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       <<< รายละเอียดเพิ่มเติม 
       การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที ่1 

   “มอกล้วยไข่เกมส์” 



 มอกลว้ยไข่เกมส์ 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : ก 

 
ความเป็นมา 

การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
 

การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  แต่เดิมนั้นได้
มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  ตั้งแต่ครั้งยังเป็นวิทยาลัยครู ต่อมาเปลี่ยนเป็น
สถาบันราชภัฏ (มหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน)  ซึ่งแต่ครั้งก่อนนั้นได้มีแบ่งสถาบันออกเป็น 2 กลุ่ม โดย
ใช้ชื่อเรียกว่า  สหวิทยาลัยล้านนา และ สหวิทยาลัยพุทธชินราช  ดังนี้ 

สหวิทยาลัยล้านนา ประกอบด้วย  4 สถาบัน คือ สถาบันราชภัฏเชียงราย       
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่  สถาบันราชภัฏล าปาง และสถาบัน
ราชภัฏอุตรดิตถ์  

สหวิทยาลัยพุทธชินราช ประกอบด้วย 4 สถาบัน คือ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร        
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และ
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 

หากแต่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมแยกกันของสองสโมสร
คือสโมสรอาจารย์ฯ  และสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (ทั้งสองสโมสรอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป
เล็กน้อยตามแต่ละมหาวิทยาลัย) และด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องกระทั่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และชื่อเรียกกลุ่มในนามสหวิทยาลัยก็ได้ถูกยกเลิกไป และรวมเป็นกลุ่มเดียวกันคือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ   

ในปี 2560 มีการประชุมร่วมกันของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  มีความเห็น
ตรงกันว่า เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวและเพ่ือความสามัคคี กิจกรรมกีฬาประเพณีของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาคเหนือที่จัดแยกกัน 2 สโมสรนั้นควรน ามาจัดร่วมกัน  จึงจัดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี
อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับ
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  โดยใช้ชื่อการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “มอกล้วยไข่เกมส์” และจัดกิจกรรม
การแข่งขันในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ภายใต้ค าขวัญว่า  
“สร้างมิตรไมตรี  สานสามัคคิท่ียั่งยืน” 

 
 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : ข 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : ค 

 
ตราสัญลักษณ ์

การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  คร้ังที่ 1 
“มอกล้วยไข่เกมส”์ 

 

 
 

ออกแบบโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : ง 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : จ 

ก าหนดการ 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 

“มอกล้วยไข่เกมส์” 
วันศุกร์ที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

9 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีเปิด 
เวลา 16.00 น. - คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทุกท่านต้ัง

ขบวนแยกตามมหาวิทยาลัยพร้อมกันที่บริเวณด้านข้างสนามกีฬาฟุตบอล 
เวลา 16.30 น. - แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าชมงานเข้าสู่สนาม 

- พิธีกรแจ้งล าดับขั้นตอนพิธีการและการแสดง 
- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน 

เวลา 17.00 น. - การแสดงดนตรีบรรยากาศงาน 
เวลา 17.20 น. - การน าเข้าสู่งานและการต้อนรับประธานในพิธี พร้อมเทคนิคเอฟเฟกต์ 

- ประธานในพิธีเข้าสู่ที่นั่งรับรอง 
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
- นายกสโมสร บุคลากร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมอบสูจิบัตร
แก่ประธานในพิธี 

เวลา 17.25 น. - การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 1 วงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- พิธีการและขบวนพาเหรด (เปิดซาวน์เพลงกราวกีฬา แบบเบาๆ) 
- ขบวนเกียรติยศเข้าสู่สนาม ประกอบด้วย 

- ขบวนธงชาติไทย 
- ขบวนธงการแข่งขันกีฬามอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 
- ขบวนธงแสดขาว 
- ขบวนธงชาติไทยแบบด้ามธง 
- ขบวนธงแสดขาวแบบด้ามธง 
- ขบวนธงการแข่งขันกีฬามอกล้วยไข่เกมส์แบบด้ามธง 
- ป้ายการแข่งขนั Mascot 
- ขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
- ขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
ป้ายมหาวิทยาลัย, ธงมหาวิทยาลัย, ผู้น าขบวนนักกีฬา, เจ้าหน้าที่และ

นักกีฬา (โดยขบวนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเข้ามาเป็น
ขบวนสุดท้าย ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน) 

 - นายกสโมสร สอข. และนายกสโมสร สบจ. พรอมคณะเดินขึ้นสู เวทีพิธีการ  
(เปดซาวนคณะผูจัดลงสูเวทีพิธีการ) 

 - พิธีการเชิญธงชาติไทยข้ึนสูยอดเสา  
(บรรเลงเพลงชาติ โดยวงโยธวาทิต) 



 มอกล้วยไข่เกมส์ : ฉ 

 - นายกสโมสร สอข. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประธานคณะกรรมการ        
จัดการแขงขนัฯ กลาวรายงานการจัดการแขงขันฯ 

 - ประธานในพิธีกลาวเปดการแขงขันฯ 
- ประธานและแขกผูมีเกียรติ เดินลงสูแทน iball  
  (เปดซาวน ประธานและแขกเดินไปหาลูกบอล) 
- พิธีกรนับถอยหลัง 5 4 3 2 1 และทุกทานน ามือไปแตะที่บอล 
  (เปดซาวน เปดงานกีฬา) 

 - พิธีการเชิญธงการแขงขันกีฬาขึ้นสูยอดเสา  
(บรรเลงเพลงกราวกีฬา โดยวงโยธวาทิต)  
- ประธานและแขกผูมีเกียรติเดินกลับเขาสูที่นั่งรับรอง  
- พิธีการกลาวค าปฏิญาณตนของนักกีฬาและกรรมการผูตัดสิน  
- พิธีการจุดไฟในกระถางคบเพลิง 
- ขบวนแหปนใหญ เพ่ือจุดคบเพลิงไปยังแทนจุดคบเพลิง  
- นักกีฬาวิ่งคบเพลิงคนที่ 1 วิ่งออกจากประตูเขาสูสนาม และให ประธานในพิธี     
จุดคบเพลิง และวิ่งสงตอไมที ่2 และ3 ตามล าดับ (เปดซาวนวิ่งคบเพลิง) 

 - นักกีฬาวิ่งคบเพลิงคนที่ 3 ชูไมคบเพลิง เมื่อถึงแทนจุดคบเพลิง  
- ตีกลองรบเพื่อสงสัญญาณในการจุดปนใหญ เมื่อจุดแลวพลุและ ไฟในกระถาง    
คบเพลิงก็จะพุงขึ้นมาพรอมกัน  
- ขบวนพาเหรดนักกีฬาและเจาหนาที่ท้ัง 8 มหาวิทยาลัยเคลื่อนขบวนออก 
จากสนาม 

เวลา 18.30 น. - การแสดงพิธีเปดชุดที่ 2 
เวลา 19.00 น. - เสร็จสิ้นพิธีเปด 
งานเลี้ยงรับรองอาจารย์และบุคลากร  
(รับประทานอาหารโต๊ะจีน ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมทีปังกรฯ) 
เวลา 20.00 น. - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กล่าวต้อนรับ 
เวลา 20.30 น. - นายกสโมสรฯ แลกของที่ระลึก 
เวลา 21.00 น. - การแสดงจากแต่ละมหาวิทยาลัยตามล าดับ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เวลา 22.00 น. การแสดงดนตรี 
เวลา 24.00 น. เสร็จสิ้นงานเลี้ยงต้อนรับ 
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11 กุมภาพันธ 2561 ด าเนินการแขงขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑาและพิธีปดการแข่งขัน 
เวลา 08.30 น. - แขงขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ 
เวลา 10.00 น. - แขงขันกรีฑา 
พิธีปิด 
เวลา 13.00 น. 

 
- ประธานในพิธีเขาสูปรัมพิธี (เปดซาวนเพลงมหาฤกษ) 
- คณาจารยและบุคลากรทุกทาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทุกทาน  
  ตั้งขบวนแยกตามมหาวิทยาลัย พรอมกันที่สนามกีฬาฟุตบอล 
- เชิญธงชาติลง 
- พิธีมอบเหรียญรางวัล (อาจมีการมอบเหรียญรางวัลในช่วงเวลาพักครึ่งการแข่งขัน) 
ณ สนามกีฬาฟุตบอล 

พิธีปดการแขงขัน - นายกสโมสร สอข. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประธานคณะกรรมการ
จัดการแขงขันฯ กลาวรายงานปดการแขงขันฯ 
- ประธานในพิธีกลาวปดการแขงขัน 
- ไฟคบเพลิงไดดับลง 
- เชิญธงการแขงขันกีฬาลง (เปดเพลงกราวกีฬา) 

 - พิธีมอบธงการแขงขันส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
(เจาภาพการจัดการแขงขันในปถัดไป) 

 - รองเพลงสามัคคีชุมนุม 
- เสร็จสิ้นพิธีปดการแขงขันกีฬาฯ 

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

หมายเหตุ :  1. การมอบเหรียญรางวัลของกีฬาทุกประเภท มอบในช่วงเวลาพักการแข่งขันฟุตบอล 
   รอบชิงชนะเลิศและกรีฑา ณ สนามกีฬาฟุตบอล 
2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ความเป็นมาการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที ่1 ก 
ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที ่1 ค 
ก าหนดการการแข่งขนักีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที ่1 จ 
สารบัญ ฌ 
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 1 
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 3 
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4 
สารจากรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 5 
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6 
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 7 
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 8 
สารจากนายกสโมสรอาจารย์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 9 
สารจากนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 10 
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สารจากอธิการบดี 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

“มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรต ิ  สายธน ู
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประธานที่ประชุมอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

 
ในนามของผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ขอ

แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ได้รับเกียรติเป็น
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์”  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

ในโอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้กับ
บุคลากรได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และเพ่ิมศักยภาพที่มีอยู่แล้วให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมกีฬา
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา การใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน สร้างจิตส านึกให้เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้จักเสียสละ เห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน เคารพและอยู่ภายใต้กติกาที่ก าหนด ส่งผลให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต 

ขออ านวยพรให้กับคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน บุคลากรทุกท่านที่ร่วมการแข่งขันกีฬา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ   สายธนู) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 2 

สารจากอธิการบดี 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเป็น

มรดกที่มีคุณค่าที่ช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่งมานาน ในปีนี้พวกเราได้
สร้างมิติใหม่ในการจัดการแข่งขัน โดยจัดให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุนมาแข่งขันร่วมกัน เชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่เกิดประโยชน์สูงสุดที่สร้างความสัมพันธ์
ให้กับบุคลากรทุกกลุ่มจากทุกสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม  เป้าหมายของการแข่งขันไม่ได้เน้นที่ชัยชนะเป็น
หลัก แต่เน้นผลลัพธ์ความสัมพันธ์ที่ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายที่ผูกพันและยั่งยืน อันจะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่
จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกมหาวิทยาลัยได้ท างานเพ่ือปฏิบัติภารกิจการจัดการศึกษาร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป จึงขอให้นักกีฬาทุกคนได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยน้ าใจนักกีฬา
และสนับสนุนให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่รับเป็นเจ้าภาพการแข่งขั้นในครั้งนี้  ขอให้การ
จัดการแข่งขัน “มอกล้วยไข่เกมส์” ประสบความส าเร็จเพ่ือรักษาสิ่งที่ดีงามและมีคุณค่านี้ให้เคียงคู่กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตลอดไป 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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สารจากอธิการบดี 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

“มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
รองศาสตราจารย์สุวิทย ์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับเกียรติในการ

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ชาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทุกคนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มี
โอกาสเปิดบ้านต้อนรับอาจารย์  บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือครั้งนี้ 
กีฬามีความส าคัญและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา และอารมณ์ กิจกรรมด้านกีฬาจะเป็นสื่อและเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา บุคลิกภาพและการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีระเบียบวินัย มีจริยธรรม สามัคคีธรรม 
รู้จักเสียสละ มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา ดั่งค า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” 
โดยการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งนี้ มี
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การสร้างมิตรภาพ การท างานเป็นทีม ความรักใคร่ปรองดอง เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรขอต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 
๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ด้วยความยินดียิ่งและขอขอบคุณผู้สนับสนุน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้การแข่งขัน
กีฬาในครั้งนี้ ประสบผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
และครอบครัวจงประสบความสุข ความเจริญ มีความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างมิตรภาพของเราชาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตลอดไป 
 

                           
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 4 

สารจากอธิการบดี 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

“มอกล้วยไข่เกมส์” 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรม 
สื่อกลางที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาจารย์และบุคลากรใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง เสริมสร้างมิตรภาพและ
เชื่อมสามัคคีอันดีต่อกัน และก่อให้เกิดความร่วมมือ วิชาการ วิจัย 

บริการวิชาการ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และ
หวังว่าการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่
เกมส์”ครั้งนี้ จะเป็นเกมส์แห่งมิตรภาพและเชื่อมสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือต่อไป 

 

                  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชยั มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 5 

สารจากอธิการบดี 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล 
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ได้มีโอกาสพบปะ และแสดงออกทางด้านกีฬา
ในการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือครั้งนี้ เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่ากีฬาเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้สุขภาพร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยัง

ช่วยท าให้จิตใจร่าเริง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย ดังค ากล่าวที่ว่า “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” 
นอกจากนี้การแข่งขันกีฬายังช่วยให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ซึ่ง
ประกอบด้วย นักกีฬา กองเชียร์ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านกีฬา ได้มีโอกาสออกก าลังกายอันเป็น
การพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพของตนเองทางด้านกีฬาให้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลคุณภาพของการ
ท างานในองค์กรอีกด้วย และประการส าคัญ กิจกรรมนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือของแต่ละมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานงานและการท างานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป 

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบคุณสโมสรอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร มา ณ โอกาสนี้ ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” และขอให้การแข่งขันกีฬาประเพณี ฯ 
ครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตร ีมณีโกศล) 

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 6 

สารจากอธิการบดี 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

“มอกล้วยไข่เกมส์” 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ในปี ๒๕๖๑ นี้ ถือเป็นโอกาสดีที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี
อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือขึ้นเป็นครั้งแรก
ซึ่งเป็นการรวมความเป็นหนึ่งเดียวกับของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
บุคลากรโดยใช้กีฬาเชื่อมความสามัคคี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๘ 
แห่งในเขตภาคเหนือ อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโดยใช้ชื่อว่า “มอกล้วยไข่เกมส์” ในระหว่าง
วันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต้องขอชื่นชมอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั้ง ๘ แห่ง ที่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ของกิจกรรมการแข่งกีฬา เพราะการจัดการแข่งขันกีฬานั้น นอกจาก
จะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกก าลังกายแล้ว ยังท าให้เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มคณาจารย์
และบุคลากรชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือด้วย ดังนั้นอยากให้คนรุ่นหลังได้รักษาประเพณีอันดี
งามไว้  ผลการแข่งขันไม่ใช่เป้าหมายส าคัญ คงรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่และส าคัญยิ่งกว่าชัยชนะ  จึง
ขอให้ใช้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างมิตรภาพในกลุ่มของพวกเราชาวมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตลอดไป 

สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา อาจารย์ และบุคลากรที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั้ง ๘ แห่ง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ขออวยพรให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา และมี
มิตรภาพที่ยั่งยืนต่อกันตลอดไป 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์ 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 7 

สารจากอธิการบดี 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

“มอกล้วยไข่เกมส์” 
 

ดร.สาคร  สร้อยสังวาลย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
การแข่งขันงานกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง 
แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี แสดงความร่วมมือของชาวราชภัฏ 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสอนให้นักกีฬาได้เรียนรู้ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ถือเป็นประสบการณ์ที่ยิ่ งใหญ่ มิตรภาพและ

บรรยากาศแห่งความรักใคร่ปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเพ่ือนพ่ีน้องชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง และขอขอบคุณเจ้าภาพในการจัดงานการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ที่ท าให้พวกเราทุกคน
ได้มีส่วนร่วม และสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน เพ่ือสร้างเครือข่ายให้กับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือใน
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันต่อไป 
 

 
(ดร.สาคร  สร้อยสังวาลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 8 

สารจากอธิการบดี 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิม้สุข 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
กีฬาช่วยให้นักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย “รู้แพ้” มีความหมาย

หลายนัย นัยหนึ่ง หมายความว่า แพ้แล้วไม่เสียใจ ไม่โกรธ อีกนัยหนึ่ง 
คือ รู้ว่าท าไมจึงแพ้ เรียนรู้จากความพ่ายแพ้ แพ้หรือชนะก็พอใจและมี
ความสุข มิใช่ต้องชนะจึงจะมีความสุข “รู้ชนะ” คือชนะแล้วไม่หลงตน 
ไม่ดีใจจนเกินเหตุ และอีกนัยหนึ่ง รู้ว่าท าไมจึงชนะ “รู้อภัย” ให้อภัย

เพ่ือนร่วมทีม ให้อภัยผู้แข่งขัน ให้อภัยกรรมการ ให้อภัยผู้ชม หากเขาเหล่านั้นกระท าสิ่งที่เราเห็นว่าผิด
หรือไม่ควรท า  นักกีฬาที่แท้จริงจะไม่มุ่งเอาชัยชนะโดยไร้น้ าใจ ไม่เคารพกติกาและระเบียบการแข่งขัน 
กีฬาช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต  กีฬาเป็นสื่อแห่งมิตรภาพ  การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรม
ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคน ให้รู้หน้าที่ มีภาวะผู้น า ฝึกการน าตนเอง การเป็นผู้น าและฝึกการเป็น
ผู้ตามที่ด ีฝึกการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ดีงาม และจะน าพาไปสู่ความส าเร็จได้    

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัย ทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีงามจากการแข่งขันกีฬาครั้งนี้  และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเอง ครอบครัว มหาวิทยาลัยและสังคม เป็นก าลังที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ 

 
 
 
 
 
 

 

สารจากนายกสโมสรอาจารย์ฯ 
 

 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 9 

สารจากนายกสโมสรอาจารย์ฯ 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ ์
นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการและบุคลากร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
การจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชรรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  ซึ่งการจัดการ

แข่งขันกีฬาประเพณีในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีและพิเศษคือ เป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกัน
ของทั้งสโมสรอาจารย์ฯ และสโมสรเจ้าหน้าที่เป็นปีแรก ซึ่งโดยส่วนตัวข้าพเจ้าแล้วไม่ว่าอาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่ ล้วนเป็นเพ่ือนร่วมงาน เป็นพ่ี เป็นน้องร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกัน และไม่ว่าจะอยู่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏไหนก็เช่นกัน หากเพียงแต่ปฏิบัติงานกันคนละบทบาทและคนละหน้าที่เท่านั้น แต่ยังคงต้องอาศัย
ความร่วมมือและการเกื้อกูลกันอยู่เสมอ 
 ในนามของคณะกรรมการจัดงานต้องขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือทุกท่านที่ให้เกียรติ ให้ความความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  ซึ่งหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ากิจกรรมกีฬาประเพณีในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดข้ึนทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง ดังสโลแกนการจัดงานที่ว่า “สร้างมิตรไมตรี  
สานสามัคคีที่ยั่งยืน” 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์) 

นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 10 

สารจากนายกสโมสรบุคลากร 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
อาจารย์ปฐมทัศน ์ บรรณเลิศ 
นายกสโมสรบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับเกียรติเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์”  

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในนามของ
สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอชื่นชมและแสดง

ความยินดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา
ประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ซึ่งการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความ
สามัคคีในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท าให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และ
สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

ในฐานะสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขออวยพรให้คณะกรรมการด าเนินงาน 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องใน “มอกล้วยไข่เกมส์” มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มี
ความสุขและความเจริญ และขอให้การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ จงประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีมุ่งหวังไว้ทุกประการ 
 

           
(อาจารย์ปฐมทัศน์  บรรณเลิศ) 

นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 11 

สารจากนายกสโมสรอาจารย์ 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
ว่าท่ีเรือตรอีภิสิทธิ์   ชัยมัง 
นายกสโมสรอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  
๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรนั้น 
ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นับว่ามีความส าคัญ เพราะเป็นการ
เสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยใช้กิจกรรมด้านกีฬา
เป็นสื่อ และเป็นการสร้างให้อาจารย์และบุคลากร เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย   

ผมในนามนายกสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขออ านวยพรให้การแข่งขันกีฬา
ประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ครั้งนี้ 
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ  

 

 
(ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์   ชัยมัง) 

นายกสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 12 

สารจากนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
นายภาสกร  วรอาจ 
นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
การกีฬามีความส าคัญเป็น พ้ืนฐานในการพัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ กิจกรรม
ด้านกีฬาจะเป็นสื่อและเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีระเบียบ

วินัย มีความสามัคคี เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้จักเสียสละ โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
บุคคล และยังก่อให้เกดิการประสานงานและการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ 

สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือนขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังของชาวราชภัฏภาคเหนือ 
เพ่ือเป็นก าลังส าคัญและเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร และขอเป็นก าลังใจผู้แทนสถาบัน/หน่วยงานหัวหน้าคณะนักกีฬา 
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “มอกล้วยไข่
เกมส์” และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

 
(นายภาสกร  วรอาจ) 

นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 13 

สารจากนายกสโมสรบุคลากร 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
ดร.ชุติพนธ์ ศรสีวัสดิ ์
นายกสโมสรบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ในนามของสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน

ด้วยไมตรีจิต มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสุขในการร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน ชาวราชภัฏด้วยกัน 
ก่อให้เกิดความสามัคคี ผสานจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือสืบสานสายใยและมิตรภาพของคณาจารย์และ
บุคลากรในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่งต่อไป 

โอกาสนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชาวพิบูล
สงครามเคารพในพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เจ้าพ่อทะเลแก้ว ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุขตลอดการแข่งขัน เทอญ 

 

 
(ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ) 

นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 14 

สารจากนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
ดร.นิคม  โยกัญญา 
นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ท่านผู้บริหารที่เคารพ พ่ีน้องชาวมหาวิทยาลัยราชภัฎที่เคารพ
ทุกท่านครับ ในโอกาสงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์มอกล้วยไข่เกมส์ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นเจ้าภาพครั้งนี้   

กระผม ดร.นิคม  โยกัญญา ขอขอบพระคุณเจ้าภาพที่
ตระเตรียมงานเพ่ือพ่ีน้องชาวราชภัฎทุกท่านเป็นอย่างดี  งานกีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ  งานกีฬามิใช่แต่
เพียงการแข่งขันเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังได้สุขภาพที่ดีแข็งแรงเป็นผลพลอยได้  และท าให้
สุขภาพจิตดีไปด้วย สุขภาพส าคัญสุดกว่าทุกอย่าง ถ้าสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี อย่างอ่ืน ๆ ก็จะ
ตามมา แจ๊คหม่าเศรษฐีอันดับต้น ๆ ของจีนกล่าวว่า “ถ้าเอาเงินกับกล้วยไปวางต่อหน้าลิง ลิงจะเลือก
กล้วย เพราะลิงไม่รู้ว่าเงินสามารถน าไปซื้อกล้วยได้มากมาย”“ในชีวิตจริง ถ้าเอาเงินกับสุขภาพ ไปวางต่อ
หน้าคน คนก็มีแนวโน้มที่จะเลือกเงิน เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า สุขภาพสามารถน ามาซึ่งเงินและความสุข
ได้อย่างมากมาย” “ไม่มีสิ่งใดที่มีค่า นอกจากสุขภาพที่มีค่ามากที่สุด ทุกสิ่งรอไว้ก่อนได้แต่สุขภาพรอไม่ได้
ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพดี มีความสุข และอายุยืนยาว”   

งานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎครั้งนี้สร้างสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งส าคัญสุด  ขอให้ทุกท่านสุขภาพดี
แข็งแรงทุกท่านครับ 
                                                    ดว้ยความเคารพ 

 

                   
(ดร.นิคม  โยกัญญา) 

นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 15 

สารจากนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา 
นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
ในนามของสโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันด้วยไมตรีจิต มีน้ าใจ

นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสุขในการร่วมกิจกรรมกับพ่ี ๆน้อง ๆ ชาวราชภัฏด้วยกันก่อให้เกิดความ 
สามัคคี เพ่ือประสานสายใยและมิตรภาพของอาจารย์และบุคลากรในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ต่อไป 

กระผมในนามนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ขออ านวยอวยพรให้
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วย
ไข่เกมส์” ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ  และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่
ท่านเคารพนับถือ ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุขตลอดการแข่งขัน ครับ 

 

        
(อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา) 

นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 16 

สารจากนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค 
นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

 
ในนามนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมใน
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ขอให้นักกีฬาทุกท่านเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างมีน้ าใจนักกีฬา รู้ แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มี

ความสุขในการร่วมกิจกรรมกับครอบครัวชาวราชภัฏ เพ่ือสืบสานสายใยความสมัครสมานสามัคคีผสานจิต 
รวมใจเป็นหนึ่งเดียวและความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ภาคเหนือ ทั้ง ๘ แห่ง   

โอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลาย ประกอบด้วยหลวงพ่อเพ็ชร์ พระยาพิชัยดาบหัก และ
พระพุทธอุตรมงคล ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยเทอญ 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค) 

นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ 

 
 
 
 
 
 

 
สารจากนายกสโมสรสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
 
 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 17 

สารจากนายกสโมสรเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
นางมณฑา ตะติยะ 
นายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
การท างานใด ๆ จะส าเร็จลุล่วงได้ล้วนเกิดจากความร่วมมือที่ดีจาก
ผู้ร่วมงานทั้งสิ้น การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” 
ครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
ให้เกิดขึ้น ซึ่งก็หมายรวมไปถึงความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่งด้วย  
กีฬาประเพณีครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งสองสโมสรคือ สโมสรอาจารย์ฯ 

และสโมสรเจ้าหน้าที่ ท าให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันมากขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการกระชับความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดไป 
 
 

 
(นางมณฑา  ตะติยะ) 

นายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 18 

สารจากนายกสโมสรบุคลากร 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
นายธนะโชค  สันตส์วัสดิ ์
นายกสโมสรบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร นั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญยิ่ง โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ได้ร่วมกันแสดง
ความสามารถทางด้านกีฬา สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างหน่วยงาน  

ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ครั้งนี้ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีความสุขสดชื่นจากกิจกรรมกีฬา และขอให้กิจกรรมครั้งนี้ น าไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในด้านอื่น ๆ ต่อไป  

 

 
(นายธนะโชค  สันต์สวัสดิ์) 

นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 19 

สารจากนายกสโมสรเจ้าหน้าท่ีบุคลากร 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
นางพรทิพย์ บัวประทุม 
นายกสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
สโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในฐานะเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ประจ าปี ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ 

เพราะการกีฬาเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนี้
ยังก่อให้เกิดความรักความมีระเบียบวินัย การปลูกฝังให้รู้จักการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันระหว่างอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ที่ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน และขอเป็นก าลังใจให้กับ 
คณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
“มอกล้วยไข่เกมส์” ทุกท่านให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ 
 

 
(นางพรทิพย์ บัวประทุม) 

นายกสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 20 

สารจากนายกสโมสรพนักงาน 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
นางสาวพนาวัน  เปรมศรี 
นายกสโมสรพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ในนามของสโมสรพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 
ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” 
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  

ซึ่งในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นในการรวมตัวกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนเพ่ือร่วมแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี เกิดมิตรภาพร่วมกันของเพ่ือนพ่ีน้องชาวมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง และขอขอบคุณเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ที่ท าให้พวกเราทุกคนได้มี
ส่วนร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายมิตรภาพร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่งต่อไป 

 

 
(นางสาวพนาวัน  เปรมศรี) 

นายกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 21 

สารจากนายกสโมสรบุคลากร 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
นายศักธิชัย  จันทร์ศรี 
นายกสโมสรบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ มีก าหนดจัดการแข่งขันงาน

กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่ ๑ โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในระหว่างวันที่  
๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยท าการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตาม

ตัวอักษรชื่อของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้
แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาและเพ่ือความสมานสามัคคีในกลุ่มมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง และเพ่ือความต่อเนื่องและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีด้านการกีฬาอันดีงาม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือสืบไป  

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณและชื่นชมในความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่
ได้สร้างมิตรภาพและความสามัคคีให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและมีน้ าใจในการแข่งขันกีฬา
ระหว่างพี่น้องชาวราชภัฏ ผมขออวยพรให้การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ประสบความส าเร็จและผ่านลุล่วงไปด้วยดี มีความสามัคคี
กลมเกลียวที่ดี ย่อมท าให้ประสบความส าเร็จได้รับชัยชนะ โดยภายใต้ความสามัคคีนั้นยังแฝงไปด้วย
มิตรภาพที่มีต่อกัน ซึ่งท าให้เกิดความสัมพันธไมตรีภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  ก่อเกิด
ความเป็นหนึ่งเดียวและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญต่่อไป           

 

 
(นายศักธิชัย  จันทร์ศรี) 

นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 22 

สารจากนายกสโมสรเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
นายพัฒนศักดิ์   ไชยยาสืบ 
นายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

ในนามของสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเพณีอาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันด้วยไมตรีจิต มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสุข  ในการร่วม
กิจกรรมกับพ่ี ๆ น้อง ๆ ชาวราชภัฏด้วยกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี เพ่ือประสานสายใยและมิตรภาพของ
อาจารย์และบุคลากรในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือต่อไป 

กระผมในนามนายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ขออวยพรให้การ
แข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่
เกมส์” ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ  และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่
ท่านเคารพนับถือ ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุขตลอดการแข่งขัน ครับ 

 

 
(นายพัฒนศักดิ์   ไชยยาสืบ) 

นายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 23 

สารจากนายกสโมสรพนักงาน 
การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 1 

    “มอกล้วยไข่เกมส์” 
 
นายวิรัตน์  สุกสา 
นายกสโมสรพนักงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับเกียรติเป็น
เจ้ าภาพจัดการแข่ งขันกีฬาประเพณีอาจารย์  และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ “มอกล้วยไข่เกมส์”  

ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬา
อาจารย์ และบุคลากรเป็นกิจกรรมส าคัญประการหนึ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้
ฝึกฝนพัฒนาทักษะ และแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬา อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้กีฬายังเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตส านึก
ที่ดี มีระเบียบวินัย มีจริยธรรม สามัคคีธรรม เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา   

ในนามของนายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ “มอกล้วยไข่เกมส์” ในครั้งนี้ และขอให้การด าเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
จงประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

 
(นายวิรัตน์  สุกสา) 

นายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ : 24 

 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ 

 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ 
“มอกล้วยไข่เกมส์” 

 
 
 
  



 มอกล้วยไข่เกมส์ 

  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 25 

 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
 

 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล” 
 

 ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
 

 ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
ทีมชาย 
 

 ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีม 
๖.๒ ก าหนดให้ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน 

แต่ไม่เกิน ๒๕ คน 
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๖.๓ นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละทีมให้มีการก าหนดอายุ ดังนี้ 
๖.๓.๑ อายุต่ ากว่า ๓๐ ปี ส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๖ คน และ

ให้ใช้หมายเลข  ๑ – ๖ ลงได้ ๒ คน 
๖.๓.๒ อายุระหว่าง ๓๐ – ๓๔ ปี ส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๖ 

คน และให้ใช้หมายเลข ๗ – ๑๒ ลงได้ ๒ คน 
๖.๓.๓ อายุ ๓๕ – ๓๙ ปี ขึ้นไป ส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่ เกิน ๖ 

คน และให้ใช้หมายเลข ๑๓ – ๑๘ ลงได้ ๓ คน 
๖.๓.๔ อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ส่งรายชื่อสมัครเข้ารวมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๗ คน และให้

หมายเลข ๑๙-๒๕ ลงได้ ๓ คน 
๖.๓.๕ การนับอายุให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ท าการแข่งขัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็นตัวตั้ง แล้วลบ

ด้วย ปี พ.ศ. เกิดของนักกีฬา (ไม่นับวันและเดือน) 
๖.๔ อนุญาตให้นักกีฬาที่มีอายุสูงกว่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือลงท าการแข่งขันแทน

ในรุ่นที่มีอายุต่ ากว่าได้ แต่ไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่มีอายุต่ ากว่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือลงท าการ
แข่งขันแทนในรุ่นที่มีอายุสูงกว่า และเม่ือสมัครเข้าแข่งขันในรุ่นอายุใดแล้ว ให้ถือว่ามีอายุอยู่ในรุ่นนั้น ๆ 

๖.๕ ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้
ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๒ คน 

๖.๖ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  
        

ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน ถา้มีทีมที่ไม่ส่งไม่ครบคู่ให้ทีมท่ีมาจับฉลาก ได้เข้ารอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
๗.๓ ระยะเวลาในการแข่งขัน ให้ใช้เวลาการแข่งขัน ๗๐ นาที แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง ๆ ละ  

๓๐ นาที โดยหยุดพักระหว่างครึ่ง ไม่เกิน ๑๐ นาท ี
๗.๔ ในกรณีที่หมดเวลาการแข่งขัน ตามข้อ ๗.๓ แล้วปรากฏผลเสมอกัน ให้เตะลูกโทษ

จาก จุดเตะโทษ ตามกติกาการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือหา
ผู้ชนะ โดยให้ใช้กับทุกนัดของการแข่งขัน  

๗.๕ การจัดนักกีฬาลงท าการแข่งขันในแต่ละนัด 
๗.๕.๑ นักกีฬาในรุ่นอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี ส่งท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ คน  
๗.๕.๒ นักกีฬาในรุ่นอายุระหว่าง ๓๐ – ๓๔ ปี ส่งท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ คน 
๗.๕.๓ นักกีฬาในรุ่นอายุระหว่าง ๓๕ – ๓๙ ปี ส่งท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๓ คน 
๗.๕.๔ นักกีฬาในรุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ส่งท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๓ คน  
๗.๕.๕ ผู้รักษาประตูไม่จ ากัดอายุ แต่ทั้งนี้ต้องมีชื่ออยู่ในรายชื่อนักกีฬาข้อ ๗.๕.๑  

๗.๕.๒ หรือ ๗.๕.๓ หรือ ๗.๕.๔ 
๗.๖ ในการจัดนักกีฬาลงท าการแข่งขันในแต่ละนัด อนุญาตให้จัดนักกีฬาในรุ่นอายุสูง

กว่าลงท าการแข่งขันในรุ่นอายุต่ ากว่าได้ แต่ทั้งนี้เมื่อจัดนักกีฬาลงในรุ่ นอายุใดแล้ว ต้องถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของรุ่นอายุนั้น 
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๗.๗ การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันในแต่ละนัด สามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอด
การแข่งขัน โดยนักกีฬาที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับลงมาแข่งขันในนัดนั้นได้อีก และ
ต้องเป็นการเปลี่ยนตัวในรุ่นของตนเองเท่านั้น ยกเว้นรุ่นอายุเกิน ๔๐ ปีขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ตลอดไม่จ ากัด 

๗.๘ การเปลี่ยนตัวนักกีฬา อนุญาตให้เปลี่ยนนักกีฬาในรุ่นอายุสูงกว่า ลงท าการแข่งขัน
แทนในรุ่นอายุที่ต่ ากว่าได้ และให้นับเป็นจ านวนครั้งของการเปลี่ยนตัว 

      

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน  
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และ

อาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

ข้อ  ๙  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน  
๙.๑ ชุดแข่งขัน  

๙.๑.๑ ให้แตล่ะทีมควรมีชุดแข่งขันตามมติที่ประชุมนายกสโมสร ๘ สถาบัน  
๙.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อ 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 
๙.๑.๓ ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน ยกเว้นผู้รักษาประตูให้ใช้สี

เสื้อ แตกต่างกับผู้เข้าแข่งขันขันอ่ืน และให้ติดหมายเลขด้านหลังเสื้อขนาดความสูงไม่ต ่ากว่า ๒๕ ซม. และ
ที่หน้าอก เสื้อและกางเกงด้านหน้า มีความสูงไม่ต่ ากว่า ๑๐ ซม. หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่ติดหมายเลขหรือติด
หมายเลขไม่ ตรงกับในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ผู้
เข้าแข่งขันผู้นั้นลงท าการแข่งขัน ยกเว้นจะได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และได้บันทึก
เป็นหลักฐานไว้แล้ว หากไม่ปฏิบัติตามจะปรับให้ทีมนั้นเป็นแพ้ 

๙.๑.๔ ให้ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นหัวหน้าทีมติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ (ปลอกแขน) ที่
แขน เสื้อด้านซ้ายซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหามาเอง 

๙.๑.๕ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หรือตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 

๙.๒  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 
 

ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
๑๐.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่าง
เคร่งครัด 

๑๐.๒ ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้ เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัว ที่ได้
ลงทะเบียนไว้ แล้วในแบบการแข่งขันประจ าวัน ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลา
แข่งขนั ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ี

๑๐.๓ ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน หรือมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า ๗ คน 
หลังจาก เวลาที่ก าหนดไว้ ๑๕ นาที ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามที่ก าหนดและให้ปรับเป็นแพ้ 

๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี 
และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
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๑๐.๕ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ละเมิดกติกาการแข่งขัน และผู้ตัดสินได้ตักเตือนเป็นทางการ 
โดยแสดงใบเหลืองจะได้รับการบันทึกเป็นทางการ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกครั้ง และหากผู้เข้า
แข่งขันคนเดิมมีการละเมิดเช่นนี้อีกเป็นครั้งที่สอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิผู้เข้าแข่งขันผู้
นั้น มิให้เข้าร่วมในการแข่งขันที่ทีมของตนจะต้องแข่งขันตามก าหนดการครั้งต่อไป ๑ ครั้ง โดยอัตโนมัติ 

๑๐.๖ ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทีม ที่ผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันโดยแสดง
ใบแดงแล้ว จะหมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไป ๑ ครั้ง 

๑๐.๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 

 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                     
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
 

โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล” 

 

ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่ง

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้แล้ว 
 

ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
ทีมชาย 
 

ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีม 
๖.๒ ก าหนดให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า ๘ คน แต่ไม่เกิน   

๑๔ คน 
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๖.๓ นักกีฬาทุกคนต้องมีอายุตั้งแต่ ๓๐ ปี ขึ้นไป โดยการนับอายุให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ท าการ
แข่งขัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็นตัวตั้ง แล้วลบด้วย พ.ศ. เกิดของ นักกีฬา (ไม่นับวันและเดือน)  
  ๖.๔ ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้
ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๒ คน 

๖.๔ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  
 

ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน ถ้ามีทีมท่ีไม่ส่งไม่ครบคู่ให้ทีมท่ีมาจับฉลาก ได้เข้ารอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
๗.๓ ระยะเวลาในการแข่งขัน ให้ใช้เวลาการแข่งขัน ๕๐ นาที แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง ๆ ละ  

๒๐ นาที โดยหยุดพักระหว่างครึ่ง ไม่เกิน ๑๐ นาท ี
๗.๔ ในกรณีที่หมดเวลาการแข่งขัน ตามข้อ ๗.๓ แล้วปรากฏผลเสมอกัน ให้เตะลูกโทษ

จาก จุดเตะโทษ ตามกติกาการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือหาผู้
ชนะโดยให้ใช้กับทุกนัดของการแข่งขัน 

 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน  
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น  
 

ข้อ  ๙  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

๙.๑.๑ ให้แต่ละทีมจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย ๑ ชุด ในกรณีที่ชุดแข่งขันมีสี
คล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่มีชื่อตามหลัง ตามก าหนดการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขัน หรือใส่เสื้อเอ๊ียมเพ่ือ
ความสะดวกในการตัดสิน 

๙.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อ
คณะกรรมการ จัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 

๙.๑.๓ ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน ยกเว้น ผู้รักษาประตูให้ใช้
สีเสื้อ แตกต่างกับผู้เข้าแข่งขันขันอ่ืน และให้ติดหมายเลขด้านหลังเสื้อ หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลข
หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาต
ให้ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นลงท าการแข่งขัน ยกเว้นจะได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และได้
บันทึกเป็นหลักฐานไว้แล้ว หากไม่ปฏิบัติตามจะปรับให้ทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  

๙.๑.๔ ให้ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นหัวหน้าทีมติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ (ปลอกแขน) ที่
แขนเสื้อด้านซ้าย ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหามาเอง 

๙.๑.๕ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 
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ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๑๐.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจดัการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
๑๐.๒ ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้ เข้าแข่งขันให้ตรงกบหมายเลขประจ าตัว ที่ได้

ลงทะเบียนไว้ แล้ว ตามข้อ ๖.๑ ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 
๓๐ นาท ี

๑๐.๓ การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระหว่างท าการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่จ ากัด
จ านวน  ในขณะที่การแข่งขันก าลังด าเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้
อีก  

๑๐.๔ ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน หรือมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า ๕ คน 
หลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ ๑๕ นาที ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขัน และให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น   

๑๐.๕ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี 
และ ต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  

๑๐.๖ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ละเมิดกติกาการแข่งขัน และผู้ตัดสินได้ตักเตือนเป็นทางการ
โดย แสดงใบเหลือง จะได้รับการบันทึกเป็นทางการโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกครั้ง และหากผู้เข้า
แข่งขันคนเดิมมีการละเมิดเช่นนี้อีกเป็นครั้งที่สอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิผู้ เข้าแข่งขันผู้
นั้น มิให้ร่วมในการแข่งขันท่ีทีมของตนจะต้องแข่งขันตามก าหนดการครั้งต่อไป ๑ ครั้ง โดยอัตโนมัติ   

๑๐.๗ ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทีม ที่ผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน โดย
แสดง ใบแดงแล้ว จะหมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไป ๑ ครั้ง และหากเห็นว่าการลงโทษไม่เพียงพอ 
ให้ประธานจัดการแข่งขันรายงานให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา พิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมตาม
สมควรแก่กรณ ี

๑๐.๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 

 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                     
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
 
      โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 
      ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล” 
 

      ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

      ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน  
ให้ใช้กติกาการแข่งขันบาสเกตบอลของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ  ซึ่งสมาคม

บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศใช้  
 

ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน   
ทีมชาย  
  

ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีม 
๖.๒ ก าหนดให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน   

๑๕ คน 
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๖.๓ ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน                 
ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๒ คน 

๖.๔ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  
 

      ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน ถ้ามีทีมท่ีไม่ส่งไม่ครบคู่ให้ทีมท่ีมาจับฉลาก ได้เข้ารอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
๗.๓ ระยะเวลาในการแข่งขัน ให้ท าการแข่งขัน ๔ ควอเตอร์ ๆ ละ ๑๐ นาที โดยหยุดพัก

ระหว่างควอเตอร์ ไม่เกิน ๕ นาท ี
๗.๔ ในกรณีที่มทีีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ต่อเวลาการแข่งขันครั้งละ ๕ นาที จนกว่าจะได้ผู้

ชนะ 
 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

      ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่ง

ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมบาสเกตบอล
แห่งประเทศไทยให้การรับรอง 

 

      ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่งครัด 

๑๐.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่
ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

๑๐.๓ ก่อนการแข่งขันทุกประเภท ให้ผู้ เข้าแข่งขันหรือผู้แทนไปรายงานตัวต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

๑๐.๔ ให้ผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันตาม วัน เวลาและสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ ๑๕ นาที ผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรให้ปรับเป็นแพ้ 

๑๐.๕ ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ต้องรับผิดชอบในการแข่งขันของตนเอง และต้องลง
แข่งขันตามเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ขอผัดผ่อน  ใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑๐.๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
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ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                     
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
 

โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาจึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล” 
 

ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
ให้ใช้กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  ซึ่งสมาคม

วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ 
 

ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
๔.๑ ทีมชาย 
๔.๒ ทีมหญิง 
 

ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ประเภทการแข่งขันละ    

๑ ทีม 
๖.๒ ก าหนดให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ประเภทการแข่งขันละไม่

น้อยกว่า ๖ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน 
๖.๓ ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน                 

ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๒ คน 
๖.๔ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  

 

 ข้อ  ๗   วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน ถ้ามีทีมท่ีไม่ส่งไม่ครบคู่ให้ทีมท่ีมาจับฉลาก ได้เข้ารอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
๗.๓ ใช้ระบบการแข่งขันแบบ ๒ ใน ๓ เซต (ทีมใดชนะ ๒ เซตก่อน ถือเป็นผู้ชนะการ

แข่งขัน) โดยมีการพักระหว่างเซต ๒ นาท ี
๗.๔ โดยเซตที ่๑ และ ๒ ใช้ระบบคะแนน ๒๕ คะแนน ในเซตที ่๓ ให้ท าการแข่งขัน ๑๕ 

คะแนน โดยผู้ชนะในแต่ละเซตจะต้องมีคะแนนต่างกนัอย่างน้อย ๒ คะแนน 
๗.๕ ทีมที่ชนะการแข่งขันในเซตที่ ๑ และ ๒ จะต้องท าคะแนนได้ ๒๕ คะแนน  แต่ถ้า

คะแนนเท่ากันที ่๒๔ – ๒๔ ให้ท าการดิวจนกว่าคะแนนต่างกัน ๒ คะแนน 
๗.๖ ถ้าแต่ละทีมชนะกันทีมละ ๑ เซต จะต้องท าการแข่งขันในเซตที่ ๓ โดยแข่งขัน           

๑๕ คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที ่๑๔ – ๑๔ ให้ท าการดิวจนกว่าคะแนนต่างกัน ๒ คะแนน 
๗.๗. ก่อนเริ่มการแข่งขันในเซตที่ ๓ ผู้ตัดสินต้องท าการเสี่ยง ผู้ชนะในการเสี่ยงมีสิทธิ

เลือกการเสิร์ฟหรือแดนแข่งขัน และให้มีการเปลี่ยนแดนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าคะแนนได้ ๘ คะแนน 
 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขนั 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

 

ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

๙.๑.๑ ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีของชุดการแข่งขัน  ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
๙.๑.๒ ชุดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องแต่งกายด้วยชุดการแข่งขันที่

ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน 
๙.๑.๓ การติดหมายเลขชุดการแข่งขัน ให้ติดตามหมายเลขด้านหลังขนาดเห็นได้

ชัดเจน  และหมายเลขต้องตรงกับใบรายงานตัว ถ้าติดหมายเลขไม่ตรงกับหมายเลขในใบรายงานตัว 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน และได้บันทึกเป็นหลักฐานไว้แล้ว หากไม่
ปฏิบัติตามจะปรับให้ทีมนั้นแพ ้
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๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์การ
แข่งขนัที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 

 

ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ งาน

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่าง
เคร่งครัด 

๑๐.๒ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนด เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ ๑๕ นาที ทีมใดยังไม่ลงท าการแข่งขันหรือผู้เข้าแข่งขันไม่ครบ ๖ 
คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ 

๑๐.๓ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันหมดสิทธิ์ลงท าการ
แข่งขันในรายการแข่งขันครั้งถัดไป ๑ ครั้ง 

๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็น
นักกีฬาที่ดีและปฏิบัติตามกติกาแข่งขันอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬาคนใดประพฤติตนไม่เหมาะสม 
ท าลายสถานที่หรืออุปกรณ์การแข่งขัน ท าร้ายคู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน ให้
คณะกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน 

๑๐.๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่ เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 

 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                     
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 41 

 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอล 
 

โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
จึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอล” 
 

 ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
ให้ใช้กติกาการแข่งขันแชร์บอล ที่สมาคมแชร์บอลประกาศใช้ในปัจจุบัน 
 

 ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
ทีมหญิง 
 

ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีม 
๖.๒ ก าหนดให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน   

๑๒ คน 
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๖.๓ ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน                 
ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๒ คน 

๖.๔ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  
 

ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน ถ้ามีทีมท่ีไม่ส่งไม่ครบคู่ให้ทีมท่ีมาจับฉลาก ได้เข้ารอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
๗.๓ ระยะเวลาในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๑๕ นาที โดยหยุดพักระหว่าง

ครึ่ง ๕ นาท ี
๗.๔ ระหว่างท าการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนผู้เล่นส ารองได้ไม่จ ากัด แต่ต้องด าเนินการ

ไปตามระเบียบวิธีการตามกติกาการแข่งขัน 
๗.๕ ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ต่อเวลาการแข่งขันครั้งละ ๕ นาที จนกว่าจะได้ผู้

ชนะ 
 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่
ในการแข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

การติดหมายเลขชุดการแข่งขัน ให้ติดหมายเลขด้านหลังให้มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน  
และหมายเลขต้องตรงกับใบรายงานตัว กรณีผู้เล่นติดหมายเลขไม่ตรงกับหมายเลขในใบรายงานตัว 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  

 

ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่าง
เคร่งครัด 

๑๐.๒ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนด เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ ๑๕ นาที ทีมใดยังไม่ลงท าการแข่งขันหรือผู้เข้าแข่งขันไม่ครบ ๗ 
คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ 

๑๐.๓ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันจะหมดสิทธิ์ลงท าการ
แข่งขันในรายการแข่งขันครั้งถัดไป ๑ ครั้ง 

๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็น
นักกีฬาที่ดีและปฏิบัติตามกติกาแข่งขันอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬาคนใดประพฤติตนไม่เหมาะสม 
ท าลายสถานที่หรืออุปกรณ์การแข่งขัน ท าร้ายคู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน ให้
คณะกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน 
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๑๐.๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมที่มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที ่๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                      
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาจึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ” 
 

 ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
               ให้ใช้กติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ ซึ่งสมาคมเซปัก

ตะกร้อแห่งประเทศไทย ได้ประกาศใช้   
 

      ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
                     ทีมเดี่ยวชาย 
 

ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

      ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีม 
๖.๒ ก าหนดให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน     

๕ คน 
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                    ๖.๓ ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน                 
ผู้ฝึกสอน ๑ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๒ คน 

๖.๔ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน 
 

 ข้อ  ๗   วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน ถ้ามีทีมท่ีไม่ส่งไม่ครบคู่ให้ทีมท่ีมาจับฉลาก ได้เข้ารอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
๗.๓ ใช้ระบบการแข่งขันแบบ ๒ ใน ๓ เซต (ทีมใดชนะ ๒ เซตก่อน ถือเป็นผู้ชนะการ

แข่งขัน) โดยมีการพักระหว่างเซต ๒ นาท ี
๗.๔ โดยเซตที ่๑ และ ๒ ใช้ระบบคะแนน ๒๑ คะแนน ในเซตที ่๓ ให้ท าการแข่งขัน ๑๕ 

คะแนน โดยผู้ชนะในแต่ละเซตจะต้องมีคะแนนต่างกันอย่างน้อย ๒ คะแนน 
๗.๕ ทีมที่ชนะการแข่งขันในเซตที่ ๑ และ ๒ จะต้องท าคะแนนได้ ๒๕ คะแนน  แต่ถ้า

คะแนนเท่ากันที ่๒๐ – ๒๐ ให้ท าการดิวจนกว่าคะแนนต่างกัน ๒ คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน ๒๕   
๗.๖ ถ้าแต่ละทีมชนะกันทีมละ ๑ เซต จะต้องท าการแข่งขันในเซตที่ ๓ โดยแข่งขัน           

๑๕ คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่ ๑๔ – ๑๔ ให้ท าการดิวจนกว่าคะแนนต่างกัน ๒ คะแนน และคะแนน
สูงสุดไม่เกิน ๑๗ คะแนน 

๗.๗. ก่อนเริ่มการแข่งขันในเซตที่ ๓ ผู้ตัดสินต้องท าการเสี่ยง ผู้ชนะในการเสี่ยงมีสิทธิ
เลือกการเสิร์ฟ และให้มีการเปลี่ยนแดนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าคะแนนได้ ๘ คะแนน 
 

      ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน 
           ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

      ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์ การแข่งขัน 
                     ๙.๑ ชุดแข่งขัน 
                           ๙.๑.๑ ให้แต่ละทีมควรจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย ๑ ชุด  
                           ๙.๑.๒ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน แจ้งสีของชุดแข่งขันต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน 
                           ๙.๑.๓ ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน และให้ติดหมายเลขที่
ด้านหลัง 
ให้เห็นอย่างเด่นชัด โดยหมายเลขจะต้องตรงกับท่ีได้แจ้งไว้ในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา 
                           ๙.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคม
ตะกร้อแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง 
       
 



มอกล้วยไข่เกมส์ : 47 

 
 ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
                      ๑๐.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่าง
เคร่งครัด 
                      ๑๐.๒ ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวที่ได้
ลงทะเบียนไว้แล้วในแบบการแข่งขันประจ าวัน ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า             ๓๐ นาท ี
                      ๑๐.๓ ทีมใดไม่พร้อมที่จะท าการแข่งขัน เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้เกินกว่า ๑๐ นาที ให้
ปรับ 
เป็นแพ ้
                      ๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี 
และต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
                      ๑๐.๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
ในคณะกรรมการบริหารกีฬา พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณีและหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬา เพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                      
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
 
 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา จึง
วางระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัย    ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง” 
 

 ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
  ให้ใช้กติกาการแข่งขันเปตอง ที่สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
 

 ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
  ๔.๑ ประเภททีม (ทีมชาย ๓ คน) 
  ๔.๒ ประเภททีม (ทีมหญิง ๓ คน) 
  ๔.๓ ประเภทคู่ (คู่ผสม) 
 

ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
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 ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ประเภทการแข่งขันละ    

๑ ทีม 
  ๖.๒ ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๒ คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬา
ชายไม่เกิน ๖ คน นักกีฬาหญิง ๖ คน 
  ๖.๓ ประเภททีม ๓ คน ในแต่ละทีมให้มีนักกีฬา ๓ คน และอาจมีนักกีฬาส ารองได้อีก ๑ 
คน 
  ๖.๔ ประเภทคู่ผสม ในแต่ละทีมให้มีนักกีฬา ๒ คน และอาจมีนักกีฬาส ารองได้อีก ๒ คน 
(ชาย ๑ คน และ หญิง ๑ คน ) 
  ๖.๕ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  
 

ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน ถ้ามีทีมท่ีไม่ส่งไม่ครบคู่ให้ทีมท่ีมาจับฉลาก ได้เข้ารอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
  ๗.๓ รอบแรกใช้ระบบการแข่งขันแบบ ๑๑ แต้ม รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ 
ใช้ระบบการแข่งขันแบบ ๑๓ แต้ม 

๗.๔ ผู้ชนะในแต่ละเกมจะต้องมีคะแนนต่างกันอย่างน้อย ๒ คะแนน แต่ถ้าคะแนน
เท่ากันที่ ๑๐ แต้มในรอบแรก และ ๑๒ แต้มในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ให้ท าการดิวจนกว่า
คะแนนต่างกัน ๒ คะแนน  
 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน 
           ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

 ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  ๙.๑ ชุดการแข่งขัน ชุดการแข่งขันผู้แข่งขันแต่ละทีมต้องแต่งกายด้วยชุดแข่งขันที่ถูกต้อง   
ตามกติกาการแข่งขัน สุภาพเรียบร้อย และเหมือนกันทั้งทีม 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมเป
ตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การรับรอง 
  ๙.๓ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้นักกีฬาแต่ละทีมน ามาเอง 
 

 ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
    ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่าง
เคร่งครัด 
    ๑๐.๒ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนด เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ ๑๕ นาท ี
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    ๑๐.๓ ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันหมดสิทธิ์ลงท าการ
แข่งขัน    ในรายการแข่งขันครั้งถัดไป ๑ ครั้ง 
    ๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็น
นักกีฬาที่ดีและปฏิบัติตามกติกาแข่งขันอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ทีมนักกีฬาคนใดประพฤติตนไม่เหมาะสม 
ท าลายสถานที่หรืออุปกรณ์การแข่งขัน ท าร้ายคู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน ให้
คณะกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน 

๑๐.๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                     
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
 

 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬา จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
      ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า  “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน” 
 

      ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

      ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
               ให้ใช้กติกาการแข่งขันแบดมินตันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ซึ่งสมาคมแบดมินตัน
แห่งประเทศไทย ได้ประกาศใช้ 
 

      ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขนั 
               ๔.๑ ประเภทคู่ (ชายคู่) 
                     ๔.๒ ประเภทคู่ (หญิงคู)่ 
  ๔.๒ ประเภทคู่ (คู่ผสม) 
 

ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ประเภทการแข่งขันละ 

๑ คู ่
๖.๒ ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๖ คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬา

ชายไม่เกิน ๓ คน นักกีฬาหญิง ๓ คน 
  ๖.๓ ประเภทคู่ ในแต่ละคูใ่ห้มีนักกีฬา ๒ คน  
  ๖.๔ ประเภทคู่ผสม ในแต่ละคูใ่ห้มีนักกีฬา ๒ คน เป็นชาย ๑ คน และหญิง ๑ คน 

๖.๕ ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน 
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๑ คน 

๖.๖ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  
 

ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน ถ้ามีทีมท่ีไม่ส่งไม่ครบคู่ให้ทีมท่ีมาจับฉลาก ได้เข้ารอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
  ๗.๓ ใช้ระบบการแข่งขันแบบ ๒ ใน ๓ เซต (ทีมใดชนะ ๒ เกมก่อน ถือเป็นผู้ชนะการ
แข่งขัน)  

๗.๔ ใช้ระบบคะแนนแบบ ๒๑ แต้ม ผู้ชนะในแต่ละเซตจะต้องมีคะแนนต่างกันอย่างน้อย 
๒ คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่ ๒๐ แต้ม ให้ท าการดิวจนกว่าคะแนนต่างกัน ๒ คะแนน 

 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน 
           ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

      ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
                     ๙.๑ ชุดแข่งขัน ชุดการแข่งขันผู้แข่งขันแต่ละทีมต้องแต่งกายด้วยชุดแข่งขันที่สุภาพ
เรียบร้อย เหมือนกันทั้งทีม และให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์การ
แข่งขนัที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
       

 ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
                 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่งครัด 
                 ๑๐.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่
ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
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                 ๑๐.๓ ก่อนเริ่มการแข่งขัน ๑๕ นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ในทีมเรียงล าดับมือให้ถูกต้อง ตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ต่อกรรมการผู้ชี้ขาด 
                 ๑๐.๔ หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันแล้ว ๕ นาที ผู้ใดไม่ลง
แข่งขันให้ปรับเป็นแพ ้

๑๐.๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                      
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที ่๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 

 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาจึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 
      ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส” 
 

      ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

      ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
               ให้ใช้กติกาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ซึ่งสมาคม             
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ประกาศใช้ 
 

      ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
             ๔.๑ ประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว) 
                  ๔.๒ ประเภทบุคคล (หญิงเดี่ยว) 
  ๔.๓ ประเภทคู่ (ชายคู่) 
  ๔.๔ ประเภทคู่ (หญิงคู)่ 
  ๔.๕ ประเภทคู่ (คู่ผสม ) 
 

ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ประเภทบุคคล ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้

ประเภทการแข่งขันละ ๑ คน 
๖.๒ ประเภทคู่ ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ประเภทการ

แข่งขันละ ๑ คู ่
๖.๓ ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๘ คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬา

ชายไม่เกิน ๔ คน นักกีฬาหญิง ๔ คน 
  ๖.๔ ประเภทคู่ ในแต่ละคูใ่ห้มีนักกีฬา ๒ คน  
  ๖.๕ ประเภทคู่ผสม ในแต่ละคูใ่ห้มีนักกีฬา ๒ คน เป็นชาย ๑ คน และหญิง ๑ คน 

๖.๖ ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน 
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๑ คน 

๖.๗ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  
 

ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน ถ้ามีทีมท่ีไม่ส่งไม่ครบคู่ให้ทีมท่ีมาจับฉลาก ได้เข้ารอบต่อไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
  ๗.๓ ใช้ระบบการแข่งขันแบบ ๓ ใน ๕ เซต (ทีมใดชนะ ๓ เกมก่อน ถือเป็นผู้ชนะการ
แข่งขัน)  

๗.๔ ใช้ระบบคะแนนแบบ ๑๑ แต้ม ผู้ชนะในแต่ละเซตจะต้องมีคะแนนต่างกันอย่างน้อย 
๒ คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่ ๑๐ แต้ม ให้ท าการดิวจนกว่าคะแนนต่างกัน ๒ คะแนน 
 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน 
           ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

      ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
                     ๙.๑ ชุดแข่งขัน ชุดการแข่งขันผู้แข่งขันแต่ละทีมต้องแต่งกายด้วยชุดแข่งขันที่สุภาพ
เรียบร้อย เหมือนกันทั้งทีม และให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่ง
ประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์การ
แข่งขนัที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
 

      ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
                       ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่งครัด 
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                       ๑๐.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่
ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
                       ๑๐.๓ การนับคะแนนในกรณี ที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
จัดการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
                       ๑๐.๔ ก่อนการแข่งขัน ๑๐ นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันใน
ทีมเรียงล าดับ มือให้ถูกต้องตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ เมื่อส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการ จัดการแข่งขันแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
                       ๑๐.๕ ก่อนการแข่งขันทุกประเภทให้ผู้ เข้าแข่งขัน หรือผู้แทนไปรายงานตัวต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
                       ๑๐.๖ ให้ผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันตาม วัน เวลาและสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ ๑๕ นาที ในประเภททีม และ ๕ นาที ในประเภทบุคคล ผู้เข้า
แข่งขันประเภทใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ปรับเป็นแพ้ 
                       ๑๐.๗ ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ต้องรับผิดชอบในการแข่งขันของตนเอง และต้องลง
แข่งขันตามเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ขอผัดผ่อน  ใด ๆ ทั้งสิ้น 
                       ๑๐.๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                     
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  ๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส 
 

 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจึง
วางระเบียบไว้  ดังนี้ 
      ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส” 
 

      ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

      ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
               ให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศใช้ 
 

      ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
           ๔.๑ ประเภทคู่ (ชายคู่ทั่วไป) 
           ๔.๒ ประเภทคู่ (ชายคู่ อายุรวมกัน ๗๐ ปี ขึ้นไป) 
           ๔.๓ ประเภทคู่ (ชายคู่ อายุรวมกัน ๑๐๐ ปี ขึ้นไป) 
           ๔.๔ ประเภทคู่ (หญิงคู ่ทั่วไป) 
           ๔.๕ ประเภทคู่ (คู่ผสม ชาย อายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป / หญิง ไม่จ ากัดอาย)ุ 
 

ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
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      ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
                     ๖.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ ๑ คู ่
       ๖.๒ การแข่งขันประเภทคู่ (ชายคู่อายุรวมกัน ๗๐ ปีขึ้นไป) ก าหนดให้นักกีฬาชายอายุ 
๓๐ ปี ขึ้นไป 
       ๖.๓ การแข่งขันประเภทคู่ (ชายคู่อายุรวมกัน ๑๐๐ ปีขึ้นไป) ก าหนดให้นักกีฬาชายอายุ 
๔๕ ปี ขึ้นไป 

๖.๔ การนับอายุให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ท าการแข่งขัน (พ.ศ.๒๕๖๑) เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยปี พ.ศ.
เกิด  ของนักกีฬา (ไม่นับวันและเดือน) 

 

      ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน กรณีท่ีจับฉลากแล้วประกบคู่กับทีมท่ีไม่ส่งแข่งขัน ให้ทีมนั้นได้สิทธิ์เข้ารอบถัดไป 
๗.๒ รอบสอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้ทีมชนะในรอบรอง 

ชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ได้อันดับ ๓ ร่วมกัน  
๗.๓ ใช้ระบบการแข่งขันแบบ ๖ เกม ชนะแบบ ๒ ใน ๓ เซต ดิวแต้มเดียว โดย ๖ เกม

เท่า  ไทเบรค ๗ แต้ม (ทีมใดชนะ ๒ เซตก่อน ถือเป็นผู้ชนะการแข่งขัน) โดยมีการพักระหว่างเซต ๒ นาท ี 
๗.๔ ให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศใช้ 
 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน 
           ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

      ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
                     ๙.๑ ชุดแข่งขัน ชุดการแข่งขันผู้แข่งขันแต่ละทีมต้องแต่งกายด้วยชุดแข่งขันที่สุภาพ
เรียบร้อย เหมือนกันทั้งทีม และให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาเทนนิส ลอน
เทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การรับรอง 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์การ
แข่งขนัทีส่มาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การรับรอง 
 

           ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
                       ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่งครัด 
                       ๑๐.๒ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตน ให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่
ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
                       ๑๐.๓ ในการแข่งขันประเภททีมก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือ ผู้
ฝึกสอนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในทีมเรียงล าดับมือ ให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดไว้ ต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน 
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                       ๑๐.๔ ก่อนการแข่งขันทุกประเภท ผู้เข้าแข่งขันต้องไปลงชื่อที่โต๊ะกรรมการจัดการ
แข่งขัน 
                       ๑๐.๕ ให้ผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนดเมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ ๑๕ นาที ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน หรือขอ
เลื่อนก าหนดเวลาซ่ึงแข่งขันไม่ได้ให้ปรับเป็นแพ้ 
                       ๑๐.๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่ เ พียงพอ ให้น าเสนอคณะ
กรรมการบริหารกีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมต้องมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                      
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจึง
วางระเบียบไว้ ดังนี้ 
      ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์” 
 

      ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

      ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
                    ให้ใช้กติกาการแข่งขันสนุกเกอร์ของ ๖ แดง ซึ่งสมาคมสนุกเกอร์แห่งประเทศไทย  
ได้ประกาศใช้ 
 

      ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
                    ๔.๑ สนุกเกอร์ ประเภทบุคคล 
                          ๔.๑.๑ ชายเดี่ยว มือ ๑ 
                          ๔.๑.๒ ชายเดี่ยว มือ ๒ 
                    ๔.๒ สนุกเกอร์ ประเภทชายคู ่
 

ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
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      ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
                    ๖.๑ ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๑ คน หรือ ๑ 
คู ่
ตามเกณฑ์ข้อ ๔ 
                    ๖.๒ นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ประเภท  
                    ๖.๓ ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๒ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอนสนุก
เกอร์  ๑ คน 
 หมายเหตุ ประเภทเดี่ยวมือ ๑ และเดี่ยวมือ ๒ ให้ผู้ชนะแต่ละประเภทมาท าการแข่งขันกัน เพ่ือ
หาผู้ชนะเลิศ 
 

      ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับฉลากประกบคู่จากจ านวนทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน ถ้ามีทีมท่ีไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม ให้ทีมคู่แข่งเข้ารอบต่อไป 
๗.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันสนุกเกอร์ของ ๖ แดง ซึ่งสมาคมสนุกเกอร์แห่งประเทศไทย  

ได้ประกาศใช้ 
๗.๓ ท าการแข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เกม 

 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน 
           ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

      ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
                    ๙.๑ ชุดแข่งขัน ให้ผู้ข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมส าหรับกีฬา 
สนุกเกอร ์

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินโดยให้นักกีฬาเตรียมไม้คิวมาเอง หรือใช้ของสนามแข่งขัน 
 

      ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
                      ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าติดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่งครัด 
                      ๑๐.๒ ให้นักกีฬาทุกประเภทเข้าแข่งขันตามล าดับ ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ก าหนด โดยให้ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันของตนไม่น้อยกว่า ๓๐ 
นาที  
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                      
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจึง 
วางระเบียบไว้ ดังนี้ 
      ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ” 
 

      ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

      ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
               แข่งขันแบบ Storke play จ านวน ๑๘ หลุม และใช้ Handicap ตามระบบ ๓๖ Syatem 
มาใช้ในการแบ่งไฟลท์ และคิดคะแนนประเภททีม Net Score 
 

      ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
  ๔.๑ ทีมท่ัวไป ๕ คน ไม่จ ากัดเพศ จ านวน ๑ รางวัล 
  ๔.๒ บุคคล 
  ๔.๒.๑ Over all low gross          จ านวน ๑ รางวัล 
 ๔.๒.๒ ไฟลท์ A แต้มต่อ ๐ – ๑๒ จ านวน ๑ รางวัล 
 ๔.๒.๓ ไฟลท์ B แต้มต่อ ๑๓ – ๑๘ จ านวน ๑ รางวัล 
  ๔.๒.๔ ไฟลท์ C แต้มต่อ ๑๙ – ๒๔  จ านวน ๑ รางวัล 
 

      ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
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คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบยีนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
  

      ข้อ  ๖  ค่าสมัครการแข่งขัน 
           ๖.๑ ค่ากรีนฟีและแคดดี ้๔๕๐ บาท/คน/วัน ค่ารถกอล์ฟ ๖๐๐ บาท/คัน/วัน 
           ๖.๒ ผู้เข้าแข่งขันประเภททีม จะถือว่าเป็นผู้แข่งขันประเภทบุคคลด้วย จึงไม่มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมในการสมัคร เข้าแข่งขันประเภททีม 
 

      ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
                    ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการ
กีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬาก าหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดในส่วนของ
การวางมือ และวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ในการแข่งขันตามความจ าเป็นโดยยึดหลักธรรมเนียมปฏิบัติในครั้งที่ผ่าน
มา 

๗.๑ ประเภททีม 
        ๗.๑.๑ ทีมละ ๕ คน ให้คิดคะแนนสุทธิ (Net Score) ของผู้เล่น ๔ คนที่ดีที่สุด 
ในทีม  
แต่ละรอบรวมกัน โดยทีมท่ีมีคะแนนสุทธิ (Net Score) น้อยที่สุดเป็นทีมชนะ 
        ๗.๑.๒ แต้มต่อ (Handicap) แต่ละคนในประเภททีมคือแต้มต่อ (Handicap) 
เดียวกันกับประเภทบุคคล และคะแนนสุทธิ (Net Score) ไม่เกิน ๓ Under Par ต่อคน 
        ๗.๑.๓ กรณีท่ีมีคะแนนสุทธิ (Net Score) รวมเท่ากัน ทีมท่ีมีแต้มต่อ (Handicap)  
รวมของ ผู้เล่น ๔ คน ที่ดีที่สุดในทีม จาก ๑๘ หลุมน้อยกว่าเป็นทีมชนะหากแต้มต่อ (Handicap) รวม
เท่ากัน  
ทีมท่ีมีคะแนนสุทธิ (Net Score) น้อยกว่าเป็นทีมชนะ หากคะแนนสุทธิ (Net Score) เท่ากันให้ดูคะแนน
รวม (Gross Score) ของผู้เล่นทั้ง ๔ คนนั้น ที่มีคะแนนรวม (Gross Score)  น้อยกว่าเป็น ทีมชนะ หาก
เท่ากันให้ดูคะแนนรวมทั้ง ๙ หลุม (หลุม ๑๐ ถึงหลุม ๑๘) ๖ หลุม (หลุม ๑๓ ถึงหลุม ๑๘) ๓ หลุม (หลุม 
๑๖ ถึงหลุม ๑๘) ตามล าดับ ทีมท่ีมีคะแนนรวมน้อยกว่าเป็นทีมชนะ หากยังเท่ากันให้ดูคะแนนรวม หลุม 
๑๘ ย้อนกลับไป 
ทีละหลุม ทีมที่มีคะแนนรวมน้อยกว่าเป็นทีมชนะ 
      ๗.๑.๔ ผู้เข้าแขง่ขันแต่ละคน ในประเภททีม จะถือว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันประเภทบุคคล
ตามแต้มต่อ (Handicap) ในไฟล์ทต่างๆด้วย 
         ๗.๒ ประเภทบุคคล  
      ๗.๒.๑ ใช้คะแนนสุทธิ (Net Score) ทั้ง ๑๘ หลุม ที่ดีที่สุด ๑ อันดับของแต่ละไฟล์ท 
การแข่งขันโดยก าหนดคะแนนสุทธิ (Net Score) ไม่เกิน ๓ Under Par ในกรณีที่ผู้แข่งขันมีคะแนนสุทธิ  
(Net Score) เท่ากันให้ผู้ที่มีแต้มต่อ (Handicap) น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ 
      ๗.๒.๒ กรณีท่ีมีผู้เล่นมีคะแนนสุทธิ (Net Score) เท่ากันและมีแต้มต่อ (Handicap) 
เท่ากัน ให้ดูคะแนนรวม ๙ หลุม (หลุม ๑๐ ถึงหลุม ๑๘) ๖ หลุม (หลุม ๑๓ ถึงหลุม ๑๘) ๓ หลุม (หลุม 
๑๖ ถึงหลุม ๑๘) ตามล าดับ ผู้ที่มีคะแนนรวมน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ หากยังเท่ากันให้ดูคะแนนหลุม ๑๘ 
ย้อนกลับไป 
ทีละหลุมจนกว่าจะมีผู้ชนะ 
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ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน 
           ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 
 

      ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
                    ๙.๑ ชุดแข่งขัน 
                          ๙.๑.๑ นักกีฬาชาย ต้องแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ เสื้อไม่มี
ปก  
เสื้อไม่มีแขน ลงท าการแข่งขัน ทั้งในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการและในวันแข่งขัน ส าหรับกางเกงขาสั้น 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจดการแข่งขัน 
                          ๙.๑.๒ นักกีฬาหญิง ต้องแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ หรือ
เสื้อ 
ไม่มีปก ลงท าการแข่งขัน ทั้งในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการและในวันแข่งขัน ส าหรับกางเกงขาสั้นให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจดการแข่งขัน 
                          ๙.๑.๓ เจ้าหน้าที่ทีม ต้องแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้น 
กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีปก เสื้อไม่มีแขน เข้าร่วมการแข่งขัน 
                    ๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง โดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
      ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
                      ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าติดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่งครัด 
                      ๑๐.๒ ให้นักกีฬาทุกประเภทเข้าแข่งขันตามล าดับ กลุ่ม เวลาและหลุม ตามที่
คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขันก าหนด โดยให้ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันของตนไม่
น้อยกว่า ๓๐ นาที และรายงานตัวต่อกรรมการปล่อยตัว ณ หลุมที่ก าหนดก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันของตน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที  
                      ๑๐.๓ ให้ผูเ้ข้าแข่งขันส่งมอบใบจดสกอร์ (Score Card) ให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันด้วยตนเอง พร้อมผู้เล่นในกลุ่ม ทันทีที่กลุ่มของตนเสร็จสิ้นการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันใดไม่ปฏิบัติ
ตาม 
ให้ถือว่าไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
                      ๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตน ให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่
ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  
                      ๑๐.๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่ เ พียงพอ ให้น าเสนอคณะ
กรรมการบริหารกีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
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ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                     
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา 
 
 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจึง 
วางระเบียบไว้ ดังนี้ 
      ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา” 
 

      ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

      ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
               ให้ใช้กติกาการแข่งขันกรีฑา ซึ่งสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ได้ประกาศใช้ 
 

      ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
                   ๔.๑ วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 
                   ๔.๒ วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย อายุมากกว่า ๓๕ ปี 
                   ๔.๓ วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี  
                   ๔.๔ วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง อายุมากกว่า ๓๕ ปี 
                   ๔.๕ วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี  
                   ๔.๖ วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย อายุมากกว่า ๓๕ ปี 
                   ๔.๗ วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี  
                   ๔.๘ วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง อายุมากกว่า ๓๕ ปี 
                   ๔.๙ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ชาย (ไม่จ ากัดอายุ) 
                   ๔.๑๐ วิ่ง ๑,๕๐๐เมตร หญิง (ไม่จ ากัดอายุ) 
                   ๔.๑๑ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย (ไม่จ ากัดอายุ) 
                   ๔.๑๒ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง (ไม่จ ากัดอายุ) 
 

      ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
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ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เ ข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

      ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๖.๑ ประเภทบุคคล ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้

ประเภทการแข่งขันละ ๑ คน 
๖.๒ ประเภททีม ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งผู้เข้ารว่มแข่งขันได้ประเภทการ

แข่งขันละ ๑ ทีม และสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาส ารองได้ทีมละไม่เกิน ๒ คน 
 

      ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
           เป็นการแข่งขันแบบรอบเดียว ไม่มีรอบคัดเลือก 
 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน 
           ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 

      ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
                     ๙.๑ ชุดแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมส าหรับกีฬา
กรีฑา 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์การ
แข่งขนัทีส่มาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
 

      ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
                      ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าติดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่งครัด 
                      ๑๐.๒ ให้นักกีฬาทุกประเภทเข้าแข่งขันตามล าดับ ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ก าหนด โดยให้ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันของตนไม่น้อยกว่า ๓๐ 
นาที  

๑๐.๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา 

๑  ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  หรือ
คณะกรรมการตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อการแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 

 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                     
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานเพ่ือสุขภาพ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ” 
 

 ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
  ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาจักรยานเพ่ือสุขภาพ ซึ่งสมาคมจักรยานเพ่ือสุขภาพไทย ได้
ประกาศใช้ 
 

 ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
  ๔.๑ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ๔.๒ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  ๔.๓ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  ๔.๔ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  ๔.๕ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
  ๔.๖ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  ๔.๗ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ๔.๘ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

 ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และ       ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
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๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และ
ต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๕.๓ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่เป็นโรคหรืออยู่ในภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการ
แข่งขันกีฬาจักรยานเพ่ือสุขภาพ เช่น ตั้งครรภ์ ติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคทางจิตเวช
โรคหัวใจ  
โรคไตวายเรื้อรัง โรคสมองเสื่อม ความดันโลหิตสูง หอบหืด ติดวัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรค
เท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการชัดเจน หรือโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ 
 

 ข้อ  ๖  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ๖.๑ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีม 
  ๖.๒ ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒๐ คน 
  ๖.๓ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ประสานงานทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  
จากรายชื่อตามข้อ ๖.๒ ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และเมื่อเริ่มการแข่งขันไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 ข้อ  ๗  ชุดการแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  ๗.๑ ชุดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องเตรียมมาเอง และต้องแต่งกายที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับการแข่งขัน 
  ๗.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน ๒ ล้อ ไม่จ ากัดประเภท และ
ห้ามใช้จักรยานไฟฟ้า และจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน 
  

 ข้อ  ๘  วิธีจัดการแข่งขัน 
  ๘.๑ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปั่นจักรยาน ทางลาดเป็นระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร (ขึ้น – ลง   
๒ สะพาน) 
  ๘.๒ ผู้เข้าแข่งขันปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพปั่นเข้าเส้นชัย โดยไม่มีการจับล าดับการเข้าเส้น
ชัย 
 

 ข้อ  ๙  ก าหนดการแข่งขัน 
  เวลา ๖.๐๐ – ๗.๐๐ น. นักกีฬารายงานตัว ณ หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  เวลา ๗.๐๐ – ๗.๓๐ น. พิธีเปิด และปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน  
  เวลา ๗.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. Check in No.๑ เจดีย์บรมธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม  

นครชุม 
Check in No.๒ แหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องชุมชนนครชุม   

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. Check in No.๓ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย   
                                 Check in No.๔ ศาลหลักเมืองจังหวัดก าแพงเพชร  
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Check in No.๕ วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์
จังหวัดก าแพงเพชร (เข้าประตูทางด้านหน้าร้านอาหารฟอร์
เรต) (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 

                     เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. Check in No.๖ วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัด
ก าแพงเพชร (ออกทางประตู ด้านหน้าโรงเรียนวัดบ่อสาม
แสน) 
Check in No.๗ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม และสวนสาธารณะ   
สิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ าปิง 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เข้าเส้นชัย (มอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันในวันพิธีปิด
การแข่งขัน) 

    

 ข้อ  ๑๐  ในกรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย 
ชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                     
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ตารางการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ 
“มอกล้วยไข่เกมส์” 
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ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  ฟุตบอล          ใ  ประเภท ใ   ทีมชาย           ใ 
สนามการแข่งขัน ใสนามฟุตบอล  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขัน 70 นาที แบ่งออกเป็น 2 คร่ึง ๆ ละ  30 นาที หยุดพักระหว่างคร่ึง ไม่เกิน 10 นาท)ี 

1 รอบแรก 09:00 น. มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.เชียงราย   

2 รอบแรก 10:30 น. มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.พิบูลสงคราม   

3 รอบแรก 12:00 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.ก าแพงเพชร   

4 รอบแรก 13:30 น. มรภ.เพชรบูรณ์ VS มรภ.ล าปาง   

5 รอบรองชนะเลิศ 17:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2   

6 รอบรองชนะเลิศ 18:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขัน 70 นาที แบ่งออกเป็น 2 คร่ึง ๆ ละ  30 นาที หยุดพักระหว่างคร่ึง ไม่เกิน 10 นาท)ี 

7 รอบชิงชนะเลิศ 08:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6   

 
 

 
 
 



มอกล้วยไข่เกมส์ : 82 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  ฟุตซอล          ใ  ประเภท ใ   ทีมชาย           ใ 
สนามการแข่งขัน โรงยิมส์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 คร่ึง ๆ ละ  20 นาที หยุดพักระหว่างคร่ึง ไม่เกิน 10 นาท)ี 

1 รอบแรก 09:00 น. มรภ.ล าปาง VS มรภ.พิบลูสงคราม   

2 รอบแรก 10:00 น. มรภ.ก าแพงเพชร VS มรภ.เพชรบรูณ ์   

3 รอบแรก 11:00 น. มรภ.เชียงราย VS มรภ.เชียงใหม ่   

4 รอบแรก 12:00 น. มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.อุตรดิถต์   

5 รอบรองชนะเลิศ 16:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2   

6 รอบรองชนะเลิศ 17:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 คร่ึง ๆ ละ  20 นาที หยุดพักระหว่างคร่ึง ไม่เกิน 10 นาท)ี 

7 รอบชิงชนะเลิศ 09:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6   
 

 
 
 

 
 
 



มอกล้วยไข่เกมส์ : 83 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  บาสเกตบอล          ใ  ประเภท ใ   ทีมชาย           ใ 
สนามการแข่งขัน ใสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง  ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขัน 60 นาที แบ่งเป็น 4 ควอเตอร์ๆ ละ 10 นาที หยุดพักระหว่างควอเตอร์ไม่เกิน 5 นาท)ี 

1 รอบแรก 15.00 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.ล าปาง   

2 รอบแรก 16.00 น. มรภ.เชียงราย VS มรภ.นครสวรรค์   

3 รอบแรก 17.00 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.ก าแพงเพชร   

4 รอบแรก 18.00 น. มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.เพชรบรูณ ์   

5 รอบรองชนะเลิศ 19.00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2   

6 รอบรองชนะเลิศ 20.00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขัน 60 นาที แบ่งเป็น 4 ควอเตอร์ๆ ละ 10 นาที หยุดพักระหว่างควอเตอร์ไม่เกิน 5 นาท)ี 

7 รอบชิงชนะเลิศ 09.00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6   

8 กระชับมิตร 10:00 น. มรภ.เหนือตอนบน VS มรภ.เหนือตอนล่าง   

 
 
 
 



มอกล้วยไข่เกมส์ : 84 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  วอลเลย์บอล          ใ  ประเภท ใ   ทีมชาย           ใ 
สนามการแข่งขัน ใโรงยิมส์ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 2 ใน 3 เซต) 

1 รอบแรก 12:30 น. มรภ.ล าปาง VS มรภ.เชียงราย   

2 รอบแรก 13:30 น. มรภ.เพชรบูรณ์ VS มรภ.ก าแพงเพชร   

3 รอบแรก 14:30 น. มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.เชียงใหม่   

4 รอบแรก 15:30 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.อตุรดติถ์   

5 รอบรองชนะเลิศ 16:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2   

6 รอบรองชนะเลิศ 17:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 2 ใน 3 เซต) 

7 รอบชิงชนะเลิศ 09:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6   

 
 
 
 
 



มอกล้วยไข่เกมส์ : 85 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  วอลเลย์บอล          ใ  ประเภท ใ   ทีมหญิง           ใ 
สนามการแข่งขัน ใ โรงยิมส์ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 2 ใน 3 เซต) 

1 รอบแรก 08:30 น. มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.ล าปาง   

2 รอบแรก 09:30 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.พิบูลสงคราม   

3 รอบแรก 10:30 น. มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.ก าแพงเพชร   

4 รอบแรก 11:30 น. มรภ.เชียงราย VS มรภ.เพชรบูรณ ์   

5 รอบรองชนะเลิศ 14:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2   

6 รอบรองชนะเลิศ 15:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 2 ใน 3 เซต) 

7 รอบชิงชนะเลิศ 08:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6   

 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 86 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  แชร์บอล          ใ  ประเภท ใ   ทีมหญิง           ใ 
สนามการแข่งขัน ใ โรงยิมส์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขัน 35 นาที แบ่งออกเป็น 2 คร่ึง ๆ ละ  15 นาที หยุดพักระหว่างคร่ึง ไม่เกิน 5 นาท)ี 

1 รอบแรก 13:00 น. มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.พิบูลสงคราม   

2 รอบแรก 13:40 น. มรภ.ล าปาง VS มรภ.เชียงราย   

3 รอบแรก 14:20 น. มรภ.ก าแพงเพชร VS มรภ.เชียงใหม ่   

4 รอบแรก 15:00 น. มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.เพชรบรูณ ์   

5 รอบรองชนะเลิศ 18:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2   

6 รอบรองชนะเลิศ 18:40 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขัน 35 นาที แบ่งออกเป็น 2 คร่ึง ๆ ละ  15 นาที หยุดพักระหว่างคร่ึง ไม่เกิน 5 นาที) 

7 รอบชิงชนะเลิศ 10:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6   

 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 87 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  เซปักตะกร้อ    ประเภท ใ   ทีมเดี่ยว (ชาย)           ใ 
สนามการแข่งขัน ใ สนามเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 2 ใน 3 เซต) 

1 รอบแรก 08.30 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.เพชรบูรณ ์   

2 รอบแรก 09.30 น. มรภ.ก าแพงเพชร VS มรภ.เชียงราย   

3 รอบแรก 10.30 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.นครสวรรค์   

4 รอบแรก 11.30 น. มรภ.อตุรดิถต์ VS มรภ.ล าปาง   

5 รอบรองชนะเลิศ 12.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2   

6 รอบรองชนะเลิศ 13.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4   

7 รอบชิงชนะเลิศ 15.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6   

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 88 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  เปตอง      ใ  ประเภท ใ   ทีมชาย 3 คน           ใ 
สนามการแข่งขัน ใ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  

1 รอบแรก 

เริ่มแข่งขัน
ตั้งแต่เวลา 

08.30  
เป็นต้นไป 

มรภ.ก าแพงเพชร VS มรภ.พิบลูสงคราม  สนาม 1 

2 รอบแรก มรภ.เชียงราย VS มรภ.นครสวรรค์  สนาม 1 

3 รอบแรก มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.ล าปาง  สนาม 1 

4 รอบแรก มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.เพชรบรูณ ์  สนาม 1 

5 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนาม 1 

6 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนาม 1 

7 รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนาม 1 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 89 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  เปตอง          ใ  ประเภท ใ   ทีมหญิง 3 คน           ใ 
สนามการแข่งขัน ใสนามเปตอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  

1 รอบแรก 

เริ่มแข่งขัน
ตั้งแต่เวลา 

08.30  
เป็นต้นไป 

มรภ.เชียงราย VS มรภ.เชียงใหม ่  สนาม 2 

2 รอบแรก มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.ก าแพงเพชร  สนาม 2 

3 รอบแรก มรภ.ล าปาง VS มรภ.อุตรดติถ์  สนาม 2 

4 รอบแรก มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.เพชรบูรณ ์  สนาม 2 

5 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนาม 2 

6 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนาม 2 

7 รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนาม 2 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 90 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  เปตอง          ใ  ประเภท ใ   คู่ผสม           ใ 
สนามการแข่งขัน  สนามเปตอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  

1 รอบแรก 

เริ่มแข่งขัน
ตั้งแต่เวลา 

08.30  
เป็นต้นไป 

มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.นครสวรรค์  สนาม 3 

2 รอบแรก มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.เชียงราย  สนาม 3 

3 รอบแรก มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.ล าปาง  สนาม 3 

4 รอบแรก มรภ.ก าแพงเพชร VS มรภ.เพชรบรูณ ์  สนาม 3 

5 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนาม 3 

6 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนาม 3 

7 รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนาม 3 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 91 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  แบดมินตัน           ใ  ประเภท ใ   ชายคู่           ใ 
สนามการแข่งขัน ใ  สนามแบตมินตัน อบจ.ก าแพงเพชร  ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 2 ใน 3 เซต) 

1 รอบแรก 08.30 น. มรภ.เชียงราย VS มรภ.พิบลูสงคราม  คอร์ทท่ี 1 

2 รอบแรก 08.30 น. มรภ.ล าปาง VS มรภ.เชียงใหม ่  คอร์ทท่ี 2 

3 รอบแรก 08.30 น. มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.เพชรบรูณ ์  คอร์ทท่ี 3 

4 รอบแรก 08.30 น. มรภ.อตุรดิถต์ VS มรภ.ก าแพงเพชร  คอร์ทท่ี 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 11.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  คอร์ทท่ี 1 

6 รอบรองชนะเลิศ 11.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  คอร์ทท่ี 2 

7 รอบชิงชนะเลิศ 13.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  คอร์ทท่ี 1 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 92 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  แบดมินตัน          ใ  ประเภท ใ   หญิงคู่           ใ 
สนามการแข่งขัน ใ   สนามแบตมินตัน อบจ.ก าแพงเพชร  ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 2 ใน 3 เซต) 

1 รอบแรก 09.30 น. มรภ.เพชรบูรณ์ VS มรภ.ก าแพงเพชร  คอร์ทท่ี 1 

2 รอบแรก 09.30 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.เชียงราย  คอร์ทท่ี 2 

3 รอบแรก 09.30 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.นครสวรรค ์  คอร์ทท่ี 3 

4 รอบแรก 09.30 น. มรภ.อตุรดิถต์ VS มรภ.ล าปาง  คอร์ทท่ี 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 11.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  คอร์ทท่ี 3 

6 รอบรองชนะเลิศ 11.30 น. ผู้ชนะคู่ที ่3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  คอร์ทท่ี 4 

7 รอบชิงชนะเลิศ 13.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  คอร์ทท่ี 2 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 93 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  แบดมินตัน          ใ  ประเภท ใ   คู่ผสม           ใ 
สนามการแข่งขัน ใ   สนามแบตมินตัน อบจ.ก าแพงเพชร   ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 2 ใน 3 เซต) 

1 รอบแรก 10.30 น. มรภ.อตุรดิถต์ VS มรภ.นครสวรรค์  คอร์ทท่ี 1 

2 รอบแรก 10.30 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.ล าปาง  คอร์ทท่ี 2 

3 รอบแรก 10.30 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.เพชรบูรณ ์  คอร์ทท่ี 3 

4 รอบแรก 10.30 น. มรภ.ก าแพงเพชร VS มรภ.เชียงราย  คอร์ทท่ี 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 12.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  คอร์ทท่ี 1 

6 รอบรองชนะเลิศ 12.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  คอร์ทท่ี 2 

7 รอบชิงชนะเลิศ 14.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  คอร์ทท่ี 3 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 94 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  เทเบิลเทนนิส          ใ  ประเภท ใ   ชายเดี่ยว           ใ 
สนามการแข่งขัน หอประชุมรัตนอาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 3 ใน 5 เซต เซตละ 11 แต้ม) 

1 รอบแรก 09:00 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.ล าปาง  สนามที่ 1 

2 รอบแรก 09:00 น. มรภ.เชียงราย VS มรภ.อตุรดิถต ์  สนามที่ 2 

3 รอบแรก 09:00 น. มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.ก าแพงเพชร  สนามที่ 3 

4 รอบแรก 09:00 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.เพชรบูรณ ์  สนามที่ 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 10:40 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนามที่ 1 

6 รอบรองชนะเลิศ 10:40 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนามที่ 2 

7 รอบชิงชนะเลิศ 11:40 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนามที่ 1 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 95 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  เทเบิลเทนนิส         ใ  ประเภท ใ   หญิงเดี่ยว           ใ 
สนามการแข่งขัน หอประชุมรัตนอาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 3 ใน 5 เซต เซตละ 11 แต้ม) 

1 รอบแรก 09:20 น. มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.นครสวรรค์  สนามที่ 1 

2 รอบแรก 09:20 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.เชียงราย  สนามที่ 2 

3 รอบแรก 09:20 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.ล าปาง  สนามที่ 3 

4 รอบแรก 09:20 น. มรภ.ก าแพงเพชร VS มรภ.เพชรบรูณ ์  สนามที่ 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 10:40 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนามที่ 3 

6 รอบรองชนะเลิศ 10:40 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนามที่ 4 

7 รอบชิงชนะเลิศ 11:40 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนามที่ 2 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 96 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  เทเบิลเทนนิส          ใ  ประเภท ใ   ชายคู่           ใ 
สนามการแข่งขัน หอประชุมรัตนอาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 3 ใน 5 เซต เซตละ 11 แต้ม) 

1 รอบแรก 09:40 น. มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.เพชรบรูณ ์  สนามที่ 1 

2 รอบแรก 09:40 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.เชียงราย  สนามที่ 2 

3 รอบแรก 09:40 น. มรภ.ล าปาง VS มรภ.อุตรดติถ์  สนามที่ 3 

4 รอบแรก 09:40 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.ก าแพงเพชร  สนามที่ 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 11:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนามที่ 1 

6 รอบรองชนะเลิศ 11:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนามที่ 2 

7 รอบชิงชนะเลิศ 12:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนามที่ 1 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 97 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  เทเบิลเทนนิส          ใ  ประเภท ใ   หญิงคู่           ใ 
สนามการแข่งขัน หอประชุมรัตนอาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 3 ใน 5 เซต เซตละ 11 แต้ม) 

1 รอบแรก 10:00 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.ล าปาง  สนามที่ 1 

2 รอบแรก 10:00 น. มรภ.ก าแพงเพชร VS มรภ.เชียงราย  สนามที่ 2 

3 รอบแรก 10:00 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.อุตรดิตถ ์  สนามที่ 3 

4 รอบแรก 10:00 น. มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.เพชรบรูณ ์  สนามที่ 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 11:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนามที่ 3 

6 รอบรองชนะเลิศ 11:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนามที่ 4 

7 รอบชิงชนะเลิศ 12:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนามที่ 2 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 98 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  เทเบิลเทนนิส          ใ  ประเภท ใ   คู่ผสม           ใ 
สนามการแข่งขัน หอประชุมรัตนอาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (แข่งขันแบบ 3 ใน 5 เซต เซตละ 11 แต้ม) 

1 รอบแรก 10:20 น. มรภ.เพชรบูรณ์ VS มรภ.ล าปาง  สนามที่ 1 

2 รอบแรก 10:20 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.พิบูลสงคราม  สนามที่ 2 

3 รอบแรก 10:20 น. มรภ.อตุรดิถต์ VS มรภ.นครสวรรค์  สนามที่ 3 

4 รอบแรก 10:20 น. มรภ.เชียงราย VS มรภ.ก าแพงเพชร  สนามที่ 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 11:20 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนามที่ 1 

6 รอบรองชนะเลิศ 11:20 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนามที่ 2 

7 รอบชิงชนะเลิศ 12:00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนามที่ 3 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 99 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  เทนนิส     ประเภท ใ   ชายคู่ (ทั่วไป)           ใ 
สนามการแข่งขัน ใ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 

1 รอบแรก 10:30 น. มรภ.เชียงราย VS มรภ.ล าปาง  สนาม 1 

2 รอบแรก 10:30 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.นครสวรรค์  สนาม 2 

3 รอบแรก 10:30 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.อตุรดติถ์  สนาม 3 

4 รอบแรก 10:30 น. มรภ.เพชรบูรณ์ VS มรภ.ก าแพงเพชร  สนาม 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 14:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนาม 1 

6 รอบรองชนะเลิศ 14:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนาม 2 

7 รอบชิงชนะเลิศ 16:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนาม 1 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 100 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใเทนนิส  ประเภท ใ   ชายคู่  (อายุรวมกัน 70 ปี ข้ึนไป) 
สนามการแข่งขัน ใ  สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  

1 รอบแรก 09:30 น. มรภ.ก าแพงเพชร VS มรภ.เชียงใหม ่  สนาม 1 

2 รอบแรก 09:30 น. มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.พิบูลสงคราม  สนาม 2 

3 รอบแรก 09:30 น. มรภ.เชียงราย VS มรภ.เพชรบูรณ ์  สนาม 3 

4 รอบแรก 09:30 น. มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.ล าปาง  สนาม 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 13:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนาม 3 

6 รอบรองชนะเลิศ 13:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนาม 4 

7 รอบชิงชนะเลิศ 15:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนาม 4 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 101 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใเทนนิส  ประเภท ใ   ชายคู่  (อายุรวมกัน 100 ปี ข้ึนไป) 
สนามการแข่งขัน ใ   สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  

1 รอบแรก 08:30 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.นครสวรรค ์  สนาม 1 

2 รอบแรก 08:30 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.เชียงราย  สนาม 2 

3 รอบแรก 08:30 น. มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.ล าปาง  สนาม 3 

4 รอบแรก 08:30 น. มรภ.เพชรบูรณ์ VS มรภ.ก าแพงเพชร  สนาม 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 13:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนาม 1 

6 รอบรองชนะเลิศ 13:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนาม 2 

7 รอบชิงชนะเลิศ 15:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนาม 3 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 102 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  เทนนิส ใ  ประเภท ใ   หญิงคู่ (ทั่วไป)            ใ                    
สนามการแข่งขัน ใ  สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  

1 รอบแรก 11:30 น. มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.เชียงใหม ่  สนาม 1 

2 รอบแรก 11:30 น. มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.ก าแพงเพชร  สนาม 2 

3 รอบแรก 11:30 น. มรภ.ล าปาง VS มรภ.นครสวรรค ์  สนาม 3 

4 รอบแรก 11:30 น. มรภ.เชียงราย VS มรภ.เพชรบูรณ ์  สนาม 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 14:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนาม 3 

6 รอบรองชนะเลิศ 14:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนาม 4 

7 รอบชิงชนะเลิศ 16:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนาม 2 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 103 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

     ชนิดกีฬา เทนนิส   ประเภท ใคู่ผสม (ชาย อายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป / หญิง ไม่จ ากัดอายุ) 
สนามการแข่งขัน ใ  สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  

1 รอบแรก 12:30 น. มรภ.เพชรบูรณ์ VS มรภ.นครสวรรค ์  สนาม 1 

2 รอบแรก 12:30 น. มรภ.เชียงราย VS มรภ.ล าปาง  สนาม 2 

3 รอบแรก 12:30 น. มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.พิบูลสงคราม  สนาม 3 

4 รอบแรก 12:30 น. มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.ก าแพงเพชร  สนาม 4 

5 รอบรองชนะเลิศ 15:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  สนาม 1 

6 รอบรองชนะเลิศ 15:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  สนาม 2 

7 รอบชิงชนะเลิศ 16:30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  สนาม 3 

 
 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 104 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  สนุกเกอร์ ใ  ประเภท ใ   ชายเดี่ยว มือ 1          
สนามการแข่งขัน ใ  เอส พี สนุกเกอร์ (สมาคมสระแก้วสัมพันธ์)   ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  

1 รอบแรก 

เริ่มแข่งขัน
ตั้งแต่เวลา 

08.30  
เป็นต้นไป 

มรภ.ล าปาง VS มรภ.เชียงราย  โต๊ะแข่งขันที่ 1 

2 รอบแรก มรภ.เพชรบูรณ์ VS มรภ.นครสวรรค ์  โต๊ะแข่งขันที่ 2 

3 รอบแรก มรภ.อตุรดติถ์ VS มรภ.พิบูลสงคราม  โต๊ะแข่งขันที่ 3 

4 รอบแรก มรภ.ก าแพงเพชร VS มรภ.เชียงใหม ่  โต๊ะแข่งขันที่ 4 

5 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  โต๊ะแข่งขันที่ 1 

6 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  โต๊ะแข่งขันที่ 2 

7 รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  โต๊ะแข่งขันที่ 1 

 
หมายเหตุ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวมือ ๑ ต้องชิงชนะเลิศกับผู้ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวมือ ๒ 

เพ่ือหาผู้ชนะเลิศประเภทเดี่ยว 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 105 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  สนุกเกอร์  ใ  ประเภท ใ   ชายเดี่ยว มือ 2                
สนามการแข่งขัน ใ  เอส พี สนุกเกอร์ (สมาคมสระแก้วสัมพันธ์)   ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  

1 รอบแรก 

เริ่มแข่งขัน
ตั้งแต่เวลา 

08.30  
เป็นต้นไป 

มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.ก าแพงเพชร  โต๊ะแข่งขันที่ 1 

2 รอบแรก มรภ.พิบลูสงคราม VS มรภ.ล าปาง  โต๊ะแข่งขันที่ 2 

3 รอบแรก มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.เชียงราย  โต๊ะแข่งขันที่ 3 

4 รอบแรก มรภ.เพชรบูรณ์ VS มรภ.อุตรดิตถ ์  โต๊ะแข่งขันที่ 4 

5 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  โต๊ะแข่งขันที่ 3 

6 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  โต๊ะแข่งขันที่ 4 

7 รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  โต๊ะแข่งขันที่ 2 

 
หมายเหตุ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวมือ ๒ ต้องชิงชนะเลิศกับผู้ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวมือ ๑ 

เพ่ือหาผู้ชนะเลิศประเภทเดี่ยว 
 

 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 106 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  สนุกเกอร์     ใ  ประเภท ใ   ชายคู่        
สนามการแข่งขัน ใ  เอส พี สนุกเกอร์ (สมาคมสระแก้วสัมพันธ์)   ใ 

 

 
คู่ท่ี รอบแข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  

1 รอบแรก 

เริ่มแข่งขัน
ตั้งแต่เวลา 

08.30  
เป็นต้นไป 

มรภ.ก าแพงเพชร VS มรภ.อตุรดติถ์  โต๊ะแข่งขันที่ 1 

2 รอบแรก มรภ.เชียงราย VS มรภ.พิบลูสงคราม  โต๊ะแข่งขันที่ 2 

3 รอบแรก มรภ.นครสวรรค์ VS มรภ.เพชรบรูณ ์  โตะ๊แข่งขันที่ 3 

4 รอบแรก มรภ.เชียงใหม่ VS มรภ.ล าปาง  โต๊ะแข่งขันที่ 4 

5 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS ผู้ชนะคู่ที่ 2  โต๊ะแข่งขันที่ 1 

6 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS ผู้ชนะคู่ที่ 4  โต๊ะแข่งขันที่ 2 

7 รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 5 VS ผู้ชนะคู่ที่ 6  โต๊ะแข่งขันที่ 3 

 
 
 
 

  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 107 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  กรีฑา  
สนามการแข่งขัน ใ    สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ใ 

 
 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 

รายการ เวลา ประเภทการแข่งขัน ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

1 09:30 น. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ชาย (ไม่จ ากัดอายุ)   

2 09:40 น. วิ่ง ๑,๕๐๐เมตร หญิง (ไม่จ ากดัอายุ)   

3 09:50 น. วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย อายุไมเ่กิน ๓๕ ปี   

4 10:00 น. วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย อายุมากกว่า ๓๕ ปี   
5 10:10 น. วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี   
6 10:20 น. วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง อายุมากกว่า ๓๕ ปี   

7 10:30 น. วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย อายุไมเ่กิน ๓๕ ปี   

8 10:40 น. วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย อายุมากกว่า ๓๕ ปี   

9 10:50 น. วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี   

10 11:00 น. วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง อายุมากกว่า ๓๕ ปี   

11 11:10 น. วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย (ไมจ่ ากัดอายุ)   

12 11:20 น. วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง (ไมจ่ ากัดอายุ)   

 
 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 108 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  จักรยาน     ใ  ประเภท ใ  จักรยานเพื่อสุขภาพ  ใ                    
 

 
 
วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา รายละเอียด 
06:00 – 07:00 น. นักกีฬารายงานตัว ณ หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

07:00 – 07:30 น. พิธีเปิด และปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน 
07:30 – 10:00 น. Check in No.1 เจดีย์บรมธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม นครชุม 

Check in No.2 แหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องชุมชนนครชุม  
10:00 – 12:00 น. Check in No.3 พิพิธภัณฑ์เรือนไทย 

Check in No.4 ศาลหลักเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 
Check in No.5 วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร (เข้าประตู

ทางด้านหน้าร้านอาหารฟอร์เรต) 
)พักรับประทานอาหารกลางวัน(  

13:00 – 15:00 น. Check in No .6  วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร (ออกทางประตู 
ด้านหน้าโรงเรียนวัดบ่อสามแสน) 

Check in No.7 ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม และสวนสาธารณะสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ าปิง 
15:00 – 15:30 น. เข้าเส้นชัย 

 
  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 109 

ตารางการแข่งขัน กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
มอกล้วยไข่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ชนิดกีฬาใ  กอล์ฟ            ใ  ประเภท ใ                     ใ                    
สนามการแข่งขัน ใ        สนามกอล์ฟศรีพูลทรัพย์          ใ 

 
 

วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา รายละเอียด 
08:00 น. นักกีฬารายงานตัว ณ สนามการแข่งขัน (สนามกอล์ฟศรีพูนทรัพย์) 

08:30 น. เป็นต้นไป นักกีฬาท าการแข่งขัน ออกรอบ TEE OFF 

 
 

 
 
 
 

  



มอกล้วยไข่เกมส์ : 110 

 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
www.KPRU.AC.TH 


