
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ข้อกําหนดและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ซ่ึงประกาศบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 
 อาจารย์หรือข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการสังกัดในหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มภาคเหนือท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งท่ี ๔๔ 
๓.  จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 มหาวิทยาลัยฯ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีม  
แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๒ คน 
๔.  ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภททีมชาย 
๕.  สนามแข่งขัน 
 สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๖.  การจัดการแข่งขัน 
 ๖.๑  จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
 ๖.๒  ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่จํากัด  (กรณีเปลี่ยนตัวออกแล้วไม่สามารถกลับมาลงเล่นใหม่ได้ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือได้กําหนดข้ึน และตกลงบังคับใช้) 
 ๖.๓  เวลาแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๒๐ นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน ๑๐ นาที 
 ๖.๔  หมดเวลาการแข่งขัน ถ้าผลการแข่งขันเสมอกันให้ใช้วิธีเตะลูกโทษ ๓ คน เพ่ือหาผลแพ้ – ชนะ 
 ๖.๕  ทีมท่ีเข้าแข่งขันหากมาถึงสนามแข่งขันช้ากว่ากําหนด ๑๐ นาที ให้ปรับเป็นแพ้ 
 ๖.๖  นักกีฬาจะต้องมีชุดแข่งขันท่ีมีสีเดียวกันยกเว้นผู้รักษาประตู และจะต้องมีเบอร์ท่ีหลังเสื้อทุกคนโดย
ไม่ซ้ํากันและใส่ประจําตลอดการแข่งขัน 
 ๖.๗  นักกีฬาสายสนับสนุนลงแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน ๒ คน 
 ๖.๘ แต่ละทีมต้องมีผู้เล่นช่วงอายุ ๔๕ ปี ข้ึนไปอยู่ในสนามหนึ่งคนตลอดเวลาการแข่งขันและสามารถ
เปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอด (หากไม่มีผู้เล่นช่วงอายุ ๔๕ ปี ข้ึนไปอยู่ในสนามแข่งขัน ให้ทําการแข่งขันได้ตามปกติ
แต่มีผู้เล่นได้เพียง ๕ คน ไม่นับรวมผู้รักษาประตู) 
๗.  ปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผลการ
ตัดสินใดๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 



ตารางกําหนดการแข่งขันฟุตบอล 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการจับสลากประเภททีมชาย 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา คู่ท่ี รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผลแข่งขัน 
๒๙ ม.ค. ๖๐ ๐๘.๐๐น. ๑ แรก เชียงราย พิบูลสงคราม   

๒ แรก อุตรดิตถ์ ลําปาง  
๐๙.๐๐น. ๓ แรก นครสวรรค์ กําแพงเพชร  

๔ แรก เชียงใหม่ เพชรบูรณ์  
๑๐.๐๐น. ๕ รอง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑ ผู้ชนะคู่ท่ี ๓  

๖ รอง ผู้ชนะคู่ท่ี ๒ ผู้ชนะคู่ท่ี ๔  
๑๑.๐๐น. ๗ ชิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๕ ผู้ชนะคู่ท่ี ๖  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                          ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมผสม 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ข้อกําหนดและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) โดยสมาคมวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทยซ่ึงประกาศบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 
 อาจารย์หรือข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  ท่ีสังกัดในหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งท่ี ๔๔ 
๓.  จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 มหาวิทยาลัยฯ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีมแต่ละ
ทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๒ คน ( แบ่งเป็นชาย ๖ คน และ หญิง ๖ คน ) 
๔.  ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภททีมผสม  (ชาย ๓ คน , หญิง ๓ คน) 
๕.  สนามแข่งขัน 
 โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๖.  การจัดการแข่งขัน 
 ๖.๑  จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
 ๖.๒  การจัดผู้เล่นลงสนาม ตอ้งให้เป็นนักกีฬาชาย ๓ คน และนักกีฬาหญิง ๓ คน ซ่ึงในการเปลี่ยนตัว
นักกีฬาชายจะเปลี่ยนกับนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงเปลี่ยนกับนักกีฬาหญิงเท่านั้น 
 ๖.๓  แข่งขันแบบ ๒ ใน ๓ เซต (เซตท่ี ๑ และ ๒ แข่งขัน ๒๕ คะแนน เซตท่ี ๓ แข่งขัน ๑๕ คะแนน) 
 ๖.๔  นักกีฬาจะต้องมีชุดแข่งขันท่ีมีสีเดียวกันยกเว้นผู้เล่นตัวรับอิสระ 
 ๖.๕  ผู้เล่นชายจะกระโดดตบลูกเหนือตาข่ายเกินกว่าเส้น ๓ เมตรไม่ได้ ถ้ากระโดดตบหลังเส้น ๓ เมตร 
เท้าของผู้เล่นจะต้องตกหลังเส้น ๓ เมตรเท่านั้น การสัมผัสเส้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือเป็นฟาล์ว และเสียคะแนน 

๖.๖  เวลานอกให้แต่ละทีมขอเวลานอกได้เซตละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ วินาที 
๗.  ปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
และผลการตัดสินใดๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 



ตารางกําหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมผสม 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการจับสลากประเภททีมผสม  (ชาย ๓ คน , หญิง ๓ คน) 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา คู่ท่ี รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผลแข่งขัน 
๒๙ ม.ค. ๖๐ ๐๘.๐๐น. ๑ แรก อุตรดิตถ์ เชียงใหม่   

 ๒ แรก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์  
 ๓ แรก กําแพงเพชร พิบูลสงคราม  
 ๔ แรก ลําปาง เชียงราย  
 ๕ รอง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑ ผู้ชนะคู่ท่ี ๓  
 ๖ รอง ผู้ชนะคู่ท่ี ๒ ผู้ชนะคู่ท่ี ๔  
 ๗ ชิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๕ ผู้ชนะคู่ท่ี ๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ระเบียบการแข่งขันแชร์บอล 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ข้อกําหนดและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้กติกาการแข่งขันแชร์บอลของสมาคมแชร์บอลแห่งประเทศไทย ซ่ึงประกาศบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 

อาจารย์หรือข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  ท่ีสังกัดในหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งท่ี ๔๔ 
๓.  จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 มหาวิทยาลัยฯ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีม  
แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๒ คน 
๔.  ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภททีมหญิง  
๕.  สนามแข่งขัน 
 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๖.  การจัดการแข่งขัน 
 ๖.๑ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
 ๖.๒ ทีมหนึ่งมีผู้แข่งขันได้ ๑๒ คน ผู้เล่นในสนามได้ ๗ คนเป็นตัวสํารอง ๕ คนเม่ือถึงเวลาแข่งขันฝ่ายใดมี
(ผู้เล่นน้อยกว่า ๕ คนปรับเป็นแพ้) 
 ๖.๓ เวลาการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง ครึ่งละ ๑๕ นาที พักระหว่างครึ่ง ๕ นาที 
(เวลาการแข่งขันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับนักกีฬา และรายการแข่งขัน) 
 ๖.๔ นักกีฬาจะต้องมีชุดแข่งขันท่ีมีสีเดียวกัน 
 ๖.๕ เวลานอกให้แต่ละทีมขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ นาที  
 ๖.๖ นักกีฬาสายสนับสนุนลงแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน ๒ คน 
๗.  ปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผลการ
ตัดสินใดๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 



ตารางกําหนดการแข่งขันแชร์บอล 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ 

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการจับสลากประเภททีมหญิง 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา คู่
ท่ี 

รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผลแข่งขัน 

๒๙ ม.ค. ๖๐ ๐๘.๐๐น. ๑ แรก นครสวรรค์ เชียงราย   
 ๒ แรก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร  
 ๓ แรก เพชรบูรณ์ เชียงใหม่  
 ๔ แรก พิบูลสงคราม ลําปาง  
 ๕ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๑ ทีมชนะคู่ท่ี ๓  
 ๖ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๒ ทีมชนะคู่ท่ี ๔  
 ๗ ชิง ทีมชนะคู่ท่ี ๕ ทีมชนะคู่ท่ี ๖  



ระเบียบการแข่งขันบาสเกตบอล 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ข้อกําหนดและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) โดยสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 

อาจารย์หรือข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  ท่ีสังกัดในหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งท่ี ๔๔ 
๓.  จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 มหาวิทยาลัยฯ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ ๑ ทีม      
แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน  ๑๒ คน 
๔.  ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภททีมผสม 
๕.  สนามแข่งขัน 
 สนามบาสเกตบอล อาคารยิมเนเซียม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๖.  การจัดการแข่งขัน 
 ๖.๑  จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  เพ่ือจัดอับดับท่ี ๑ – ๓  โดยอันดับท่ี ๓  เป็นการครองอันดับร่วม 
 ๖.๒  ทีมหนึ่งมีผู้แข่งขันได้  ๑๒ คน  โดยกําหนดให้การจัดผู้เล่นลงในสนาม  ต้องมีผู้เล่นหญิงลงเล่นในสนาม
อย่างน้อย  ๑ คน  ตลอดเวลาการแข่งขัน  หากทีมใดไม่มีผู้เล่นหญิง  หรือผู้เล่นหญิงบาดเจ็บ  หรือหยุดพักระหว่าง
การแข่งขัน  สามารถใช้ผู้เล่นเป็นชายล้วนได้  แต่ให้มีผู้เล่นลงเล่นในสนามได้เพียง  ๔ คน  ส่วนทีมคู่แข่งขันหากจํานวนผู้
เล่นเป็นไปตามข้อกําหนดข้างต้น  สามารถลงเล่นในสนามได้เต็มจํานวน  ๕ คน   
 ๖.๓  การแบ่งสายการแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  ๒ สาย  ด้วยวิธีการจับฉลาก  โดยกําหนดให้ทีมชนะเลิศอันดับ     
ท่ี ๑  ของปีท่ีแล้วกับทีมเจ้าภาพปีนี้  อยู่คนละสายการแข่งขัน 
 ๖.๔  เวลาการแข่งขันแบ่งเป็น  ๒ ครึ่งๆ ละ  ๑๕ นาที  พักระหว่างครึ่ง  ๕ นาที   
 ๖.๕  การขอเวลานอก  ครึ่งแรกขอเวลานอกได้ทีมละ  ๑ ครั้งๆ ละ  ๑ นาที  ครึ่งสองขอเวลานอกได้ทีมละ     
๒ ครั้งๆ ละ  ๑ นาที 
 ๖.๖  การเปลี่ยนตัวผู้เล่น  แต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นในสนามได้ตลอดการแข่งขัน  โดยให้ถือปฏิบัติ
และคํานึงถึงสัดส่วนผู้เล่นในสนาม  ตามข้อ ๖.๒ 
 ๖.๗  หากหมดเวลาการแข่งขันท้ังสองทีมมีคะแนนเสมอกัน  ให้ต่อเวลาพิเศษอีกครั้งละ  ๓ นาที  จนกว่า
จะได้ทีมท่ีชนะ 
 ๖.๘  นักกีฬาในทีมเดียวกันจะต้องมีชุดแข่งขันท่ีมีสีเดียวกัน  และมีหมายเลขกํากับท่ีไม่ซํ้ากัน  (กําหนด
หมายเลขได้ตั้งแต่  ๐๐  หรือ  ๐  ถึง  ๙๙) 
 ๖.๙  ทีมท่ีเข้าแข่งขันหากมาถึงสนามแข่งขันช้ากว่ากําหนด  ๑๕ นาที  ให้ปรับเป็นแพ้ทันที 
 ๖.๑๐  นักกีฬาสายสนับสนุนลงแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน  ๒ คน 



๗.  ปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและ 
ผลการตัดสินใดๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางกําหนดการแข่งขันบาสเกตบอล 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการจับสลากประเภททีมผสม(ชาย ๔ คน , หญิง ๑ คน) 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา คู่ท่ี รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผลแข่งขัน 
  ๒๙ ม.ค.๖๐ ๐๘.๐๐น. ๑ แรก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร   

 ๒ แรก เชียงใหม่ เชียงราย  
 ๓ แรก เพชรบูรณ์ ลําปาง  
 ๔ แรก พิบูลสงคราม นครสวรรค์  
 ๕ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๑ ทีมชนะคู่ท่ี ๓  
 ๖ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๒ ทีมชนะคู่ท่ี ๔  
 ๗ ชิง ทีมชนะคู่ท่ี ๕ ทีมชนะคู่ท่ี ๖  

 
 
  



ระเบียบการแข่งขันเปตอง 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ข้อกําหนดและกติกาการแข่งขัน 
 ใช้กติกาของสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี ท่ี
ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 

อาจารย์หรือข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  ท่ีสังกัดในหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งท่ี ๔๔ 
๓.  จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
          ๒.๑   ส่งรายชื่อนักกีฬาได้  ๔ คน  ลงทําการแข่งขัน  ๓  คน   สํารอง  ๑  คน 
          ๒.๒  การเปลี่ยนตัวผูเ้ล่นสามารถกระทําได้เกมส์ละ ๑ คน 
๔.  ประเภทการแข่งขัน 
 ๔.๑. ประเภททีมชาย ๓ คน 
 ๔.๒. ประเภททีมหญิง ๓ คน 
๕.  สนามแข่งขัน 
 สนามกีฬาเปตอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๖.  ระบบบการจัดการแข่งขัน 
 ๖.๑   การแข่งขันรอบแรก ให้แบ่งออกเป็นสาย ๒ สาย ๆ ละไม่เกิน ๔ ทีม  

๖.๑.๑  การแข่งขัน ครั้งท่ี ๑ 
   หมายเลข ๑ พบกับหมายเลข ๒ ในสนามแรกของสาย 
   หมายเลข ๓ พบกับหมายเลข ๔ ในสนามท่ีสองของสาย 

๖.๑.๒ การแข่งขัน ครั้งท่ี ๒ 
 ทีมชนะพบกับทีมชนะในสนามแรกของสาย ทีมชนะผ่านเข้ารอบเป็นทีมท่ี ๑ ของสาย ทีมแพ้ต้องรอการ  
แข่งขัน ครั้งท่ี ๓ ทีมแพ้พบกับทีมแพ้ในสนามท่ีสองของสาย ทีมชนะรอการแข่งขัน ครั้งท่ี ๓ ทีมแพ้ตกรอบ 

๖.๑.๓ การแข่งขัน ครั้งท่ี ๓ 
 เป็นการแข่งขันระหว่างทีมท่ีมีคะแนนเท่ากัน (ชนะ ๑ แพ้ ๑ แข่งขันในสนามแรกของสาย ทีมท่ีชนะเป็น
ทีมท่ีผ่านเข้ารอบเป็นท่ี ๒ ของสาย ทีมแพ้ตกรอบ) 

๖.๒ รอบรองชนะเลิศ (รอบ ๔ ทีมสุดท้าย) แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้มีการจับฉลากจับคู่การแข่งขัน 
           ๖.๓ การโยนเป้า สามารถโยนได้ ๑ ครั้ง หากไม่ได้ระยะหรือแล้วเกิดฟาล์ว ต้องเปลี่ยนให้ผู้เล่นฝ่ายตรง
ข้ามนําลูกเป้าไปวางในตําแหน่งท่ีต้องการได้ 
           ๖.๔ คะแนนในการแข่งขัน ให้ทุกประเทใช้คะแนนการแข่งขัน ดังนี้ 

๖.๔.๑ ในรอบแรกระบบแบ่งสาย ให้ใช้คะแนนการแข่งขัน ๑๑ คะแนน แข่งขัน ๑ เกม 
๖.๔.๒  ในรอบระบบแพ้คัดออก ให้ใช้คะแนนการแข่งขัน ๑๓ คะแนน แข่งขัน ๑ เกม 
๖.๔.๓ ในรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้คะแนนการแข่งขัน ๑๓ คะแนน แข่งขัน ๒ ใน ๓ เกม ๖.๓.  

ประเภททีมนักกีฬาจะต้องมีเสื้อแข่งขันท่ีมีสีเดียวกัน 



๘.  การดําเนินการแข่งขัน  
กําหนดจัดการแข่งขัน วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๙.ชุดแข่งขันและอุปกรณ์แข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

๙.๑.๑ ผู้ทําการแข่งขันแต่งกายเหมือนกัน 
๙.๑.๒  การแต่งกาย นักกีฬาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเป็นทีมเดียวกัน รองเท้ากีฬา          

หุ้มส้น และถุงเท้าสวมเสื้อทับในกางเกง 
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันให้ใช้ลูกเปตองท่ีถูกต้องตามกติกาการแข่งขันและสมาคม    

เปตองแห่งประเทศไทยฯให้การรับรอง 

๑๐. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
      ๑๐.๑  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคําตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ     
            คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขัน               
            โดยเคร่งครัด 

 ๑๐.๒  กําหนดการส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและข้อกําหนดเวลาแข่งขัน 
 ๑๐.๒.๑ ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อน  
                         กําหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที ทุกประเภท 

 ๑๐.๒.๒ ในทุกประเภทเม่ือถึงกําหนดเวลาแข่งขันแล้ว มาช้ากว่ากําหนด ๕ นาทีแรกปรับแต้ม  
                                   นาทีละ ๑ แต้ม เม่ือครบ ๑๐ นาที ปรับแพ้ในเกมนั้น และนักกีฬาจะต้องมาทําการ 
                                   แข่งขันในเกมท่ียังมีการแข่งขันอยู่จนครบ 
 ๑๐.๓ นักกีฬาสํารองอนุญาตให้เปลี่ยนผู้เล่นสํารองได้ตลอดการแข่งขัน แต่ท้ังนี้ให้เปลี่ยนได้ 
                         ต่อเม่ือจบเป้าเท่านั้น และเปลี่ยนได้เพียง ๑ ครั้ง ต่อเกม โดยการเปลี่ยนตัวต้องแจ้งต่อ 
                         คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันทุกครั้ง 
 ๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดี 
                         และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  
๗.  ปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผลการ
ตัดสินใดๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 

  



ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ 

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ข้อกําหนดและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ให้การรับรองและประกาศบังคับใช้อย่าง
เป็นทางการในปัจจุบัน 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 

อาจารย์หรือข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  ท่ีสังกัดในหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งท่ี ๔๔ 
๓.  จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 มหาวิทยาลัยฯ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้มหาวิทยาลัยประเภทละ ๑มือ
หรือ ๑ทีม  เท่านั้น 
๔.  ประเภทการแข่งขัน 
 ๔.๑. ประเภทชายเดี่ยว 
 ๔.๒. ประเภทหญิงเดี่ยว 
๕.  สนามแข่งขัน 
 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๖.  การจัดการแข่งขัน 
 ๖.๑.  จัดการแข่งขันแบ่งเป็นสองสาย และพบกันหมด 
 ๖.๒.  แข่งขันแบบ ๒ ใน ๓ เกมส์ (เกมส์ละ ๑๑ คะแนน ) 
 ๖.๓.  ทีมท่ีเข้าแข่งขันหากมาถึงสนามแข่งขันช้ากว่ากําหนด ๑๕ นาที ให้ปรับเป็นแพ้  
๗.  ปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผลการ
ตัดสินใดๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 



ตารางกําหนดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการจับสลากประเภทชายเดี่ยว 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
วัน/เดือน/ปี เวลา คู่ท่ี รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผลแข่งขัน 

๒๙ ม.ค. ๖๐ ๐๘.๐๐น. ๑ แรก เชียงใหม่ อุตรดิตถ์   
 ๒ แรก นครสวรรค์ ลําปาง   
 ๓ แรก กําแพงเพชร เชียงราย   
 ๔ แรก เพชรบูรณ์ พิบูลสงคราม   
 ๕ รอง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑ ผู้ชนะคู่ท่ี ๓   
 ๖ รอง ผู้ชนะคู่ท่ี ๒ ผู้ชนะคู่ท่ี ๔   
 ๗ ชิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๕ ผู้ชนะคู่ท่ี ๖   

 
 
 
 
 
 
 



ตารางกําหนดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการจับสลากประเภทหญิงเดี่ยว 
๑.มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๓.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา คู่ท่ี รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผลแข่งขัน 
๒๙ ม.ค ๖๐ ๐๘.๐๐น. ๑ แรก ลําปาง เชียงใหม่   

 ๒ แรก กําแพงเพชร พิบูลสงคราม   
 ๓ แรก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์   
 ๔ แรก เชียงราย เพชรบูรณ์   
 ๕ รอง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑ ผู้ชนะคู่ท่ี ๓   
 ๖ รอง ผู้ชนะคู่ท่ี ๒ ผู้ชนะคู่ท่ี ๔   
 ๗ ชิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๕ ผู้ชนะคู่ท่ี ๖   

 
 
 



  
ระเบียบการแข่งขันลอนเทนนิส 

การแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   
ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 

วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ข้อกําหนดและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและ
ประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 

อาจารย์หรือข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  ท่ีสังกัดในหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งท่ี ๔๔ 
๓.  จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 มหาวิทยาลัยฯ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้มหาวิทยาลัยประเภทละ ๑ มือ
หรือ ๑ ทีม  เท่านั้น 
๔.  ประเภทการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภทชายคู่ 
          ๔.๒ ประเภทคู่ผสม 
๕.  สนามแข่งขัน 

สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๖.  การจัดการแข่งขัน 
 ๖.๑ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
 ๖.๒ แข่งขันแบบ ๒ ใน ๓ เซต 
 ๖.๓ ทีมท่ีเข้าแข่งขันหากมาถึงสนามแข่งขันช้ากว่ากําหนด ๑๕ นาที ให้ปรับเป็นแพ้  
๗.  ปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผลการ
ตัดสินใดๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 



ตารางกําหนดการแข่งขันลอนเทนนิส ประเภทชายคู่ 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการจับสลากประเภทชายคู่ 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา คู่ท่ี รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผลแข่งขัน 
๒๙ ม.ค.๖๐ ๐๘.๐๐น. ๑ แรก นครสวรรค์ พิบูลสงคราม   

 ๒ แรก อุตรดิตถ์ ลําปาง   
 ๓ แรก เชียงราย เชียงใหม่   
 ๔ แรก เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร   
 ๕ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๑ ทีมชนะคู่ท่ี ๓   
 ๖ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๒ ทีมชนะคู่ท่ี ๔   
 ๗ ชิง ทีมชนะคู่ท่ี ๕ ทีมชนะคู่ท่ี ๖   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางกําหนดการแข่งขันลอนเทนนิส ประเภทคู่ผสม 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการจับสลากประเภทคู่ผสม 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา คู่ท่ี รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผลแข่งขัน 
๒๙ ม.ค.๖๐ ๐๘.๐๐น. ๑ แรก เพชรบูรณ์ พิบูลสงคราม   

 ๒ แรก ลําปาง เชียงราย   
 ๓ แรก กําแพงเพชร นครสวรรค์   
 ๔ แรก อุตรดิตถ์ เชียงใหม่   
 ๕ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๑ ทีมชนะคู่ท่ี ๓   
 ๖ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๒ ทีมชนะคู่ท่ี ๔   
 ๗ ชิง ทีมชนะคู่ท่ี ๕ ทีมชนะคู่ท่ี ๖   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการแข่งขันแบดมินตัน 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ข้อกําหนดและกติกาการแข่งขัน 
 ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 

อาจารย์หรือข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  ท่ีสังกัดในหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งท่ี ๔๔ 
๓.  จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 มหาวิทยาลัยฯ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้มหาวิทยาลัยประเภทละ ๑มือ
หรือ ๑ ทีม  เท่านั้น 
๔.  ประเภทการแข่งขัน 
 ๔.๑ ประเภทคู่ผสม 

๔.๒ ประเภทชายคู่ 
๔.๓ ประเภทหญิงคู่ 

๕.  สนามแข่งขัน 
 สนามแบดมินตัน เอกชัยคอร์ด 
๖.  การจัดการแข่งขัน 
 ๖.๑.  จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
 ๖.๒.  แข่งขันแบบ ๒ ใน ๓ เซต 
 ๖.๓.  ทีมท่ีเข้าแข่งขันหากมาถึงสนามแข่งขันช้ากว่ากําหนด ๑๕ นาที ให้ปรับเป็นแพ้ 
 ๖.๔.  ผู้ควบคุมทีมต้องส่งชื่อเข้าแข่งขันก่อนการแข่งขัน  
๗.  ปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผลการ
ตัดสินใดๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางกําหนดการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการจับสลากประเภทคู่ผสม 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ๖.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๘.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
วัน/เดือน/ปี เวลา คู่

ท่ี 
รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผล 

๒๘-๒๙    
ม.ค.๖๐ 

๐๘.๐๐น. ๑ แรก กําแพงเพชร ลําปาง   
๒ แรก เชียงราย พิบูลสงคราม   
๓ แรก เชียงใหม่ อุตรดิตถ์   
๔ แรก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์   
๕ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๑ ทีมชนะคู่ท่ี ๓   
๖ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๒ ทีมชนะคู่ท่ี ๔   
๗ ชิง ทีมชนะคู่ท่ี ๕ ทีมชนะคู่ท่ี ๖   

 
  



ตารางกําหนดการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทชายคู่ 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการจับสลากประเภทชายคู่ 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
วัน/เดือน/ปี เวลา คู่

ท่ี 
รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผล 

๒๘-๒๙    
ม.ค.๖๐ 

๐๘.๐๐น. ๑ แรก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร   
๒ แรก เชียงราย พิบูลสงคราม   
๓ แรก เพชรบูรณ์ ลําปาง   
๔ แรก เชียงใหม่ นครสวรรค์   
๕ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๑ ทีมชนะคู่ท่ี ๓   
๖ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๒ ทีมชนะคู่ท่ี ๔   
๗ ชิง ทีมชนะคู่ท่ี ๕ ทีมชนะคู่ท่ี ๖   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางกําหนดการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ 

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการจับสลากประเภทหญิงคู่ 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๖.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๗.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๘.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
วัน/เดือน/ปี เวลา คู่

ท่ี 
รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผล 

๒๘-๒๙     
ม.ค.๖๐ 

๐๘.๐๐น. ๑ แรก กําแพงเพชร เพชรบูรณ์   
๒ แรก ลําปาง เชียงราย   
๓ แรก พิบูลสงคราม อุตรดิตถ์   
๔ แรก เชียงใหม่ นครสวรรค์   
๕ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๑ ทีมชนะคู่ท่ี ๓   
๖ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๒ ทีมชนะคู่ท่ี ๔   
๗ ชิง ทีมชนะคู่ท่ี ๕ ทีมชนะคู่ท่ี ๖   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบการแข่งขันสนุกเกอร์ 

กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   
ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 

วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 

อาจารย์หรือข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  ท่ีสังกัดในหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งท่ี ๔๔ 
๒.  ประเภทการแข่งขันและจํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 ประเภทเดี่ยว ส่งนักกีฬาแข่งขันมหาวิทยาลัยฯละ ๑ คน 
  
๕.  สนามแข่งขัน 
  
๖.  การจัดการแข่งขัน 
 ๖.๑.  จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก   
 ๖.๒.  ประเภทเดี่ยวแข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เฟรม  (แดง ๖ ลูก)   
 ๖.๓.  การจัดสาย  จัดการแข่งขันแบ่งเป็นสองสาย 
 ๖.๔.  โทษปรับอย่างน้อย ๔ คะแนน และไล่คะแนนตามสี (น้ําเงิน ๕ ชมพู ๖ และดํา ๗ คะแนน)  
 ๖.๕.  ทีมท่ีเข้าแข่งขันหากมาถึงสนามแข่งขันช้ากว่ากําหนด ๑๕ นาที ให้ปรับเป็นแพ้ 
๗.  ปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือจากระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผลการ
ตัดสินใดๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 
 
  



ตารางกําหนดการแข่งขันสนุกเกอร์ 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
ผลการจับสลากประเภทเดี่ยว 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  
 
วัน/เดือน/ปี เวลา คู่

ท่ี 
รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผล 

๒๙ ม.ค.๖๐ ๐๘.๐๐น. ๑ แรก นครสวรรค์ เชียงใหม่   
๒ แรก ลําปาง พิบูลสงคราม   
๓ แรก เชียงราย กําแพงเพชร   
๔ แรก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์   
๕ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๑ ทีมชนะคู่ท่ี ๓   
๖ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๒ ทีมชนะคู่ท่ี ๔   
๗ ชิง ทีมชนะคู่ท่ี ๕ ทีมชนะคู่ท่ี ๖   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาสนุก 
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ   

ครั้งท่ี  ๔๔ “รถม้าเกมส์” 
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ข้อกําหนดและกติกาการแข่งขัน 

ให้ใช้กติกาการแข่งขันของคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กําหนด 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 

อาจารย์หรือข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  ท่ีสังกัดในหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
ครั้งท่ี ๔๔ 
๓. จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามจํานวนรายการประเภทการแข่งขันท่ี
กําหนด 
๔. ประเภทการแข่งขัน 

๔.๑ ชักคะเย่อ (ชาย ๕ คน ,หญิง ๕ คน) 
๔.๒ วิ่งผลัดกระสอบ (ชาย ๕ คน ,หญิง ๕ คน) 
๔.๓ วิ่งผลัดสามขา (ชาย ๕ คน ,หญิง ๕ คน) 

๕. จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๕.๑. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ประเภทละ ๑ ทีมดังนี้ 

๕.๑.๑ ชักคะเย่อจํานวน ๑๐ คนแบ่งเป็นผู้ชาย ๕ คนและผู้หญิง ๕ คน 
๕.๑.๒ วิ่งผลัดกระสอบจํานวน ๑๐ คนแบ่งเป็นผู้ชาย ๕ คนและผู้หญิง ๕ คน 
๕.๑.๓ วิ่งผลัดสามขา จํานวน ๑๐ คนแบ่งเป็นผู้ชาย ๕ คนและผู้หญิง ๕ คน 

๖. การจัดการแข่งขัน 
๖.๑. การแข่งขันชักคะเย่อ 

๖.๑.๑. ผู้เล่นคนแรกของแต่ละฝ่ายต้องอยู่ห่างจากเส้นขีดแบ่งเขตแดนประมาณ ๓ เมตรโดยมี
เครื่องหมายก่ึงกลางเชือก ๑ จุดและเครื่องหมายห่างจากก่ึงกลางเชือกท้ังสองด้านด้านละ ๒ เมตร 

๖.๑.๒. เชือกต้องไม่มีปมและคนสุดท้ายของแต่ละฝ่ายใช้เชือกพันเอวได้ 
๖.๑.๓. ขณะใช้กําลังชักเย่อกันฝ่ายใดดึงเชือกโดยให้เครื่องหมาย ๒ เมตรบนเชือกของคู่ต่อสู้ล้ํา

เข้าไปในเขตแดนของตนฝ่ายนั้นชนะหรือเม่ือเท้าของผู้เล่นฝ่ายใดล้ําเส้นกลางเขตแดนถือว่าแพ้เช่นกัน 
๖.๑.๔. ฝ่ายใดละเมิดระเบียบในกติกานี้ถือว่าแพ้ 
๖.๑.๕. ผู้เล่นท้ังสองฝ่ายจะสวมรองเท้าหรือไม่ก็ได้ตามแต่จะตกลงกันก่อนเริ่มการแข่งขัน 
๖.๑.๖. ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วยผู้ชายจํานวน ๕ คนและผู้หญิงจํานวน ๑๐ คน สามารถจัดเรียง

แถวได้อย่างอิสระ 
๖.๑.๗. การแข่งขันแบบแพ้คัดออกและใช้ระบบ ๒ ใน ๓ เซทผู้ท่ีชนะผ่านเข้ารอบต่อไป 
๖.๑.๘. เม่ือถึงเวลาแข่งขันนักกีฬาต้องมาท่ีสนามอย่างช้าไม่เกิน ๑๕ นาทีหากเกินกว่านั้นจะถูก

ตัดสิทธิ์ 
๖.๑.๙. ให้ทีมท่ีชนะรอบรองชนะเลิศเข้าไปชิงชนะเลิศเพ่ือหาทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ   

อันดับท่ี ๑ 



๖.๒. การว่ิงผลัดกระสอบ 
๖.๒.๑. ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วยผู้ชายจํานวน ๕ คนและผู้หญิงจํานวน ๕ คน 
๖.๒.๒. ผู้แข่งขันต้องวิ่งในช่องวิ่งของตนเองในกระสอบและนําไปเปลี่ยนให้ผู้แข่งขันคนถัดไปใน

ทีมเดียวกัน 
๖.๒.๓. หากเกิดการล้มระหว่างการแข่งขันให้ลุกข้ึนแข่งขันต่อได้ 
๖.๒.๔. การวิ่งใช้ระยะทาง ๒๕ เมตรสลับไป – กลับ 
๖.๒.๕. ทําการแข่งขันรอบเดียวเพ่ือหาทีมท่ีชนะ 
๖.๒.๖. เม่ือถึงเวลาการแข่งขันนักกีฬาต้องมาท่ีสนามอย่างช้าไม่เกิน ๑๕ นาทีหากเกินกว่านั้นจะ

ถูกตัดสิทธิ์ 
๖.๓. การแข่งขันว่ิงผลัดสามขา 

๖.๓.๑. ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วยผู้ชายจํานวน ๕ คนและผู้หญิงจํานวน ๕ คน 
๖.๓.๒. ผู้แข่งขันต้องวิ่งในช่องของตนเอง โดยมีผ้าผูกเท้าซ้าย และเท้าขวาของผู้แข่งขันแต่ละคู่

ติดกัน และวิ่งไปเปลี่ยนให้ผู้แข่งขันทีมเดียวกันวิ่งต่อไป โดยให้เท้าผ่านล้ําเส้นเขตเริ่มต้นของอีกฝั่งหนึ่ง     
ผู้แข่งขันคู่ต่อไปถึงจะเริ่มวิ่งต่อไป หากคู่แข่งขันคู่ต่อไปเริ่มต้นออกวิ่งก่อนให้ถือว่าทีมนั้นแพ้ 

๖.๓.๓. หากเกิดการล้มระหว่างการแข่งขัน ให้ลุกข้ึนแข่งขันต่อได้ แต่ลากขาท้ังสองข้างหลุดออก
จากกันระหว่างแข่งขัน ถือว่าทีมนั้นแพ้ 
 ๖.๓.๔ การวิ่งใช้ระยะทาง ๒๐ เมตร ทําการแข่งขันเพียงรอบเดียว เพ่ือหาทีมท่ีชนะ โดยแบ่งเป็น
ทีมชาย และทีมหญิง 

๗. การแต่งกายของนักกีฬา 
๗.๑. นักกีฬาทุกคนต้องมีชุดแข่งขันสีเดียวกันตามกําหนดสีของแต่ละมหาวิทยาลัย 
๗.๒. ให้นักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

๘. อุปกรณ์การแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์ของการแข่งขันโดยเจ้าภาพการแข่งขันเป็นผู้กําหนด 

๙. ปัญหาอ่ืน ๆ 
ปัญหาอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันคําตัดสิน

ของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชักคะเย่อ 
 

ผลการจับสลาก 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  
 
วัน/เดือน/ปี เวลา คู่

ท่ี 
รอบ คู่แข่งขัน สนาม ผล 

๒๙ ม.ค.๖๐ ๐๘.๐๐น. ๑ แรก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์   
๒ แรก ลําปาง เชียงราย   
๓ แรก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร   
๔ แรก เชียงใหม่ พิบูลสงคราม   
๕ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๑ ทีมชนะคู่ท่ี ๓   
๖ รอง ทีมชนะคู่ท่ี ๒ ทีมชนะคู่ท่ี ๔   
๗ ชิง ทีมชนะคู่ท่ี ๕ ทีมชนะคู่ท่ี ๖   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


