำวิ่ง 31 ขำให้สำมำรถท ำกิจกรรมในโรงเรียนของ
ตนเองได้ และมีกำรตรวจวดัอณุหภมูินกักีฬำต้องต ่ำกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส ก่อนกำรแข่งขนั  โดยคณะกรรมกำร
สว่นกลำงท่ีเข้ำไปจดักำรแข่งขนัในโรงเรียนจะต้องมีกำรฉีดวดัซีน อย่ำงน้อย 2 เข็ม และมีกำรตรวจ ATK ก่อนเข้ำ
ไปจดักำรแข่งขนัเพื่อควำมปลอดภยัของนกักีฬำและทีมผู้จดังำน 

และมเีพียง 8 ทีมสดุท้ำยที่ท ำเวลำได้ดีที่สดุจะถกูคดัเลือกให้เข้ำสูก่ำรแข่งขนัรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
เพื่อหำผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกมุำรี โดยในกำรแข่งขนัรอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะเป็นกำรจดักำรแข่งขนัในสนำมกีฬำที่จงัหวดั 
กรุงเทพฯ โดยเป็นกำรจดักำรแข่งขนัที่ควบคมุจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมงำนให้เหมำะสมกบัขนำดพืน้ที่ และใช้มำตรกำรกำร
ปอ้งกนัโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด พร้อมกนันัน้ยงัมีรำงวลัพิเศษส ำหรับทีมที่สำมำรถท ำลำยสถิติประเทศไทยที่สร้ำง
ขึน้โดย ทีมโรงเรียนชลประทำนผำแตก จ.เชียงใหม่ ด้วยสถิติ 08.53 วินำทีอีกด้วย โดยในกำรแข่งขนั สพฐ. - ไทย
ฮอนด้ำ ว่ิง 31 ขำสำมคัคี ปี 17 นี ้จดัขึน้ภำยใต้แนวคิดที่ว่ำ ควำมสนกุสนำนและควำมสำมคัคีในกำรแข่งขนั
จะต้องควบคู่ไปกบัมำตรฐำนกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ไปพร้อมๆ กนัให้ได้ จนเกิดเป็น “สพฐ. – 

ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามคัคี ปีที่ 17 ก้าว กล้า สามคัคี สัญจร” อีกครัง้ 

 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและฝ่ายจัดการแข่งขัน    
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนั “สพฐ.-ไทยฮอนด้ำ  วิ่ง 31 ขำสำมคัคี  ปี 17” ประกอบไปด้วย 

2.1 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  กระทรวงศกึษำธิกำร 
2.2 ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำ 183 เขต 
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2.3 บริษัท ไทยฮอนด้ำ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั  
2.4 ร้ำนผู้จ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ ฮอนด้ำ 
2.5 กรมพลศกึษำ 
2.6 สมำคมกรีฑำแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
2.7 กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 

 
การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

เพื่อให้กำรรับสมคัรเข้ำร่วมกำรแข่งขนั สพฐ.-ไทยฮอนด้ำ วิ่ง 31 ขำ สำมคัคี ปี 17 นี ้มีควำมสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส และ ลดขัน้ตอนในกำรติดต่อประสำนงำนบำงขัน้ตอนลง คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัฯ จึงมี

รูปแบบกำรด ำเนินงำนดงัต่อไปนี ้

1. เปิดรับสมคัรเข้ำร่วมกำรแข่งขนัผ่ำนช่องทำงออนไลน์บน www.facebook.com/Honda31legs 
โดยผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมลูพืน้ฐำนของโรงเรียน, ชื่อครูผู้ ฝึกสอนและข้อมลูของทีม
ในแบบฟอร์มสมคัรออนไลน์ เพื่อใช้สมคัรก่อนได้สิทธ์ิเข้ำร่วมแข่งขนั 

2. จดัสง่อปุกรณ์สนบัสนนุกำรแข่งขนัวิ่ง 31 ขำ ผ่ำนฝ่ำยจดักำรแข่งขนั ท่ีไปพร้อมกบัทีมกรรมกำร
ในกำรลงพืน้ที่เพื่อจดักำรแข่งขนัรอบคดัเลือกถึงในโรงเรียนที่ได้สมคัรร่วมกำรแข่งขนัไว้ทัว่
ประเทศ 

3. คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัฯ จะประกำศรำยชื่อโรงเรียนและทีมแข่งขนัที่เข้ำรอบคดัเลือก 200 
โรงเรียนผ่ำนช่องทำงออนไลน์บน www.facebook.com/Honda31legs  
 

ฝ่ายจดัการแข่งขัน “สพฐ.-ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 17” 
ทำงคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัฯได้จดัตัง้ฝ่ำยจดักำรแข่งขนัขึน้เพื่อเป็นศนูย์กลำงด้ำนข้อมลู 

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนและให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบักำรแข่งขนั“สพฐ.-ไทยฮอนด้ำ  
วิ่ง 31 ขำ สำมคัคี ปี 17” โดยมีหน้ำที่ดงัต่อไปนี ้

1. ให้รำยละเอียดเก่ียวกบักฎกติกำกำรแข่งขนั, ตอบข้อสงสยัที่เก่ียวข้องกบัวนัเวลำวิธีในกำรรับ
สมคัรรวมทัง้รูปแบบกำรแข่งขนั 

2. ติดตำมและรวบรวมรำยชื่อกำรสมคัรจำกผู้ที่ลงสมคัรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ รวมถึงกำรจดัสง่
อปุกรณ์สนบัสนุนกำรแข่งขนัวิ่ง 31 ขำ ผ่ำนฝ่ำยจดักำรแข่งขนั ท่ีไปพร้อมกบัทีมกรรมกำรในกำรลง
พืน้ที่เพื่อจดักำรแข่งขนัรอบคดัเลือกถึงในโรงเรียนที่ได้สมคัรร่วมกำรแข่งขนัไว้ทัว่ประเทศ 

3. ประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและโรงเรียนประถมศกึษำทัว่ประเทศ เพื่อนดัวนัท ำกำร
แข่งขนักบัโรงเรียนและทีมที่ร่วมแข่งขนั, รวบรวมสถิติและข้อมลูนกักีฬำวิ่ง 31 ขำสำมคัคี พร้อม

http://www.facebook.com/Honda31legs
http://www.facebook.com/Honda31legs
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รับผิดชอบเร่ืองกำรประกำศผลทีมที่ได้รับกำรคดัเลือกทัง้รอบ 200 โรงเรียน และ รอบชิงแชมป์
ประเทศไทยทัง้ 8 ทีมที่มีสถิติเวลำดีทีส่ดุ  

4. ด ำเนินกำรจดักำรแข่งขนั สพฐ.-ไทยฮอนด้ำ วิ่ง 31 ขำ สำมคัคี  ปี 17 ในรอบคดัเลือก 200 
โรงเรียน โดยจดักำรแข่งขนัและจบัเวลำกำรแข่งขนัในโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม และรอบชิงแชมป์
ประเทศไทย ณ สนำมกีฬำในกรุงเทพฯ  

 

ติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขันฯ 
เวลำท ำกำรวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์เวลำ 09.00 – 17.00 น. 
1. โทรศพัท์ :  080-949-2606 

2. Facebook:  honda31legs  

3. Line ID:  ThaiHonda31legs 

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

5. ไปรษณีย์ ฝ่ำยจดักำรแข่งขนั สพฐ.- ไทยฮอนด้ำ วิ่ง 31 ขำสำมคัคี ปี 17  

บริษัท 35 ลำยน์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 

เลขที่ 18 ซอยช่ำงอำกำศอทุิศ 5 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210  

 

3. การสนับสนุนจากร้านผู้จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 

   โรงเรียนที่ร่วมเข้ำแข่งขนั “สพฐ.-ไทยฮอนด้ำ ว่ิง 31 ขำ สำมคัคี ปี 17” สำมำรถเข้ำขอรับกำรสนบัสนนุ 
จำกร้ำนผู้จ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ฮอนด้ำ ท่ีอยู่ในเขตพืน้ที่ของโรงเรียนได้ (กำรขอสนบัสนนุขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของร้ำนผู้จ ำหน่ำยฯ) 
 

4. ก าหนดการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขา 
      กำรแข่งขนั ”สพฐ.–ไทยฮอนด้ำ วิ่ง 31 ขำ สำมคัคี ปี 17” แบ่งกำรด ำเนินกิจกรรมกำรแข่งขนัออก                              
เป็น 4 ช่วง ดงันี ้
 

          4.1   การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
4.1.1 รับสมคัรผ่ำนช่องทำงออนไลน์บน www.facebook.com/Honda31legs 

http://www.facebook.com/Honda31legs
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โรงเรียนที่สนใจเข้ำรับกำรสมคัรเพื่อร่วมกำรแข่งขนัให้สง่รำยชื่อผ่ำนช่องทำงออนไลน์บน
www.facebook.com/Honda31legs  
รับสมคัรทมีเข้ำร่วมกำรแข่งขนัในระหว่ำงวนัที่ 28 ธันวำคม 2564  -  18 มกรำคม 2565 

 
   4.1.2 พิจำรณำรับอปุกรณ์กีฬำ 

         หลกักำรพิจำรณำรับอปุกรณ์กีฬำ  ”สพฐ.–ไทยฮอนด้ำ วิ่ง 31 ขำ  สำมคัคี  ปี 17” มีดงันี ้

• ฝ่ำยจดักำรแข่งขนั จะท ำกำรจดัสง่อปุกรณ์ไปพร้อมกบัทีมกรรมกำรที่ลงไปจดักำรแข่งขนัรอบ
คดัเลือกในโรงเรียนทัง้ 200 แห่ง ภำยในช่วงระยะเวลำกำรแข่งขนั ตัง้แต่วนัที่ 20 มกรำคม 2565 - 
วนัที่ 09 มีนำคม 2565  

• กำรตดัสินพิจำรณำแจกอปุกรณ์กีฬำสิทธ์ิขำดจะขึน้อยู่กบัทำงฝ่ำยจดักำรแข่งขนัเท่ำนัน้ 
 
หมายเหตุ 

1. ทำงโครงกำรฯจะจดัสง่อปุกรณ์สำยรัดข้อเท้ำให้กบัโรงเรียนโดยผ่ำนทีมกรรมกำรที่ลงไปจดักำรแข่งขนั
รอบคดัเลือกในโรงเรียน ตำมรำยชื่อทีมโรงเรียนที่สมคัรเข้ำแข่งขนัทัง้ 200 โรงเรียนทัว่ประเทศ ภำยใน
ช่วงระยะเวลำกำรแข่งขนั ตัง้แต่วนัที่ 20 มกรำคม 2565 - วนัที่ 09 มีนำคม 2565 โดยโรงเรียนที่ได้รับ
อปุกรณ์กีฬำจะมำจำกกำรพิจำรณำจำกทำงฝ่ำยจดักำรแข่งขนัเท่ำนัน้ 

2. หำกเขตใดที่มีโรงเรียนติดต่อขอรับอปุกรณ์สำยรัดข้อเท้ำเข้ำมำเกินโควตำโรงเรียนสำมำรถจดัหำ 
อปุกรณ์สำยรัดข้อเท้ำที่ได้มำตรฐำนส ำหรับฝึกซ้อมได้เองหรือสำมำรถใช้อปุกรณ์ชุดเก่ำ (ในกรณีที่
เคยเข้ำร่วมกำรแข่งขนัมำแล้ว) ซึง่โรงเรียนดงักลำ่วก็ยงัคงต้องสมคัรเข้ำแข่งขนัผ่ำนทำงออนไลน์   
เพื่อยืนยนักำรเข้ำร่วมกำรแข่งขนัรอบคดัเลือก 200 โรงเรียน ในปี 17 นี ้

3. โรงเรียนประถมศกึษำทุกโรงเรียนทัว่ประเทศทกุสงักดัรวมทัง้โรงเรียนเอกชน  โรงเรียนเทศบำล 
โรงเรียนกีฬำ สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฯโดยสมคัรเข้ำร่วมโครงกำรฯผ่ำนทำงออนไลน์ได้เช่นเดียวกนั 

 
4.2 การคัดเลือกโรงเรียนและทีมกีฬาที่เข้ารอบคัดเลือก 200 โรงเรียน ไม่จ ากัดทีม  
กำรคดัเลือกโรงเรียนและทีมกีฬำที่เข้ำรอบคดัเลือก 200 โรงเรียน ไม่จ ำกดัทีม ผ่ำนกำรสมคัรออนไลน์บน 

www.facebook.com/Honda31legs โดยให้สิทธ์ิกบัผู้ ท่ีสมคัรเข้ำร่วมกำรแข่งขนัก่อนจนกว่ำจะครบ 200 โรงเรียน 
หรือฝ่ำยจดักำรแข่งขนัจะเห็นสมควร โดยลงสมคัรออนไลน์ได้ระหว่ำงวนัที่ 28 ธันวำคม 2564 - 18 มกรำคม 2565 

 
การแข่งขันรอบคัดเลือก 200 โรงเรียน ไม่จ ากัดทีม 

กำรแข่งขนัรอบคดัเลือกทัง้ 200 โรงเรียน ไม่จ ำกดัทีม ทำงคณะกรรมกำรตดัสินจะเข้ำไปจดักำรแข่งขนั

และวดัสถิติกำรวิ่ง 31 ขำ สำมคัคีถึงในโรงเรียนเพื่อปอ้งกนักำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 และควบคมุกำร

http://www.facebook.com/Honda31legs
http://www.facebook.com/Honda31legs
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เดินทำงของนกักีฬำวิ่ง 31 ขำให้สำมำรถท ำกิจกรรมได้ในโรงเรียนของตน และมีกำรตรวจวดัอณุหภมูินกักีฬำต้อง

ต ่ำกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียสก่อนกำรแข่งขนัเพื่อควำมปลอดภยัของนกักีฬำและทีมงำนทัง้หมด  

โดยทำงโรงเรียนจะต้องจดัเตรียมสง่ทะเบียนนกักีฬำ และ หลกัฐำนของนกักีฬำผ่ำนทำงคณะกรรมกำร

ตดัสินที่เข้ำไปจดักำรแข่งขนัในโรงเรียนตรวจสอบก่อนกำรแข่งขนัทกุครัง้ โดยคณะกรรมกำรตดัสินจะเข้ำไปจดักำร

แข่งขนัให้กบัทกุโรงเรียนทัง้ 200 แห่งที่ผ่ำนเข้ำสูร่อบคดัเลือกในโรงเรียนของตนตัง้แต่วนัที่ 20 มกรำคม 2565 - 

วนัที่ 09 มีนำคม 2565 โดยฝ่ำยจดักำรแข่งขนัจะท ำกำรประสำนงำนนดัหมำยและแจ้งข้อมลูกำรแข่งขนัให้กบัทกุ

ทีมโรงเรียน โดยล ำดบัสถิติของแต่ละทีมที่เข้ำแข่งขนัจะถูกแสดงผ่ำนทำงออนไลน์ 

www.facebook.com/Honda31legs เพื่อควำมโปร่งใส จนได้ทีมโรงเรียนที่ท ำสถิติเวลำได้ดีที่สดุ 8 อนัดบัแรก เข้ำ

สูร่อบชงิแชมป์ประเทศไทย 

การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 8 ทีมสุดท้าย   

กำรแข่งขนัรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 8 ทีมสดุท้ำย ทำงคณะกรรมกำรตดัสินจะจดักำรแข่งขนั ณ สนำม

กีฬำ ในจงัหวดักรุงเทพฯ โดยเชิญ 8 ทีมสดุท้ำย เข้ำมำแข่งขนัในวนัที่ 12 มีนำคม 2565 ตำมมำตรกำรควำม

ปลอดภยัจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด  โดยคณะกรรมกำรตดัสินจะใช้อปุกรณ์จบัเวลำ

มำตรฐำนจำกสมำคมกรีฑำแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ์ เพื่อเพิ่มมำตรฐำนในกำรตดัสินในรอบชิงแชมป์

ประเทศไทย  

โดยในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 8 ทีมสดุท้ำย ยงัมีรำงวลัพิเศษส ำหรับทีมที่สำมำรถท ำลำยสถิติประเทศ
ไทยทีท่ ำได้โดย ทีมโรงเรียนชลประทำนผำแตก จ.เชียงใหม่ ด้วยสถิติ 08.53 วินำทีอีกด้วย พร้อมถ่ำยทอดสดกำร
แข่งขนัผ่ำนทำงออนไลน์www.facebook.com/Honda31legs เพื่อเผยแพร่กำรแข่งขนั สพฐ.–ไทยฮอนด้ำ ว่ิง 31 
ขำ สำมคัคี  ปี 17 ให้กบัประชำชนทัว่ไปได้รับชม  

โดยทีมที่ท ำสถิติเวลำได้ดีที่สดุจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย และมีพิธีรับถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระ

กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี ที่สนำมกีฬำที่ใช้จดักำรแข่งขนั 

 

หมายเหตุ  รูปแบบการแข่งขัน สพฐ.–ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี  ปี 17 สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแข่งขันได้ตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึน้ได้ 
โดยสิทธิ์ขาดจะขึน้อยู่กับทางฝ่ายจัดการแข่งขันเท่านัน้ 

 
 

http://www.facebook.com/Honda31legs
http://www.facebook.com/Honda31legs
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5. คุณสมบัติของนักกีฬา 
5.1 คุณสมบัติของทีมวิ่ง 31 ขา (1 ทีมจะต้องประกอบด้วย) 

• นกักีฬำตวัจริง 30 คน 

• นกักีฬำตวัส ำรอง 4 คน 

• ผู้น ำทีม(หวัหน้ำทีมที่เป็นนกัเรียน)  1  คน 

• ครูผู้ควบคมุกำรฝึกซ้อม 1-3 คน 

• ทีมนกักีฬำจะเป็นทีมชำยล้วนหรือทีมหญิงล้วนหรือทีมผสมชำยหญิงก็ได้ 
 
5.2  คุณสมบัติของนักกีฬาและเอกสารประกอบการสมัคร 

• นกักีฬำต้องเป็นผู้ที่ก ำลงัศึกษำในระดบัชัน้ประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 และศึกษำอยู่ในโรงเรียน
เดียวกนัทัง้ทีม 

• ในวนัแข่งขนั นกักีฬำต้องมีอำยรุะหว่ำง 10 -12 ปี หรือเกิดระหว่ำงปี พ.ศ. 2553 – 2555 

• ทีมนกักีฬำจะเป็นทีมชำยล้วนหรือทีมหญิงล้วนหรือทีมผสมชำยหญิงก็ได้ ซึง่ประกอบไปด้วย
นกักีฬำตวัจริง 30 คน นกักีฬำส ำรอง 4 คน และผู้น ำทีมหรือหวัหน้ำทีมอย่ำงน้อย 1 คน ครูผู้
ควบคมุกำรฝึกซ้อม 1 – 3 คน 

 
หมายเหตุ ข้อมูลและเอกสารหากตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงหรือปรากฏว่าข้อมูลไม่เป็นความ 

จริงคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะท ารายงานแจ้งไปยังส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาต้น
สังกัดและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานพร้อมกับท าการตัดสิทธิ์ในการ
เข้าร่วมการแข่งขันของทีมนัน้ๆทันที 
 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนักกีฬาจากรายชื่อที่เคยส่งมา ทางโรงเรียนจะต้องท า 
จดหมายชีแ้จงโดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 

 

5.3 เอกสารประกอบการสมัคร 

• สมคัรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ www.facebook.com/Honda31legs  

• จดัท ำทะเบียนนกักีฬำทัง้หมด 35 คน พร้อมรูปถ่ำยขนำด 1 นิว้หรือ 2 นิว้ จ ำนวน 1 ฉบบัและลง
ลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจรับรองและประทบัตรำสถำนศึกษำ 

▪ ส ำเนำบตัรประชำชนของนกักีฬำหรือสติูบตัร ทัง้หมด 35 คน คนละจ ำนวน 1 ฉบบั 
▪ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำรของครูผู้ควบคมุกำรฝึกซ้อมทกุท่ำน

ท่ำนละจ ำนวน 1 ฉบบั 

http://www.facebook.com/Honda31legs
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▪ โดยทะเบียนนกักีฬำและส ำเนำเอกสำรบตัรต่ำงๆต้องยื่นให้ทีมคณะกรรมกำรในรอบคดัเลือก 
200 ทีมที่ลงไปจดักำรแข่งขนัในโรงเรียนตรวจสอบควำมถกูต้องก่อนกำรแข่งขนั 

 
5.4 การสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับผู้ ผ่านเข้ารอบการแข่งขันรอบชิงแชม์ประเทศไทย  
ในกีฬา วิ่ง 31 ขา สามัคคี  

ทำงคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัฯได้จดัเตรียมอปุกรณ์กีฬำวิ่ง 31 ขำสำมคัคี  เพื่อมอบให้กบัทีม
โรงเรียนทีผ่่ำนเข้ำสูร่อบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย และได้รับกำรตรวจเอกสำรประกอบกำร 
แข่งขนั จำกส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำและฝ่ำยจดักำรแข่งขนัเป็นทีเ่รียบร้อยจะได้รับอปุกรณ์สนบัสนนุ 
กำรแข่งขนัทีมละ 1  ชุดประกอบด้วย 
➢ สำยรัดข้อเท้ำ 1 ชดุจ ำนวน 30 เส้น  

ฝ่ำยกำรจดักำรแข่งขนัฯตรวจเอกสำรหำกถูกต้องตำมระเบียบกำรท่ีก ำหนดไว้จะด ำเนินกำรจดัสง่ไป 
ให้กบัทำงโรงเรียน 
 

6. รูปแบบการแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขา 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัจะจดักำรแข่งขนักีฬำ “สพฐ.-ไทยฮอนด้ำ วิ่ง 31 ขำ สำมคัคี ปี 17” 

      เป็น 2 ระดบั ได้แก่ 
6.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก 200 โรงเรียน ไม่จ ากัดทีม 
คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัฯ ท ำกำรคดัเลือกทีมที่สมคัรผ่ำนทำงออนไลน์ โดยให้สิทธ์ิทีมท่ีลงทะเบียน

สมคัรก่อนได้สิทธ์ก่อน โดยจะคดัเลือกทีมที่ท ำเวลำได้ดีที่สดุ จ ำนวน 8 ทีม แล้วสง่รำยชื่อพร้อมสถิติกำรวิ่ง
มำยงั สพฐ. เพื่อเข้ำสูร่อบชิงแชมป์ประเทศไทย 

วิธีกำรคดัเลือกดงันี ้
6.1.1  ขัน้ตอนกำรคดัเลือกและกติกำกำรตดัสิน 
6.1.1.1  ก ำหนดให้ทีมวิ่งในระยะทำง 50 เมตรซึง่จะไม่มีเบำะรองรับแต่จะใช้กำรวิ่งผ่ำนเส้นระยะ 

50 เมตรเท่ำนัน้ 
6.1.1.2   ล ำดบัสญัญำณปลอ่ยตวั  ดงันี ้

▪ สญัญำณเข้ำที่ นกักีฬำยืนพร้อมกนัที่จุด start 
▪ สญัญำณระวงั นกักีฬำก้ำวเท้ำไปด้ำนหลงั 1 ก้ำว ก้มตวัลง เพื่อเตรียมออกตวั 
▪ สญัญำณเสียงนกหวีด เมื่อได้ยินเสียงสญัญำณนกหวีดนกักีฬำท ำกำรวิ่งออกจำกจดุ start 
▪ หำกนกักีฬำทีมใดออกตวัก่อนเสียงสญัญำณนกหวีดจะถือว่ำฟำวล์และจะได้รับ 

“ใบเหลือง” และเตรียมตวัที่จุด Start เพื่อเร่ิมจบัเวลำใหม่อีกครัง้ หำกนกักีฬำออกตวั
ก่อนสญัญำณเสียงปืนเป็นครัง้ที่สอง จะได้รับ “ใบแดง” และถกูปรับโทษโดยไม่นบั
เวลำในรอบนัน้ๆ ซึง่ให้ออกจำกกำรแข่งขนัทนัที 
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6.1.1.3  เมื่อทีมเร่ิมออกวิ่งที่จดุปล่อยตวัหลงัจำกเสียงนกหวีดหรือเสียงสญัญำณปล่อยตวัและ
หยดุเวลำเมื่อสว่นหนึ่งสว่นใดของร่ำงกำยสว่นสดุท้ำยของนกักีฬำคนสดุท้ำยผ่ำนเข้ำ
เส้นชยั 

6.1.1.4    ผลเวลำของกำรวิ่งจะเลือกเอำผลเวลำทีเ่ป็นค่ำกลำง (ตดัค่ำสงูสดุและค่ำต ่ำสดุออก)  
  จำกกำรจบัเวลำด้วยนำฬิกำจบัเวลำ 3 เรือน (ไม่ใช้ค่ำเฉลี่ย) ของกำรวิ่ง 1 ครัง้   
  ตวัอย่ำงเวลำท่ีท ำได้นำฬิกำเรือนที่ 1 = 11.1, เรือนที ่2 = 11.3, เรือนที่ 3 = 11.2  
  ให้ใช้เวลำท่ีนำฬิกำเรือนท่ี 3 ตดัสินโดยตดัเวลำที่เกิดขึน้จำกกำรจบัเวลำของนำฬิกำ 
  เรือนที่ 1 และเรือนที่ 2 ออกและใช้สถิติเวลำที่ดีที่สดุจำกกำรว่ิงในรอบคดัเลือก 2 รอบ  
 ถ้ำในกรณีที่ทีมท ำเวลำได้เท่ำกนัให้พิจำรณำจำกกำรจบัเวลำกำรวิ่งโดยใช้เวลำ  
 นำฬิกำเรือนท่ี 1 และหรือเรือนที่ 3  ตำมล ำดบั ทีมโรงเรียน 1 ทีม  ต้องท ำกำร 
 วิ่งทดสอบเวลำ 2 ครัง้ (อปุกรณ์จบัเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม) 

6.1.1.5  ผลของกำรจบัเวลำจะเลือกเอำเวลำที่ดีที่สดุ จำกกำรวิ่งทัง้ 2 ครัง้ ของแต่ละทีมมำท ำ   
 กำรจดัอนัดบัเพื่อคดัเลือกทีมที่ท ำเวลำดีที่สดุ 8 อนัดบัแรกของทัง้ประเทศ 

6.1.1.6  ในกำรจดักำรแข่งขนัรอบคดัเลือกทีมกรรมกำรจะมีกำรใช้ แอพ Photo Finish เพื่อใช้เป็น  
 ข้อมลูเสริมในกำรตดัสินเพิ่มอีกด้วย เพื่อให้ได้มำตรฐำนในกำรตดัสินที่น่ำเชื่อถือที่สดุ 
 

6.2 การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย  
ทีมที่ท ำเวลำดีที่สดุ 8 อนัดบัแรกของทัง้ประเทศ จะเข้ำมำแข่งขนัในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ใน
วนัที่ 12 มนีำคม 2565 ณ สนำมกีฬำ ในจงัหวดักรุงเทพฯ โดยมีขัน้ตอนกำรแข่งขนัดงันี ้
 
ขัน้ตอนกำรแข่งขนัและกติกำกำรตดัสิน 

6.2.1.1 จดัสนำมกำรแข่งขนั ณ สนำมกีฬำ ในจงัหวดักรุงเทพฯ ตำมมำตรฐำนกำรแข่งขนัที่
ยอมรับในระดบัสำกล 

6.2.1.2 ก ำหนดให้แต่ละทีมวิ่งในระยะทำง 50 เมตรซึง่จะมีเบำะรองรับหลงัเส้นชยัห่ำงจำก
เส้นบอกระยะสดุท้ำยประมำณ 2 เมตร 

6.2.1.3 กำรจบัเวลำและปล่อยตวันกักีฬำโดยใช้อปุกรณ์จบัเวลำมำตรฐำนจำกสมำคมกรีฑำ
แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ์ ซึง่ควบคมุโดยเจ้ำหน้ำที่จำกกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย 

6.2.1.4 เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรจบัเวลำเมื่อทีมออกวิ่งที่จดุปลอ่ยตวัหลงัจำกเสียงปืนหรือเสียง
สญัญำณปลอ่ยตวัและหยุดเวลำเมื่อสว่นหนึ่งสว่นใดของร่ำงกำยสว่นสดุท้ำยของ
นกักีฬำคนสดุท้ำยผ่ำนเส้นชยัที ่50  เมตรโดยตดัสินจำกภำพที่เคร่ืองจบัเวลำ
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มำตรฐำน  ทัง้นีใ้ช้กำรจบัเวลำด้วยนำฬิกำดิจิตอล โดยกรรมกำรจำกกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทยจ ำนวน 3 เรือน ร่วมด้วยล ำดบัสญัญำณปล่อยตวั  ดงันี  ้
▪ สญัญำณเข้ำที่ นกักีฬำทีมที่ 1 ยืนพร้อมกนัที่จุด start 
▪ สญัญำณระวงั นกักีฬำก้ำวเท้ำไปด้ำนหลงั 1 ก้ำว ก้มตวัลง เพื่อเตรียมออกตวั 
▪ สญัญำณเสียงปืน เมื่อได้ยินเสียงสญัญำณปืน นกักีฬำเร่ิมท ำกำรว่ิงออกจำกจุด 

start 
▪ หำกนกักีฬำทีมใดออกตวัก่อนเสียงสญัญำณปืนจะถือว่ำฟำวล์และจะได้รับ 

“ใบเหลือง” และเตรียมตวัที่จุด Start เพื่อเร่ิมจบัเวลำใหม่อีกครัง้ หำกนกักีฬำ
ออกตวัก่อนสญัญำณเสียงปืนเป็นครัง้ที่สอง จะได้รับ “ใบแดง” และถกูปรับโทษ
โดยไม่นบัเวลำในรอบนัน้ๆ ซึ่งให้ออกจำกกำรแข่งขนัทนัที  

6.2.1.5 ทีมโรงเรียน 1 ทีมจะต้องท ำกำรแข่งขนัเพื่อจบัเวลำทีมละ 2 ครัง้ 
6.2.1.6 ขณะท ำกำรแข่งขนัในสนำมแข่งขนั จะต้องมีเพียงนกักีฬำตวัจริง 30 คน เท่ำนัน้ ไม่

อนญุำตให้ครูผู้ ฝึกสอน และ/หรือ นกักีฬำตวัส ำรอง หรือ บคุคคลอ่ืน วิ่งน ำ หรือ วิ่ง
ตำม นกักีฬำตวัจริง และ ห้ำมบคุคลใดๆเข้ำเขตสนำมกำรแข่งขนั จนกว่ำกำรแข่งขนั
จะเสร็จสิน้ มิฉะนัน้จะถือเป็นกำรฟำล์ว และ ไม่นบัเวลำกำรแข่งขนั 

6.2.1.7 ผู้น ำทีม หรือ หวัหน้ำทีมที่เตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขนั จะต้องเป็น นกัเรียน
เท่ำนัน้ และ ไม่อนญุำตให้ครูผู้ ฝึกสอนเป็นผู้น ำทีมในสนำม แข่งขนั 

6.2.1.8 ทีมโรงเรียนที่ใช้เวลำในกำรวิ่งน้อยที่สดุจำกจ ำนวน 16 ทีม จะเป็นทีมที่ชนะเลิศและ
ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยเพียง 1 ทีมเท่ำนัน้ 

6.2.1.9 ค ำตดัสินของคณะกรรมกำร ถือเป็นที่สิน้สดุ 
6.2.1.10 กรณีที่ท ำเวลำในกำรแข่งขนัเท่ำกนั และ ไม่สำมำรถตดัสินจำกภำพของ เคร่ือง 

      จบัเวลำมำตรฐำนได้ คณะกรรมกำรตดัสินจะน ำเวลำท่ีดีท่ีสดุจำก นำฬิกำมือ 
      ดิจิตอล 3 เรือนที่จะใช้จบัเวลำพร้อม ๆ กบัเคร่ืองจบัเวลำมำตรฐำน โดยน ำเวลำ 
      ท่ีเป็นค่ำกลำง ตดัค่ำสงูสดุ และ ค่ำต ่ำสดุของกำรวิ่ง 1 ครัง้ มำใช้ ประกอบกำร   
      ตดัสิน 

6.2.1.11 ทีมที่เป็นแชมป์ประเทศไทย จะได้รับถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
 เจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรีไปครอง 

6.2.1.12 หลงัจำกจบกำรแข่งขนัสำมำรถตรวจสอบผลกำรแข่งขนัได้ที่ศนูย์บริกำรข้อมลู
 กำรแข่งขนัหรือช่องทำง Facebook Honda31Legs ในวนัถดัไป  

6.2.1.13 บนัทกึสถิติเวลำที่ดีที่สดุโดย Guinness World Records 
6.2.1.14 กำรแต่งกำยของผู้ ฝึกสอน, ผู้ควบคมุทีม และนกักีฬำ จะต้องแต่งกำยด้วย 
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      ข้อก ำหนดดงันี ้
6.2.1.15 นกักีฬำ ต้องแต่งกำยด้วยชดุกีฬำ 
6.2.1.16 ผู้ ฝึกสอน, ผู้ควบคมุทีม แต่งกำยด้วยชุดกีฬำ หรือชุดสภุำพ สวมรองเท้ำหุ้มส้น 
6.2.1.17 ชดุแต่งกำยของนกักีฬำ, ครูผู้ ฝึกสอน, ผู้ควบคมุทีม และกองเชียร์หรือผู้ ติดตำม

 จะต้องแต่งกำยด้วยชุดที่ ไม่มีตรำสินค้ำดงันี ้ 

• ตรำสินค้ำประเภทรถยนต์, รถจกัรยำนยนต์ (อนญุำตให้ใช้ตรำสินค้ำ ฮอนด้ำ ได้) 

• ตรำสินค้ำประเภทเคร่ืองกีฬำ ท่ีผลิตในประเทศไทย (อนุญำตให้ใช้ตรำสินค้ำ FBT ได้) 

• ห้ำมใช้ชดุกีฬำที่เป็นเคร่ืองแบบกีฬำสโมสรฟตุบอลใดๆ 
 

หมายเหตุ กติกำหรือเงื่อนไขต่ำงๆของกำรแข่งขนั  สพฐ.-ไทยฮอนด้ำ  วิ่ง 31 ขำ  สำมคัคี  ปี  17 รอบชิง

แชมป์ประเทศไทยอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมซึง่ฝ่ำยจดักำรแข่งขนัฯจะแจ้งให้

โรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขนัทรำบในภำยหลงั 

รางวัลในการแข่งขัน 
7.1 รอบคัดเลือก 200 โรงเรียน ไม่จ ากัดทีม 

➢ โรงเรียนที่ถูกคดัเลือกทัง้ 200 โรงเรียน รับเกียรติบตัรส ำหรับโรงเรียน  ท่ีระบรุำยชื่อนกักีฬำ
ทกุคน จ ำนวน 1 ใบ  

7.2 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
7.2.1  รางวัลชนะเลิศทีมแชมป์ประเทศไทย 

➢ ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรม
รำชกมุำรี 

➢ เหรียญรำงวลัสีทอง 
➢ ทนุพฒันำทีมมลูค่ำ 30,000 บำท 
➢ เกียรติบตัรส ำหรับนกักีฬำ 1 ทีมจ ำนวน 35 คน 
➢ เกียรติบตัรส ำหรับอำจำรย์ผู้ ฝึกซ้อมทีมจ ำนวน 3 ท่ำน 

 
7.2.2  รางวัลส าหรับทีมอันดับ 2 – 3 (จ านวน 2 รางวัล) 

➢ ถ้วยรำงวลัเกียรติยศ 
➢ เหรียญรำงวลัสีเงิน และ สีทองแดง 
➢ ทนุพฒันำทีมมลูค่ำ 10,000 บำท 
➢ เกียรติบตัรส ำหรับนกักีฬำ 1 ทีมจ ำนวน 35 คน 
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➢ เกียรติบตัรส ำหรับอำจำรย์ผู้ ฝึกซ้อมทีมจ ำนวน 3 ท่ำน 
 

7.2.3  รางวัลส าหรับทีมอันดับ 4 – 8 (จ านวน 5 รางวัล) 
➢ ทนุพฒันำทีมมลูค่ำ 10,000 บำท 
➢ เกียรติบตัรส ำหรับนกักีฬำ 1 ทีม จ ำนวน 35 คน 
➢ เกียรติบตัรส ำหรับอำจำรย์ผู้ ฝึกซ้อมทีมจ ำนวน 3 ท่ำน 

 
7.3 7.2.4  รางวัลพิเศษเฉพาะรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

7.2.4.1 ทีมที่สำมำรถท ำลำยสถิติประเทศไทย (08.53 วินำที)  รับทนุพฒันำทีม 50,000 บำท 
7.2.4.2 ทีมที่สำมำรถท ำลำยสถิติโลก (08.41 วินำที) รับทุนพฒันำทีม 50,000 บำท  

 
หมายเหตุ ทกุโรงเรียนที่ได้รับเงินรำงวลั จะต้องท ำหนงัสือขอบคณุไปยงั บริษัท ไทยฮอนด้ำ แมนูแฟคเจอร่ิง

จ ำกดั โดยระบจุ ำนวนเงิน ล ำดบัที่ได้ สถิติที่ท ำได้ ลงในจดหมำย ไม่เกินภำยในวนัที่ 30 มีนำคม 
2565 เพื่อทำง ฝ่ำยจดักำรแข่งขนั จะท ำกำรโอนเงินรำงวลัจำกกำรแข่งขนัไปให้ หลงัจำกท่ีได้รับ 
หนงัสือขอบคณุ (ตวัอย่ำงจดหมำยแนบท้ำยคู่มือ) 
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12 มีนำคม 2565 
 

เร่ือง ขอขอบคณุกำรให้กำรสนบัสนนุกำรแข่งขนัวิ่ง 31 ขำ ปี 17 
เรียน บริษัท ไทยฮอนด้ำ แมนแูฟคเจอร่ิงจ ำกดั 
 
  ตำมที่โรงเรียนเด็กไทยสำมคัคี ได้สง่ทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขนั สพฐ.-ไทยฮอนด้ำ วิ่ง 31 ขำสำมคัคีปี 
17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในวนัเสำร์ท่ี 12 มนีำคม 2565 ผลกำรแข่งขนัโรงเรียนได้รับรำงวลัล ำดบัที่ 3 สถิติ 
9.30 วินำที และได้รับเงินสนบัสนนุทีมจ ำนวน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 
 
  ทำงโรงเรียนได้รับเงินสนบัสนนุดงักลำ่วเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอขอบพระคณุท่ำนเป็นอย่ำงสงู 
ที่ให้กำรสนบัสนนุในกำรแข่งขนัในครัง้นี ้
 
  จึงเรียนมำเพื่อทรำบและขอขอบพระคณุเป็นอย่ำงสงูมำ ณ โอกำสนี ้
 
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 (นำยผู้ใหญ่   รักประเทศไทย) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเด็กไทยสำมคัคี 

 

ที่ ศธ 999999999 

 

โรงเรียนเด็กไทยสำมคัคี 

99 หมู่ 9 ต ำบลเด็กไทย อ ำเภอ

สำมคัคี จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

99999 


