สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์

การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ของส�ำนักงาน กศน. นับเป็นการเสริม
สร้างความสัมพันธ์ ความรักอันแน่นแฟ้นและเป็นขวัญก�ำลังใจให้กับพี่น้อง กศน. ทั่วประเทศ ระหว่างผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.ทุกคน การแข่งขันกีฬาถือเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยการปลูกฝังให้รู้แพ้
รูช้ นะ รูอ้ ภัยและเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอนั ดีตอ่ กัน โดยกิจกรรมด้านกีฬา จะเป็นสือ่ และเครือ่ งมือส�ำคัญ
ในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร ให้เป็นผู้มีน�้ำใจนักกีฬา รู้จักเสียสละมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนบุคคล อยู่ภายใต้กติกาที่ก�ำหนดและเป็นก�ำลังส�ำคัญที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ในอนาคต
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชาว กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ที่รับเป็นเจ้าภาพจัด
แข่งขันในครัง้ นี้ ขออวยพรให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจัดการแข่งขัน นักกีฬา บุคลากร กศน. และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกท่านจงประสบความสุข ความเจริญและขอให้การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
(นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์)
             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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   สารจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                    นายประเสริฐ  บุญเรือง
		
ในการจัดการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ได้จดั การแข่งขันมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ กศน.เกมส์ ครัง้ ที่ 1 ทีจ่ งั หวัด
เชียงใหม่จนถึง กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดชลบุรี และได้เว้นช่วงระยะเวลาในการแข่งขันมาเป็นระยะเวลา 5 ปี
ส�ำนักงาน กศน.โดยการน�ำของ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการแข่งขัน
กีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยปลูกฝังให้รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย และเป็นการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กศน.ทัว่ ประเทศ จึงได้จดั การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ครัง้ ที่ 5 ขึน้ ซึง่ เป็นการ
แข่งขันกีฬาที่มีบุคลากรของส�ำนักงาน กศน.เข้าร่วมงานจ�ำนวนมากผมขอชื่นชมพี่น้องชาว กศน.ที่ได้รวมพลังกัน
จัดกีฬา กศน.อย่างยิ่งใหญ่ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน สถานศึกษา ภาคีเครือข่ายและชาว กศน. โดยได้มุ่งให้
เกิดการเรียนรู้ การเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะได้มีโอกาสท�ำกิจกรรมร่วมกัน กีฬาที่จัดแข่งขันทุกประเภท
ล้วนก่อให้เกิดการเชือ่ มความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกันเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ พีน่ อ้ งประชาชน การแข่งขันกีฬา
เป็นส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในกิจกรรมต่างๆ ที่ด�ำเนินการ
ขององค์กร
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมายังคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ส�ำนักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่าง
วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผมขออวยพรให้การจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ด�ำเนินไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ
(นายประเสริฐ  บุญเรือง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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          สารจากเลขาธิการ กศน.
          นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

กีฬา กศน.เกมส์ ได้จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้จะจัดเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 - 21
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เพือ่ เชือ่ มความรักความสามัคคี ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีความมีระเบียบวินยั ปลูกฝังให้รจู้ กั การรูแ้ พ้ รูช้ นะ
รู้อภัยและเป็นสื่อในทางสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กศน.ทั่วประเทศ ภายใต้ค�ำขวัญ
“สปิริต มิตรภาพ สามัคคี”
ขออวยพรให้การจัดการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
(นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์)
เลขาธิการ กศน.
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                          สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
                        นายสฤษดิ์  วิฑูรย์

เนื่องในโอกาส ที่ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 โดยมีก�ำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ในนามพี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี รูส้ กึ เป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิง่ ทีม่ โี อกาสได้ตอ้ นรับ ผูบ้ ริหาร บุคลากร
และนักศึกษา ในสังกัดส�ำนักงาน กศน. จากทั่วประเทศ คณะผู้จัดการแข่งขัน  และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาในครั้งนี้ ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ “อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น�้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล�้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์ คนดีศรีอุบล”
ผมขอชืน่ ชมในการท�ำงาน ด้วยความมุง่ มัน่ เสียสละ ทุม่ เท ของชาวส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ทีร่ บั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครัง้ ที่ 5 อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของส�ำนักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี และยังได้รบั รางวัล เมืองแห่งการเรียนรู้ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นเลิศ ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ปี 2562 รางวัลเมืองต้นแบบวัฒธรรมการอ่าน ปี 2562 จากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
ผมและชาวอุบลราชธานี ขอร่วมสนับสนุนให้การด�ำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ใน
ครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
จังหวัดอุบลราชธานี คือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จงปกป้องคุ้มครองให้คณะผู้บริหาร คณะบุคลากร นักศึกษา
คณะผู้จัดการแข่งขัน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ ประสบความ
สุข ความส�ำเร็จ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
นายสฤษดิ์  วิฑูรย์
               ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
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ค�ำน�ำ
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ครัง้ ที่ 5 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผบู้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักศึกษา ในสังกัด ส�ำนักงาน กศน.ใช้พลังสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ให้ออกก�ำลังกายอย่าง
ถูกวิธี เคารพกติกาในการเล่นกีฬา ท�ำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งเสริมให้
รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทัง้ เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึน้ ใน
สังคมชาว กศน.
การแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ครั้งที่ 5 ได้ก�ำหนดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีส�ำนักงาน กศน. หน่วยงานสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส�ำนักงาน
กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึง่ มีประเภทกีฬาทีจ่ ัดการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอลชาย  
วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย-หญิง เปตองชาย - หญิง เปตองนักศึกษาทีมผสมทีม่ คี วามบกพร่อง กรีฑา
และกอล์ฟ มี 5 ภาค 5 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย ภาคเหนือทีมสีม่วง ภาคกลางทีมสีเขียว  ภาคตะวันออก/
กทม.ทีมสีแสด ภาคใต้ทีมสีฟ้า และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมสีน�้ำเงิน
ในการด�ำเนินการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 มีปรัชญาการแข่งขันที่ว่า สปิริต มิตรภาพ สามัคคี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะท�ำให้การจัดการแข่งขันบรรลุส�ำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ และขอขอบพระคุณ
หน่วยงาน องค์กร บุคคลทุกภาคส่วน ผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5
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8

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ค�ำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี
    “อุบลเมืองดอกบัวงาม
มีปลาแซ่บหลาย
ถิ่นไทยนักปราชญ์
งามล�้ำเทียนพรรษา
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น

แม่น�้ำสองสี
หาดทรายแก่งหิน
ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

ชื่อเกมส์การแข่งขัน
กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5

ปรัชญาการแข่งขัน
“สปิริต  มิตรภาพ  สามัคคี”

สัญลักษณ์การแข่งขัน

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

1

สัญลักษณ์น�ำโชค MASCOT
ผึ้ง  =  PEUNG

ความหมายของสัญลักษณ์น�ำโชค MASCOT
ผึ้ง = PEUNG  เป็นสัญลักษณ์น�ำโชคการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 สืบเนื่องจากสถานที่ก่อตั้ง
จังหวัดอุบลราชธานี อยู่บริเวณดงอู่ผึ้ง ซึ่งผึ้งเป็นสัตว์ที่ขยันขันแข็งที่สุดชนิดหนึ่งในโลก อาศัยอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี เหมือนชาว กศน. ที่มีความขยันขันแข็ง ทุ่มเทเสียสละ รู้รักสามัคคี สร้างงาน
เพื่อปวงชน อีกทั้ง น�้ำผึ้ง คือ ผลผลิตที่มีประโยชน์มากมาย เปรียบเสมือนผลผลิตหรือผลงาน ของชาว กศน. ที่มี
คุณค่าและมีประโยชน์ต่อชุมชน
PEUNG   หมายถึง
P = Public Service
E = Efficiency
U = Unity
N = Network
G = GOAL ORIETED

2

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

บริการชุมชนและสังคม
การท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
สร้างและขยายภาคีเครือข่าย
ท�ำงานอย่างทุม่ เทเพือ่ เป้าหมายแห่งความส�ำเร็จขององค์กร

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

3

ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตร

4

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

สัญลักษณ์น�ำโชคแต่ละชนิดกีฬา

ฟุตบอล

วอลเลย์บอล

เซปักตะกร้อ

เปตอง

กอล์ฟ

กรีฑา
กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

5

6

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

7

8

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

9

10 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

11

12 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

13

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง  ล�ำดับที่ 1
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล
เกิด
อายุ
ที่อยู่

นายทวีชัย ศรีลับศรี
วันที่ 24 ตุลาคม 2508
54  ปี
28 หมู่ที่ 6 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

2. ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

โรงเรียนตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
มศว. ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

3. ประวัติด้านกีฬา/ผลงาน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทวิ่ง 400 เมตร ผู้บริหาร กศน.อ�ำเภอชาย กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่, ครั้งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต, ครั้งที่ 3 จังหวัดหนองคาย และครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี (เหรียญทองครั้ง
ที่ 1– 4)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทวิ่ง 4 x 400 เมตร ผู้บริหารอ�ำเภอชาย กศน.เกมส์ ครั้งที่ 1-3
4. ประวัติด้านการท�ำงาน
ปี พ.ศ. 2534 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2543 หัวหน้าศูนย์ 1 กศน.อ�ำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2545 ผู้อ�ำนวยการ กศน.อ�ำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548 ผู้อ�ำนวยการ กศน.อ�ำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2553 ผู้อ�ำนวยการ กศน.อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555 ผู้อ�ำนวยการ กศน.อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2556 ผู้อ�ำนวยการ กศน.อ�ำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

14 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง  ล�ำดับที่ 2
1.ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล
เกิด
อายุ
ที่อยู่

นายสมดัด  พิกุลหอม
26 มีนาคม 2503
59 ปี
129 บ้านค�ำหอม หมู่ 11 ต�ำบลดงพยุง อ�ำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์		

2.ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม
วิทยาลัยครู จังหวัดมหาสาคาม  (สาขาวิชาพลศึกษา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (สาขาวิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)

3.ประวัติด้านกีฬา/ผลงาน
ได้รับเหรียญทอง กีฬาประเภทเปตองชาย จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิทยาลัยครูภาคอีสานจังหวัด
นครราชสีมา  ได้รับเหรียญทอง กีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่น  จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดล�ำปาง
4. ประวัติด้านการท�ำงาน
ปฏิบัติหน้าที่ ครู กศน.ต�ำบล ตั้งแต่ ปี 2543 – ปัจจุบัน

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

15

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง  ล�ำดับที่ 3
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล
เกิดวันที่
อายุ
ที่อยู่

นายอานนท์ พลไชย
09 ตุลาคม 2526
36 ปี
บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 12 ต�ำบลขมิ้น อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

2. ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

3. ประวัติด้านกีฬา/ผลงาน
ปี 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกรีฑา ประเภท 800 เมตร (ครูชาย) ในการแข่งขัน
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาสุระกุล อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ปี 2556 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกรีฑา ประเภท 800 เมตร (ครูชาย) ในการแข่งขันมหกรรม
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ
ปี 2563 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกรีฑา ประเภท 800 เมตร (ครูชาย) ในการแข่งขันกีฬา
กศน.สกลนครเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ปี 2563 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกรีฑา ประเภท 4 x100 เมตร (ครูชาย) ในการแข่งขันกีฬา
กศน.สกลนครเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
4. ประวัติด้านการท�ำงาน
ปี พ.ศ. 2549   ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศบอ.ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2554 ครูศูนย์การเรียนชุมชน ศบอ.ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2554 ครู กศน.ต�ำบล กศน.อ�ำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2557 ครูผู้ช่วย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร
ปี พ.ศ. 2559 ครูคศ. 1 กศน.อ�ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ครู คศ. 1กศน.อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

16 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง  ล�ำดับที่ 4
1.ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล
เกิดวันที่
อายุ
ที่อยู่

นายรัสฐวิศ  เสถียรรัมย์
1 มีนาคม 2516
46 ปี
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 3 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

2.ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์  อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม  อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

3.ประวัติด้านกีฬา/ผลงาน
          พ.ศ 2527 ชนะเลิศฟุตบอลกลุ่มโรงเรียนตลาดโพธิ์ ศรีตลาดโพธิ์
          พ.ศ 2542 ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนช�ำนิเกมส์
พ.ศ 2545 ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ล�ำปลายมาศคัพ
พ.ศ 2546 รองชนะเลิศ ทีมเยาวชนอ�ำเภอช�ำนิ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
จังหวัดบุรีรัมย์
4.ประวัติด้านการท�ำงาน
ครูโรงเรียนบ้านหนองพะอง สพท.บร.เขต 1
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นม. เขต 1
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเทพารักษ์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอห้วยแถลง
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ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง  ล�ำดับที่ 5
1.ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล
นายอาทิตย์  โสดา
ระดับการศึกษา นักศึกษาระดับ ม.ปลาย รหัสนักศึกษา 6223-00227-5
เกิด
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2538 ปัจจุบัน 24 ปี
เป็นบุตร
นายค�ำบาง  โสดา กับ นางประดับ แสนวงษ์
ภูมิล�ำเนา
บ้านเลขที่ 29 ม.8 ต.ล�ำภู อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู
ประวัติการศึกษา
1. จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล�ำภู
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ�ำเภอเมืองหนองบัวล�ำภู  เมื่อปี พ.ศ. 2557
3. ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ต�ำบลโพธิ์ชัย สังกัด กศน. อ�ำเภอ
เมืองหนองบัวล�ำภูโดยมี นายอานนทวัฒน์ ปัดโรคา ครู กศน. ต�ำบล เป็นครูประจ�ำกลุ่ม
ประวัติด้านกีฬา/ผลงาน
อาทิตย์ โสดา เป็นผู้มีใจรักในกีฬาวิ่ง และมีการฝึกซ้อมสม�่ำเสมอ โดยช่วงที่เรียนระดับ ม.ต้น ปี 2556
ได้รางวัลรองชนะเลิศวิ่ง 1,500 เมตร ในการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดหนองคาย
ปี 2557 ชนะเลิศวิ่ง 5,000 และ 1,500 ระดับกลุ่มศูนย์ภูธานี ที่จังหวัดเลย และระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่จังหวัดมุกดาหาร  เป็นตัวแทนแข่งระดับประเทศที่ กศน. เกมส์ ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดชลบุรี ชนะเลิศใน
ประเภทวิ่ง 1,500 เมตร  และรองชนะเลิศในวิ่ง 5,000 เมตร
เมื่อจบการศึกษา ม.ต้น เข้ารับราชการทหาร ได้เป็นนักกีฬาตัวแทนกองทัพบก ค่ายศรีสองรักษ์ มทบ.
ที่ 28 จังหวัดเลย โดยได้เหรียญทองแดง กีฬาของกองทัพบก วิ่ง 10,000 เมตร ในปี 2562 ได้รับเหรียญทอง
วิ่ง 10,000 เมตร และเหรียญเงิน วิ่ง 5,000 เมตร ในกีฬากองทัพไทยและล่าสุดไปคว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ประเภททีมทวิกีฬา 4 คน วิ่งสลับปั่น โดยนักกีฬาแต่ละ
คนต้องวิ่ง 2 กม. ปั่นจักรยาน 6.6 กม. และปิดท้ายด้วยวิ่ง อีก 1 กม. ซึ่งท�ำผลงานคะแนนรวมเอาชนะอีกสอง
ประเทศคือ ประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เจ้าภาพด้วยคะแนนรวม 1.27.68 ชั่วโมง เอาชนะสิงคโปร์ที่ท�ำเวลา
1.28.36 และฟิลิปปินส์ ท�ำเวลา 1.30.95 ชั่วโมง คว้าเหรียญทองมาฝากชาวไทยและชาวจังหวัดหนองบัวล�ำภูได้
ส�ำเร็จ
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ประวัตินักกีฬาอาวุโส
1.ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล
เกิด
อายุ
ที่อยู่

นายประกอบ  กุลบุตร
21 พ.ค. 2500
63 ปี
325 หมู่ 29 บ้านโนนสุขสันต์ อ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2. ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา
ประโยควิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

โรงเรียนเดชอุดม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีววิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาลัยครูสุรินทร์
มหาวิทยาลัยสารคาม

3. ประวัติด้านกีฬา/ผลงาน
เป็นผู้มีความสามารถด้านกีฬาแบดมินตัน และการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 1 ถึง 3 อย่าง
ต่อเนื่องเมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร สนง.กศน.จังหวัด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งผู้
ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจากการมอบนโยบายและภารกิจต่างๆ ให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดด�ำเนินการจนได้รับ
รางวัลจากการด�ำเนินการและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ หลายรายการทุกครั้งที่ร่วมแข่งขัน
4. ประวัติด้านการท�ำงาน
พ.ศ. 2552 - 2554
พ.ศ. 2554 – 2557
พ.ศ. 2557 - 2560

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่การศึกษา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
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รูปแบบขบวนพาเหรด
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ผังขบวนพาเหรดในสนามกีฬากลางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

		เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงามของขบวนพาเหรดเจ้าหน้าที่และนักกีฬาในการเดิน
เข้าสนามกีฬาเพื่อประกอบพิธีเปิด จึงให้ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามตามล�ำดับต่อไปนี้
ล�ำดับที่ 1  กศน. ภาคเหนือ
ล�ำดับที่ 2 กศน. ภาคกลาง
ล�ำดับที่ 3 กศน. ภาคตะวันออก และ กทม.
ล�ำดับที่ 4  กศน. ภาคใต้
ล�ำดับที่ 5 กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผังขบวนพาเหรดในสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ผังอัฒจันทร์เชียร์

แผนผังอัฒจันทร์นงั่ เชียร์ ส�ำหรับทีมเชียร์ เจ้าหน้าทีแ่ ละนักกีฬา แต่ละ กศน.ภาค  ณ สนามกีฬาโรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

24 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ  จังหวัดอุบลราชธานี

********************************************************
ด้วยส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายให้มกี ารจัดการแข่งขัน
กีฬา “กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาส
ให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  ความรู้ ความสามารถ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี  มีน�้ำใจนักกีฬา รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี  
เพื่อให้การแข่งขันด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงวางระเบียบการแข่งขันไว้ ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า การแข่งขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี ใช้เฉพาะการด�ำเนินการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี  เท่านั้น
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
3.1 ผู้บริหาร หมายถึง เลขาธิการ กศน., รองเลขาธิการ กศน., ผชช., ผู้บริหารส่วนกลาง
ผอ. และรอง ผอ. สถาบัน กศน.ภาค ผอ. และรอง ผอ. กศน.จังหวัด/กทม. ผอ. และรอง ผอ. สถานศึกษาขึ้นตรง
และ ผอ. กศน.อ�ำเภอ/เขต
3.2 ครู หมายถึง ครู ศรช. ครู ศศช. ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ต�ำบล บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ครูผู้สอนคนพิการ ครูเด็กด้อยโอกาส ลูกจ้างประจ�ำ  ลูกจ้าง จ้างเหมาเอกชนด�ำเนินงาน
ข้าราชการครู  ข้าราชการพลเรืองและบุคลากรทางการศึกษา (ยกเว้นครูประจ�ำกลุ่ม)
3.3 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา กศน. ทีล่ งทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพ ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2/2562 (ยกเว้น
นักศึกษา กศน.สายอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) และนักศึกษา กศน. เทียบระดับ)
3.4 นักศึกษาผู้พิการ หมายถึง นักศึกษาผู้พิการ กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพ ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรียนที่ 2/2562
(ยกเว้นนักศึกษา กศน. สายอาชีพ(หลักสูตรระยะสั้น) และนักศึกษา กศน. เทียบระดับ)
ข้อ 4. ประเภทกีฬา – กรีฑา ที่จัดให้มีการแข่งขัน
4.1 ฟุตบอล ครูชาย  นักศึกษา กศน.ชาย  ผู้บริหารและเครือข่าย
4.2 เซปักตะกร้อ ครูชาย - หญิง, นักศึกษา กศน. ชาย - หญิง
4.3 วอลเลย์บอล ครูชาย - หญิง, นักศึกษา กศน. ชาย - หญิง
4.4 เปตอง ครูชาย - หญิง, นักศึกษา กศน. ชาย - หญิง และ นักศึกษา กศน. คนพิการ
4.5 กรีฑา ผู้บริหารชาย - หญิง, ครูชาย - หญิง, นักศึกษา กศน. ชาย - หญิง
4.6 กอล์ฟ  บุคคลชาย A B C – บุคคลหญิง
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ข้อ 5. เอกสารประกอบการสมัครแข่งขัน
5.1 บัญชีรายชื่อให้ผู้อ�ำนวยการสถาบัน กศน.ภาค ลงนามรับรอง
5.2 ส�ำเนาบัตรข้าราชการ บัตรนักศึกษา กศน.
5.3 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
5.4 น�ำบัตรข้าราชการ บัตรนักศึกษา กศน. บัตรประจ�ำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึง่ มาแสดง
ในวันแข่งขัน มิฉะนั้นหมดสิทธิลงแข่งขัน
5.5 หากเป็นนักศึกษาผู้พิการ น�ำบัตรนักศึกษา กศน. หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน และ
สมุดประจ�ำตัวคนพิการ หรือหนังสือรับรองความพิการมาแสดงในวันแข่งขัน มิฉะนั้นหมดสิทธิลงแข่งขัน
ข้อ 6. การยื่นหลักฐานการรับสมัคร
6.1 ให้ส่งเอกสารมาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 (ตามข้อ 5.1 - 5.3)
6.2 สามารถเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาได้ ณ สนามที่แข่งขัน ก่อนการแข่งขันรอบแรกเริ่มขึ้น
โดยนักกีฬาทีจ่ ะเปลีย่ นรายชือ่ ต้องมีเอกสารประกอบการสมัครแข่งขัน (ตามข้อ 5.1 - 5.5) มิฉะนัน้ จะไม่ให้แข่งขัน
ข้อ 7. วันและสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์  2563
ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
7.1 ฟุตบอล  จ�ำนวน 3 สนาม  (แข่งขัน วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563)
1) สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
   
(ใช้แข่งขันเฉพาะคู่ชิงชนะเลิศและคู่พิเศษ)
2) สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3) สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7.2 วอลเลย์บอล จ�ำนวน 2 สนาม (แข่งขัน วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
1) ณ อาคารโรงยิม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
2) ณ อาคารโรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7.3 เซปักตะกร้อ จ�ำนวน 2 สนาม (แข่งขัน วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
ณ อาคารโรงยิม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
7.4 เปตอง จ�ำนวน 10 สนาม (แข่งขัน วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 )
ณ สนามเปตองสวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7.5 กรีฑา จ�ำนวน 1 สนาม (แข่งขัน วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563)
ณ. สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
7.6 กอล์ฟ จ�ำนวน 1 สนาม (แข่งขัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 )
เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ สนามกอล์ฟ กองบิน 21 อุบลราชธานี  
**ให้ถือก�ำหนดโปรแกรมการแข่งขันเป็นหลัก โดยจะแจ้งโปรมแกรมการแข่งขัน ให้ทราบต่อไป
ข้อ 8. การรักษามารยาท
8.1 ผูค้ วบคุมทีม ผูฝ้ กึ สอน และนักกีฬาต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการ ในการแข่งขันครัง้
นั้นๆ ทุกกรณี
8.2 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับเป็น
เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ดีต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
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8.3 ทีมใดไม่มาท�ำการแข่งขันตามก�ำหนด วัน เวลา ในก�ำหนดการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้คณะ
กรรมการทราบ  ถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนั้น
8.4 ในการแข่งขันนักกีฬาต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มท�ำการ
แข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
8.5 การมาแข่งขัน  นักกีฬาทีมใดหรือคนใดไม่พร้อมทีจ่ ะลงสนามแข่งขัน และเลยก�ำหนดเวลา  
เริ่มการแข่งขันไปแล้ว 10 นาที ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
8.6 ในวันแข่งขันนักกีฬาผูใ้ ด จะไม่ลงสนามแข่งขัน และออกจากการแข่งขันในขณะการแข่งขัน
ก�ำลังด�ำเนินอยูถ่ อื เป็นการผิดมารยาทนักกีฬาอย่างร้ายแรงให้ปรับทีมนัน้ หรือคนนัน้ เป็นแพ้ในการแข่งขันครัง้ นัน้
ข้อ 9. การประท้วง
9.1 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนลงสนามแข่งขัน
โดยผู้ควบคุมทีม
9.2 ค�ำประท้วงต้องมีขอ้ ความชัดเจนและมีพยานหลักฐานประกอบครบถ้วน ถ้าหากไม่มพี ยาน
หลักฐานประกอบ จะไม่รับค�ำประท้วง
9.3 การประท้วงผลการแข่งขันต้องยื่นประท้วงภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่ การแข่งขันครั้งนั้น
ได้สิ้นสุด (กรณีประท้วง ให้ผู้ควบคุมทีมเป็นผู้มีสิทธิ์ประท้วง โดยกรรมการตัดสินแล้วให้ถือเป็นที่สิ้นสุด)
9.4 การประท้วงทุกกรณี ไม่มผี ลย้อนหลังในรอบทีผ่ า่ นมาแต่จะมีผลกับทีมทีเ่ ข้าแข่งขันในรอบ
ที่มีการประท้วงนั้น
ข้อ 10. ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล
10.1 ประเภทการแข่งขัน
1) ฟุตบอลครูชาย
2) ฟุตบอลนักศึกษาชาย
10.2 จ�ำนวนนักกีฬา ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 23 คน
10.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 5-9 คน
1) ผู้จัดการทีม 1 คน
2) ผู้ช่วยผู้จัดการทีม  1 คน
3) ผู้ฝึกสอน  1 คน
4) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  1 คน
5) เจ้าหน้าที่ทีม  1-5 คน
10.4 คุณสมบัตนิ กั กีฬา และการลงท�ำการแข่งขัน การเปลีย่ นตัวผูเ้ ล่น ตลอดเวลาการแข่งขันให้
เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 7 คน
10.5 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ซึ่ง
ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้แล้ว
10.6 แต่ละทีมต้องมีชุดการแข่งขันอย่างน้อยทีมละ 1 ชุด ถ้าทั้ง 2 ทีม มีชุดแข่งขันสีเหมือนกัน
ให้ทีมเยือนเปลี่ยนชุดแข่งขัน (ให้ทีมชื่อหลังตามตารางก�ำหนดการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขัน)
10.7 วิธีการจัดการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก  ก�ำหนดเวลาการ
แข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 35 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที  ถ้าเสมอกันให้เตะลูกโทษตัดสิน
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10.8 ทีมที่ผิดระเบียบการแข่งขัน และไม่พร้อมจะแข่งขัน
1) ต้องจัดทีมไปแข่งขันตามโปรแกรมที่คณะกรรมการก�ำหนด ทีมใดที่ไม่มาแข่งขันหรือ
มาถึงสนามแล้ว เจตนาที่ไม่ลงแข่งขันหรือมีผู้เล่นแข่งขันลงสนามไม่ครบ 7 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ หรือทีมไม่
พร้อมที่จะลงสนามทั้งสองทีมให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่
2) ทีมใดเจตนาผละออกจากการแข่งขันในขณะก�ำลังด�ำเนินการอยู่ หรือเจตนาที่จะไม่
ท�ำการแข่งขันต่อไปจนครบก�ำหนดเวลาการแข่งขัน ขาดวินัย และความเรียบร้อยในการแข่งขันหรือเล่นรุนแรง
เกิดเหตุถือว่าทีมนั้นผิดมารยาทอย่างร้ายแรง
3) ผู้เล่นแต่ละทีมต้องติดหมายเลขประจ�ำตัวด้านหลังเสื้อ และด้านหน้า เสื้อด้านซ้ายให้
มองเห็นชัดเจน และตรงกับบัญชีรายชื่อนักกีฬา ผู้ใดฝ่าฝืนไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันเด็ดขาดหากทั้งสองทีมเสื้อสีคล้าย
กัน ให้ชอื่ ทีมทีอ่ ยูด่ า้ นหลังของคูโ่ ปรแกรมคูน่ นั้ เป็นทีมทีเ่ ปลีย่ นใส่เสือ้ กลาง ของฝ่ายจัดการแข่งขันหรือทีมจะจัดหา
มา กรณีเสือ้ กลางอาจจะใส่หมายเลขไม่ตรงกับทะเบียนรายชือ่ ก็ได้ แต่จะต้องแจ้งหมายเลขกับ ฝ่ายทะเบียนหรือ
ผู้ตัดสินที่ 4 ทราบ เพื่อลงบันทึกก่อนลงท�ำการแข่งขัน
4) แต่ละทีมต้องส่งรายชื่อนักกีฬาก่อนถึงเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที ลงลายมือชื่อ
และหมายเลขเสือ้ ให้ถกู ต้องตรงกับรายชือ่ นักกีฬาในใบสมัครเท่านัน้ ไม่มขี อ้ ยกเว้น นอกจากผูร้ กั ษาประตูทสี่ เี สือ้
คล้ายกับผู้เล่น (ฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ตัดสินจะอนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อโดยอาจจะไม่มีชื่อทีมหรือหมายเลขเพื่อ
ลงท�ำการแข่งขัน)
5) ระหว่างการแข่งขัน ห้ามผูเ้ ล่นส�ำรองเข้าไปในสนามโดยเด็ดขาดยกเว้นเมือ่ มีการเปลีย่ น
ตัวหากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างน้อยใบเหลือง 1 ครั้ง
10.9 เครื่องแต่งกาย ชุดแข่งขัน
1) ชุดแข่งขันประกอบด้วย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเท้า และรองเท้า ชายเสื้อต้องอยู่
ภายในกางเกง
2) ผู้เล่นที่เป็นหัวหน้าทีมต้องมีปลอกแขนกัปตันทีมอย่างชัดเจน และต้องน�ำมาเอง
ข้อ 11. ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล
11.1 ประเภทการแข่งขัน
1) วอลเลย์บอลครูชาย
2) วอลเลย์บอลครูหญิง
3) วอลเลย์บอลนักศึกษาชาย
4) วอลเลย์บอลนักศึกษาหญิง
11.2 จ�ำนวนนักกีฬา ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 12 คน
11.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 5-9 คน  ประกอบด้วย
1) ผู้จัดการทีม 1 คน
2) ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 1 คน
3) ผู้ฝึกสอน 1 คน
4) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
5) เจ้าหน้าที่ทีม  1-5 คน
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11.4 กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึ่ง
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรองและใช้อยู่ในปัจจุบัน
11.5 เครื่องแต่งกาย ชุดแข่งขัน
1) ผู้เล่นต้องใช้อุปกรณ์ส�ำหรับเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ ที่ช่วยเร่ง
ความเร็ว หรือเพิ่มความสูง เพื่อการเคลื่อนไหวของผู้เล่นหรือสร้างความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม หรืออาจก่อ
อันตรายแก่ตัวเองหรือผู้เล่นอื่น
2) ชุดแข่งขันประกอบด้วย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเท้า และรองเท้าพื้นยางไม่มีเส้น ซึ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ชายเสื้อต้องอยู่ภายในกางเกง
3) ชุดผู้เล่นของทั้งทีมต้องมีสีและลายเดียวกัน และต้องมีหมายเลข 1 ถึง 20 โดยสีของ
หมายเลขต้องตัดกับสีของเสื้อ
4) ต้องติดหมายเลขปลายขากางเกง กลางอก และกลางหลังเสือ้ ด้วยสีของหมายเลขทีต่ ดั
กับเสื้อและกางเกงอย่างชัดเจน
11.6 วิธีการจัดการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก
11.7 ความสูงของตาข่ายและลูกวอลเลย์บอล
1) ทีมหญิง ตาข่ายสูง  2.20  เมตร
2) ทีมชาย
ตาข่ายสูง  2.38  เมตร
11.8 การได้คะแนน การชนะในแต่ละเซต และการชนะในแต่ละนัด
1) การชนะในแต่ละเชต ทีมที่ท�ำได้ 25 คะแนนก่อน (ยกเว้นเซตตัดสิน) และมีคะแนนน�ำ
ทีมตรงข้ามอย่างน้อยทีส่ ดุ 2 คะแนน จะเป็นทีมทีช่ นะการแข่งขันในเซตนัน้ ถ้าท�ำได้ 24 คะแนนเท่ากัน จะแข่งขัน
ต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งท�ำคะแนนน�ำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยสุด 2 คะแนน (26 - 24, 27 - 25,....)
2) การชนะการแข่งขันแต่ละนัด ทีมที่ท�ำได้ 2 เซต เป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน (2 ใน 3 เซต)
3) ในกรณีที่ท�ำได้เซตเท่ากัน 1 : 1 การแข่งขันเซตตัดสิน (เซตที่ 3) จะแข่งขันกัน 15
คะแนน และต้องมีคะแนนน�ำอีกทีมหนึ่ง อย่างน้อยสุด 2 คะแนน
4) ถ้าทีมปฏิเสธทีจ่ ะแข่งขัน หลังจากได้รบั แจ้งให้แข่งขันต่อ ทีมนัน้ จะถูก แจ้งว่าผิดระเบียบ
การแข่งขัน และปรับแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น ด้วยผลการแข่งขัน 0 : 2 เซต และคะแนน  0 : 25 ในแต่ละเซต
5) หลักเกณฑ์การนับคะแนนมีดังนี้
ทีมชนะ
ได้   3  คะแนน
ทีมแพ้
ได้   1  คะแนน
ทีมที่ไม่แข่งขัน ได้   0  คะแนน
ข้อ 12. ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ
12.1 ประเภทการแข่งขัน
1) เซปักตะกร้อครูชาย
2) เซปักตะกร้อครูหญิง
3) เซปักตะกร้อนักศึกษาชาย
4) เซปักตะกร้อนักศึกษาหญิง
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12.2 จ�ำนวนนักกีฬา ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 5 คน
12.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 5 คน ประกอบด้วย
1) ผู้จัดการทีม 1 คน
2) ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 1 คน
3) ผู้ฝึกสอน 1 คน
4) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
5) เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน
12.4 กติกาการแข่งขันใช้กติกาสากลของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศใช้ และสมาคม
ตะกร้อ แห่งประเทศไทยใช้อยูใ่ นปัจจุบนั หากกรณีอนื่ ใดทีม่ ไิ ด้กำ� หนดไว้ในกติกา เป็นหน้าทีข่ องผูต้ ดั สิน และฝ่าย
จัดการแข่งขัน จะต้องขอความร่วมมือจากคณะกรรมการชี้ขาดของการแข่งขันครั้งนั้น  เพื่อพิจารณาตัดสินชี้ขาด
ตามสมควรแก่กรณีการชี้ขาดของคณะกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาด ถือเป็นการสิ้นสุด
12.5 เครื่องแต่งกาย ชุดแข่งขัน
1) ผู้เล่นต้องใช้อุปกรณ์ส�ำหรับเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ ที่ช่วยเร่ง
ความเร็ว หรือเพิ่มความสูง เพื่อการเคลื่อนไหวของผู้เล่น หรือสร้างความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม หรืออาจก่อ
อันตรายแก่ตัวเองหรือผู้เล่นอื่น
2) ชุดแข่งขันประกอบด้วย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้าพื้นยางไม่มีเส้น ซึ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ชายเสื้อต้องอยู่ภายในกางเกง
3) ชุดผู้เล่นของทั้งทีมต้องมีสีและลายเดียวกัน และต้องมีหมายเลข 1 ถึง 36 โดยสีของ
หมายเลขต้องตัดกับสีของเสื้อ ซึ่งความสูงด้านหลังไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
4) หมายเลขด้านหน้าและปลายกางเกงต้องสูงอย่างน้อย 10 เซนติเมตร
5) ต้องติดหมายเลขปลายขากางเกง กลางอก และกลางหลังเสือ้ ด้วยสีของหมายเลขทีต่ ดั
กับเสื้อและกางเกงอย่างชัดเจน
12.6 วิธีการจัดการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันแบบแพ้คัดออก
12.7 ความสูงของตาข่ายและลูกตะกร้อ
12.7.1 ทีมหญิง ตาข่ายสูง 2.20 เมตร
12.7.2 ทีมชาย ตาข่ายสูง 2.38 เมตร
12.8 ทีมเดี่ยว
1) ทีมเดี่ยวแต่ละทีม ประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน ทุกคนต้องมีรายชื่อปรากฏตามหลักฐาน
2) ก่อนเริ่มการแข่งขันต้องมีผู้เล่นปรากฏตัวในสนามอย่างน้อย 3 คน
12.9 ทีมที่ผิดระเบียบการแข่งขันและไม่พร้อมจะแข่งขัน
1) ถ้าทีมปฏิเสธทีจ่ ะแข่งขันหลังจากได้รบั แจ้งให้แข่งขันต่อทีมนัน้ จะถูกแจ้งว่า ผิดระเบียบ
การแข่งขัน และปรับแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น ด้วยผลการแข่งขัน 0 : 2  เซต คะแนน 0 : 17 ในแต่ละเซต
2) ทีมที่ไม่ปรากฏตัว ณ สนามแข่งขันตามเวลาที่ก�ำหนดโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร ถือว่า
ผิดระเบียบการแข่งขัน
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3 เซต)

12.10 การได้คะแนน การชนะในแต่ละเซต และการชนะในแต่ละนัด
1) การชนะการแข่งขันแต่ละนัด รอบแรกทีมที่ได้ 2 เซต เป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน (2 ใน

2) การเสิร์ฟ ให้ฝ่ายเริ่มต้นเสิร์ฟก่อน 3 แต้มแล้วเปลี่ยนเสิร์ฟไปจนจบเกม และไม่ว่าฝ่าย
เสิร์ฟหรือฝ่ายรับก็ตาม เมื่อมีการกระท�ำผิดกติกาขึ้น (Faule) ฝ่ายตรงข้ามจะได้คะแนนทันที และฝ่ายที่ได้รับ
คะแนนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ 3 ลูก แล้วเปลี่ยนเสิร์ฟ 3 แต้ม ไปจนจบเกม เมื่อจบเกมให้เปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามเสิร์ฟ
ไม่ว่าทีมนั้นเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะ ส่วนการแข่งขันในเซตสุดท้ายจะใช้วิธีการเสี่ยง
3) ทีมที่ชนะการแข่งขันในแต่ละเซต คะแนนจะต้องได้ 15 คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากัน
14 คะแนน ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน 17 คะแนน
4) การขอเวลานอกสามารถขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง
5) การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนตัวได้เซตละ 2 ครั้ง ซ�้ำกันก็ได้
6) หลักเกณฑ์การนับคะแนนมีดังนี้
ทีมชนะ
ได้   2  คะแนน
ทีมแพ้
ได้   1  คะแนน
ทีมที่ไม่แข่งขัน ได้   0  คะแนน
ข้อ 13. ระเบียบการแข่งขันเปตอง
13.1 ประเภทการแข่งขัน
1) เปตองครูชาย
2) เปตองครูหญิง
3) เปตองนักศึกษาชาย
4) เปตองนักศึกษาหญิง
5) เปตองนักศึกษาทีมผสม (ผู้พิการ)
13.2 จ�ำนวนนักกีฬา ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันประเภททีม 3 คน ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 5 คน
13.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 5-7 คน ประกอบด้วย
1) ผู้จัดการทีม 1 คน
2) ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 1 คน
3) ผู้ฝึกสอน 1 คน
4) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
5) เจ้าหน้าที่ทีม 1-3 คน
13.4 อุปกรณ์การแข่งขัน
1) ลูกเปตอง เป็นลูกทรงกลม ท�ำด้วยโลหะ มีเครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขแสดง
น�ำ้ หนัก และเลขรหัสปรากฎอยูบ่ นลูกอย่างชัดเจน และควรเป็นลูกทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ
และสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2) ลูกเปตองให้นักกีฬาเป็นฝ่ายจัดหามาเองในการแข่งขัน
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13.5 กติกาการแข่งขันใช้กติกาสากลของสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน หาก
กรณีอื่นใดที่มิได้ก�ำหนดไว้ในกติกานี้ เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสิน และฝ่ายจัดการแข่งขัน จะต้องขอความร่วมมือจาก
คณะกรรมการชี้ขาดของการแข่งขันครั้งนั้น เพื่อพิจารณาตัดสินชี้ขาดตามสมควรแก่กรณี (คณะกรรมการชี้ขาด
ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน หรือ 5 คน การชี้ขาดของคณะกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดถือเป็นการสิ้นสุด ในกรณีมี
เสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาด เป็นผู้ชี้ขาด
13.6 เครื่องแต่งกาย ชุดแข่งขัน
1) เสื้อแข่งขันประเภททีมจะต้องเหมือนกัน ทั้งสีเสื้อ ลวดลาย
2) ขอความร่วมมือให้ใส่กางเกงวอร์มหรือกางเกงสแลคในการแข่งขัน
13.7 วิธีจัดการแข่งขัน
1) รอบแรก ใช้การแข่งขันแบบพบกันหมดใช้คะแนน 11 คะแนน (ทีมล�ำดับ 1 - 4 เข้า
รอบรองชนะเลิศ)
2) รอบรองชนะเลิศ ใช้การแข่งขันประกบคู่แพ้คัดออกใช้คะแนน 13 คะแนน  
คู่ที่ 1 ทีมล�ำดับที่  1 พบ ทีมล�ำดับที่ 4
คู่ที่ 2  ทีมล�ำดับที่  2 พบ ทีมล�ำดับที่ 3
3) รอบชิงชนะเลิศ ใช้คะแนน 13 คะแนน
คู่ชิงที่ 3 ทีมที่แพ้ คู่ที่ 1 พบ ทีมที่แพ้ คู่ที่ 2
คู่ชิงชนะเลิศ ทีมที่ชนะ คู่ที่ 1 พบ ทีมที่ชนะ คู่ที่ 2
4) การเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนได้เกมละ 1 ครั้ง
13.7.การนับแต้ม (กรณีคะแนนเท่ากันในรอบแข่งขันแบบพบกันหมดทุกทีม) การแข่งขันเปตอง
ในรูปแบบพบกันหมด ทีมใดชนะ ในแต่ละครั้ง จะได้คะแนนรวม 1 คะแนน ทีมแพ้ไม่ได้คะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการ
แข่งขันครบทุกครั้ง ทีมใดมีคะแนนรวมมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่าลดหลั่นลงไปตามล�ำดับคะแนน แต่ถ้ากรณี
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ด�ำเนินการตามล�ำดับดังต่อไปนี้
1) ให้ดผู ลการแข่งขันของคูก่ รณีทมี่ คี ะแนนเท่ากัน โดยทีมใดทีช่ นะทีมคูก่ รณีในแต่ละครัง้
ให้ 1 คะแนน ทีมใดแพ้ทีมคู่กรณีในแต่ละครั้ง ไม่ได้คะแนน ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่น
ลงไปตามล�ำดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
2) ให้ดผู ลคะแนนการแข่งขันทีพ่ บกันของคูก่ รณี โดยน�ำคะแนนการแข่งขันทีพ่ บกันของคู่
กรณีคะแนนได้ทั้งหมดตั้ง ลบดัวยคะแนนเสีย ทีมใดมีคะแนนมากว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามล�ำดับ
คะแนน ถ้ายังเท่ากัน
3) ให้ดผู ลคะแนนการแข่งขันทีพ่ บกันทุกทีม  โดยน�ำคะแนนได้ทงั้ หมดตัง้ ลบด้วยคะแนน
เสียทั้งหมด ทีมใดมีคะแนนมากว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามล�ำดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
4) ให้ดเู ฉพาะคะแนนบวกทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการแข่งขัน โดยน�ำผลคะแนนเฉพาะเกมส์ทชี่ นะ
ทีมต่างๆ (เกมส์ทแี่ พ้ไม่นำ� มาคิด) น�ำคะแนนได้ทงั้ หมดตัง้ ลบด้วยคะแนนเสียทัง้ หมด ทีมใดมีคะแนนบวกมากกว่า
จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามล�ำดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
5) ให้แข่งขันกัน 1 เที่ยว ทีมใดได้คะแนน จะได้อันดับที่ดีกว่า
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ข้อ 14. ระเบียบการแข่งขันกรีฑา
ประเภทการแข่งขัน
		14.1 ผู้บริหาร
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
14.1.6 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
หญิง    ภาคละ 3 ทีม
           
รายการที่ 14.1.1 – 14.1.6 นักกีฬาประกอบด้วย รองเลขาธิการ กศน., ผู้เชียวชาญผอ.กลุ่ม/
ศูนย์ส่วนกลาง, ผอ.และรอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาค, ผอ.และรอง ผอ. กศน.จังหวัด/กทม., ผอ.และรอง ผอ. สถาน
ศึกษาขึ้นตรง
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 นักกีฬาประกอบด้วย ผอ. กศน.อ�ำเภอ/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 วิ่ง 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
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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
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 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ประเภทผู้บริหาร,ครู,นักศึกษา กศน. ประเภทละ 10-18 คน ประกอบด้วย
14.4.1 ผู้จัดการทีม 2 คน
14.4.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 2 คน
14.4.3 ผู้ฝึกสอน 2 คน
14.4.4 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน
14.4.5 เจ้าหน้าที่ทีม 2-10 คน
14.5 กติกาการแข่งขัน
1) กติกาการแข่งขัน นอกจากที่มีระบุไว้ในระเบียบนี้แล้ว ให้ใช้กติกาของสหพันธ์กรีฑา
สมัครเล่นนานาชาติ ซึง่ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ใช้อยู่ในปัจจุบัน
2) ก�ำหนดการแข่งขันแต่ละประเภท แต่ละระยะในวันหนึ่งๆ เวลาการแข่งขันอาจใกล้
เคียงกัน นักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภทหรือหลายระยะ จะต้องรับผิดชอบและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันให้ทันตาม
ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดไว้
3) ในวันแข่งขัน เจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุมนักกีฬาต้องเป็นผูน้ ำ� นักกีฬาทีจ่ ะเข้าแข่งขันไปรายงาน
ตัวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินแผนกทะเบียน ก่อนการแข่งขัน 30 นาที โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสินทะเบียน จะประกาศเรียก
ก่อนหมดเวลาประมาณ 10 นาทีของแต่ละประเภท และเมื่อรายงานตัวแล้วต้องเข้าไป อยู่ในที่ก�ำหนดไว้เพื่อการ
ตรวจสอบต่อไป
4) นักกีฬาคนใดไม่มารายงานตัว หรือมาไม่ทันรายงานตัวตามเวลาที่ก�ำหนดแข่งขันจะ
ถือว่าสละสิทธิ์ การแข่งขันในประเภทนั้น และไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในประเภทอื่นๆ อีก ยกเว้นกรณีที่นักกีฬาก�ำลัง
แข่งขันประเภทอื่น ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนรายงานตัวแทนได้ แต่นักกีฬาต้องรับผิดชอบต่อการแข่งขันนั้นๆ
ให้ทันก�ำหนดเวลา
5) นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา กศน./บัตรประจ�ำตัวประชาชน
แล้วแต่กรณี ต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาทุกครัง้ ก่อน ทีจ่ ะลงท�ำการแข่งขันต่อกรณี ต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาทุกครัง้ ก่อน
ที่จะลงท�ำการแข่งขัน
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ข้อ 15. ระเบียบการแข่งขันกอล์ฟ
15.1 ก�ำหนดการแข่งขันวันที่ 18 และ วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
(สามารถเลือกวันแข่งขันได้เพียงวันเดียว)
15.2 สถานที่แข่งขัน  สนามกอล์ฟ กองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
15.3 ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น  5  ประเภท  
1) ประเภทบุคคล ชาย A
2) ประเภทบุคคล ชาย B
3) ประเภทบุคคล ชาย C
4) ประเภทบุคคล หญิง
5) ประเภทอาวุโส
15.4 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1) ต้องเป็นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส�ำนักงาน กศน.
2) เป็นข้าราชการบ�ำนาญในสังกัดส�ำนักงาน กศน.
15.5 กฎการแข่งขัน
1) ใช้กฎข้อบังคับในการแข่งขันของ R & A ร่วมกับกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟและเงื่อนไข
การแข่งขันของ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับปัจจุบัน
2) ใช้กฎสนามสนามสนามกอล์ฟ กองบิน 21
3) ใช้กฎซึ่งก�ำหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15.6 การตัดสิน
   
ท�ำการแข่งขันแบบ 36 System เพื่อจัดนักกีฬาเข้า Fight A - B - C
					 ➜ Fight  A  Handicap   0 – 15
					 ➜ Fight  B  Handicap  16 – 25
					 ➜ Fight  C  Handicap  26 – 36
ผูท้ ำ� คะแนนรวมน้อยทีส่ ดุ ในแต่ละ Fight เป็นผูช้ นะ ในกรณีเสมอกันให้นบั แต้มตัดสินตัง้ แต่
หลุม 18 ย้อนกลับมา จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
ในกรณีไม่มีผู้ท�ำ  Handicap ถึง Fight A ให้เลื่อนผู้มี Handicap ใน Fight ถัดไปขึ้นมา
การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ
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ระเบียบและกติกาการแข่งขันฟุตบอล
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่  5

************************************
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอล
ตามระเบียบการแข่งขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 จัดวางระเบียบและกติกาไว้ดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแข่งขัน 2 ประเภท
2.1 ฟุตบอลครูชาย
2.2 ฟุตบอลนักศึกษาชาย
3. คุณสมบัติของนักกีฬา
ตามระเบียบการแข่งขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ข้อ 3.
4. จ�ำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน
4.1 จ�ำนวนนักกีฬา ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 23 คน
4.2 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้  5-9  คน ประกอบด้วย
4.2.1 ผู้จัดการทีม 1 คน
4.2.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 1 คน
4.2.3 ผู้ฝึกสอน 1 คน
4.2.4 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
4.2.5 เจ้าหน้าที่ทีม 1-5 คน
5. การด�ำเนินการแข่งขัน
5.1 กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ (ฟีฟา่ ) ซึง่ ทางสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้แล้ว
5.2 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น  ตลอดเวลาการแข่งขันให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 7 คน
5.3 แต่ละทีมต้องมีชุดการแข่งขันอย่างน้อยทีมละ 1 ชุด ถ้าทั้ง 2 ทีม มีชุดแข่งขันสีเหมือนกันให้ทีม
เยือนเปลี่ยนชุดแข่งขัน (ให้ทีมชื่อหลังตามตารางก�ำหนดการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขัน)
5.4 วิธีการจัดการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก
ก�ำหนดเวลาการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 35 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที ถ้าเสมอกันให้เตะลูก
โทษตัดสิน
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5.5 ทีมที่ผิดระเบียบการแข่งขัน และไม่พร้อมจะแข่งขัน
   
5.5.1 ต้องจัดทีมไปแข่งขันตามโปรแกรมที่คณะกรรมการก�ำหนด ทีมใดที่ไม่มาแข่งขันหรือมา
ถึงสนามแล้ว เจตนาทีไ่ ม่ลงแข่งขันหรือมีผเู้ ล่นแข่งขันลงสนามไม่ครบ 7 คน ให้ปรับทีมนัน้ เป็นแพ้ หรือทีมไม่พร้อม
ที่จะลงสนามทั้งสองทีมให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่
   
5.5.2 ทีมใดเจตนาผละออกจากการแข่งขันในขณะก�ำลังด�ำเนินการอยู่ หรือเจตนาทีจ่ ะไม่ทำ� การ
แข่งขันต่อไปจนครบก�ำหนดเวลาการแข่งขัน ขาดวินัย และความเรียบร้อยในการแข่งขันหรือเล่นรุนแรงเกิดเหตุ
ถือว่าทีมนั้น ผิดมารยาทอย่างร้ายแรง
   
5.5.3 ผูเ้ ล่นแต่ละทีมต้องติดหมายเลขประจ�ำตัวด้านหลังเสือ้ และด้านหน้า เสือ้ ด้านซ้ายให้มอง
เห็นชัดเจน และตรงกับบัญชีรายชื่อนักกีฬา ผู้ใดฝ่าฝืนไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันเด็ดขาด หากทั้งสองทีมเสื้อสีคล้ายกัน
ให้ชื่อทีมที่อยู่ด้านหลังของคู่โปรแกรมคู่นั้นเป็นทีมที่เปลี่ยนใส่เสื้อกลาง ของฝ่ายจัดการแข่งขัน หรือทีมจะจัดหา
มา กรณีเสื้อกลางอาจจะใส่หมายเลขไม่ตรงกับทะเบียนรายชื่อก็ได้ แต่จะต้องแจ้งหมายเลขกับฝ่ายทะเบียนหรือ
ผู้ตัดสินที่ 4 ทราบเพื่อลงบันทึกก่อนลงท�ำการแข่งขัน
   
5.5.4 แต่ละทีมต้องส่งรายชือ่ นักกีฬาก่อนถึงเวลาแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที ลงลายมือชือ่ และ
หมายเลขเสือ้ ให้ถกู ต้องตรงกับรายชือ่ นักกีฬาในใบสมัครเท่านัน้ ไม่มขี อ้ ยกเว้น นอกจากผูร้ กั ษาประตูทสี่ เี สือ้ คล้าย
กับผู้เล่น (ฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ตัดสินจะอนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อโดยอาจจะไม่มีชื่อทีมหรือหมายเลข เพื่อลง
ท�ำการแข่งขัน)
   
5.5.5 ระหว่างการแข่งขัน ห้ามผู้เล่นส�ำรองเข้าไปในสนามโดยเด็ดขาดยกเว้นเมื่อมีการเปลี่ยน
ตัวหากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างน้อยใบเหลือง 1 ครั้ง
5.6 เครื่องแต่งกาย ชุดแข่งขัน
   
5.6.1 ชุดแข่งขันประกอบด้วย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเท้า รองเท้า และสนับแข้ง ชายเสื้อต้อง
อยู่ภายในกางเกง
   

5.6.2 ผู้เล่นที่เป็นหัวหน้าทีมต้องมีปลอกแขนกัปตันทีมอย่างชัดเจน และต้องน�ำมาเอง

6. รางวัล
		
6.1 รางวัลชนะเลิศ

ได้รับเหรียญทอง และถ้วยรางวัล

6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับเหรียญเงิน และถ้วยรางวัล

6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับเหรียญทองแดง และถ้วยรางวัล
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ผังการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5
กีฬาฟุตบอล
ประเภทนักศึกษา (ชาย) ครู (ชาย)
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5
กีฬาฟุตบอล

************************************************************

ประเภท  ครู (ชาย)
สนามแข่งขัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (สนามที่ 4)  
วันที่
19 ก.พ. 2563

คู่

เวลา

คู่แข่งขัน

1 09.00 น. ภาคเหนือ  VS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 11.00 น. ภาคกลาง  VS  ภาคใต้
3 14.00 น. ทีมชนะคู่ที่ 1 VS ภาคตะวันออก

20 ก.พ. 2563 1 09.00 น. ทีมแพ้คู่ที่ 2  VS  ทีมแพ้คู่ที่ 3

ประเภท ผล รอบการ
แข่งขัน
ครูชาย
รอบแรก
ชิงที่ 3

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................

ผังสนามแข่งขัน

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5
กีฬาฟุตบอล
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563

*************************************************************
ประเภท  นักศึกษา (ชาย)
สนามแข่งขัน  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (สนามที่ 7)
ว/ด/ป

คู่

เวลา

คู่แข่งขัน

ประเภท ผล

19 ก.พ. 2563

1 09.00 น. ภาคตะวันออก VS ภาคกลาง
นักศึกษา
2 11.00 น. ภาคเหนือ VS ภาคใต้
3 14.00 น. ทีมชนะคู่ที่ 1 VS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 ก.พ.2563

1 09.00 น. ทีมแพ้คู่ที่ 2 VS ทีมแพ้คู่ที่ 3
2 10.30 น. ทีมชนะคู่ที่ 2 VS ทีมชนะคู่ที่ 3

รอบการ
แข่งขัน
รอบแรก

ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามแข่งขัน

40 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5
กีฬาฟุตบอล
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563

*************************************************************
ประเภท  ครู / ผู้บริหาร
สนามแข่งขัน   โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   (สนามที่ 1)
ว/ด/ป

คู่

เวลา

1 13.00 น.
21 ก.พ. 2563

2 14.30 น.

คู่แข่งขัน

ประเภท

ทีมชนะคู่ที่ 2 VS ทีมชนะคู่ที่ 3
ทีม ONIE UNITED VS
ทีม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ครู ชาย

รอบการ
แข่งขัน
ชิงชนะเลิศ

ผู้บริหาร

ชิงชนะเลิศ

ผล

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามการแข่งขัน

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
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ระเบียบและกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่  5
************************************
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอล ตามระเบียบการแข่งขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 จัดวางระเบียบและกติกาไว้ดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแข่งขัน 4  ประเภท
2.1 วอลเลย์บอลครูชาย
2.2 วอลเลย์บอลครูหญิง
2.3 วอลเลย์บอลนักศึกษาชาย
2.4 วอลเลย์บอลนักศึกษาหญิง
3. คุณสมบัติของนักกีฬา ตามระเบียบการแข่งขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ข้อ 3.
4. จ�ำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน
4.1 จ�ำนวนนักกีฬา ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 12 คน
4.2 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 5-9 คน ประกอบด้วย
4.2.1 ผู้จัดการทีม 1  คน
4.2.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 1 คน
4.2.3 ผู้ฝึกสอน 1 คน
4.2.4 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
4.2.5 เจ้าหน้าที่ทีม 1-5 คน
5. การด�ำเนินการแข่งขัน
5.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึง่ สมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรอง และใช้อยู่ในปัจจุบัน
5.2 เครื่องแต่งกาย ชุดแข่งขัน
  
5.2.1 ผู้เล่นต้องใช้อุปกรณ์ส�ำหรับเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ ที่ช่วยเร่ง
ความเร็ว หรือเพิ่มความสูง เพื่อการเคลื่อนไหวของผู้เล่นหรือสร้างความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม หรืออาจก่อ
อันตรายแก่ตัวเองหรือผู้เล่นอื่น
5.2.2 ชุดแข่งขันประกอบด้วย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเท้า และรองเท้าพื้นยางไม่มีเส้น ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ชายเสื้อต้องอยู่ภายในกางเกง

42 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

5.2.3 ชุดผู้เล่นของทั้งทีมต้องมีสีและลายเดียวกัน และต้องมีหมายเลข 1 ถึง 20 โดยสีของ
หมายเลขต้องตัดกับสีของเสื้อ
5.2.4 ต้องติดหมายเลขปลายขากางเกง กลางอก และกลางหลังเสื้อด้วยสีของ หมายเลขที่ตัด
กับเสื้อและกางเกงอย่างชัดเจน
5.3 วิธีการจัดการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก
5.4 ความสูงของตาข่ายและลูกวอลเลย์บอล
5.4.1 ทีมหญิง

ตาข่ายสูง 2.20 เมตร

5.4.2 ทีมชาย

ตาข่ายสูง 2.38 เมตร

5.5 การได้คะแนน การชนะในแต่ละเซต และการชนะในแต่ละนัด
   
5.5.1 การชนะในแต่ละเชต ทีมทีท่ ำ� ได้ 25 คะแนนก่อน (ยกเว้นเซตตัดสิน) และมีคะแนนน�ำทีม
ตรงข้ามอย่างน้อยที่สุด 2 คะแนน จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในเซตนั้น ถ้าท�ำได้ 24  คะแนนเท่ากัน จะแข่งขัน
ต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งท�ำคะแนนน�ำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยสุด 2 คะแนน (26 - 24, 27 - 25,....)
5.5.2 การชนะการแข่งขันแต่ละนัด ทีมที่ท�ำได้ 2 เซต เป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน (2 ใน 3 เซต)
   
5.5.3 ในกรณีที่ท�ำได้เซตเท่ากัน 1:1 การแข่งขันเซตตัดสิน (เซตที่ 3) จะแข่งขันกัน 15 คะแนน
และต้องมีคะแนนน�ำอีกทีมหนึ่ง อย่างน้อยสุด  2 คะแนน
5.5.4 ถ้าทีมปฏิเสธทีจ่ ะแข่งขัน หลังจากได้รบั แจ้งให้แข่งขันต่อ ทีมนัน้ จะถูก แจ้งว่าผิดระเบียบ
การแข่งขัน และปรับแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น ด้วยผลการแข่งขัน 0 : 2 เซต และคะแนน 0 : 25  ในแต่ละเซต
5.5.5 หลักเกณฑ์การนับคะแนนมีดังนี้
ทีมชนะ

ได้   3  คะแนน

ทีมแพ้

ได้   1  คะแนน

ทีมที่ไม่แข่งขัน

ได้   0  คะแนน

6. รางวัล
		
6.1 รางวัลชนะเลิศ

ได้รับเหรียญทอง และถ้วยรางวัล

6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับเหรียญเงิน และถ้วยรางวัล

6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับเหรียญทองแดง และถ้วยรางวัล

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
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26
ผังการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ผังการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

ประเภทครู (ชาย/หญิง)

44 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทครู (ชาย/หญิง)

ประเภทนักศึกษา (ชาย/หญิง)

ผังการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

27

ประเภทนักศึกษา (ชาย/หญิง)

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

45

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5
กีฬาวอลเลย์บอล
ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563

*********************************************************
ประเภท ครู (ชาย/หญิง)
สนามแข่งขัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สนามที่ 5)
ว/ด/ป

19 ก.พ. 2563

20 ก.พ.2563

คู่

เวลา

คู่แข่งขัน

ประเภท

ผล

รอบการ
แข่งขัน

1
2
3

09.00 น. ภาคตะวันออก VS ตะวันออกเฉียงเหนือ
10.00 น. ภาคกลาง  VS ภาคใต้
11.00 น. ทีมชนะคูท่ ี่ 1  VS ภาคเหนือ

ครู ชาย

4
5
6

13.00 น. ภาคเหนือ  VS ภาคใต้
14.00 น. ภาคกลาง VS ตะวันออกเฉียงเหนือ
15.00 น. ทีมชนะคู่ที่ 1 VS ภาคตะวันออก  

ครู หญิง

7
8

ครู หญิง
ครู ชาย

ชิงที่ 3
ชิงที่ 3

9

09.00 น. ทีมแพ้คู่ที่ 5 VS ทีมแพ้คู่ที่ 6
10.00 น. ทีมแพ้คู่ที่ 2 VS ทีมแพ้คู่ที่ 3
11.00 น. ทีมชนะคู่ที่ 5 VS ทีมชนะคู่ที่ 6

ครู หญิง

ชิงชนะเลิศ

10

13.00 น. ทีมชนะคู่ที่ 2 VS ทีมชนะคู่ที่ 3

ครู ชาย

ชิงชนะเลิศ

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามแข่งขัน

46 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท นักศึกษา (ชาย/หญิง)
สนามวอลเลย์บอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (สนามที่ 2)
ว/ด/ป

19 ก.พ. 2563

20 ก.พ.2563

คู่

เวลา

คู่แข่งขัน

ประเภท

1
2
3

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.

ภาคเหนือ  VSตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก  VS ภาคใต้
ทีมชนะคู่ที่ 1  VS ภาคกลาง

นักศึกษาชาย

4
5
6

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.

7
8
9
10

09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.

ผล หมายเหตุ

ภาคตะวันออก    VSภาคกลาง
ภาคเหนือ VS ภาคใต้
นักศึกษาหญิง
ทีมชนะคู่ที่ 4  VS ตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีมแพ้คู่ที่ 2 VS ทีมแพ้คู่ที่ 3
ทีมชนะคู่ที่ 2 VS  ทีมชนะคู่ที่ 3
ทีมแพ้คู่ที่ 5 VS ทีมแพ้คู่ที่ 6
ทีมชนะคู่ที่ 5 VS ทีมชนะคู่ที่ 6

นักศึกษา
ชาย
นักศึกษา
หญิง

ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามแข่งขัน

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
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ระเบียบและกติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อ
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่  5

*******************************************
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันเซปัก
ตะกร้อ ตามระเบียบการแข่งขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 จัดวางระเบียบและกติกาไว้ดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแข่งขัน 4  ประเภท
2.1 เซปักตะกร้อครูชาย
2.2 เซปักตะกร้อครูหญิง
2.3 เซปักตะกร้อนักศึกษาชาย
2.4 เซปักตะกร้อนักศึกษาหญิง
3. คุณสมบัติของนักกีฬา ตามระเบียบการแข่งขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ข้อ 3.
4. จ�ำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน
4.1 จ�ำนวนนักกีฬา ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 5 คน
4.2 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 5 คน  ประกอบด้วย
4.2.1 ผู้จัดการทีม  1  คน
4.2.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม  1 คน
4.2.3 ผู้ฝึกสอน  1 คน
4.2.4 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  1 คน
4.2.5 เจ้าหน้าที่ทีม  1 คน
5. การด�ำเนินการแข่งขัน
5.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาสากลของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศใช้ และสมาคมตะกร้อ
แห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน หากกรณีอื่นใดที่มิได้ก�ำหนดไว้ในกติกา เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสิน และฝ่ายจัดการ
แข่งขัน จะต้องขอความร่วมมือจากคณะกรรมการชี้ขาดของการแข่งขันครั้งนั้น เพื่อพิจารณาตัดสินชี้ขาดตาม
สมควรแก่กรณีการชี้ขาดของคณะกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาด ถือเป็นการสิ้นสุด
5.2 เครื่องแต่งกาย ชุดแข่งขัน
   
5.2.1 ผู้เล่นต้องใช้อุปกรณ์ส�ำหรับเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ ที่ช่วยเร่ง
ความเร็ว หรือเพิ่มความสูง เพื่อการเคลื่อนไหวของผู้เล่น หรือสร้างความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม หรืออาจก่อ
อันตรายแก่ตัวเองหรือผู้เล่นอื่น
5.2.2 ชุดแข่งขันประกอบด้วย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้าพื้นยางไม่มีเส้น ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ชายเสื้อต้องอยู่ภายในกางเกง
5.2.3 ชุดผู้เล่นของทั้งทีมต้องมีสีและลายเดียวกัน และต้องมีหมายเลข 1 ถึง 36 โดยสีของ
หมายเลขต้องตัดกับสีของเสื้อ ซึ่งความสูงด้านหลังไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
5.2.4 หมายเลขด้านหน้าและปลายกางเกงต้องสูงอย่างน้อย 10 เซนติเมตร
5.2.5 ต้องติดหมายเลขปลายขากางเกง กลางอก และกลางหลังเสื้อด้วยสีของหมายเลขที่ตัด
กับเสื้อและกางเกงอย่างชัดเจน
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5.3 วิธีการจัดการแข่งขัน  รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันแบบแพ้คัดออก
5.4 ความสูงของตาข่ายและลูกตะกร้อ
5.4.1 ตาข่าย ชาย สูง  1.55 เมตร /หญิง 1.45 เมตร
5.4.2 ลูกตะกร้อ ชาย ใช้ตะกร้อ MT 908 / หญิง ใช้ตะกร้อ MT 904
5.5 ทีมเดี่ยว
     5.5.1 ทีมเดี่ยวแต่ละทีม ประกอบด้วยผู้เล่น 3-5 คน ทุกคนต้องมีรายชื่อปรากฏตามหลักฐาน
5.5.2 ก่อนเริ่มการแข่งขันต้องมีผู้เล่นปรากฏตัวในสนามอย่างน้อย 3 คน
5.6 ทีมที่ผิดระเบียบการแข่งขันและไม่พร้อมจะแข่งขัน
   
5.6.1 ถ้าทีมปฏิเสธที่จะแข่งขันหลังจากได้รับแจ้งให้แข่งขันต่อทีมนั้นจะถูกแจ้งว่าผิดระเบียบ
การแข่งขัน และปรับแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น ด้วยผลการแข่งขัน 0 : 2  เซต คะแนน 0 : 21 ในแต่ละเซต
   
5.6.2 ทีมที่ไม่ปรากฏตัว ณ สนามแข่งขันตามเวลาที่ก�ำหนดโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร ถือว่า
ผิดระเบียบการแข่งขัน
5.7 การได้คะแนน การชนะในแต่ละเซต และการชนะในแต่ละนัด
   
5.7.1 การชนะการแข่งขันแต่ละนัด รอบแรกทีมทีไ่ ด้ 2 เซต เป็นทีมทีช่ นะการแข่งขัน (2 ใน 3 เซต)
        5.7.2 การเสิร์ฟ ให้ฝ่ายเริ่มต้นเสิร์ฟก่อน 3 แต้มแล้วเปลี่ยนเสิร์ฟไปจนจบเกม และไม่ว่าฝ่าย
เสิร์ฟหรือฝ่ายรับก็ตาม เมื่อมีการกระท�ำผิดกติกาขึ้น (Faule) ฝ่ายตรงข้ามจะได้คะแนนทันที และฝ่ายที่ได้รับ
คะแนนจะเป็นฝ่ายเสริ์ฟ  3 ลูก แล้วเปลี่ยนเสิร์ฟ 3 แต้ม ไปจนจบเกม เมื่อจบเกมให้เปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามเสิร์ฟ
ไม่ว่าทีมนั้นเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะ ส่วนการแข่งขันในเซตสุดท้ายจะใช้วิธีการเสี่ยง
5.7.3 ทีมที่ชนะการแข่งขันในแต่ละเซต คะแนนจะต้องได้ 21 คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากัน 20
คะแนน ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน 25 คะแนน
5.8 การขอเวลานอกสามารถขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง
5.9 การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนตัวได้เซตละ 2 ครั้ง ซ�้ำกันก็ได้
5.10 หลักเกณฑ์การนับคะแนนมีดังนี้
ทีมชนะ
ได้   2  คะแนน
ทีมแพ้
ได้   1  คะแนน
ทีมที่ไม่แข่งขัน
ได้   0  คะแนน
6. รางวัล
		
6.1 รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเหรียญทอง และถ้วยรางวัล
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับเหรียญเงิน และถ้วยรางวัล
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับเหรียญทองแดง และถ้วยรางวัล
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33

ผังการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้ผัองการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
ประเภท นักศึกษา/ครู (ชาย)
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ประเภท นักศึกษา/ครู (ชาย)

34

ผังการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อผังการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
ประเภท นักศึกษา/ครู (หญิง)

ประเภท นักศึกษา/ครู  (หญิง)
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5
กีฬาเซปักตะกร้อ

*********************************************************
ประเภท นักศึกษา/ครู (ชาย)
สนามแข่งขันโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  เซปักตะกร้อ  (สนามที่ 3)
ว.ด.ป.

คู่ที่

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

คู่แข่งขัน
ตะวันออก VS ภาคเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ VS ภาคกลาง
ทีมชนะ คู่ที่ 1 VS  ภาคใต้
ภาคใต้ VS ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง  VS  ภาคเหนือ
ทีมชนะคู่ที่ 4 VS  ภาคตะวันออก
ทีมแพ้คู่ที่ 2 VS  ทีมแพ้คู่ที่ 3
ทีมแพ้คู่ที่ 5 VS  ทีมแพ้คู่ที่ 6
ทีมชนะคู่ที่ 5 VS  ทีมชนะคู่ที่ 6
ทีมชนะคู่ที่ 2 VS  ทีมชนะคู่ที่ 3

ประเภท
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ครูชาย
ครูชาย
ครูชาย
นักศึกษา
ครูชาย
ครูชาย
นักศึกษา

ผล

รอบการ
แข่งขัน

ชิงที่ 3
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

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

คู่ที่

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

คู่แข่งขัน
ภาคใต้ VS  ภาคกลาง
ภาคเหนือ VS  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีมชนะ คู่ที่ 1 VS ตะวันออก
ภาคใต้  VS  ภาคกลาง
ภาคเหนือ VS  ตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีมชนะคู่ที่ 4  VS  ภาคตะวันออก
ทีมแพ้คู่ที่ 2  VS  ทีมแพ้คู่ที่ 3
ทีมแพ้คู่ที่ 5  VS  ทีมแพ้คู่ที่ 6
ทีมชนะคู่ที่ 5  VS ทีมชนะคู่ที่ 6
ทีมชนะคู่ที่ 2  VS  ทีมชนะคู่ที่ 3

ประเภท
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ครูหญิง
ครูหญิง
ครูหญิง
นักศึกษา
ครูหญิง
ครูหญิง
นักศึกษา

ผล

รอบการ
แข่งขัน

ชิงที่ 3
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ...................... รองชนะเลิศอันดับ 1...................... รองชนะเลิศอันดับ 2....................
ผังสนามแข่งขัน
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ระเบียบและกติกาการแข่งขันเปตอง
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่  5
************************************
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันเปตอง
ตามระเบียบการแข่งขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5  จัดวางระเบียบและกติกาไว้ดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแข่งขัน 5  ประเภท
2.1 เปตองครูชาย
2.2 เปตองครูหญิง
2.3 เปตองนักศึกษาชาย
2.4 เปตองนักศึกษาหญิง
2.5 เปตองนักศึกษาทีมผสม (ผู้พิการ)
3. คุณสมบัติของนักกีฬา ตามระเบียบการแข่งขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ข้อ 3
4. จ�ำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน
4.1 จ�ำนวนนักกีฬา ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันประเภททีม 3 คน ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 5 คน
4.2 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 5 -7 คน ประกอบด้วย
4.2.1 ผู้จัดการทีม  1  คน
4.2.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม  1 คน
4.2.3 ผู้ฝึกสอน  1 คน
4.2.4 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  1 คน
4.2.5 เจ้าหน้าที่ทีม  1-3 คน
5. การด�ำเนินการแข่งขัน
5.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาสากลของสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน หากกรณี
อื่นใดที่มิได้ก�ำหนดไว้ในกติกานี้ เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสิน และฝ่ายจัดการแข่งขัน จะต้องขอความร่วมมือจากคณะ
กรรมการชีข้ าดของการแข่งขันครัง้ นัน้ เพือ่ พิจารณาตัดสินชีข้ าดตามสมควรแก่กรณี (คณะกรรมการชีข้ าด ประกอบ
ด้วย กรรมการ 3 คน หรือ 5 คน การชี้ขาดของคณะกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดถือเป็นการสิ้นสุด ในกรณีมีเสียงเท่า
กัน ให้ประธานกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาด เป็นผู้ชี้ขาด
5.2 เครื่องแต่งกาย ชุดแข่งขัน
5.2.1 เสื้อแข่งขันประเภททีมจะต้องเหมือนกัน ทั้งสีเสื้อ ลวดลาย
5.2.2 ขอความร่วมมือให้ใส่กางเกงวอร์มหรือกางเกงสแลคในการแข่งขัน
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5.3 วิธีจัดการแข่งขัน
5.3.1 รอบแรก ใช้การแข่งขันแบบพบกันหมดใช้คะแนน  11  คะแนน
(ทีมล�ำดับ 1  -  4  เข้ารอบรองชนะเลิศ)
5.3.2 รอบรองชนะเลิศ ใช้การแข่งขันประกบคู่แพ้คัดออกใช้คะแนน 13  คะแนน  
คู่ที่ 1 ทีมล�ำดับที่  1    พบ  ทีมล�ำดับที่  4
คู่ที่ 2 ทีมล�ำดับที่  2    พบ  ทีมล�ำดับที่  3
5.3.3 รอบชิงชนะเลิศ ใช้คะแนน  13  คะแนน
คู่ชิงที่ 3  ทีมที่แพ้ คู่ที่ 1 พบ ทีมที่แพ้  คู่ที่ 2
คู่ชิงชนะเลิศ ทีมที่ชนะ คู่ที่ 1 พบ ทีมที่ชนะ คู่ที่ 2
5.3.4 การเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนได้เกมละ 1 ครั้ง
5.4 การนับแต้ม (กรณีคะแนนเท่ากันในรอบแข่งขันแบบพบกันหมดทุกทีม) การแข่งขันเปตองในรูป
แบบพบกันหมด ทีมใดชนะ ในแต่ละครัง้ จะได้คะแนนรวม 1 คะแนน ทีมแพ้ไม่ได้คะแนน เมือ่ เสร็จสิน้ การแข่งขัน
ครบทุกครั้ง ทีมใดมีคะแนนรวมมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่าลดหลั่นลงไปตามล�ำดับคะแนน แต่ถ้ากรณีคะแนน
รวมเท่ากัน ให้ด�ำเนินการตามล�ำดับดังต่อไปนี้
   
5.4.1 ให้ดผู ลการแข่งขันของคูก่ รณีทมี่ คี ะแนนเท่ากัน โดยทีมใดทีช่ นะทีมคูก่ รณีในแต่ละครัง้ ให้
1 คะแนน ทีมใดแพ้ทีมคู่กรณีในแต่ละครั้ง ไม่ได้คะแนน ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลง
ไปตามล�ำดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
   
5.4.2 ให้ดูผลคะแนนการแข่งขันที่พบกันของคู่กรณี โดยน�ำคะแนนการแข่งขันที่พบกันของคู่
กรณีคะแนนได้ทงั้ หมดตัง้ ลบด้วยคะแนนเสีย ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อนั ดับทีด่ กี ว่า ลดหลัน่ ลงไปตามล�ำดับ
คะแนน ถ้ายังเท่ากัน
     5.4.3 ให้ดผู ลคะแนนการแข่งขันทีพ่ บกันทุกทีม โดยน�ำคะแนนได้ทงั้ หมดตัง้ ลบด้วยคะแนนเสีย
ทั้งหมด ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามล�ำดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
   
5.4.4 ให้ดูเฉพาะคะแนนบวกทั้งหมดที่ได้จากการแข่งขัน โดยน�ำผลคะแนนเฉพาะเกมส์ที่ชนะ
ทีมต่างๆ (เกมส์ทแี่ พ้ไม่นำ� มาคิด) น�ำคะแนนได้ทงั้ หมดตัง้ ลบด้วยคะแนนเสียทัง้ หมด ทีมใดมีคะแนนบวกมากกว่า
จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามล�ำดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
   
5.4.5 ให้แข่งขันกัน 1 เที่ยว ทีมใดได้คะแนน จะได้อันดับที่ดีกว่า
6. รางวัล
		
6.1 รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเหรียญทอง และถ้วยรางวัล
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับเหรียญเงิน และถ้วยรางวัล
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับเหรียญทองแดง และถ้วยรางวัล

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
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39

ผังการแข่งขันกีฬาเปตอง
ทุกประเภท

ทีม
ทีม

1………

1

ผังการแข่งขันกีฬาเปตอง
3
4
5 คะแนน ผลต่าง

2
1

ทุกประเภท

2

3

4

5

คะแนน ผลต่าง

ลาดับ

ลำ�ดับ

1………

2………

2………

3………

3………

4………

4………

5………
5………
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์  ครั้งที่  5
กีฬาเปตอง  

***************************************************
ประเภท ทีมครู (ชาย)
วันที่

เวลา

รอบ ครั้งที่
แรก

1

คู่ที่

คู่แข่งขัน

สนาม

1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs   ภาคกลาง

1

2

ภาคตะวันออก  vs   ภาคเหนือ

2

ผลการ
แข่งขัน

ภาคใต้        พัก
แรก

2

3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs ภาคตะวันออก              

1

4

ภาคกลาง  vs  ภาคใต้

2

ภาคเหนือ     พัก
19 ก.พ. 2563

08.30

แรก

3

5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคใต้

1

6

ภาคกลาง    vs  ภาคเหนือ

2

ภาคตะวันออก  พัก
แรก

4

7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคเหนือ

1

8

ภาคตะวันออก   vs  ภาคใต้

2

ภาคกลาง     พัก
9
แรก

5

ภาคกลาง  vs  ภาคตะวันออก              

10 ภาคเหนือ  vs  ภาคใต้

1
2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัก
รอง
20 ก.พ. 2563

08.30
ชิง

ผลการแข่งขัน  

11 อันดับ 1............. vs อันดับ 4..............
12 อันดับ 2............. vs อันดับ 3..............
13 ผู้ชนะคู่ที่ 11............ vs  ผู้ชนะคู่ที่ 12..........
14 ผู้แพ้คู่ที่ 11................vs  ผู้แพ้คู่ที่ 12............

ชนะเลิศ              ........................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1.......................................................
รองชนะเลิศอันดับ 2.......................................................
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ประเภท ทีมครู (หญิง)
วันที่

เวลา

รอบ

แรก

ครั้ง
คู่ที่
ที่
1

คู่แข่งขัน

สนาม

1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs   ภาคกลาง

3

2

ภาคตะวันออก   vs   ภาคเหนือ

4

ภาคใต้        พัก
แรก

2

3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคตะวันออก              

3

4

ภาคกลาง     vs  ภาคใต้

4

ภาคเหนือ    พัก
19 ก.พ. 2563

08.30 แรก

3

5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคใต้

3

6

ภาคกลาง   vs  ภาคเหนือ

4

ภาคตะวันออก    พัก
แรก

4

7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคเหนือ

3

8

ภาคตะวันออก  vs  ภาคใต้

4

ภาคกลาง    พัก
9
แรก

5

ภาคกลาง     vs  ภาคตะวันออก              

10 ภาคเหนือ     vs  ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัก

รอง
20ก.พ. 2563

08.30

ชิง

11 อันดับ 1............. vs อันดับ 4..............
12 อันดับ 2............. vs อันดับ 3..............
13 ผู้ชนะคู่ที่ 11............. vs  ผู้ชนะคู่ที่ 12..........
14 ผู้แพ้คู่ที่ 11................. vs  ผู้แพ้คู่ที่ 12...........

ผลการแข่งขัน   
ชนะเลิศ              ........................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1.......................................................
รองชนะเลิศอันดับ 2.......................................................
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3
4

ผลการ
แข่งขัน

ประเภท ทีมนักศึกษา (ชาย)
วันที่

เวลา

รอบ

แรก

แรก

19 ก.พ. 2563

แรก

08.30น.

แรก

แรก

รอง
20 ก.พ. 2563

08.30น.

ชิง

ครั้ง
คู่ที่
ที่
1

คู่แข่งขัน

สนาม

1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs   ภาคกลาง

5

2 ภาคตะวันออก   vs   ภาคเหนือ

6

ผลการ
แข่งขัน

ภาคใต้       พัก
2

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคตะวันออก              

5

4 ภาคกลาง   vs  ภาคใต้

6

ภาคเหนือ      พัก
3

5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคใต้

5

6 ภาคกลาง   vs  ภาคเหนือ

6

ภาคตะวันออก   พัก
4

7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคเหนือ

5

8 ภาคตะวันออก    vs  ภาคใต้

6

ภาคกลาง       พัก
5

9 ภาคกลาง    vs  ภาคตะวันออก              

5

10 ภาคเหนือ    vs  ภาคใต้

6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัก
11 อันดับ 1............. vs อันดับ 4..............
12 อันดับ 2............. vs อันดับ 3..............
13 ผู้ชนะคู่ที่ 11............. vs  ผู้ชนะคู่ที่ 12...........
14 ผู้แพ้คู่ที่ 11................ vs  ผู้แพ้คู่ที่ 12...........

ผลการแข่งขัน   
ชนะเลิศ              ........................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1.......................................................
รองชนะเลิศอันดับ 2.......................................................
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ประเภท ทีมนักศึกษา (หญิง)
วันที่

เวลา

รอบ

แรก

แรก

19 ก.พ. 2563

แรก

08.30 น.

แรก

แรก

รอง
20 ก.พ. 2563 08.30น.

ชิง

ครั้ง
คู่ที่
ที่
1

คู่แข่งขัน

1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs   ภาคกลาง

7

2 ภาคตะวันออก   vs   ภาคเหนือ

8

ภาคใต้        พัก
2

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคตะวันออก              

7

4 ภาคกลาง    vs  ภาคใต้

8

ภาคเหนือ      พัก
3

5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคใต้

7

6 ภาคกลาง    vs  ภาคเหนือ

8

ภาคตะวันออก  พัก
4

7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคเหนือ

7

8 ภาคตะวันออก   vs  ภาคใต้

8

ภาคกลาง    พัก
5

9 ภาคกลาง     vs  ภาคตะวันออก              

7

10 ภาคเหนือ     vs  ภาคใต้

8

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัก
11 อันดับ 1............. vs อันดับ 4..............
12 อันดับ 2............. vs อันดับ 3..............
13 ผู้ชนะคู่ที่ 11............. vs  ผู้ชนะคู่ที่ 12..........
14 ผู้แพ้คู่ที่ 11............... vs  ผู้แพ้คู่ที่ 12............

ผลการแข่งขัน   
ชนะเลิศ              ........................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1.......................................................
รองชนะเลิศอันดับ 2.......................................................
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สนาม

ผลการ
แข่งขัน

ประเภท ทีมผสมนักศึกษา (ผู้พิการ)
วันที่

เวลา

รอบ

แรก

แรก

19 ก.พ. 2563

แรก
08.30น.
แรก

แรก

รอง
20 ก.พ. 2563

08.30น.

ชิง

ครั้ง
คู่ที่
ที่
1

คู่แข่งขัน

สนาม

1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs   ภาคกลาง

9

2 ภาคตะวันออก  vs   ภาคเหนือ

10

ผลการ
แข่งขัน

ภาคใต้        พัก
2

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vs ภาคตะวันออก              

9

4 ภาคกลาง    vs  ภาคใต้

10

ภาคเหนือ    พัก
3

5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคใต้

9

6 ภาคกลาง   vs  ภาคเหนือ

10

ภาคตะวันออก  พัก
4

7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  ภาคเหนือ

9

8 ภาคตะวันออก    vs  ภาคใต้

10

ภาคกลาง   พัก
5

9 ภาคกลาง   vs  ภาคตะวันออก              

9

10 ภาคเหนือ   vs  ภาคใต้

10

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัก
11 อันดับ 1............. vs อันดับ 4..............
12 อันดับ 2............. vs อันดับ 3..............
13 ทีมผู้ชนะคู่ที่ 11........ vs  ทีมผู้ชนะคู่ที่ 12.......
14 ทีมผู้แพ้คู่ที่ 11............vs ทีมผู้แพ้คู่ที่ 12.........

ผลการแข่งขัน   
ชนะเลิศ              ........................................................
รองชนะเลิศอันดับ 1.......................................................
รองชนะเลิศอันดับ 2.......................................................

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
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ผังสนามแข่งขัน

เปตอง
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ระเบียบและข้อก�ำหนดการแข่งขันกอล์ฟ
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่  5

************************************
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบและข้อก�ำหนด ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ตามระเบียบการแข่งขัน
กิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 จัดวางระเบียบและกติกาไว้ดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 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 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
3.1.1 ต้องเป็นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส�ำนักงาน กศน.
     3.1.2 เป็นข้าราชการบ�ำนาญในสังกัดส�ำนักงาน กศน.
4. การด�ำเนินการแข่งขัน
4.1 ก�ำหนดการแข่งขันวันที่ 18 และ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (สามารถ
เลือกวันแข่งขันได้เพียงวันเดียว)
4.2 สถานที่แข่งขัน  สนามกอล์ฟ กองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
4.3 กฎการแข่งขัน
4.3.1 ใช้กฎข้อบังคับในการแข่งขันของ R & A ร่วมกับกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ และเงื่อนไขการ
แข่งขันของ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับปัจจุบัน
4.3.2 ใช้กฎสนามสนามกอล์ฟ กองบิน 21
4.3.3 ใช้กฎซึ่งก�ำหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4.4 การตัดสิน  ใช้เกณฑ์การตัดสินและแข่งขันแบบ 36 System เพื่อจัดนักกีฬาเข้า Fight  A - B - C
			 ➜ Fight  A  Handicap   0 – 15
			 ➜ Fight  B  Handicap  16 – 25
			 ➜ Fight  C  Handicap  26 – 36
     ผูท้ ำ� คะแนนรวมน้อยทีส่ ดุ ในแต่ละ Fight เป็นผูช้ นะ ในกรณีเสมอกันให้นบั แต้มตัดสินตัง้ แต่หลุม
18 ย้อนกลับมา จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
ในกรณีไม่มีผู้ท�ำ  Handicap ถึง Fight A ให้เลื่อนผู้มี Handicap ใน Fight ถัดไปขึ้นมา  การ
ตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ
5. รางวัล
		
5.1 รางวัลชนะเลิศ
ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
5..3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

63

ผังสนามแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
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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ระเบียบและกติกาการแข่งขันกรีฑา
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่  5
************************************

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกรีฑา
ตามระเบียบการแข่งขันกิจกรรมกีฬา “กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5” จัดวางระเบียบและกติกาไว้ดังนี้
1. บรรดาระเบียบที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
2. ประเภทการแข่งขัน 3  ประเภท
2.1 ผู้บริหาร
2.2 ครู
2.3 นักศึกษา กศน.  
3. คุณสมบัติของนักกีฬา
ตามระเบียบการแข่งขันกิจกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ข้อ 3
4. จ�ำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน
4.1 ผู้บริหาร
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 นักกีฬาประกอบด้วย รองเลขาธิการ กศน., ผูเ้ ชียวชาญ ผอ.กลุม่ /
ศูนย์ส่วนกลาง, ผอ. และรอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาค, ผอ. และ รอง ผอ. กศน.จังหวัด/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 นักกีฬาประกอบด้วย ผอ. กศน.อ�ำเภอ/เขต
			 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
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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 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ประเภทผู้บริหาร ครู นักศึกษา กศน. ประเภทละ 10 -18 คน ประกอบด้วย
1) ผู้จัดการทีม 2 คน
2) ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 2 คน
3) ผู้ฝึกสอน 2 คน
4) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน
5) เจ้าหน้าที่ทีม 2-10 คน
5. การด�ำเนินการแข่งขัน
5.1 กติกาการแข่งขัน
5.1.1 กติกาการแข่งขัน นอกจากที่มีระบุไว้ในระเบียบนี้แล้ว ให้ใช้กติกาของสหพันธ์กรีฑา
นานาชาติ ซึ่งกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมกรีฑานานาชาติแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ฉบับที่ 20)
5.1.2 ก�ำหนดการแข่งขันแต่ละประเภท แต่ละระยะในวันหนึ่งๆ เวลาการแข่งขันอาจใกล้เคียง
กันนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภทหรือหลายระยะ จะต้องรับผิดชอบและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันให้ทนั ตามก�ำหนด
เวลาที่ก�ำหนดไว้
5.1.3 ในวันแข่งขัน เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนักกีฬาต้องเป็นผู้น�ำนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันไปรายงาน
ตัวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินแผนกทะเบียน ก่อนการแข่งขัน 30 นาที โดยเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินทะเบียน จะประกาศเรียก
ก่อนหมดเวลาประมาณ 10 นาทีของแต่ละประเภท และเมื่อรายงานตัวแล้วต้องเข้าไปอยู่ในที่ก�ำหนดไว้เพื่อการ
ตรวจสอบต่อไป
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5.1.4 นักกีฬาคนใดไม่มารายงานตัว หรือมาไม่ทนั รายงานตัวตามเวลาทีก่ ำ� หนดแข่งขันจะถือว่า
สละสิทธิ์การแข่งขันในประเภทนั้น และไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในประเภทอื่นๆ อีก ยกเว้นกรณีที่นักกีฬาก�ำลังแข่งขัน
ประเภทอื่นให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนรายงานตัวแทนได้ แต่นักกีฬาต้องรับผิดชอบต่อการแข่งขันนั้นๆ ให้ทัน
ก�ำหนดเวลา
5.1.5 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา กศน./บัตรประจ�ำตัวประชาชน
แล้วแต่กรณีต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาทุกครั้งก่อน ที่จะลงท�ำการแข่งขัน
5.1.6 การเข้ารอบการแข่งขัน
         
1) มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมี 2 พวก ให้ผู้ชนะอันดับ 1-3 ของแต่ละพวกและ
ผู้ที่มีสถิติดีที่สุดของทั้ง 2 พวก อีก 2 คน เข้ารอบชิงชนะเลิศ
2) มีนักกีฬาเข้าร่วมการมี 3 พวก ให้ผู้ชนะอันดับ 1-2 ของแต่ละพวกและผู้ที่มีสถิติดี
ที่สุดทั้ง 3 พวก อีก 2 คน เข้ารอบชิงชนะเลิศ
3) การเปลี่ยนตัวนักกีฬาวิ่งพลัดรายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนตัวเพิ่มได้อีก 4 คน
ในรอบชิงชนะเลิศ
* ให้เหรียญรางวัลเฉพาะรอบชิงชนะเลิศเท่านั้น
5.2 การรับรางวัล
      5.2.1 ให้ผู้ชนะอันดับที่ 1 – 3 ของแต่ละเภทเข้ารับรายงานตัวหลังการแข่งขันภายใน 1 ชั้วโมง
หลังการแข่งขัน
      5.2.2 ให้ผู้รับรางวัลแต่งกายสุภาพ ตามสังกัดของตนเอง และไม่ควรสวมรองเท้าแตะ
เข้ารับรางวัล
      5.2.3 การรับรางวัลในการแข่งขันวิ่งผลัดให้ผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง 4 คน เท่านั้น
6. รางวัล
			 6.1 รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเหรียญทอง
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับเหรียญเงิน
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับเหรียญทองแดง
7. หลักเกณฑ์การนับคะแนนมีดังนี้
7.1 ประเภทวิ่งเดี่ยว
       - เหรียญทอง ได้    5    คะแนน
       - เหรียญเงิน
ได้    3    คะแนน
       - เหรียญทองแดง ได้    1    คะแนน
7.2 ประเภทวิ่งผลัด
       - เหรียญทอง ได้    10    คะแนน
       - เหรียญเงิน
ได้      6    คะแนน
       - เหรียญทองแดง ได้      4    คะแนน
7.3 ถ้าหากคะแนนรวมเท่ากันให้ยดึ จ�ำนวนเหรียญทอง หากว่าจ�ำนวนเหรียญทองมีจำ� นวนเท่ากันให้
ยึดจ�ำนวนเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ตามล�ำดับ
7.4 หากจ�ำนวนเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเท่ากัน ให้ครองถ้วยรางวัลร่วมกัน
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สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
ณ สนามกรีฑาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2563  
รายการที่ เวลาการแข่งขัน
101
08.30น.
102
08.40น.
103
08.50น.
104
09.00 น.
105
09.10 น.
106
09.20 น.
107
09.30 น.
108
09.40 น.
109
09.50 น.
110
10.00 น.
111
10.10 น.
112
10.20 น.
113
10.30 น.
114
10.40 น.
115
10.50 น.
116
11.00 น.
117
11.10 น.
118
11.20 น.
119
11.30 น.
120
11.50 น.
121
13.00 น.
122
13.10 น.
123
13.20 น.
124
13.40 น.
125
13.50 น.
126
14.00 น.
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รายการ
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
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 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

ประเภท
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ผอ.อำ�เภอ
ผอ.อำ�เภอ
ผอ.อำ�เภอ
ผอ.อำ�เภอ
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
นักศึกษา
นักศึกษา

รอบการแข่งขัน
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2

รายการที่ เวลาการแข่งขัน
127
14.10 น.
128
14.20 น.
129
14.30 น.
130
14.50 น.
131
15.00 น.
132
15.10 น.
133
15.20 น.
134
15.30 น.
135
15.40 น.
136
15.50 น.
137
16.00 น.
138
16.10 น.
139
16.20 น.
140
16.30 น.

รายการ
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
วิ่ง 200 เมตร

เพศ
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

ประเภท
นักศึกษา
นักศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ผอ.อำ�เภอ
ผอ.อำ�เภอ
ผอ.อำ�เภอ
ผอ.อำ�เภอ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง

รอบการแข่งขัน
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
คัดเลือกกลุ่มที่ 2

หมายเหตุ เวลาในการแข่งขันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

กรีฑา
เปตอง

ฟุตบอล

เซปักตะกร้อ

กอล์ฟ

วอลเลย์บอล
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สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
ณ สนามกรีฑาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2563
รายการที่ เวลาการแข่งขัน

รายการ

เพศ

ประเภท

รอบการแข่งขัน

201

08.00 น.

วิ่ง 1,500 เมตร

ชาย นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

202

08.10 น.

วิ่ง 1,500 เมตร

หญิง นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

203

08.20 น.

วิ่ง 800  เมตร

ชาย นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

204

08.30 น.

วิ่ง 800  เมตร

หญิง นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

205

08.40 น.

วิ่ง 800  เมตร

ชาย ครู

ชิงชนะเลิศ

206

08.50 น.

วิ่ง 800  เมตร

หญิง ครู

ชิงชนะเลิศ

207

09.00 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

ชาย นักศึกษา

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

208

09.10 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

ชาย นักศึกษา

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

209

09.20 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

หญิง นักศึกษา

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

210

09.30 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

หญิง นักศึกษา

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

211

09.40 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

ชาย ครู

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

212

09.50 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

ชาย ครู

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

213

10.00 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

หญิง ครู

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

214

10.10.น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

หญิง ครู

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

215

10.20. น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

ชาย ผอ.อำ�เภอ

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

216

10.30 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

ชาย ผอ.อำ�เภอ

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

217

10.40 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

หญิง ผอ.อำ�เภอ

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

218

10.50 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

หญิง ผอ.อำ�เภอ

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

219

11.00 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย นักศึกษา

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

220

11.10 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย นักศึกษา

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

221

11.20 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

หญิง นักศึกษา

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

222

11.30 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

หญิง นักศึกษา

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

223

11.40 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย ครู

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

70 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

รายการที่ เวลาการแข่งขัน

รายการ

เพศ

ประเภท

รอบการแข่งขัน

224

11.50 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย ครู

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

225

12.00 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

หญิง ครู

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

226

12.10 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

หญิง ครู

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

227

12.20 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย ผู้บริหารระดับสูง

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

228

12.30 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย ผู้บริหารระดับสูง

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

229

12.40 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

หญิง ผู้บริหารระดับสูง

คัดเลือกกลุ่มที่ 1

230

12.50 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

หญิง ผู้บริหารระดับสูง

คัดเลือกกลุ่มที่ 2

หมายเหตุ เวลาในการแข่งขันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

กรีฑา

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

71

สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2563
รายการที่ เวลาการแข่งขัน

รายการ

เพศ

ประเภท

รอบการแข่งขัน

301

08.00 น.

วิ่ง 400 เมตร

ชาย

นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

302

08.10 น.

วิ่ง 400 เมตร

หญิง

นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

303

08.20 น.

วิ่ง 400 เมตร

ชาย

ครู

ชิงชนะเลิศ

304

08.30 น.

วิ่ง 400 เมตร

หญิง

ครู

ชิงชนะเลิศ

305

08.40 น.

วิ่ง 400 เมตร

ชาย

ผอ.อำ�เภอ

ชิงชนะเลิศ

306

08.50 น.

วิ่ง 400 เมตร

หญิง

ผอ.อำ�เภอ

ชิงชนะเลิศ

307

09.00 น.

วิ่ง 100 เมตร

ชาย

นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

308

09.10 น.

วิ่ง 100 เมตร

หญิง

นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

309

09.20 น.

วิ่ง 100 เมตร

ชาย

ครู

ชิงชนะเลิศ

310

09.30 น.

วิ่ง 100 เมตร

หญิง

ครู

ชิงชนะเลิศ

311

09.40 น.

วิ่ง 100 เมตร

ชาย

ผู้บริหารระดับสูง

ชิงชนะเลิศ

312

09.50 น.

วิ่ง 100 เมตร

หญิง

ผู้บริหารระดับสูง

ชิงชนะเลิศ

313

10.00 น.

วิ่ง 200 เมตร

ชาย

นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

314

10.10น.

วิ่ง 200 เมตร

หญิง

นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

315

10.20 น.

วิ่ง 200 เมตร

ชาย

ครู

ชิงชนะเลิศ

316

10.30 น.

วิ่ง 200 เมตร

หญิง

ครู

ชิงชนะเลิศ

317

10.40 น.

วิ่ง 200 เมตร

ชาย

ผอ.อำ�เภอ

ชิงชนะเลิศ

318

10.50 น.

วิ่ง 200 เมตร

หญิง

ผอ.อำ�เภอ

ชิงชนะเลิศ

319

11.00 น.

วิ่ง 200 เมตร

ชาย

ผู้บริหารระดับสูง

ชิงชนะเลิศ

320

11.10 น.

วิ่ง 200 เมตร

หญิง

ผู้บริหารระดับสูง

ชิงชนะเลิศ

321

11.40 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

ชาย

นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

322

11.50 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

หญิง

นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

72 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

รายการที่ เวลาการแข่งขัน

รายการ

เพศ

ประเภท

รอบการแข่งขัน

323

12.00 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

ชาย

ครู

ชิงชนะเลิศ

324

12.10 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

หญิง

ครู

ชิงชนะเลิศ

325

12.20 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

ชาย

ผอ.อำ�เภอ

ชิงชนะเลิศ

326

12.30 น.

วิ่งผลัด 4x400 เมตร

หญิง

ผอ.อำ�เภอ

ชิงชนะเลิศ

327

12.40 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย

นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

328

12.50 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

หญิง

นักศึกษา

ชิงชนะเลิศ

329

13.00 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย

ครู

ชิงชนะเลิศ

330

13.10 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

หญิง

ครู

ชิงชนะเลิศ

331

13.20 น.

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย

ผู้บริหารระดับสูง

ชิงชนะเลิศ

332
13.30 น.
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
หญิง ผู้บริหารระดับสูง
หมายเหตุ เวลาในการแข่งขันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ชิงชนะเลิศ

สนามแข่งขัน

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

73

สนามแข่งขัน และคณะกรรมการประสานงาน

คณะกรรมการตัดสินกีฬา
ที่
1
2.
3.
4.
5

ชื่อ – สกุล
นายสมชาย เจริญพร
นายสัญชัย  สุขเกษม
นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
นายอุทัย  พันธะนู
นายธนาคาร  สงครามมา

สังกัด
ข้าราชการบำ�นาญ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
โรงเรียนนารีนุกูล
ม.ราชภัฏ
สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

เซปักตะกร้อ

ประเภทกีฬา
เปตอง
ฟุตบอล
กรีฑา
วอลเลย์บอล
กอล์ฟ

กอล์ฟ

เปตอง

กรีฑา

วอลเลย์บอล
ฟุตบอล

74 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

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

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

คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬา
ที่

ประเภทกีฬา

ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

1. นายอุกฤษฎ์  รินทรามี
2. นายประจักษ์ศิษฎ์ นาสารีย์
3. นายยุทธการ  สืบแก้ว
4. นายเฉลิมชัย  กอซารี
5. นายบุญจันทร์  บุตรให้
6. นายวิบูลย์  จันทร์สมัคร

081-9764699
089-9497854
087-4654195
089-7877234
083-1014191
089-6256325

2

1.นายวินัย  ขันจันทา
2.นางพรพันธ์  อาทิเวช
วอลเลย์บอลครู
3. นางมลิณีย์  ใจแก้ว
4. นางสาวเวธกา  ทองคำ�ตอม

098-1029491
087-9618660
093-3208101
096-7677363

3

วอลเลย์บอล
นักศึกษา

1. นายเฉลิมพล  อ่อนละออ
2. นางลาวรรณ  พรหมวงศ์
3. นายพิจิตร  สีมาฤทธิ์
4. นางสาวกัญญาภัค คตะวงษ์

098-6905699
087-2594947
088-4666671
082-3185858

เซปักตะกร้อ

1. นางเมตรา  สารการ
2. นายเทวัญ  จันทเขต
3. นางสาวสุดาพร  โตนวุธ
4. นายสุขขี  วัฒนราษฎร์
5. นายทศพล  พันนา

081-8467939
062-2316345
080-5169623
095-8902977
062-1953520

5

เปตอง

1. นายดำ�รงศักดิ์  บุญลา
2. นายธฤษนุ มะลาดวง
3. นางสาวนันทนา  บุญกอง

088-3783446
086-5635498
086-4284597

6

กอล์ฟ

1.นายอุกฤษฎ์  รินทรามี
2. นายประจักษ์ศิษฎ์ นาสารีย์

081-9764699
089-9497854

กรีฑา

1. นายทวีชัย  ศรีลับศรี
2. นายทวีศักดิ์  ภาระเวช
3. นายวีรยุทธ  พันแสน
4. นายวุฒิไกร  เคียงวงค์
5. นายเข็มพร  ขาววงษ์

085-4818790
087-2617965
084-8326049
081-9772025
084-4310555

1

4

7

ฟุตบอล

หมายเหตุ

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

75

76 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

77

ภาคผนวก

78 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (ส�ำนักงาน กศน.) ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ บ ริ ห าร
จั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย ภายในจังหวัด จัดท�ำยุทธศาสตร์ แผน
พัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบ
ประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่ จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประสาน
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการ
เรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวม
ทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุน
ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานตามโครงการอันเนือ่ งมาจาพระราชด�ำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและ
งานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ก�ำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อ “ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี” จัดตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 เป็นศูนย์ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนแห่งแรก
ของประเทศไทย สังกัดการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา จนกระทั้งรัฐบาลได้จัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ขึ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 จึงได้โอนไปสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ที่ผ่านมา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้เปลีย่ นแปลงสถานะเป็นส�ำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงาน
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ดังกล่าว ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พรบ.กศน.) โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและได้ปรับชื่อ
หน่วยงานสถานศึกษา ส่งผลให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ซึ่งสถานภาพเดิม
เป็นสถานศึกษา เปลีย่ นเป็นส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานาอกระบบละการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานภาพเป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดส�ำนักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปัจจุบันมีนายธฤติ ประสานสอน ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
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สถานที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดที่พักในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง สามารถโหลดได้ที่
https://bit.ly/37udJGs.

แหล่งท่องเที่ยว
- โปรแกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี  ONE DAY TRIP  
- โปรแกรมท่องเที่ยว สปป.ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน / 1 วัน/3 วัน/2 คืน
- สามารถโหลดได้ที่ https://bit.ly/35lLR65
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คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฉบับที่ 1
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คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฉบับเพิ่มเติม

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
นายประเสริฐ  บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการ กศน.
นายนรา  เหล่าวิชยา
รองเลขาธิการ กศน.
นายณัฐพงษ์  นวลมาก
รองเลขาธิการ กศน.
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน กศน.ภาค ทุกภาค
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ส�ำนักงาน กศน.
ประธานกลุ่มศูนย์  กศน.จังหวัด 18 กลุ่มศูนย์
คณะบรรณาธิการ
นายธฤติ  ประสานสอน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
นางอุไร ยืนสุข
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
นายสมพงษ์  จันทร์เกษ
ผู้อ�ำนวยการ กศน.อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี
ผู้อ�ำนวยการ กศน.อ�ำเภอ ทั้ง 25 อ�ำเภอ ในสังกัด สนง.กศน.อุบลราชธานี
นางปฏิมา  ช่องคูณ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นายยุทธการ สืบแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
นางนันทนา  บุญกอง
ครูช�ำนาญการ
นางสาววิภาดา  โพธิ์ขาว
ครูช�ำนาญการ
นางศศิธร  พรมกอง
ครู
นายมานพ  ประธาน
นักวิชาการศึกษา
นายภัทราวุธ  อมรสิน
นักวิชาการศึกษา
นายนัฐกูล  วงศ์พุทธะ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกัญญภัค  คตะวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นางอนุชราภรณ์  สาระค�ำ
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณทิวา  กมุทชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุดานุช  สมรักษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมุจลินทร์  มหุนี
ครู กศน.ต�ำบล
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คณะผู้จัดท�ำ (ต่อ)
เรียบเรียง รวบรวม จัดพิมพ์
นางสาวรุจิรา คงอ่อน
นางสาวบุญเลื่อน สายสินธ์
นางสุภาพร  มณีสุข
นางสาวรติยา   เกตวงษา

บรรณารักษ์ช�ำนาญการพิเศษ
ครูช�ำนาญการ
ครู อาสาสมัคร
ครู กศน.ต�ำบล

ออกแบบ รูปเล่ม / ปก
นายอลงกรณ์ ธรรมศิริ
นายธฤษนุ  มะลาดวง
นายทศพล  พันนา
นายพจน์สุพงศ์  ลัทธิมนต์
นางสาวรวีวรรณ  สุพร
นายพลพิทักษ์  ธิมาชัย
นายอภินัทธ์ วัชรานันทกุล
นายปกฤษฎางค์ ทวีวุฒิ

ครู
ครูผู้ช่วย
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู กศน.ต�ำบล
ครู กศน.ต�ำบล
ครู กศน.ต�ำบล
ครู ศรช.
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