คํานํา
การแขงขันกีฬา กศน.เกมสครั้งที่ 5 เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ในสังกัด สํานักงาน กศน.ใชพลังสรางสรรคในการเสริมสราง
สุขภาพอนามัย ใหออกกําลังกายอยางถูกวิธี เคารพกติกาในการเลนกีฬา ทําใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ
ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สัง คม และสงเสริมใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมทั้ง เปนการ
เสริมสรางความรัก ความสามัคคี ความรวมมือรวมใจใหเกิดขึ้นในสังคมชาว กศน.
การแขงขันกีฬากศน.เกมสครั้งที่ 5 ไดกําหนดการแขงขันขึ้น ระหวางวันที่ 19-21
กุม ภาพันธ 2563 ณ จัง หวั ดอุบ ลราชธานี โดยมี สํานั ก งาน กศน. หนวยงานสถานศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน ซึ่งมี
ประเภทกีฬาที่จัดการแขงขัน ไดแก ฟุตบอลชาย วอลเลยบอลชาย-หญิง เซปกตะกรอชาย-หญิง
เปตองชาย – หญิง เปตองนักศึกษาทีมผสมที่มีความบกพรอง กรีฑา และกอลฟ มี 5 ภาค 5 ทีมเขา
รวมแขงขัน ประกอบดวย ภาคเหนือทีมสีมวง ภาคกลางทีมสีเขียว ภาคตะวันออก/กทม.ทีมสีแสด
ภาคใตทีมสีฟา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมสีน้ําเงิน
ในการดําเนินการแขงขันกีฬา กศน.เกมส ครั้งที่ 5 มีปรัชญาการแขงขันที่วา สปริต
มิตรภาพ สามัคคี หวัง เปนอยางยิ่งวาจะทําใหก ารจัดการแขง ขันบรรลุสําเร็จตามเปาหมายทุก
ประการ และขอขอบพระคุณ หนวยงาน องคกร บุคคลทุกภาคสวน ผูที่ใหการสนับสนุนทุกทานที่ให
ความรวมมือเปนอยางดียิ่ง

คณะกรรมการจัดการแขงขัน
กีฬา กศน.เกมส ครั้งที่ 5
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คําขวัญจังหวัดอุบลราชธานี
“อุบลเมืองดอกบัวงาม
มีปลาแซบหลาย
ถิ่นไทยนักปราชญ
งามล้ําเทียนพรรษา
ฉลาดภูมิปญญาทองถิ่น

แมน้ําสองสี
หาดทรายแกงหิน
ทวยราษฎรใฝธรรม
ผาแตมกอนประวัติศาสตร
ดินแดนอนุสาวรียคนดีศรีอุบล”

ชื่อเกมสการแขงขัน
กศน. เกมส ครั้งที่ 5

ปรัชญาการแขงขัน
“สปรติ มิตรภาพ สามัคคี”
สัญลักษณการแขงขัน
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สัญลักษณนําโชค MASCOT

ผึ้ง = PEUNG

ความหมายของสัญลักษณนําโชค MASCOT
ผึ้ง = PEUNG เปนสัญลักษณนําโชคการแขงขันกีฬา กศน.เกมส ครั้งที่ 5 สืบเนื่องจาก
สถานที่กอตั้งจังหวัดอุบลราชธานี อยูบริเวณดงอูผึ้ง ซึ่งผึ้งเปนสัตวที่ขยันขันแข็งที่สุดชนิดหนึ่งในโลก
อาศัยอยูรวมกันดวยความสมัครสมาน สามัคคี เหมือนชาว กศน. ที่มีความขยันขันแข็ง ทุมเทเสียสละ
รูรักสามัคคี สรางงานเพื่อปวงชน อีกทั้ง น้ําผึ้ง คือ ผลผลิตที่มีป ระโยชนม ากมาย เปรียบเสมือน
ผลผลิตหรือผลงาน ของชาว กศน. ที่มีคุณคาและมีประโยชนตอชุมชน
PEUNG หมายถึง
P = Public Service
E = Efficiency
U = Unity
N = Network
G = GOAL ORIETED

บริการชุมชนและสังคม
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง
ความเปนหนึ่งเดียวกัน
สรางและขยายภาคีเครือขาย
ทํางานอยางทุมเทเพื่อเปาหมายแหงความสําเร็จขององคกร
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กําหนดการแขงขันกีฬา กศน.เกมส ครั้งที่ 5 “สปรติ มิตรภาพ สามัคคี”
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ระเบียบการแขงขันกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5
ระหวางวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ 2563
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
********************************************************************
ดวยสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายใหมีการ
จัดการแขงขันกีฬา “กศน. เกมส ครั้ง ที่ 5” ระหวางวันที่ 19 - 21 กุม ภาพันธ 2563 โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อเปดโอกาสใหแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค ความรู ความสามารถ กอใหเกิดความรัก
ความสามัคคี มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
เพือ่ ใหการแขงขันดําเนินไปดวยความเรียบรอยบริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงวางระเบียบการแขงขันไว ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา การแขง ขันกิจ กรรมกีฬา กศน. เกมส ครั้ง ที่ 5 ณ สนามกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ใชเฉพาะการดําเนินการแขงขันกีฬา กศน.
เกมส ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี เทานั้น
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันประกาศใชเปนตนไป
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ผูบริหาร หมายถึง เลขาธิการ กศน., รองเลขาธิการ กศน., ผชช., ผูบริหาร
สวนกลาง ผอ. และรอง ผอ. สถาบัน กศน.ภาค ผอ. และรอง ผอ. กศน.จังหวัด/กทม. ผอ. และรอง
ผอ. สถานศึกษาขึ้นตรง และ ผอ. กศน.อําเภอ/เขต
3.2 ครู หมายถึ ง ครู ศรช. ครู ศศช. ครู อ าสาสมั ค ร กศน. ครู กศน.ตํ า บล
บรรณารักษ เจาหนาที่หองสมุด ครูผูสอนคนพิการ ครูเด็กดอยโอกาส ลูกจางประจํา ลูกจาง จาง
เหมาเอกชนดําเนินงาน ขาราชการครู ขาราชการพลเรืองและบุคลากรทางการศึก ษา (ยกเวน
ครูประจํากลุม)
3.3 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
ที่ 2/2562 (ยกเวนนักศึกษา กศน.สายอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) และนักศึกษา กศน. เทียบระดับ)
3.4 นักศึกษาผูพิการ หมายถึง นักศึกษาผูพิการ กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพ ที่กําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนที่ 2/2562 (ยกเวนนักศึกษา กศน. สายอาชีพ(หลักสูตรระยะสั้น) และนักศึกษา
กศน. เทียบระดับ)
ขอ 4. ประเภทกีฬา – กรีฑา ที่จัดใหมีการแขงขัน
4.1 ฟุตบอล
ครูชาย นักศึกษา กศน.ชาย ผูบริหารและเครือขาย
4.2 เซปกตะกรอ ครูชาย - หญิง, นักศึกษา กศน. ชาย - หญิง
4.3 วอลเลยบอล ครูชาย - หญิง, นักศึกษา กศน. ชาย - หญิง
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4.4 เปตอง ครูชาย - หญิง, นักศึกษา กศน. ชาย - หญิง และ นักศึกษา กศน. คนพิการ
4.5 กรีฑา ผูบริหารชาย - หญิง, ครูชาย - หญิง, นักศึกษา กศน. ชาย – หญิง
4.6 กอลฟ บุคคลชาย A B C – บุคคลหญิง
ขอ 5. เอกสารประกอบการสมัครแขงขัน
5.1 บัญชีรายชื่อใหผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาค ลงนามรับรอง
5.2 สําเนาบัตรขาราชการ บัตรนักศึกษา กศน.
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5.4 นําบัตรขาราชการ บัตรนักศึกษา กศน. บัตรประจําตัวประชาชน อยางใดอยางหนึ่ง
มาแสดงในวันแขงขัน มิฉะนั้นหมดสิทธิลงแขงขัน
5.5 หากเปนนักศึกษาผูพิการ นําบัตรนักศึกษา กศน. หรือบัตรประจําตัวประชาชน
และสมุดประจําตัวคนพิการ หรือหนังสือรับรองความพิการมาแสดงในวันแขงขัน มิฉะนั้นหมดสิทธิลง
แขงขัน
ขอ 6. การยื่นหลักฐานการรับสมัคร
6.1 ใหสงเอกสารมาใหแลวเสร็จกอนวันที่ 10 กุมภาพันธ 2563 (ตามขอ 5.1 - 5.3)
6.2 สามารถเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาได ณ สนามที่แขงขัน กอนการแขงขันรอบแรกเริ่มขึ้น
โดยนักกีฬาที่จะเปลี่ยนรายชื่อตองมีเอกสารประกอบการสมัครแขงขัน (ตามขอ 5.1 - 5.5) มิฉะนั้นจะไมให
แขงขัน
ขอ 7. วันและสถานที่การแขงขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส 2563
ระหวางวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
7.1 ฟุตบอล จํานวน 3 สนาม (แขงขัน วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ 2563)
1) สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
(ใชแขงขันเฉพาะคูชิงชนะเลิศและคูพ ิเศษ)
2) สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3) สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7.2 วอลเลยบอล จํานวน 2 สนาม (แขงขัน วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ 2563)
1) ณ อาคารโรงยิม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
2) ณ อาคารโรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7.3 เซปกตะกรอ จํานวน 2 สนาม (แขงขัน วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ 2563)
ณ อาคารโรงยิม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
7.4 เปตอง จํานวน 10 สนาม (แขงขัน วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ 2563 )
ณ สนามเปตองสวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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7.5 กรีฑา จํานวน 1 สนาม (แขงขัน วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ 2563)
ณ. สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
7.6 กอลฟ จํานวน 1 สนาม (แขงขัน วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 )
เวลา 10.00 น เปนตนไป ณ สนามกอลฟ กองบิน 21 อุบลราชธานี
**ใหถือกําหนดโปรแกรมการแขงขันเปนหลัก โดยจะแจงโปรมแกรมการแขงขัน ให
ทราบตอไป
ขอ 8. การรักษามารยาท
8.1 ผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และนักกีฬาตองยอมรับการตัดสินของกรรมการ ในการ
แขงขันครั้งนั้นๆ ทุกกรณี
8.2 ตลอดเวลาการแขงขันผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และนักกีฬาตองประพฤติตนใหสมกับเปน
เจาหนาที่และนักกีฬาที่ดีตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.3 ทีมใดไมมาทําการแขงขันตามกําหนด วัน เวลา ในกําหนดการแขงขันโดยไมแจง
ใหคณะกรรมการทราบ ถือวาหมดสิทธิ์ในการแขงขันครั้งนั้น
8.4 ในการแขง ขันนัก กีฬาตองไปรายงานตัวตอเจาหน าที่จัดการแขง ขันกอนเวลา
เริ่มทําการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที
8.5 การมาแขงขัน นักกีฬาทีมใดหรือคนใดไมพรอมที่จะลงสนามแขงขัน และเลย
กําหนดเวลา เริ่มการแขงขันไปแลว 10 นาที ใหปรับเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
8.6 ในวันแขงขันนักกีฬาผูใด จะไมลงสนามแขงขัน และออกจากการแขงขันในขณะ
การแขงขันกําลังดําเนินอยูถือเปนการผิดมารยาทนักกีฬาอยางรายแรงใหปรับทีมนั้นหรือคนนั้นเปน
แพในการแขงขันครั้งนั้น
ขอ 9. การประทวง
9.1 การประทวงคุณ สมบัตินั ก กี ฬา ให ยื่น ประทว งเป นลายลัก ษณอั ก ษรกอ นลง
สนามแขงขันโดยผูควบคุมทีม
9.2 คําประทวงตองมีขอความชัดเจนและมีพยานหลักฐานประกอบครบถวน ถาหาก
ไมมีพยานหลักฐานประกอบ จะไมรับคําประทวง
9.3 การประทวงผลการแขงขันตองยื่นประทวงภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต การแขงขันครั้ง
นั้นไดสิ้นสุด (กรณีประทวง ใหผูควบคุมทีมเปนผูมีสิทธิ์ประทวง โดยกรรมการตัดสินแลวใหถือเปนที่สิ้นสุด)
9.4 การประทวงทุกกรณี ไมมีผลยอนหลังในรอบที่ผานมาแตจ ะมีผ ลกับ ทีมที่เ ขา
แขงขันในรอบที่มีการประทวงนั้น
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ขอ 10. ระเบียบการแขงขันฟุตบอล
10.1 ประเภทการแขงขัน
1) ฟุตบอลครูชาย
2) ฟุตบอลนักศึกษาชาย
10.2 จํานวนนักกีฬา ใหสงนักกีฬาสมัครเขาแขงขันไดทีมละไมเกิน 23 คน
10.3 ใหมีเจาหนาที่ได 5-9 คน
1) ผูจัดการทีม 1 คน
2) ผูชวยผูจัดการทีม 1 คน
3) ผูฝกสอน 1 คน
4) ผูชวยผูฝกสอน 1 คน
5) เจาหนาที่ทีม 1-5 คน
10.4 คุณสมบัตินักกีฬา และการลงทําการแขงขัน
การเปลี่ยนตัวผูเลน ตลอดเวลาการแขงขันใหเปลี่ยนตัวผูเลนไดไมเกิน 7 คน
10.5 กติกาการแขงขัน
ใชกติกาการแขงขันฟุตบอล ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (ฟฟา) ซึ่งทางสมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทยไดประกาศใชแลว
10.6 แตละทีมตองมีชุดการแขงขันอยางนอยทีมละ 1 ชุด ถาทั้ง 2 ทีม มีชุดแขงขันสี
เหมือนกันใหทีมเยือนเปลี่ยนชุดแขงขัน (ใหทีมชื่อหลังตามตารางกําหนดการแขงขันเปนผูเปลี่ยนชุด
แขงขัน)
10.7 วิธีการจัดการแขงขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแขงขันแบบแพคัดออก
กําหนดเวลาการแขงขันแบงออกเปน 2 ครึ่งๆ ละ 35 นาที พักระหวางครึ่งไมเกิน 10 นาที ถาเสมอ
กันใหเตะลูกโทษตัดสิน
10.8 ทีมที่ผิดระเบียบการแขงขัน และไมพรอมจะแขงขัน
1) ตองจัดทีมไปแขงขันตามโปรแกรมที่คณะกรรมการกําหนด ทีมใดที่ไมมา
แขงขันหรือมาถึงสนามแลว เจตนาที่ไมลงแขงขันหรือมีผูเลนแขงขันลงสนามไมครบ 7 คน ใหปรับทีม
นั้นเปนแพ หรือทีมไมพรอมที่จะลงสนามทั้งสองทีมใหปรับเปนแพทั้งคู
2) ทีมใดเจตนาผละออกจากการแขงขันในขณะกําลังดําเนินการอยู หรือเจตนาที่
จะไมทําการแขงขันตอไปจนครบกําหนดเวลาการแขงขัน ขาดวินัย และความเรียบรอยในการแขงขัน
หรือเลนรุนแรงเกิดเหตุถือวาทีมนั้นผิดมารยาทอยางรายแรง
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3) ผูเลนแตละทีมตองติดหมายเลขประจําตัวดานหลังเสื้อ และดานหนา เสื้อ
ดานซายใหมองเห็นชัดเจน และตรงกับบัญชีรายชื่อนักกีฬา ผูใดฝาฝนไมมีสิทธิ์ลงแขงขันเด็ดขาดหาก
ทั้งสองทีมเสื้อสีคลายกัน ใหชื่อทีมที่อยูดานหลังของคูโปรแกรมคูนั้นเปนทีมที่เปลี่ยนใสเสื้อกลาง ของ
ฝายจัดการแขงขันหรือทีมจะจัดหามา กรณีเสื้อกลางอาจจะใสหมายเลขไมตรงกับทะเบียนรายชื่อก็ได
แตจะตองแจงหมายเลขกับ ฝายทะเบียนหรือผูตัดสินที่ 4 ทราบ เพื่อลงบันทึกกอนลงทําการแขงขัน
4) แตละทีมตองสงรายชื่อนักกีฬากอนถึงเวลาแขงขันไมนอยกวา 15 นาที ลง
ลายมือชื่อ และหมายเลขเสื้อใหถูก ตองตรงกับ รายชื่อนัก กีฬาในใบสมัครเทานั้น ไมมีขอยกเวน
นอกจากผูรักษาประตูที่สีเสื้อคลายกับผูเลน (ฝายจัดการแขงขันและผูตัดสินจะอนุญาตใหเปลี่ยนเสื้อ
โดยอาจจะไมมีชื่อทีมหรือหมายเลขเพื่อลงทําการแขงขัน)
5) ระหวางการแขงขัน หามผูเลนสํารองเขาไปในสนามโดยเด็ดขาดยกเวนเมื่อมี
การเปลี่ยนตัวหากฝาฝนจะมีโทษอยางนอยใบเหลือง 1 ครั้ง
10.9 เครื่องแตงกาย ชุดแขงขัน
1) ชุดแขงขันประกอบดวย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเทา และรองเทา ชายเสือ้
ตองอยูภายในกางเกง
2) ผูเลนที่เปนหัวหนาทีมตองมีปลอกแขนกัปตันทีมอยางชัดเจน และตองนํามาเอง
ขอ 11. ระเบียบการแขงขันวอลเลยบอล
11.1 ประเภทการแขงขัน
1) วอลเลยบอลครูชาย
2) วอลเลยบอลครูหญิง
3) วอลเลยบอลนักศึกษาชาย
4) วอลเลยบอลนักศึกษาหญิง
11.2 จํานวนนักกีฬา ใหสงนักกีฬาสมัครเขาแขงขันไดทีมละไมเกิน 12 คน
11.3 ใหมีเจาหนาที่ได 5-9 คน ประกอบดวย
1) ผูจัดการทีม 1 คน
2) ผูชวยผูจัดการทีม 1 คน
3) ผูฝกสอน 1 คน
4) ผูชวยผูฝกสอน 1 คน
5) เจาหนาที่ทีม 1-5 คน
11.4 กติกาการแขงขัน
ใชกติกาการแขงขันวอลเลยบอลของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคม
วอลเลยบอลแหงประเทศไทยใหการรับรองและใชอยูในปจจุบัน
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11.5 เครื่องแตงกาย ชุดแขงขัน
1) ผูเลนตองใชอุปกรณสําหรับเลนกีฬาวอลเลยบอล ไมอนุญาตใหใชอุปกรณ ที่
ชวยเรงความเร็ว หรือเพิ่มความสูง เพื่อการเคลื่อนไหวของผูเ ลนหรือสรางความไดเปรียบที่ไมเปน
ธรรม หรืออาจกออันตรายแกตัวเองหรือผูเ ลนอื่น
2) ชุดแขงขันประกอบดวย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเทา และรองเทาพื้นยางไมมี
เสน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของรางกาย ชายเสื้อตองอยูภายในกางเกง
3) ชุดผูเลนของทั้งทีมตองมีสีและลายเดียวกัน และตองมีหมายเลข 1 ถึง 20 โดย
สีของหมายเลขตองตัดกับสีของเสื้อ
4) ตองติดหมายเลขปลายขากางเกง กลางอก และกลางหลังเสื้อดวยสีของ
หมายเลขที่ตัดกับเสื้อและกางเกงอยางชัดเจน
11.6 วิธีการจัดการแขงขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแขงขันแบบแพคัดออก
11.7 ความสูงของตาขายและลูกวอลเลยบอล
1) ทีมหญิง ตาขายสูง 2.20 เมตร
2) ทีมชาย ตาขายสูง 2.38 เมตร
11.8 การไดคะแนน การชนะในแตละเซต และการชนะในแตละนัด
1) การชนะในแตละเชต ทีมที่ทําได 25 คะแนนกอน (ยกเวนเซตตัดสิน) และมี
คะแนนนําทีมตรงขามอยางนอยที่สุด 2 คะแนน จะเปนทีมที่ชนะการแขงขันในเซตนั้น ถาทําได 24
คะแนนเทากัน จะแขงขันตอไปจนกวาทีมใดทีมหนึ่งทําคะแนนนําอีกทีมหนึ่งอยางนอยสุด 2 คะแนน
(26 - 24, 27 - 25,....)
2) การชนะการแขงขันแตละนัด ทีมที่ทําได 2 เซต เปนทีมที่ชนะการแขงขัน
(2 ใน 3 เซต)
3) ในกรณีที่ทําไดเซตเทากัน 1 : 1 การแขงขันเซตตัดสิน (เซตที่ 3) จะแขงขันกัน
15 คะแนน และตองมีคะแนนนําอีกทีมหนึ่ง อยางนอยสุด 2 คะแนน
4) ถาทีมปฏิเสธที่จะแขงขัน หลังจากไดรับแจงใหแขงขันตอ ทีมนั้นจะถูก แจงวา
ผิดระเบียบการแขงขัน และปรับแพในการแขงขันนัดนั้น ดวยผลการแขงขัน 0 : 2 เซต และคะแนน
0 : 25 ในแตละเซต
5) หลักเกณฑการนับคะแนนมีดังนี้
ทีมชนะ
ได 3 คะแนน
ทีมแพ
ได 1 คะแนน
ทีมที่ไมแขงขัน ได 0 คะแนน
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ขอ 12. ระเบียบการแขงขันเซปกตะกรอ
12.1 ประเภทการแขงขัน
1) เซปกตะกรอครูชาย
2) เซปกตะกรอครูหญิง
3) เซปกตะกรอนักศึกษาชาย
4) เซปกตะกรอนักศึกษาหญิง
12.2 จํานวนนักกีฬา ใหสงนักกีฬาสมัครเขาแขงขันไดทีมละไมเกิน 5 คน
12.3 ใหมีเจาหนาที่ได 5 คน ประกอบดวย
1) ผูจัดการทีม 1 คน
2) ผูชวยผูจัดการทีม 1 คน
3) ผูฝกสอน 1 คน
4) ผูชวยผูฝกสอน 1 คน
5) เจาหนาที่ทีม 1 คน
12.4 กติกาการแขงขัน
ใชกติกาสากลของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติประกาศใช และสมาคมตะกรอ
แหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน หากกรณีอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในกติกา เปนหนาที่ของผูตัดสิน และ
ฝายจัดการแขงขัน จะตองขอความรวมมือจากคณะกรรมการชี้ขาดของการแขงขันครั้งนั้น เพื่อพิจารณา
ตัดสินชี้ขาดตามสมควรแกกรณีการชี้ขาดของคณะกรรมการผูตัดสินชี้ขาด ถือเปนการสิ้นสุด
12.5 เครื่องแตงกาย ชุดแขงขัน
1) ผูเลนตองใชอุปกรณสําหรับเลนกีฬาเซปกตะกรอ ไมอนุญาตใหใชอุปกรณ
ที่ชวยเรงความเร็ว หรือเพิ่มความสูง เพือ่ การเคลื่อนไหวของผูเลน หรือสรางความไดเปรียบที่ไมเปน
ธรรม หรืออาจกออันตรายแกตัวเองหรือผูเ ลนอื่น
2) ชุดแขงขันประกอบดวย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเทาและรองเทาพื้นยางไมมี
เสน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของรางกาย ชายเสื้อตองอยูภายในกางเกง
3) ชุดผูเลนของทั้งทีมตองมีสีและลายเดียวกัน และตองมีหมายเลข 1 ถึง 36 โดย
สีของหมายเลขตองตัดกับสีของเสื้อ ซึ่งความสูงดานหลังไมนอยกวา 20 เซนติเมตร
4) หมายเลขดานหนาและปลายกางเกงตองสูงอยางนอย 10 เซนติเมตร
5) ตองติดหมายเลขปลายขากางเกง กลางอก และกลางหลังเสื้อดวยสีของ
หมายเลขที่ตัดกับเสื้อและกางเกงอยางชัดเจน
12.6 วิธีการจัดการแขงขัน
รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ แขงขันแบบแพคัดออก
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12.7 ความสูงของตาขายและลูกตะกรอ
12.7.1 ทีมหญิง
ตาขายสูง 2.20 เมตร
12.7.2 ทีมชาย
ตาขายสูง 2.38 เมตร
12.8 ทีมเดี่ยว
1) ทีมเดี่ยวแตละทีม ประกอบดวยผูเลน 3 คน ทุกคนตองมีรายชื่อปรากฏตามหลักฐาน
2) กอนเริ่มการแขงขันตองมีผูเลนปรากฏตัวในสนามอยางนอย 3 คน
12.9 ทีมที่ผิดระเบียบการแขงขันและไมพรอมจะแขงขัน
1) ถาทีมปฏิเสธทีจ่ ะแขงขันหลังจากไดรับแจงใหแขงขันตอทีมนั้นจะถูกแจงวา
ผิดระเบียบการแขงขัน และปรับแพในการแขงขันนัดนั้น ดวยผลการแขงขัน 0 : 2 เซต คะแนน 0 : 17
ในแตละเซต
2) ทีมที่ไมปรากฏตัว ณ สนามแขงขันตามเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุผล อัน
สมควร ถือวาผิดระเบียบการแขงขัน
12.10 การไดคะแนน การชนะในแตละเซต และการชนะในแตละนัด
1) การชนะการแขงขันแตละนัด รอบแรกทีมที่ได 2 เซต เปนทีมที่ชนะการแขงขัน
(2 ใน 3 เซต)
2) การเสิรฟ ใหฝายเริ่มตนเสิรฟกอน 3 แตมแลวเปลี่ยนเสิรฟไปจนจบเกม และ
ไมวาฝายเสิรฟหรือฝายรับก็ตาม เมื่อมีการกระทําผิดกติกาขึน้ (Faule) ฝายตรงขามจะไดคะแนนทันที
และฝายที่ไดรับคะแนนจะเปนฝายเสิรฟ 3 ลูก แลวเปลี่ยนเสิรฟ 3 แตม ไปจนจบเกม เมื่อจบเกมให
เปลี่ยนใหฝายตรงขามเสิรฟ ไมวาทีมนั้นเปนฝายแพหรือชนะ สวนการแขงขันในเซตสุดทายจะใช
วิธีการเสี่ยง
3) ทีมที่ชนะการแขงขันในแตละเซต คะแนนจะตองได 15 คะแนน แตถาคะแนน
เทากัน 14 คะแนน ผูชนะจะตองมีคะแนนตางกัน 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดไมเกิน 17 คะแนน
4) การขอเวลานอกสามารถขอเวลานอกไดเซตละ 1 ครั้ง
5) การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนตัวไดเซตละ 2 ครั้ง ซ้ํากันก็ได
6) หลักเกณฑการนับคะแนนมีดังนี้
ทีมชนะ
ได 2 คะแนน
ทีมแพ
ได 1 คะแนน
ทีมที่ไมแขงขัน ได 0 คะแนน
ขอ 13. ระเบียบการแขงขันเปตอง
13.1 ประเภทการแขงขัน
1) เปตองครูชาย
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2) เปตองครูหญิง
3) เปตองนักศึกษาชาย
4) เปตองนักศึกษาหญิง
5) เปตองนักศึกษาทีมผสม (ผูพิการ)
13.2 จํานวนนักกีฬา ใหสงนักกีฬาสมัครเขาแขงขันประเภททีม 3 คน สงรายชื่อไดไม
เกิน 5 คน
13.3 ใหมีเจาหนาที่ได 5-7 คน ประกอบดวย
1) ผูจัดการทีม 1 คน
2) ผูชวยผูจัดการทีม 1 คน
3) ผูฝกสอน 1 คน
4) ผูชวยผูฝกสอน 1 คน
5) เจาหนาที่ทีม 1-3 คน
13.4 อุปกรณการแขงขัน
1) ลูกเปตอง เปนลูกทรงกลม ทําดวยโลหะ มีเครื่องหมายของโรงงานผูผลิต
ตัวเลขแสดงน้ําหนัก และเลขรหัสปรากฎอยูบนลูกอยางชัดเจน และควรเปนลูกที่ไดรับการรับรองจาก
สหพันธเปตองนานาชาติ และสมาคมเปตองแหงประเทศไทยในพระราชูปถัม ภสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี
2) ลูกเปตองใหนักกีฬาเปนฝายจัดหามาเองในการแขงขัน
13.5 กติกาการแขงขัน
ใชกติกาสากลของสหพันธเปตองแหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน หากกรณีอื่น
ใดที่มิไดกําหนดไวในกติกานี้ เปนหนาที่ของผูตัดสิน และฝายจัดการแขงขัน จะตองขอความรวมมือ
จากคณะกรรมการชี้ขาดของการแขงขันครั้งนั้น เพือ่ พิจารณาตัดสินชี้ขาดตามสมควรแกกรณี
(คณะกรรมการชี้ขาด ประกอบดวย กรรมการ 3 คน หรือ 5 คน การชี้ขาดของคณะกรรมการผูตัดสิน
ชี้ขาดถือเปนการสิ้นสุด ในกรณีมีเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการผูตัดสินชี้ขาด เปนผูชี้ขาด
13.6 เครื่องแตงกาย ชุดแขงขัน
1) เสื้อแขงขันประเภททีมจะตองเหมือนกัน ทั้งสีเสื้อ ลวดลาย
2) ขอความรวมมือใหใสกางเกงวอรมหรือกางเกงสแลคในการแขงขัน
13.7 วิธีจัดการแขงขัน
1) รอบแรก ใชการแขงขันแบบพบกันหมดใชคะแนน 11 คะแนน
(ทีมลําดับ 1 - 4 เขารอบรองชนะเลิศ)
2) รอบรองชนะเลิศ ใชการแขงขันประกบคูแพคัดออกใชคะแนน 13 คะแนน
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คูที่ 1
ทีมลําดับที่ 1 พบ ทีมลําดับที่ 4
คูที่ 2
ทีมลําดับที่ 2 พบ ทีมลําดับที่ 3
3) รอบชิงชนะเลิศ ใชคะแนน 13 คะแนน
คูชิงที่ 3
ทีมที่แพ คูที่ 1 พบ ทีมที่แพ คูที่ 2
คูชิงชนะเลิศ ทีมที่ชนะ คูที่ 1 พบ ทีมที่ชนะ คูที่ 2
4) การเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนไดเกมละ 1 ครั้ง
13.7. การนับแตม (กรณีคะแนนเทากันในรอบแขงขันแบบพบกันหมดทุกทีม)
การแขงขันเปตองในรูปแบบพบกันหมด ทีมใดชนะ ในแตละครั้ง จะไดคะแนนรวม 1 คะแนน ทีมแพ
ไมไดคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันครบทุกครั้ง ทีมใดมี คะแนนรวมมากกวา จะไดอันดับที่ดีกวา
ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน แตถากรณีคะแนนรวมเทากัน ใหดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี้
1) ใหดูผลการแขงขันของคูกรณีที่มีคะแนนเทากัน โดยทีมใดที่ชนะทีมคูกรณีใน
แตละครั้งให 1 คะแนน ทีมใดแพทีมคูกรณีในแตละครั้ง ไมไดคะแนน ทีมใดมีคะแนนมากกวา จะได
อันดับที่ดีกวา ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน ถายังเทากัน
2) ใหดูผลคะแนนการแขงขันที่พบกันของคูกรณี โดยนําคะแนนการแขงขันที่พบ
กันของคูกรณีคะแนนไดทั้งหมดตั้ง ลบดัวยคะแนนเสีย ทีมใดมีคะแนนมากวา จะไดอันดับ ที่ดีกวา
ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน ถายังเทากัน
3) ใหดูผลคะแนนการแขงขันที่พบกันทุกทีม โดยนําคะแนนไดทั้งหมดตั้ง ลบดวย
คะแนนเสียทั้งหมด ทีมใดมีคะแนนมากวา จะไดอันดับที่ดีกวา ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน ถายัง
เทากัน
4) ใหดูเฉพาะคะแนนบวกทั้งหมดที่ไดจากการแขงขัน โดยนําผลคะแนนเฉพาะ
เกมสที่ชนะทีมตางๆ (เกมสที่แพไมนํามาคิด) นําคะแนนไดทั้งหมดตั้ง ลบดวยคะแนนเสียทั้งหมด ทีม
ใดมีคะแนนบวกมากกวา จะไดอันดับที่ดีกวา ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน ถายังเทากัน
5) ใหแขงขันกัน 1 เที่ยว ทีมใดไดคะแนน จะไดอันดับที่ดีกวา
ขอ 14. ระเบียบการแขงขันกรีฑา
ประเภทการแขงขัน
14.1 ผูบริหาร
14.1.1 วิ่ง 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.1.2 วิ่ง 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
14.1.3 วิ่ง 200 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.1.4 วิ่ง 200 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
14.1.5 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
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14.1.6 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
รายการที่ 14.1.1 – 14.1.6 นักกีฬาประกอบดวย รองเลขาธิการ กศน., ผูเชียวชาญ ผอ.กลุม/ศูนย
สวนกลาง, ผอ.และรอง ผอ.สถาบั น กศน.ภาค, ผอ.และรอง ผอ. กศน.จั งหวัด/กทม., ผอ.และรอง ผอ.
สถานศึกษาขึ้นตรง
14.1.7 วิ่ง 200 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.1.8 วิ่ง 200 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
14.1.9 วิ่ง 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.1.10 วิ่ง 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
14.1.11 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
14.1.12 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
รายการที่ 14.1.7 – 14.1.12 นักกีฬาประกอบดวย ผอ. กศน.อําเภอ/เขต
14.2 ครู
14.2.1 วิ่ง 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.2.2 วิ่ง 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
14.2.3 วิ่ง 200 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.2.4 วิ่ง 200 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
14.2.5 วิง่ 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.2.6 วิ่ง 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
14.2.7 วิ่ง 800 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.2.8 วิ่ง 800 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
14.2.9 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
14.2.10 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
14.2.11 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
14.2.12 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
14.3 นักศึกษา กศน.
14.3.1 วิ่ง 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.3.2 วิ่ง 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
14.3.3 วิ่ง 200 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.3.4 วิ่ง 200 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
14.3.5 วิ่ง 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.3.6 วิ่ง 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
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14.3.7 วิ่ง 800 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
14.3.8 วิ่ง 800 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
14.3.9 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย
ภาคละ 3 คน
14.3.10 วิ่ง 1,500 เมตร หญิง
ภาคละ 3 คน
14.3.11 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
14.3.12 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
14.3.13 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
14.3.14 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
14.4 ใหมีเจาหนาที่ไดประเภทผูบริหาร,ครู,นักศึกษา กศน. ประเภทละ 10-18 คน
ประกอบดวย
14.4.1 ผูจัดการทีม 2 คน
14.4.2 ผูชวยผูจัดการทีม 2 คน
14.4.3 ผูฝกสอน 2 คน
14.4.4 ผูชวยผูฝกสอน 2 คน
14.4.5 เจาหนาที่ทีม 2-10 คน
14.5 กติกาการแขงขัน
1) กติกาการแขงขัน นอกจากที่มีระบุไวในระเบียบนี้แลว ใหใชกติกาของสหพันธ
กรีฑาสมัครเลนนานาชาติ ซึ่งกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสมาคมกรีฑ า
สมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภใชอยูในปจจุบัน
2) กําหนดการแขงขันแตละประเภท แตละระยะในวันหนึ่งๆ เวลาการแขงขัน
อาจใกลเคียงกัน นักกีฬาเขาแขงขันหลายประเภทหรือหลายระยะ จะตองรับผิดชอบและสงนักกีฬา
เขาแขงขันใหทันตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว
3) ในวันแขงขัน เจาหนาที่ผูควบคุมนักกีฬาตองเปนผูนํานักกีฬาที่จะเขาแขงขัน
ไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ผูตัดสินแผนกทะเบียน กอนการแขงขัน 30 นาที โดยเจาหนาที่ ผูตัดสิน
ทะเบียน จะประกาศเรียกกอนหมดเวลาประมาณ 10 นาทีของแตละประเภท และเมื่อรายงานตัวแลว
ตองเขาไป อยูในที่กําหนดไวเพื่อการตรวจสอบตอไป
4) นักกีฬาคนใดไมมารายงานตัว หรือมาไมทันรายงานตัวตามเวลาทีก่ ําหนด
แขงขันจะถือวาสละสิทธิ์ การแขงขันในประเภทนั้น และไมมีสิทธิล์ งแขงขันในประเภทอื่นๆ อีก
ยกเวนกรณีที่นกั กีฬากําลังแขงขันประเภทอื่น ใหผจู ัดการทีมหรือผูฝ กสอนรายงานตัวแทนได แต
นักกีฬาตองรับผิดชอบตอการแขงขันนั้นๆ ใหทันกําหนดเวลา
5) นักกีฬาทุกคนตองแสดงบัตรขาราชการ/บัตรนักศึกษา กศน./บัตรประจําตัว
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ประชาชนแลวแตกรณี ตอฝายเรียกตัวนักกีฬาทุกครั้งกอน ที่จะลงทําการแขงขัน
ขอ 15. ระเบียบการแขงขันกอลฟ
15.1 กําหนดการแขงขันวันที่ 18 และ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.00 น.
เปนตนไป (สามารถเลือกวันแขงขันไดเพียงวันเดียว)
15.2 สถานที่แขงขัน สนามกอลฟ กองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
15.3 ประเภทการแขงขันแบงเปน 5 ประเภท
1) ประเภทบุคคล ชาย A
2) ประเภทบุคคล ชาย B
3) ประเภทบุคคล ชาย C
4) ประเภทบุคคล หญิง
5) ประเภทอาวุโส
15.4 คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
1) ตองเปนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงาน กศน.
2) เปนขาราชการบํานาญในสังกัดสํานักงาน กศน.
15.5 กฎการแขงขัน
1) ใชกฎขอบังคับในการแขงขันของ R & A รวมกับกฎขอบังคับกีฬากอลฟและ
เงื่อนไขการแขงขันของ สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ฉบับปจจุบัน
2) ใชกฎสนามสนามสนามกอลฟ กองบิน 21
3) ใชกฎซึง่ กําหนดโดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน
15.6 การตัดสิน
ทําการแขงขันแบบ 36 System เพื่อจัดนักกีฬาเขา Fight A - B - C
Fight A Handicap 0 – 15
Fight B Handicap 16 – 25
Fight C Handicap 26 – 36
ผูทําคะแนนรวมนอยที่สุดในแตละ Fight เปนผูชนะ ในกรณีเสมอกันใหนับแตมตัดสิน
ตั้งแตหลุม 18 ยอนกลับมา จนกวาจะไดผูชนะ
ในกรณีไมมีผูทํา Handicap ถึง Fight A ใหเลื่อนผูมี Handicap ใน Fight ถัดไป
ขึ้นมา การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนขอยุติ

******************************
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ระเบียบและกติกาการแขงขันฟุตบอล
กีฬา กศน.เกมส ครั้งที่ 5
************************************
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา วาดวยการจัดการ
แขงขันฟุตบอล ตามระเบียบการแขงขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5 จัดวางระเบียบและกติกา
ไวดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแขงขัน 2 ประเภท
2.1 ฟุตบอลครูชาย
2.2 ฟุตบอลนักศึกษาชาย
3. คุณสมบัติของนักกีฬา
ตามระเบียบการแขงขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5 ขอ 3.
4. จํานวนนักกีฬาที่สงเขาแขงขัน
4.1 จํานวนนักกีฬา ใหสงนักกีฬาสมัครเขาแขงขันไดทีมละไมเกิน 23 คน
4.2 ใหมีเจาหนาที่ได 5-9 คน ประกอบดวย
4.2.1 ผูจัดการทีม 1 คน
4.2.2 ผูชวยผูจัดการทีม 1 คน
4.2.3 ผูฝกสอน 1 คน
4.2.4 ผูชวยผูฝกสอน 1 คน
4.2.5 เจาหนาที่ทีม 1-5 คน
5. การดําเนินการแขงขัน
5.1 กติกาการแขงขันใชกติกาการแขงขันฟุตบอล ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ
(ฟฟา) ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยไดประกาศใชแลว
5.2 การเปลี่ยนตัวผูเลน ตลอดเวลาการแขงขันใหเปลี่ยนตัวผูเลนไดไมเกิน 7 คน
5.3 แตละทีมตองมีชุดการแขงขันอยางนอยทีมละ 1 ชุด ถาทั้ง 2 ทีม มีชุดแขงขันสี
เหมือนกันใหทีมเยือนเปลี่ยนชุดแขงขัน (ใหทีมชื่อหลังตามตารางกําหนดการแขงขันเปนผูเปลี่ยนชุด
แขงขัน)
5.4 วิธีการจัดการแขงขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแขงขันแบบแพคัดออก
กําหนดเวลาการแขงขันแบงออกเปน 2 ครึง่ ๆ ละ 35 นาที พักระหวางครึ่งไมเกิน 10 นาที ถาเสมอกันใหเตะลูกโทษ
ตัดสิน
5.5 ทีมที่ผิดระเบียบการแขงขัน และไมพรอมจะแขงขัน
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5.5.1 ตองจัดทีมไปแขงขันตามโปรแกรมที่คณะกรรมการกําหนด ทีมใดที่ไมมา
แขงขันหรือมาถึงสนามแลว เจตนาที่ไมลงแขงขันหรือมีผูเลนแขงขันลงสนามไมครบ 7 คน ใหปรับทีม
นั้นเปนแพ หรือทีมไมพรอมที่จะลงสนามทั้งสองทีมใหปรับเปนแพทั้งคู
5.5.2 ทีม ใดเจตนาผละออกจากการแขง ขันในขณะกําลังดําเนินการอยู หรือ
เจตนาที่จะไมทําการแขงขันตอไปจนครบกําหนดเวลาการแขงขัน ขาดวินัย และความเรียบรอยในการ
แขงขันหรือเลนรุนแรงเกิดเหตุถือวาทีมนั้น ผิดมารยาทอยางรายแรง
5.5.3 ผูเลนแตละทีมตองติดหมายเลขประจําตัวดานหลังเสื้อ และดานหนา เสื้อ
ดานซายใหมองเห็นชัดเจน และตรงกับบัญชีร ายชื่อนักกีฬา ผูใดฝาฝนไม มีสิทธิ์ลงแขงขันเด็ดขาด
หากทั้งสองทีมเสื้อสีคลายกัน ใหชื่อทีมที่อยูดานหลังของคูโปรแกรมคูนั้นเปนทีมที่เปลี่ยนใสเสื้อกลาง
ของฝายจัดการแขง ขัน หรือทีมจะจัดหามา กรณีเสื้อกลางอาจจะใสหมายเลขไมตรงกับทะเบียน
รายชือ่ ก็ได แตจะตองแจงหมายเลขกับฝายทะเบียนหรือผูตัดสินที่ 4 ทราบเพื่อลงบันทึกกอนลงทํา
การแขงขัน
5.5.4 แตละทีมตองสงรายชื่อนักกีฬากอนถึงเวลาแขงขันไมนอยกวา 15 นาที ลง
ลายมือชื่อ และหมายเลขเสื้อใหถูก ตองตรงกับ รายชื่อนัก กีฬาในใบสมัครเทานั้น ไมมีขอยกเวน
นอกจากผูรักษาประตูที่สีเสื้อคลายกับผูเลน (ฝายจัดการแขงขันและผูตัดสินจะอนุญาตใหเปลี่ยนเสื้อ
โดยอาจจะไมมีชื่อทีมหรือหมายเลข เพื่อลงทําการแขงขัน)
5.5.5 ระหวางการแขงขัน หามผูเลนสํารองเขาไปในสนามโดยเด็ดขาดยกเวนเมื่อ
มีการเปลี่ยนตัวหากฝาฝนจะมีโทษอยางนอยใบเหลือง 1 ครัง้
5.6 เครื่องแตงกาย ชุดแขงขัน
5.6.1 ชุดแขงขันประกอบดวย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเทา รองเทา และสนับ
แขง ชายเสื้อตองอยูภายในกางเกง
5.6.2 ผูเ ลนที่เ ปนหัวหนาทีม ตองมีป ลอกแขนกัป ตันทีม อยางชัดเจน และตอง
นํามาเอง
6. รางวัล
6.1 รางวัลชนะเลิศ
ไดรับเหรียญทอง และถวยรางวัล
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเหรียญเงิน และถวยรางวัล
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเหรียญทองแดง และถวยรางวัล
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ผังการแขงขันกีฬา กศน.เกมส ครั้งที่ 5
กีฬาฟุตบอล
ประเภทนักศึกษา (ชาย) ครู (ชาย)
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5
กีฬาฟุตบอล
************************************************************************************
ประเภท ครู (ชาย)
สนามแขงขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สนามที่ 4)
ประเภท ผล รอบการ
แขงขัน
19 ก.พ. 2563 1 09.00 น. ภาคเหนือ VS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูชาย
รอบแรก
2 11.00 น. ภาคกลาง VS ภาคใต
3 14.00 น. ทีมชนะคูที่ 1 VS ภาคตะวันออก
วันที่

คู

เวลา

คูแขงขัน

20 ก.พ. 2563 1 09.00 น. ทีมแพคูที่ 2 VS ทีมแพคทู ี่ 3

ชิงที่ 3

ผลการแขงขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามแขงขัน
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5
กีฬาฟุตบอล
ระหวางวันที่ 19-21 กุมภาพันธ 2563
***********************************************************************************
ประเภท นักศึกษา (ชาย)
สนามแขงขัน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (สนามที่ 7)
ว/ด/ป

คู

เวลา

คูแขงขัน

ประเภท ผล รอบการ
แขงขัน
นักศึกษา
รอบแรก

19 ก.พ. 2563 1 09.00 น. ภาคตะวันออก VS ภาคกลาง
2 11.00 น. ภาคเหนือ VS ภาคใต
3 14.00 น. ทีมชนะคูที่ 1 VS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชิงที่ 3
20 ก.พ.2563 1 09.00 น. ทีมแพคูที่ 2 VS ทีมแพคูที่ 3
ชิงชนะเลิศ
2 10.30 น. ทีมชนะคูที่ 2 VS ทีมชนะคูที่ 3
ผลการแขงขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามแขงขัน
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5
กีฬาฟุตบอล
ระหวางวันที่ 19-21 กุมภาพันธ 2563
*****************************************************************************************
ประเภท ครู / ผูบริหาร
สนามแขงขัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (สนามที่ 1)
ว/ด/ป

คู

เวลา

คูแขงขัน

ประเภท

ผล

รอบการ
แขงขัน
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

21 ก.พ. 2563 1 13.00 น. ทีมชนะคูที่ 2 VS ทีมชนะคูที่ 3 ครู ชาย
2 14.30 น. ทีม ONIE UNITED VS
ผูบริหาร
ทีม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ผลการแขงขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามการแขงขัน
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ระเบียบและกติกาการแขงขันวอลเลยบอล
กีฬา กศน.เกมส ครั้งที่ 5
************************************
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา วาดวยการจัดการ
แขงขันวอลเลยบอล ตามระเบียบการแขงขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5 จัดวางระเบียบและ
กติกาไวดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแขงขัน 4 ประเภท
2.1 วอลเลยบอลครูชาย
2.2 วอลเลยบอลครูหญิง
2.3 วอลเลยบอลนักศึกษาชาย
2.4 วอลเลยบอลนักศึกษาหญิง
3. คุณสมบัติของนักกีฬา
ตามระเบียบการแขงขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5 ขอ 3.
4. จํานวนนักกีฬาที่สงเขาแขงขัน
4.1 จํานวนนักกีฬา ใหสงนักกีฬาสมัครเขาแขงขันไดทีมละไมเกิน 12 คน
4.2 ใหมีเจาหนาที่ได 5-9 คน ประกอบดวย
4.2.1 ผูจัดการทีม 1 คน
4.2.2 ผูชวยผูจดั การทีม 1 คน
4.2.3 ผูฝกสอน 1 คน
4.2.4 ผูชวยผูฝกสอน 1 คน
4.2.5 เจาหนาที่ทีม 1-5 คน
5. การดําเนินการแขงขัน
5.1 กติก าการแขง ขัน ใชก ติก าการแขงขันวอลเลยบ อลของสหพันธวอลเลยบ อล
นานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทยใหการรับรอง และใชอยูในปจจุบัน
5.2 เครื่องแตงกาย ชุดแขงขัน
5.2.1 ผูเลนตองใชอุปกรณสําหรับเลนกีฬาวอลเลยบอล ไมอนุญาตใหใชอุปกรณ ที่
ชวยเรง ความเร็ว หรือ เพิ่ม ความสูง เพื่อการเคลื่อนไหวของผูเ ลนหรือ สรางความไดเ ปรียบที่ไ ม
เปนธรรม หรืออาจกออันตรายแกตัวเองหรือผูเลนอื่น
5.2.2 ชุดแขงขันประกอบดวย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเทา และรองเทาพื้นยางไมมีเสน
ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของรางกาย ชายเสื้อตองอยูภายในกางเกง

26
5.2.3 ชุดผูเลนของทั้งทีมตองมีสีและลายเดียวกัน และตองมีหมายเลข 1 ถึง 20
โดยสีของหมายเลขตองตัดกับสีของเสื้อ
5.2.4 ตองติดหมายเลขปลายขากางเกง กลางอก และกลางหลัง เสื้อดวยสีของ
หมายเลขที่ตัดกับเสื้อและกางเกงอยางชัดเจน
5.3 วิธีการจัดการแขงขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแขงขันแบบแพคัดออก
5.4 ความสูงของตาขายและลูกวอลเลยบอล
5.4.1 ทีมหญิง
ตาขายสูง 2.20 เมตร
5.4.2 ทีมชาย
ตาขายสูง 2.38 เมตร
5.5 การไดคะแนน การชนะในแตละเซต และการชนะในแตละนัด
5.5.1 การชนะในแตละเชต ทีมที่ทําได 25 คะแนนกอน (ยกเวนเซตตัดสิน )
และมีคะแนนนําทีมตรงขามอยางนอยที่สุด 2 คะแนน จะเปนทีมที่ชนะการแขงขันในเซตนั้น ถาทําได
24 คะแนนเทากัน จะแขง ขัน ตอไปจนกวาทีม ใดทีม หนึ่ง ทําคะแนนนําอีก ทีม หนึ่ง อยางนอยสุ ด
2 คะแนน (26 - 24, 27 - 25,....)
5.5.2 การชนะการแขงขันแตละนัด ทีมที่ทําได 2 เซต เปนทีมที่ชนะการแขงขัน (2 ใน 3 เซต)
5.5.3 ในกรณีที่ทําไดเซตเทากัน 1:1 การแขงขันเซตตัดสิน (เซตที่ 3) จะแขงขันกัน
15 คะแนน และตองมีคะแนนนําอีกทีมหนึ่ง อยางนอยสุด 2 คะแนน
5.5.4 ถาทีมปฏิเสธที่จะแขงขัน หลังจากไดรับแจงใหแขงขันตอ ทีมนั้นจะถูก แจงวา
ผิดระเบียบการแขง ขัน และปรับ แพใ นการแขง ขันนัด นั้น ดวยผลการแขง ขัน 0 : 2 เซต และ
คะแนน 0 : 25 ในแตละเซต
5.5.5 หลักเกณฑการนับคะแนนมีดังนี้
ทีมชนะ
ได 3 คะแนน
ทีมแพ
ได 1 คะแนน
ทีมที่ไมแขงขัน ได 0 คะแนน
6. รางวัล
6.1 รางวัลชนะเลิศ
ไดรับเหรียญทอง และถวยรางวัล
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเหรียญเงิน และถวยรางวัล
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเหรียญทองแดง และถวยรางวัล
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ผังการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
ประเภทครู (ชาย/หญิง)

28
ประเภทนักศึกษา (ชาย/หญิง)
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5
กีฬาวอลเลยบอล
ระหวางวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2563
*****************************************************************************************
ประเภท ครู (ชาย/หญิง)
สนามแขงขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สนามที่ 5)
ว/ด/ป

คู

เวลา

คูแขงขัน

ประเภท ผล

รอบการ
แขงขัน

19 ก.พ. 2563 1 09.00 น. ภาคตะวันออก VS ตะวันออกเฉียงเหนือ ครู ชาย
2 10.00 น. ภาคกลาง VS ภาคใต
3 11.00 น. ทีมชนะคูที่ 1 VS ภาคเหนือ
4 13.00 น. ภาคเหนือ VS ภาคใต
ครู หญิง

20 ก.พ.2563

5
6

14.00 น.
15.00 น.

ภาคกลาง VS ตะวันออกเฉียงเหนือ

7
8
9
10

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.

ทีมแพคูที่ 5 VS ทีมแพคูที่ 6
ทีมแพคูที่ 2 VS ทีมแพคูที่ 3
ทีมชนะคูที่ 5 VS ทีมชนะคูที่ 6
ทีมชนะคูที่ 2 VS ทีมชนะคูที่ 3

ทีมชนะคูที่ 1 VS ภาคตะวันออก

ครู หญิง
ครู ชาย
ครู หญิง
ครู ชาย

ชิงที่ 3
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

ผลการแขงขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามแขงขัน
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ประเภท นักศึกษา (ชาย/หญิง)
สนามวอลเลยบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (สนามที่ 2)
ว/ด/ป
คู เวลา
คูแขงขัน
19 ก.พ. 2563 1 09.00 น. ภาคเหนือ VS
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 10.00 น. ภาคตะวันออก VS ภาคใต
3 11.00 น. ทีมชนะคูที่ 1 VS ภาคกลาง

ประเภท ผล
นักศึกษา
ชาย

หมายเหตุ

4 12.00 น. ภาคตะวันออก VSภาคกลาง
นักศึกษา
5 13.00 น. ภาคเหนือ VS ภาคใต
หญิง
6 14.00 น. ทีมชนะคูที่ 4 VS ตะวันออกเฉียงเหนือ
20 ก.พ.2563

7
8
9
10

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.

ทีมแพคูที่ 2 VS ทีมแพคูที่ 3
ทีมชนะคูที่ 2 VS ทีมชนะคูที่ 3
ทีมแพคูที่ 5 VS ทีมแพคูที่ 6
ทีมชนะคูที่ 5 VS ทีมชนะคูที่ 6

นักศึกษา
ชาย
นักศึกษา
หญิง

ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ

ผลการแขงขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามแขงขัน
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ระเบียบและกติกาการแขงขันเซปกตะกรอ
กีฬา กศน.เกมส ครั้งที่ 5
******************************************************************
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา วาดวยการจัดการ
แขงขันเซปกตะกรอ ตามระเบียบการแขงขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5 จัดวางระเบียบและ
กติกาไวดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแขงขัน 4 ประเภท
2.1 เซปกตะกรอครูชาย
2.2 เซปกตะกรอครูหญิง
2.3 เซปกตะกรอนักศึกษาชาย
2.4 เซปกตะกรอนักศึกษาหญิง
3. คุณสมบัติของนักกีฬา
ตามระเบียบการแขงขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5 ขอ 3.
4. จํานวนนักกีฬาที่สงเขาแขงขัน
4.1 จํานวนนักกีฬา ใหสงนักกีฬาสมัครเขาแขงขันไดทีมละไมเกิน 5 คน
4.2 ใหมีเจาหนาที่ได 5 คน ประกอบดวย
4.2.1 ผูจัดการทีม 1 คน
4.2.2 ผูชวยผูจัดการทีม 1 คน
4.2.3 ผูฝกสอน 1 คน
4.2.4 ผูชวยผูฝกสอน 1 คน
4.2.5 เจาหนาที่ทีม 1 คน
5. การดําเนินการแขงขัน
5.1 กติกาการแขงขัน ใชกติกาสากลของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติประกาศใช
และสมาคมตะกรอ แหงประเทศไทยใชอยูในปจ จุบัน หากกรณีอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในกติกา เปน
หนาที่ของผูตัดสิน และฝายจัดการแขงขัน จะตองขอความรวมมือจากคณะกรรมการชี้ขาดของการแขงขัน
ครั้งนั้น เพื่อพิจารณาตัดสินชี้ขาดตามสมควรแกกรณีการชี้ขาดของคณะกรรมการผูตัดสินชี้ขาด ถือเปน
การสิ้นสุด
5.2 เครื่องแตงกาย ชุดแขงขัน
5.2.1 ผูเลนตองใชอุปกรณสําหรับเลนกีฬาเซปกตะกรอ ไมอนุญาตใหใชอุปกรณ
ที่ชวยเรงความเร็ว หรือเพิ่มความสูง เพื่อการเคลื่อนไหวของผูเลน หรือสรางความไดเปรียบที่ไมเ ปน
ธรรม หรืออาจกออันตรายแกตัวเองหรือผูเลนอื่น
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5.2.2 ชุดแขงขันประกอบดวย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเทาและรองเทาพื้นยางไมมี
เสน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของรางกาย ชายเสื้อตองอยูภายในกางเกง
5.2.3 ชุดผูเลนของทั้งทีมตองมีสีและลายเดียวกัน และตอ งมีหมายเลข 1 ถึง 36
โดยสีของหมายเลขตองตัดกับสีของเสื้อ ซึ่งความสูงดานหลังไมนอยกวา 20 เซนติเมตร
5.2.4 หมายเลขดานหนาและปลายกางเกงตองสูงอยางนอย 10 เซนติเมตร
5.2.5 ตองติดหมายเลขปลายขากางเกง กลางอก และกลางหลัง เสื้อดวยสีของ
หมายเลขที่ตัดกับเสื้อและกางเกงอยางชัดเจน
5.3 วิธีการจัดการแขงขัน
รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ แขงขันแบบแพคัดออก
5.4 ความสูงของตาขายและลูกตะกรอ
5.4.1 ตาขาย ชาย สูง 1.55 เมตร / หญิง 1.45 เมตร
5.4.2 ลูกตะกรอ ชาย ใชตะกรอ MT 908 / หญิง ใชตะกรอ MT 904
5.5 ทีมเดี่ยว
5.5.1 ทีมเดี่ยวแตละทีม ประกอบดวยผูเลน 3-5 คน ทุกคนตองมีรายชื่อปรากฏตาม
หลักฐาน
5.5.2 กอนเริ่มการแขงขันตองมีผูเลนปรากฏตัวในสนามอยางนอย 3 คน
5.6 ทีมที่ผิดระเบียบการแขงขันและไมพรอมจะแขงขัน
5.6.1 ถาทีมปฏิเสธที่จะแขงขันหลังจากไดรับแจงใหแขงขันตอทีมนั้นจะถูกแจงวา
ผิดระเบียบการแขงขัน และปรับแพในการแขงขันนัดนั้น ดวยผลการแขงขัน 0 : 2 เซต คะแนน 0 :
21 ในแตละเซต
5.6.2 ทีมที่ไมปรากฏตัว ณ สนามแขงขันตามเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุผล อัน
สมควร ถือวาผิดระเบียบการแขงขัน
5.7 การไดคะแนน การชนะในแตละเซต และการชนะในแตละนัด
5.7.1 การชนะการแขงขันแตละนัด รอบแรกทีมที่ได 2 เซต เปนทีมที่ชนะการ
แขงขัน (2 ใน 3 เซต)
5.7.2 การเสิรฟ ใหฝายเริ่มตนเสิรฟกอน 3 แตมแลวเปลี่ยนเสิรฟไปจนจบเกม
และไมวาฝายเสิรฟหรือฝายรับก็ตาม เมื่อมีการกระทําผิดกติกาขึ้น (Faule) ฝายตรงขามจะไดคะแนน
ทันที และฝายที่ไดรับคะแนนจะเปนฝายเสริ์ฟ 3 ลูก แลวเปลี่ยนเสิรฟ 3 แตม ไปจนจบเกม เมื่อจบ
เกมใหเปลี่ยนใหฝายตรงขามเสิรฟ ไมวาทีมนั้นเปนฝายแพหรือชนะ สวนการแขงขันในเซตสุดทายจะ
ใชวิธีการเสีย่ ง
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5.7.3 ทีมที่ชนะการแขงขันในแตละเซต คะแนนจะตองได 21 คะแนน แตถา
คะแนนเทากัน 20 คะแนน ผูชนะจะตองมีคะแนนตางกัน 2 คะแนน และคะแนนสูง สุดไมเ กิน 25
คะแนน
5.8 การขอเวลานอกสามารถขอเวลานอกไดเซตละ 1 ครั้ง
5.9 การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนตัวไดเซตละ 2 ครั้ง ซ้ํากันก็ได
5.10 หลักเกณฑการนับคะแนนมีดังนี้
ทีมชนะ
ได 2 คะแนน
ทีมแพ
ได 1 คะแนน
ทีมที่ไมแขงขัน ได 0 คะแนน
6. รางวัล
6.1 รางวัลชนะเลิศ
ไดรับเหรียญทอง และถวยรางวัล
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเหรียญเงิน และถวยรางวัล
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเหรียญทองแดง และถวยรางวัล
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ผังการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ
ประเภท นักศึกษา/ครู (ชาย)

35

ผังการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ
ประเภท นักศึกษา/ครู (หญิง)
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5
กีฬาเซปกตะกรอ
*********************************************************************************
ประเภท นักศึกษา/ครู (ชาย)
สนามแขงขันโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เซปกตะกรอ (สนามที่ 3)
ว.ด.ป.

คูที่

เวลา

คูแขงขัน

19 ก.พ. 63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

09:00 น.
09:40 น.
10:20 น.
11:00 น.
11:40 น.
12:20 น.
09:00 น.
09:40 น.
10:20 น.
11:00 น.

ตะวันออก VS ภาคเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ VS ภาคกลาง
ทีมชนะ คูที่ 1 VS ภาคใต
ภาคใต VS ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง VS ภาคเหนือ
ทีมชนะคูที่ 4 VS ภาคตะวันออก
ทีมแพคูที่ 2 VS ทีมแพคูที่ 3
ทีมแพคูที่ 5 VS ทีมแพคูที่ 6
ทีมชนะคูที่ 5 VS ทีมชนะคูที่ 6
ทีมชนะคูที่ 2 VS ทีมชนะคูที่ 3

20 ก.พ.63

ประเภท ผล
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ครูชาย
ครูชาย
ครูชาย
นักศึกษา
ครูชาย
ครูชาย
นักศึกษา

รอบการ
แขงขัน

ชิงที่ 3
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

ผลการแขงขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามแขงขัน
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ประเภท นักศึกษา/ครู (หญิง) สนามที่ 3
ว.ด.ป.

คูที่

เวลา

19 ก.พ.63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

09:00 น.
09:40 น.
10:20 น.
11:00 น.
11:40 น.
12:20 น.
09:00 น.
09:40 น.
10:20 น.
11:00 น.

20 ก.พ.63

คูแขงขัน

ประเภท ผล รอบการ
แขงขัน
ภาคใต VS ภาคกลาง
นักศึกษา
ตะวันออก VS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษา
ทีมชนะ คูที่ 1 VS ภาคเหนือ
นักศึกษา
ภาคใต VS ภาคกลาง
ครูหญิง
ภาคเหนือ VS ตะวันออกเฉียงเหนือ ครูหญิง
ทีมชนะคูที่ 4 VS ภาคตะวันออก ครูหญิง
ทีมแพคูที่ 2 VS ทีมแพคูที่ 3
นักศึกษา
ชิงที่ 3
ทีมแพคูที่ 5 VS ทีมแพคูที่ 6
ครูหญิง
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
ทีมชนะคูที่ 5 VS ทีมชนะคูที่ 6
ครูหญิง
ชิงชนะเลิศ
ทีมชนะคูที่ 2 VS ทีมชนะคูที่ 3
นักศึกษา

ผลการแขงขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามแขงขัน
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ระเบียบและกติกาการแขงขันเปตอง
กีฬา กศน.เกมส ครั้งที่ 5
************************************
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา วาดวยการจัดการแขงขันเปตอง
ตามระเบียบการแขงขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5 จัดวางระเบียบและกติกาไวดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแขงขัน 5 ประเภท
2.1 เปตองครูชาย
2.2 เปตองครูหญิง
2.3 เปตองนักศึกษาชาย
2.4 เปตองนักศึกษาหญิง
2.5 เปตองนักศึกษาทีมผสม (ผูพิการ)
3. คุณสมบัติของนักกีฬา
ตามระเบียบการแขงขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5 ขอ 3
4. จํานวนนักกีฬาที่สงเขาแขงขัน
4.1 จํานวนนักกีฬา ใหสงนักกีฬาสมัครเขาแขงขันประเภททีม 3 คน สงรายชื่อไดไม
เกิน 5 คน
4.2 ใหมีเจาหนาที่ได 5 -7 คน ประกอบดวย
4.2.1 ผูจัดการทีม 1 คน
4.2.2 ผูชวยผูจัดการทีม 1 คน
4.2.3 ผูฝกสอน 1 คน
4.2.4 ผูชวยผูฝกสอน 1 คน
4.2.5 เจาหนาที่ทีม 1-3 คน
5. การดําเนินการแขงขัน
5.1 กติก าการแขง ขัน ใชก ติกาสากลของสหพันธเ ปตองแหง ประเทศไทยใชอยูใน
ปจจุบัน หากกรณีอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในกติกานี้ เปนหนาที่ของผูตัดสิน และฝายจัดการแขงขัน
จะตองขอความรวมมือจากคณะกรรมการชี้ขาดของการแขงขันครั้งนั้น เพื่อพิจารณาตัดสินชี้ขาดตาม
สมควรแกก รณี (คณะกรรมการชี้ ขาด ประกอบดวย กรรมการ 3 คน หรือ 5 คน การชี้ขาดของ
คณะกรรมการผู ตั ด สิ น ชี้ ข าดถื อ เป น การสิ้ น สุ ด ในกรณี มี เ สี ย งเท า กั น ให ป ระธานกรรมการ
ผูตัดสินชี้ขาด เปนผูชี้ขาด
5.2 เครื่องแตงกาย ชุดแขงขัน
5.2.1 เสื้อแขงขันประเภททีมจะตองเหมือนกัน ทั้งสีเสื้อ ลวดลาย
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5.2.2 ขอความรวมมือใหใสกางเกงวอรมหรือกางเกงสแลคในการแขงขัน
5.3 วิธีจัดการแขงขัน
5.3.1 รอบแรก ใชการแขงขันแบบพบกันหมดใชคะแนน 11 คะแนน
(ทีมลําดับ 1 - 4 เขารอบรองชนะเลิศ)
5.3.2 รอบรองชนะเลิศ ใชการแขงขันประกบคูแพคัดออกใชคะแนน 13 คะแนน
คูที่ 1
ทีมลําดับที่ 1 พบ ทีมลําดับที่ 4
คูที่ 2
ทีมลําดับที่ 2 พบ ทีมลําดับที่ 3
5.3.3 รอบชิงชนะเลิศ ใชคะแนน 13 คะแนน
คูชิงที่ 3
ทีมที่แพ คูที่ 1 พบ ทีมที่แพ คูที่ 2
คูชิงชนะเลิศ ทีมที่ชนะ คูที่ 1 พบ ทีมที่ชนะ คูที่ 2
5.3.4 การเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนไดเกมละ 1 ครั้ง
5.4 การนับแตม (กรณีคะแนนเทากันในรอบแขงขันแบบพบกันหมดทุกทีม)
การแขงขันเปตองในรูปแบบพบกันหมด ทีมใดชนะ ในแตละครั้ง จะไดคะแนนรวม 1 คะแนน ทีมแพ
ไมไดคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันครบทุกครั้ง ทีมใดมีคะแนนรวมมากกวา จะไดอันดับที่ดีกวา
ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน แตถากรณีคะแนนรวมเทากัน ใหดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี้
5.4.1 ใหดูผลการแขงขันของคูกรณีที่มีคะแนนเทากัน โดยทีมใดที่ชนะทีมคูกรณี
ในแตละครั้งให 1 คะแนน ทีมใดแพทีมคูกรณีในแตละครั้ง ไมไดคะแนน ทีมใดมีคะแนนมากกวา จะ
ไดอันดับที่ดีกวา ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน ถายังเทากัน
5.4.2 ใหดูผลคะแนนการแขงขันที่พบกันของคูกรณี โดยนําคะแนนการแขงขันที่
พบกันของคูกรณีคะแนนไดทั้งหมดตั้ง ลบดัวยคะแนนเสีย ทีมใดมีคะแนนมากวา จะไดอันดับที่ดีกวา
ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน ถายังเทากัน
5.4.3 ใหดูผลคะแนนการแขงขันที่พบกันทุกทีม โดยนําคะแนนไดทั้งหมดตั้ง ลบดวย
คะแนนเสียทั้งหมด ทีมใดมีคะแนนมากวา จะไดอันดับที่ดีกวา ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน ถายังเทากัน
5.4.4 ใหดูเ ฉพาะคะแนนบวกทั้ง หมดที่ไดจ ากการแขง ขัน โดยนําผลคะแนน
เฉพาะเกมสที่ชนะทีมตางๆ (เกมสที่แพไมนํามาคิด ) นําคะแนนไดทั้ง หมดตั้ง ลบดวยคะแนนเสีย
ทั้งหมด ทีมใดมีคะแนนบวกมากวา จะไดอันดับที่ดีกวา ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน ถายังเทากัน
5.4.5 ใหแขงขันกัน 1 เที่ยว ทีมใดไดคะแนน จะไดอันดับทีด่ ีกวา
6. รางวัล
6.1 รางวัลชนะเลิศ
ไดรับเหรียญทอง และถวยรางวัล
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเหรียญเงิน และถวยรางวัล
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเหรียญทองแดง และถวยรางวัล
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ผังการแขงขันกีฬาเปตอง
ทุกประเภท

ทีม
1………
2………
3………
4………
5………

1

2

3

4

5

คะแนน ผลตาง

ลําดับ
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา กศน.เกมส ครัง้ ที่ 5
กีฬาเปตอง
*************************************************************
ประเภท ทีมครู (ชาย)
วันที่

เวลา รอบ ครั้งที่ คูที่

19 ก.พ. 2563
แรก

แรก

08.30 แรก

แรก

แรก
20 ก.พ. 2563 08.30 รอง
ชิง

1

1
2

2

3
4

3

5
6

4

7
8

5

9
10
11
12
13
14

คูแขงขัน

สนาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
vs ภาคเหนือ
ภาคใต
พัก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
vs ภาคใต
ภาคเหนือ
พัก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคใต
ภาคกลาง
vs ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
พัก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
vs ภาคใต
ภาคกลาง
พัก
ภาคกลาง
vs ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
vs ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัก
อันดับที่ 1............. vs อันดับที่ 4..............
อันดับที่ 2............. vs อันดับที่ 3..............
ผูชนะคูที่ 11............ vs ผูชนะคูที่ 12..........
ผูแพคูที่ 11................vs ผูแพคูที่ 12............

1
2

ผลการแขงขัน
ชนะเลิศ
........................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1.......................................................
รองชนะเลิศอันดับ 2.......................................................

1
2
1
2
1
2
1
2

ผลการ
แขงขัน
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ประเภท ทีมครู (หญิง)
วันที่
19 ก.พ. 2563

20ก.พ. 2563

ครั้ง
ผลการ
คูที่
คูแขงขัน
สนาม
ที่
แขงขัน
แรก
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคกลาง
3
1 2 ภาคตะวันออก
vs ภาคเหนือ
4
ภาคใต
พัก
แรก
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคตะวันออก
3
2 4 ภาคกลาง
vs ภาคใต
4
ภาคเหนือ
พัก
แรก
5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคใต
3
08.30
3 6 ภาคกลาง
vs ภาคเหนือ
4
ภาคตะวันออก
พัก
แรก
7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคเหนือ
3
4 8 ภาคตะวันออก
vs ภาคใต
4
ภาคกลาง
พัก
แรก
9 ภาคกลาง
vs ภาคตะวันออก
3
5 10 ภาคเหนือ
vs ภาคใต
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัก
รอง
11 อันดับที่ 1............. vs อันดับที่ 4..............
08.30
12 อันดับที่ 2............. vs อันดับที่ 3..............
ชิง
13 ผูชนะคูที่ 11............. vs ผูชนะคูที่ 12..........
14 ผูแพคูที่ 11................. vs ผูแพคูที่ 12...........
เวลา รอบ

ผลการแขงขัน
ชนะเลิศ
........................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1.......................................................
รองชนะเลิศอันดับ 2.......................................................
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ประเภท ทีมนักศึกษา (ชาย)
ครั้ง
ผลการ
คูที่
คูแขงขัน
สนาม
ที่
แขงขัน
19 ก.พ. 2563
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคกลาง
5
แรก 1 2 ภาคตะวันออก
vs ภาคเหนือ
6
ภาคใต
พัก
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคตะวันออก 5
แรก 2 4 ภาคกลาง
vs ภาคใต
6
ภาคเหนือ
พัก
5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคใต
5
แรก 3 6 ภาคกลาง
vs ภาคเหนือ
6
08.30น.
ภาคตะวันออก
พัก
7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคเหนือ
5
แรก 4 8 ภาคตะวันออก
vs ภาคใต
6
ภาคกลาง
พัก
9 ภาคกลาง
vs ภาคตะวันออก
5
แรก 5 10 ภาคเหนือ
vs ภาคใต
6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัก
รอง
11 อันดับที่ 1............. vs อันดับที่ 4..............
20 ก.พ. 2563 08.30น.
12 อันดับที่ 2............. vs อันดับที่ 3..............
ชิง
13 ผูชนะคูที่ 11............. vs ผูชนะคูที่ 12...........
14 ผูแพคูที่ 11................ vs ผูแพคูที่ 12...........
วันที่

เวลา

รอบ

ผลการแขงขัน
ชนะเลิศ
........................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1.......................................................
รองชนะเลิศอันดับ 2.......................................................
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ประเภท ทีมนักศึกษา (หญิง)
ครั้ง คู
ผลการ
คูแขงขัน
สนาม
ที่ ที่
แขงขัน
19 ก.พ. 2563
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคกลาง
7
แรก 1 2 ภาคตะวันออก
vs ภาคเหนือ
8
ภาคใต
พัก
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคตะวันออก
7
แรก 2 4 ภาคกลาง
vs ภาคใต
8
ภาคเหนือ
พัก
5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคใต
7
แรก 3 6 ภาคกลาง
vs ภาคเหนือ
8
08.30 น.
ภาคตะวันออก
พัก
7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคเหนือ
7
แรก 4 8 ภาคตะวันออก
vs ภาคใต
8
ภาคกลาง
พัก
9 ภาคกลาง
vs ภาคตะวันออก
7
แรก 5 10 ภาคเหนือ
vs ภาคใต
8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัก
รอง
11 อันดับที่ 1............. vs อันดับที่ 4..............
20ก.พ. 2563 08.30น.
12 อันดับที่ 2............. vs อันดับที่ 3..............
ชิง
13 ผูชนะคูที่ 11.............. vs ผูชนะคูที่ 12..........
14 ผูแพคูที่ 11................. vs ผูแพคูที่ 12............
วันที่

เวลา

ผลการแขงขัน

รอบ

ชนะเลิศ
........................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1.......................................................
รองชนะเลิศอันดับ 2.......................................................
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ประเภท ทีมผสมนักศึกษา (ผูพิการ)
ครั้ง คู
ผลการ
คูแขงขัน
สนาม
ที่ ที่
แขงขัน
19 ก.พ. 2563
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคกลาง
9
แรก 1 2 ภาคตะวันออก
vs ภาคเหนือ
10
ภาคใต
พัก
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคตะวันออก
9
แรก 2 4 ภาคกลาง
vs ภาคใต
10
ภาคเหนือ
พัก
5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคใต
9
08.30น. แรก 3 6 ภาคกลาง
vs ภาคเหนือ
10
ภาคตะวันออก
พัก
7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคเหนือ
9
แรก 4 8 ภาคตะวันออก
vs ภาคใต
10
ภาคกลาง
พัก
9 ภาคกลาง
vs ภาคตะวันออก
9
แรก 5 10 ภาคเหนือ
vs ภาคใต
10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัก
รอง
11 อันดับที่ 1............. vs อันดับที่ 4..............
20 ก.พ. 2563 08.30น.
12 อันดับที่ 2............. vs อันดับที่ 3..............
ชิง
13 ทีมผูช นะคูที่ 11........ vs ทีมผูชนะคูที่ 12.......
14 ทีมผูแพคูที่ 11............vs ทีมผูแพคูที่ 12.........
วันที่

ผลการแขงขัน

เวลา

รอบ

ชนะเลิศ
........................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1.......................................................
รองชนะเลิศอันดับ 2.......................................................
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ผังสนามแขงขัน
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ระเบียบและขอกําหนดการแขงขันกอลฟ
กีฬา กศน.เกมส ครั้งที่ 5
************************************
โดยที่เ ปนการสมควรวางระเบียบและขอกําหนด วาดวยการจัดการแขง ขันกอลฟ ตาม
ระเบียบการแขงขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5 จัดวางระเบียบและกติกาไวดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแขงขันแบงเปน 5 ประเภท
2.1 ประเภทบุคคล ชาย Fight A
2.2 ประเภทบุคคล ชาย Fight B
2.3 ประเภทบุคคล ชาย Fight C
2.4 ประเภทบุคคล Fight หญิง
2.5 ประเภทอาวุโส
3. คุณสมบัติของนักกีฬา
3.1 คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1.1 ตองเปนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงาน กศน.
3.1.2 เปนขาราชการบํานาญในสังกัดสํานักงาน กศน.
4. การดําเนินการแขงขัน
4.1 กําหนดการแขงขันในวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.00 น. เปนตนไป
(สามารถเลือกวันแขงขันไดเพียงวันเดียว)
4.2 สถานที่แขงขัน สนามกอลฟ กองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
4.3 กฎการแขงขัน
4.3.1 ใชกฎขอบังคับในการแขงขันของ R & A รวมกับกฎขอบังคับกีฬากอลฟ
และเงื่อนไขการแขงขันของ สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ฉบับปจจุบัน
4.3.2 ใชกฎสนามสนามกอลฟ กองบิน 21
4.3.3 ใชกฎซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน
4.4 การตัดสิน ใชเกณฑการตัดสินและแขงขันแบบ 36 System เพื่อจัดนักกีฬาเขา
Fight A - B - C
Fight A Handicap 0 – 15
Fight B Handicap 16 – 25
Fight C Handicap 26 – 36
ผูทําคะแนนรวมนอยที่สุดในแตละ Fight เปนผูชนะ ในกรณีเสมอกันใหนับแตมตัดสิน
ตั้งแตหลุม 18 ยอนกลับมา จนกวาจะไดผูชนะ
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ในกรณีไมมีผูทํา Handicap ถึง Fight A ใหเลื่อนผูมี Handicap ใน Fight ถัดไป
ขึ้นมา การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนขอยุติ
5. รางวัล
5.1 รางวัลชนะเลิศ
ไดรับถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
5..3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
ผังสนามแขงขัน

ผลการแขงขัน
1) ประเภทบุคคล ชาย Fight A ชนะเลิศ........................................................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1...................................... รองชนะเลิศอันดับ 2........................................
2) ประเภทบุคคล ชาย Fight B ชนะเลิศ..............................................................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1...................................... รองชนะเลิศอันดับ 2.......................................
3) ประเภทบุคคล ชาย Fight C ชนะเลิศ...........................................................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1...................................... รองชนะเลิศอันดับ 2........................................
4) ประเภทบุคคล Fight หญิง ชนะเลิศ...........................................................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1...................................... รองชนะเลิศอันดับ 2........................................
5) ประเภทอาวุโส
ชนะเลิศ...........................................................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1...................................... รองชนะเลิศอันดับ 2........................................
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ระเบียบและกติกาการแขงขันกรีฑา
กีฬา กศน.เกมส ครั้งที่ 5
************************************
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา วาดวยการจัดการ
แขงขันกรีฑาตามระเบียบการแขงขันกิจกรรมกีฬา “กศน. เกมส ครั้งที่ 5” จัดวางระเบียบและกติกา
ไวดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแขงขัน 3 ประเภท
2.1 ผูบริหาร
2.2 ครู
2.3 นักศึกษา กศน.
3. คุณสมบัติของนักกีฬา
ตามระเบียบการแขงขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส ครั้งที่ 5 ขอ3
4. จํานวนนักกีฬาที่สงเขาแขงขัน
4.1 ผูบริหาร
4.1.1 วิ่ง 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.1.2 วิ่ง 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.1.3 วิ่ง 200 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.1.4 วิ่ง 200 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.1.5 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
4.1.6 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
รายการที่ 4.1.1 – 4.1.6 นักกีฬาประกอบดวย รองเลขาธิการ กศน., ผูเชี ยวชาญผอ.กลุม/ศูนย
สวนกลาง, ผอ.และรอง ผอ.สถาบั น กศน.ภาค, ผอ.และรอง ผอ. กศน.จั งหวัด/กทม., ผอ.และรอง ผอ.
สถานศึกษาขึ้นตรง
4.1.7 วิ่ง 200 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.1.8 วิ่ง 200 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.1.9 วิ่ง 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.1.10 วิ่ง 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.1.11 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
4.1.12 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
รายการที่ 4.1.7 – 4.1.12 นักกีฬาประกอบดวย ผอ. กศน.อําเภอ/เขต
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4.2 ครู
4.2.1 วิ่ง 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.2.2 วิ่ง 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.2.3 วิ่ง 200 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.2.4 วิ่ง 200 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.2.5 วิ่ง 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.2.6 วิ่ง 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.2.7 วิ่ง 800 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.2.8 วิ่ง 800 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.2.9 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
4.2.10 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
4.2.11 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
4.2.12 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
4.3 นักศึกษา กศน.
4.3.1 วิ่ง 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.3.2 วิ่ง 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.3.3 วิ่ง 200 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.3.4 วิ่ง 200 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.3.5 วิ่ง 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.3.6 วิ่ง 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.3.7 วิ่ง 800 เมตร
ชาย ภาคละ 3 คน
4.3.8 วิ่ง 800 เมตร
หญิง ภาคละ 3 คน
4.3.9 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย
ภาคละ 3 คน
4.3.10 วิ่ง 1,500 เมตร หญิง
ภาคละ 3 คน
4.3.11 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
4.3.12 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
4.3.13 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
ชาย ภาคละ 3 ทีม
4.3.14 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
หญิง ภาคละ 3 ทีม
4.4 ใหมีเจาหนาที่ไดประเภทผูบริหาร ครู นักศึกษา กศน. ประเภทละ 10 -18 คน
ประกอบดวย
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1) ผูจัดการทีม 2 คน
2) ผูชวยผูจัดการทีม 2 คน
3) ผูฝกสอน 2 คน
4) ผูชวยผูฝกสอน 2 คน
5) เจาหนาที่ทีม 2-10 คน
5. การดําเนินการแขงขัน
5.1 กติกาการแขงขัน
5.1.1 กติกาการแขงขัน นอกจากที่มีระบุไวในระเบียบนี้แลว ใหใชกติกาของ
สหพันธก รีฑานานาชาติ ซึ่ง กรมพลศึก ษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสมาคมกรีฑ า
นานาชาติแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภใชอยูในปจจุบัน (ฉบับที่ 20)
5.1.2 กําหนดการแขงขันแตละประเภท แตละระยะในวันหนึ่งๆ เวลาการแขงขัน
อาจใกลเคียงกันนักกีฬาเขาแขงขันหลายประเภทหรือหลายระยะ จะตองรับผิดชอบและสงนักกีฬาเขา
แขงขันใหทันตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว
5.1.3 ในวันแขงขัน เจาหนาที่ผูควบคุมนักกีฬาตองเปนผูนํานักกีฬาที่จะเขา
แขงขันไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ผูตัดสินแผนกทะเบียน กอนการแขงขัน 30 นาที โดยเจาหนาที่ผู
ตัดสินทะเบียน จะประกาศเรียกกอนหมดเวลาประมาณ 10 นาทีของแตละประเภท และเมื่อรายงาน
ตัวแลวตองเขาไปอยูในที่กําหนดไวเพื่อการตรวจสอบตอไป
5.1.4 นักกีฬาคนใดไมมารายงานตัว หรือมาไมทันรายงานตัวตามเวลาที่กําหนด
แขงขันจะถือวาสละสิทธิ์การแขงขันในประเภทนั้น และไมมีสิทธิ์ลงแขงขันในประเภทอื่นๆ อีก ยกเวน
กรณี ที่ นั ก กี ฬ ากํ า ลั ง แข ง ขั น ประเภทอื่ น ให ผู จั ด การที ม หรื อ ผู ฝ ก สอนรายงานตั ว แทนได
แตนักกีฬาตองรับผิดชอบตอการแขงขันนั้นๆ ใหทันกําหนดเวลา
5.1.5 นักกีฬาทุกคนตองแสดงบัตรขาราชการ/บัตรนักศึกษา กศน./บัตร
ประจําตัวประชาชนแลวแตกรณีตอฝายเรียกตัวนักกีฬาทุกครั้งกอน ที่จะลงทําการแขงขัน
5.1.6 การเขารอบการแขงขัน
1) มีนักกีฬาเขารวมการแขงขันมี 2 พวก ใหผูชนะอันดับ 1-3 ของแตละพวก
และผูที่มีสถิติดีที่สุดของทั้ง 2 พวก อีก 2 คน เขารอบชิงชนะเลิศ
2) มีนักกีฬาเขารวมการมี 3 พวก ใหผูชนะอันดับ 1-2 ของแตละพวกและผู
ที่มีสถิติดีที่สุดทั้ง 3 พวก อีก 2 คน เขารอบชิงชนะเลิศ
3) การเปลี่ยนตัวนักกีฬาวิ่งพลัดรายการตาง ๆ สามารถเปลี่ยนตัวเพิ่มไดอีก
4 คน ในรอบชิงชนะเลิศ
* ใหเหรียญรางวัลเฉพาะรอบชิงชนะเลิศเทานั้น
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5.2 การรับรางวัล
5.2.1 ใหผูชนะอันดับที่ 1 – 3 ของแตละเภทเขารับรายงานตัวหลังการแขงขัน
ภายใน 1 ชั้วโมงหลังการแขงขัน
5.2.2 ใหผูรับ รางวัล แตง กายสุภาพ ตามสัง กัดของตนเอง และไมควรสวม
รองเทาแตะเขารับรางวัล
5.2.3 การรับรางวัลในการแขงขันวิ่งผลัดใหผูเขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง 4 คน
เทานั้น
6. รางวัล
6.1 รางวัลชนะเลิศ
ไดรับเหรียญทอง
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเหรียญเงิน
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเหรียญทองแดง
7. หลักเกณฑการนับคะแนนมีดังนี้
7.1 ประเภทวิ่งเดี่ยว
- เหรียญทอง
ได 5 คะแนน
- เหรียญเงิน
ได 3 คะแนน
- เหรียญทองแดง
ได 1 คะแนน
7.2 ประเภทวิ่งผลัด
- เหรียญทอง
ได 10 คะแนน
- เหรียญเงิน
ได 6 คะแนน
- เหรียญทองแดง
ได 4 คะแนน
7.3 ถาหากคะแนนรวมเทากันใหยึดจํานวนเหรียญทอง หากวาจํานวนเหรียญทองมี
จํานวนเทากันใหยึดจํานวนเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ตามลําดับ
7.4 หากจํานวนเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเทากัน ใหครองถวยรางวัล
รวมกัน
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สูจิบัตรการแขงขันกรีฑา
ณ สนามกรีฑาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563
รายการ เวลาการ
รายการ
เพศ
ประเภท
ที่
แขงขัน
101
08.30น.
วิ่ง 400 เมตร ชาย นักศึกษา
102
08.40น.
วิ่ง 400 เมตร ชาย นักศึกษา
103
08.50น.
วิ่ง 400 เมตร หญิง นักศึกษา
104
09.00 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง นักศึกษา
105
09.10 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ครู
106
09.20 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ครู
107
09.30 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ครู
108
09.40 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ครู
109
09.50 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ผอ.อําเภอ
110
10.00 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ผอ.อําเภอ
111
10.10 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ผอ.อําเภอ
112
10.20 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ผอ.อําเภอ
113
10.30 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย นักศึกษา
114
10.40 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย นักศึกษา
115
10.50 น. วิง่ 100 เมตร หญิง นักศึกษา
116
11.00 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง นักศึกษา
117
11.10 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ครู
118
11.20 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ครู
119
11.30 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ครู
120
11.50 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ครู
121
13.00 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ผูบริหารระดับสูง
122
13.10 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ผูบริหารระดับสูง
123
13.20 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ผูบริหารระดับสูง
124
13.40 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ผูบริหารระดับสูง
125
13.50 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย นักศึกษา
126
14.00 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย นักศึกษา

รอบการแขงขัน
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

14.10 น.
14.20 น.
14.30 น.
14.50 น.
15.00 น.
15.10 น.
15.20 น.
15.30 น.
15.40 น.
15.50 น.
16.00 น.
16.10 น.
16.20 น.
16.30 น.

วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิง่ 200 เมตร

หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

นักศึกษา
นักศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ผอ.อําเภอ
ผอ.อําเภอ
ผอ.อําเภอ
ผอ.อําเภอ
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง

หมายเหตุ เวลาในการแขงขันสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
คัดเลือกกลุม ที่ 1
คัดเลือกกลุม ที่ 2
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วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563
รายการที่
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

เวลาการ
แขงขัน
08.00 น.
08.10 น.
08.20 น.
08.30 น.
08.40 น.
08.50 น.
09.00 น.
09.10 น.
09.20 น.
09.30 น.
09.40 น.
09.50 น.
10.00 น.
10.10.น.
10.20. น.
10.30 น.
10.40 น.
10.50 น.
11.00 น.
11.10 น.
11.20 น.
11.30 น.
11.40 น.
11.50 น.
12.00 น.
12.10 น.
12.20 น.
12.30 น.
12.40 น.
12.50 น.

รายการ

เพศ

ประเภท

รอบการแขงขัน

วิ่ง 1,500 เมตร
วิ่ง 1,500 เมตร
วิ่ง 800 เมตร
วิ่ง 800 เมตร
วิ่ง 800 เมตร
วิ่ง 800 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ครู
ครู
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ผอ.อําเภอ
ผอ.อําเภอ
ผอ.อําเภอ
ผอ.อําเภอ
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง

ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
คัดเลือกกลุมที่ 1
คัดเลือกกลุมที่ 2
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วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563
รายการที่
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

เวลาการ
แขงขัน
08.00 น.
08.10 น.
08.20 น.
08.30 น.
08.40 น.
08.50 น.
09.00 น.
09.10 น.
09.20 น.
09.30 น.
09.40 น.
09.50 น.
10.00 น.
10.10น.
10.20 น.
10.30 น.
10.40 น.
10.50 น.
11.00 น.
11.10 น.
11.40 น.
11.50 น.
12.00 น.
12.10 น.
12.20 น.
12.30 น.
12.40 น.

รายการ

เพศ

ประเภท

วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

นักศึกษา
นักศึกษา
ครู
ครู
ผอ.อําเภอ
ผอ.อําเภอ
นักศึกษา
นักศึกษา
ครู
ครู
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง
นักศึกษา
นักศึกษา
ครู
ครู
ผอ.อําเภอ
ผอ.อําเภอ
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง
นักศึกษา
นักศึกษา
ครู
ครู
ผอ.อําเภอ
ผอ.อําเภอ
นักศึกษา

รอบการ
แขงขัน
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
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328
329
330
331
332

12.50 น.
13.00 น.
13.10 น.
13.20 น.
13.30 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง นักศึกษา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ครู
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ครู
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ผูบริหารระดับสูง
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ผูบ ริหารระดับสูง

หมายเหตุ : เวลาในการแขงขันสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
สนามแขงขัน

ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
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สนามแขงขัน และคณะกรรมการประสานงาน

คณะกรรมการตัดสินกีฬา
ที่
1
2.
3.
4.
5

ชื่อ – สกุล
นายสมชาย เจริญพร
นายสัญชัย สุขเกษม
นายสุพจน ปญจพงษ
นายอุทัย พันธะนู
นายธนาคาร สงครามมา

สังกัด
ประเภทกีฬา
ขาราชการบํานาญ
เปตอง
วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
ฟุตบอล
โรงเรียนนารีนุกูล
กรีฑา
ม.ราชภัฏ
วอลเลยบอล
สมาคมกอลฟแหง
กอลฟ
ประเทศไทย

สนาม
ม.ราชภัฏ ( สวนนก)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
รร.กีฬาจังหวัดอุบลฯ
ม.ราชภัฏ
กองบิน 21

เบอรติดตอ
089-8464611
063-5028556
089-4248313
084-9825134
085-3091628

59
คณะกรรมการประสานงานการจัดการแขงขันกีฬา
ที่
1

ประเภทกีฬา
ฟุตบอล

2

วอลเลยบอลครู

3

วอลเลยบอล
นักศึกษา

4

เซปกตะกรอ

5

เปตอง

6

กอลฟ

7

กรีฑา

ชื่อ-สกุล
1.นายอุกฤษฎ รินทรามี
2. นายประจักษศษิ ฎ นาสารีย
3. นายยุทธการ สืบแกว
4. นายเฉลิมชัย กอซารี
5. นายบุญจันทร บุตรให
6. นายวิบูลย จันทรสมัคร
1.นายวินัย ขันอาสา
2.นางพรพันธ อาทิเวช
3. นางมลิณีย ใจแกว
4. นางสาวเวธกา ทองคําตอม
1. นายเฉลิมพล ออนละออ
2. นางลาวรรณ พรหมวงศ
3. นายพิจติ ร สีมาฤทธิ์
4. นางสาวกัญญาภัค คตะวงษ
1. นางเมตรา สารการ
2. นายเทวัญ จันทเขต
3. นางสาวสุดาพร โตนวุธ
4. นายสุขขี วัฒนราษฎร
5. นายทศพล พันนา
1. นายดํารงศักดิ์ บุญลา
2. นายธฤษนุ มะลาดวง
3. นางสาวนันทนา บุญกอง
1.นายอุกฤษฎ รินทรามี
2. นายประจักษศษิ ฎ นาสารีย
3. 3. นายชินกร คะอังกุ
1. นายทวีชัย ศรีลับศรี
2. นายทวีศักดิ์ ภาระเวช
3. นายวีรยุทธ พันแสน
4. นายวุฒิไกร เคียงวงค
5. นายเข็มพร ขาววงษ

หมายเลขโทรศัพท
081-9764699
089-9497854
087-4654195
089-7877234
083-1014191
089-6256325
098-1029491
087-9618660
093-3208101
096-7677363
098-6905699
087-2594947
088-4666671
082-3185858
081-8467939
062-2316345
080-5169623
095-8902977
062-1953520
088-3783446
086-5635498
086-4284597
081-9764699
089-9497854
081-9413741
085-4818790
087-2617965
084-8326049
081-9772025
084-4310555

หมายเหตุ

60

ภาคผนวก
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สถานที่พกั และแหลงทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดที่พักในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียง สามารถโหลดไดที่
https://bit.ly/37udJGs.

แหลงทองเที่ยว
- โปรแกรมการทองเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ONE DAY TRIP
- โปรแกรมทองเที่ยว สปป.ลาวใต 2 วัน 1 คืน / 1 วัน/3 วัน/2 คืน
- สามารถโหลดไดที่ https://bit.ly/35lLR65
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายดิศกุล
เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการ กศน.
นายนรา
เหลาวิชยา
รองเลขาธิการ กศน.
นายณัฐพงษ นวลมาก
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาค ทุกภาค
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ สํานักงาน กศน.
ประธานกลุม ศูนย กศน.จังหวัด 18 กลุมศูนย

คณะบรรณาธิการ
นายธฤติ
ประสานสอน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
นางอุไร
ยืนสุข
รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
นายสมพงษ จันทรเกษ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองอุบลราชธานี
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ ทั้ง 25 อําเภอ ในสังกัด สนง.กศน.อุบลราชธานี
นางปฏิมา ชองคูณ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นายยุทธการ สืบแกว
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นางนันทนา บุญกอง
ครูชํานาญการ
นางสาววิภาดา โพธิข์ าว
ครูชํานาญการ
นางศศิธร
พรมกอง
ครู
นายมานพ ประธาน
นักวิชาการศึกษา
นายภัทราวุธ อมรสิน
นักวิชาการศึกษา
นายนัฐกูล วงศพุทธะ นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกัญญภัค คตะวงษ นักวิชาการศึกษา
นางอนุชราภรณ สาระคํา นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณทิวา กมุทชาติ นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุดานุช สมรักษ นักวิชาการศึกษา
นางสาวมุจลินทร มหุนี
ครู กศน.ตําบล
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คณะผูจัดทํา (ตอ)
เรียบเรียง รวบรวม จัดพิมพ
นางสาวรุจิรา
นางสาวบุญเลื่อน
นางสุภาพร
นางสาวรติยา

คงออน
สายสินธ
มณีสุข
เกตวงษา

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครู อาสาสมัคร
ครู กศน.ตําบล

ออกแบบ รูปเลม / ปก
นายอลงกรณ ธรรมศิริ
นายธฤษนุ มะลาดวง
นายทศพล พันนา
นายพจนสุพงศ ลัทธิมนต
นางสาวรวีวรรณ สุพร
นายพลพิทักษ ธิมาชัย
นายอภินัทธ วัชรานันทกุล
นายปกฤษฎางค ทวีวุฒิ

ครู
ครูผูชวย
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู กศน.ตําบล
ครู กศน.ตําบล
ครู กศน.ตําบล
ครู ศรช.

