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ค ากล่าวรายงาน 

พิธีเปิดมหกรรมกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์ E - SAN ONIE Games” ครั้งท่ี 5 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 
.......................................................... 

กราบเรียน ท่านประเสริฐ  บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
กระผม นายวิเชียรโชติ   โสอุบล  ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  ในนามผู้บริหาร  ครู  และนักศึกษา กศน. ขอขอบพระคุณท่านเป็น
อย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  “กศน.อีสาน เกมส์ E - SAN ONIE 
Games” ครั้งที่ 5  ในวันนี้ 
 การแข่งขันกีฬาดังกล่าวนี้  ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่  4 – 5 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  โดยมีผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

1. คัดตัวนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา“กศน. เกมส์” ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

2. เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร  ครู  และนักศึกษา กศน.  ได้แสดงออกทางด้านกีฬา 
3. ให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ  เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง  ผู้บริหาร  ครู  

และนักศึกษา กศน.  ตลอดจนมีลักษณะนิสัย  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  เพิ่มมากขึ้น  โดยมีประเภทของ
กีฬาที่ท าการแข่งขัน  รวม 6 ประเภท  ได้แก่ 

1. ฟุตบอล 
2. วอลเลย์บอล 
3. เซปักตะกร้อ 
4. เปตอง 
5. กรีฑา 
6. กอล์ฟ 

 ในการจัดการแข่งขั้นกีฬาในครั้ง  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดอุดรธานี  ให้ความ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พลศึกษา ในการด าเนินการจัดการแข่งขันการตัดสิน กีฬา กรีฑา    โรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี  ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล  ยา และเวชภัณฑ์  ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นกรณีมีผู้เจ็บปุวยระหว่างร่วมกิจกรรม  สถานีต ารวจภูธรเมืองอุดรธานีให้ความ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ต ารวจ อ านวยความสะดวกด้านการจราจร  และอีกหลายๆ ภาคส่วนที่ไม่ได้เอ่ย
นาม 
 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาท
และเปิดการแข่งขันกีฬา  “กศน.อีสาน เกมส์ E – SAN ONIE Games” ครั้งที่ 5 ขอบพระคุณครับ 
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ค ากล่าวประธานในพิธี 

พิธีเปิดมหกรรมกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์ E - SAN ONIE Games” ครั้งที่ 5 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 
.......................................................... 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  แขกผู้มเีกียรตแิละนักกีฬาทุกทา่น 
กระผมมีความรู้สึกยินดียิ่ง  ที่ได้รับเกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  

“กศน.อีสาน เกมส์ E - SAN ONIE Games” ครั้งที่ 5  ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมใน
ความมุ่งมั่น  ความตั้งใจของคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จะ
ให้การแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์ E - SAN ONIE Games” ครั้งที่ 5  เป็นไปด้วย
ความสมบูรณ์  บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ในการแข่งขันกีฬา  นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ทางด้าน
ร่างกาย  และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว  ความสนุกสนานรื่นเริง   
ยังช่วยผ่อนคลายความเม่ือยล้าและความเครียดจากการท างานอีกด้วย  ที่ส าคัญการแข่งขัน
กฬีาและกิจกรรมต่าง ๆ  ยังช่วยเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน  สถานศึกษาใน
สังกัด กศน.  ซ่ึงจะน าไปสู่ความสมัครสมาน  สามัคคี  และร่วมแรงร่วมใจกัน  ประโยชน์ที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะและการ
ช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ 
 การเป็นนักกีฬาที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝน  มีความมานะ  พยายามอยู่เสมอ  ถึงจะเป็นผู้
ชนะได้  แต่ชนะในที่นี้  ควรหมายถึง  ชนะใจตัวเอง  ชนะใจคู่แข่งขัน  และชนะใจคนอื่น  
ถึงจะเรียกว่า  เป็นผู้ชนะที่แท้จริง  ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ ง  ผมจึงสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาภายในหน่วยงาน  สถานศึกษา กศน.  เพื่อวัตถุประสงค์หลักนี้เป็นส าคัญ  
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬา  “กศน.อีสาน เกมส์ E - 
SAN ONIE Games” คร้ังที่ 5 ณ บัดนี้  พร้อมทั้งขออวยพรให้นักกีฬาทุกคน  ผู้จัดการทีม  
ผู้ฝึกสอน  คณะกรรมการผู้ตัดสิน  คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  จงประสบความสุข  ความเจริญ  และมีสุขภาพพลานามัยที่สมมบูรณ์แข็งแรง  
และขอให้การแข่งขันประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

............................................................. 
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ค ากล่าวรายงาน 

พิธีปิดมหกรรมกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์ E - SAN ONIE Games” ครั้งที่ 5 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 
.......................................................... 

กราบเรยีน ท่านนิรัตน ์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจงัหวัดอุดรธาน ี
กระผม  นาย วิ เ ชี ย ร โ ชติ    โ สอุ บล   ผู้ อ า น วยก า รสถาบั น  กศน .ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  ในนามผู้บริหาร  ครู  และ
นักศึกษา กศน.  ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการ
แข่งขันกีฬา  “กศน.อีสาน เกมส์ E - SAN ONIE Games” คร้ังที่ 5  ในวันนี้ 
 การแข่งขันกีฬาดังกล่าวนี้  ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่  4 – 5 กุมภาพันธ์ 2563  ณ 
สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  โดยมีผู้บริหาร  ครู  และ
นักศึกษา กศน. ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

1. คัดตัวนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา“กศน. เกมส์” คร้ังที่ 5  ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

2. เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร  ครู  และนักศึกษา กศน.  ได้แสดงออกทางด้านกีฬา 
3. ให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ  เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง  

ผู้บริหาร  ครู  และนักศึกษา กศน.  ตลอดจนมีลักษณะนิสัย  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  เพิ่ม
มากขึ้น  โดยมีประเภทของกีฬาที่ท าการแข่งขัน  รวม 6 ประเภท  ได้แก่ 

1. ฟุตบอล 
2. วอลเลย์บอล 
3. เซปักตะกร้อ 
4. เปตอง 
5. กรีฑา 
6. กอล์ฟ 

  
 

/.....ในการจัดการ 
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ในการจัดการแข่งขั้นกีฬาในครั้ง  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดอุดรธานี  
ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พลศึกษา ในการด าเนินการจัดการแข่งขันการตัดสิน กีฬา 
กรีฑา  โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี  ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล  ยา และ
เวชภัณฑ์  ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  กรณีมีผู้เจ็บปุวยระหว่างร่วมกิจกรรม  สถานี
ต ารวจภูธรเมืองอุดรธานี  ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ต ารวจ อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจร  และอีกหลายๆ ภาคส่วนที่ไม่ได้เอ่ยนาม 
 บัดนี้การแข่งขันได้จบลงด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
ดังที่กล่าวในเบื้องต้น  กระผม  ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล
ชนะเลิศกีฬา  และประกอบพิธีปิดการแข่งขันกีฬา  “กศน.อีสาน เกมส์  
E - SAN ONIE Games” คร้ังที่ 5 ขอบพระคุณครับ 
 

...................................................................... 
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ค ากล่าวประธาน 

พิธีปิดมหกรรมกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์ E - SAN ONIE Games” ครั้งที่ 5 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 
.......................................................... 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  แขกผู้มเีกียรตแิละนักกีฬาทุกทา่น 
กระผมมีความรู้สึกยินดียิ่ง  ที่ได้รับเกียรติเป็นประธาน ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา  

“กศน.อีสาน เกมส์ E - SAN ONIE Games” ครั้งที่ 5  ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมใน
ความมุ่งมั่น  ความตั้งใจของคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จะ
ให้การแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์ E - SAN ONIE Games” ครั้งที่ 5  เป็นไปด้วย
ความสมบูรณ์  บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ในการแข่งขันกีฬา  นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ทางด้าน
ร่างกาย  และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว  ความสนุกสนานรื่นเริง   
ยังช่วยผ่อนคลายความเม่ือยล้าและความเครียดจากการท างานอีกด้วย  ที่ส าคัญการแข่งขัน
กีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ  ยังช่วยเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน  สถานศึกษาใน
สังกัด กศน.  ซ่ึงจะน าไปสู่ความสมัครสมาน  สามัคคี  และร่วมแรงร่วมใจกัน  ประโยชน์ที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะและการ
ช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ 
 จากค ากล่าวรายงาน  ของท่านประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน 
เกมส์ E - SAN ONIE Games” ครั้งที่ 5  ในครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  
 บัดนี้ การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ผมขอปิดการแข่งขันกีฬา  “กศน.อีสาน เกมส์  
E - SAN ONIE Games” คร้ังที่ 5 ณ บัดนี้   
 

............................................................. 
 
 
 
 
 
 



 
13 สูติบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE  GAMES 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
ฟุตบอล   ประเภท ครูชาย 

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์  2563 
ณ จังหวัดอุดรธานี 

 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 
1 09.30-11.30 ร้อยแก่นสาร พบ นครชัยบุรินทร์ สนาม กกท.อุดรธานี 4 ก.พ 2563 
2 10.30-12.30 สนม พบ ภูธานี ม.ราชภัฏอุดรธานี  4 ก.พ 2563 
3 16.00-18.00 ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ สามเหล่ียมมรกต ม.ราชภัฏอุดรธานี  4 ก.พ 2563 

4 09.00-11.00 
คู่ชิงท่ี 3 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.ราชภัฏอุดรธานี 5 ก.พ 2563 

5 14.00-16.00 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
ฟุตบอล   ประเภท นักศึกษาชาย 

 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 
1 08.30-10.30 สามเหล่ียมมรกต พบ สนม ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 
2 13.00-15.00 นครชัยบุรินทร์ พบ ภูธานี สนาม กกท.อุดรธานี 4 ก.พ 2563 
3 14.00-16.00 ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ ร้อยแก่นสาร ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 

4 11.00-13.00 
คู่ชิงท่ี 3 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.ราชภัฏอุดรธานี 5 ก.พ 2563 

5 09.30-11.30 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
*  หมายเหตุ แข่งแบบแพ้คัดออก 

ตารางการแข่งขันสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
  - สนาม กกท. อุดรธานี สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ต าบลสามพร้าว 
    อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  อยู่ใกลกั้บมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
    (ศูนย์สามพร้าว) 

 
 
 
 



 
14 สูติบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE  GAMES 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
เซปักตะกร้อ   ประเภท ครูชาย 
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์  2563 

ณ จังหวัดอุดรธานี 
 

คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 น. 
นครชัยบุรินทร์ พบ ร้อยแก่นสาร ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

2 10.30 – 12.30 น. 
ภูธานี พบ สนม ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

3 13.00 – 15.00 น. 
ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ สามเหล่ียมมรกต ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงท่ี 3 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  

เซปักตะกร้อ   ประเภท ครูหญิง 
 

คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 น. 
นครชัยบุรินทร์ พบ ร้อยแก่นสาร ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

2 10.30 – 12.30 น. 
ภูธานี พบ สนม ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

3 13.00 – 15.00 น. 
ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ สามเหล่ียมมรกต ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงท่ี 3 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
 
*  หมายเหตุ แข่งแบบแพ้คัดออก 

ตารางการแข่งขันสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 



 
15 สูติบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE  GAMES 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
เซปักตะกร้อ   ประเภท นักศึกษาชาย 

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์  2563 
ณ จังหวัดอุดรธานี 

 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 
1 08.30 – 10.30 น. ร้อยแก่นสาร พบ สามเหล่ียมมรกต ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 
2 10.30 – 12.30 น. ภูธานี พบ นครชัยบุรินทร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 
3 13.00 – 15.00 น. ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ สนม ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงท่ี 3 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.ราชภัฏอุดรธานี 5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.ราชภัฏอุดรธานี 5 ก.พ 2563 

 
 
 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
เซปักตะกร้อ   ประเภท นักศึกษาหญิง 

 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 
1 08.30 – 10.30 น. ร้อยแก่นสาร พบ นครชัยบุรินทร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 
2 10.30 – 12.30 น. สนม พบ สามเหล่ียมมรกต ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 
3 13.00 – 15.00 น. ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ ภูธานี ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงแพ้ 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.ราชภัฏอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.ราชภัฏอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
 
*  หมายเหตุ แข่งแบบแพ้คัดออก 

ตารางการแข่งขันสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



 
16 สูติบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE  GAMES 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
วอลเล่ย์บอล   ประเภท ครูชาย 
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์  2563 

ณ จังหวัดอุดรธานี 
 

คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 น. 
สามเหล่ียมมรกต พบ ภูธานี ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

2 10.30 – 12.30 น. 
นครชัยบุรินทร์ พบ สนม ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

3 13.00 – 15.00 น. 
ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ ร้อยแก่นสาร ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงแพ้ 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
วอลเล่ย์บอล   ประเภท ครูหญิง 

 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 น. 
สามเหล่ียมมรกต พบ ภูธานี ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

2 10.30 – 12.30 น. 
นครชัยบุรินทร์ พบ ร้อยแก่นสาร ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

3 13.00 – 15.00 น. 
ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ สนม ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงท่ี 3 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
*  หมายเหตุ แข่งแบบแพ้คัดออก 

ตารางการแข่งขันสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 



 
17 สูติบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE  GAMES 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
วอลเล่ย์บอล   ประเภท นักศึกษาชาย 

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์  2563 
ณ จังหวัดอุดรธานี 

 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 
1 08.30 – 10.30 น. ภูธานี พบ นครชัยบุรินทร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 
2 10.30 – 12.30 น. สนม พบ สามเหล่ียมมรกต ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 
3 13.00 – 15.00 น. ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ ร้อยแก่นสาร ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงท่ี 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.ราชภัฏอุดรธานี 5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.ราชภัฏอุดรธานี 5 ก.พ 2563 

 
 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
วอลเล่ย์บอล   ประเภท นักศึกษาหญิง 

 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 
1 08.30 – 10.30 น. สามเหล่ียมมรกต พบ นครชัยบุรินทร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 
2 10.30 – 12.30 น. ภูธานี พบ สนม ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 
3 13.00 – 15.00 น. ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ ร้อยแก่นสาร ม.ราชภัฏอุดรธานี 4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงแพ้ 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.ราชภัฏอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.ราชภัฏอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
 
*  หมายเหตุ แข่งแบบแพ้คัดออก 

ตารางการแข่งขันสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 
18 สูติบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE  GAMES 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
เปตอง   ประเภท ครูชาย 

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์  2563 
ณ จังหวัดอุดรธานี 

 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 น. 
สามเหล่ียมมรกต พบ ภูธานี ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

2 10.30 – 12.30 น. 
ร้อยแก่นสาร พบ นครชัยบุรินทร์ ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

3 13.00 – 15.00 น. 
ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ สนม ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงท่ี 3 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
เปตอง   ประเภท ครูหญิง 

 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 น. 
นครชัยบุรินทร์ พบ ภูธานี ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

2 10.30 – 12.30 น. 
สามเหล่ียมมรกต พบ สนม ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

3 13.00 – 15.00 น. 
ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ ร้อยแก่นสาร ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงท่ี 3 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
*  หมายเหตุ แข่งแบบแพ้คัดออก 

ตารางการแข่งขันสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 



 
19 สูติบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE  GAMES 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
เปตอง   ประเภท นักศึกษาชาย 
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์  2563 

ณ จังหวัดอุดรธานี 
 

คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 น. 
สามเหล่ียมมรกต พบ สนม ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

2 10.30 – 12.30 น. 
นครชัยบุรินทร์ พบ ภูธานี ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

3 13.00 – 15.00 น. 
ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ ร้อยแก่นสาร ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงท่ี 3 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
เปตอง   ประเภท นักศึกษาหญิง 

 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 น. 
ร้อยแก่นสาร พบ สนม ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

2 10.30 – 12.30 น. 
นครชัยบุรินทร์ พบ ภูธานี ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

3 13.00 – 15.00 น. 
ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ สามเหล่ียมมรกต ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงท่ี 3 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
*  หมายเหตุ แข่งแบบแพ้คัดออก 

ตารางการแข่งขันสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 



 
20 สูติบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE  GAMES 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กศน.อีสาน เกมส์” 2563  
เปตอง   ประเภท นักศึกษาผสม (พิการ) 

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์  2563 
ณ จังหวัดอุดรธานี 

 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 น. 
ร้อยแก่นสาร พบ สนม ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

2 10.30 – 12.30 น. 
สามเหล่ียมมรกต พบ นครชัยบุรินทร์ ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

3 13.00 – 15.00 น. 
ผู้ชนะคู่ท่ี 1 พบ ภูธานี ม.การกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี 
4 ก.พ 2563 

4 09.00 - 11.00 น. 
คู่ชิงท่ี 3 

ผู้แพ้คู่ท่ี 2 พบ ผู้แพ้คู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

5 11.00 – 13.00 น. 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ท่ี 2 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 3 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

5 ก.พ 2563 

 
 
*  หมายเหตุ แข่งแบบแพ้คัดออก 

ตารางการแข่งขันสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21 สูติบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE  GAMES 

ตารางโปรแกรมการแข่งขันกรีฑา กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2563  ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี 

ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

รายการที่ เวลาการแข่งขัน รายการ เพศ ประเภท รอบการแข่งขัน หมายเหตุ 

101 08.00น. วิ่ง 800 เมตร  ชาย นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

102 08.05น วิ่ง 800 เมตร  ชาย นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

103 08.10น. วิ่ง 800 เมตร  หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

104 08.15น. วิ่ง 800 เมตร  หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

105 08.20น. วิ่ง 800 เมตร  ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

106 08.25น. วิ่ง 800 เมตร  ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

107 08.30น. วิ่ง 800 เมตร  หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

108 08.35น. วิ่ง 800 เมตร  หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

109 08.40น. วิ่ง 400 เมตร  ชาย นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

110 08.45น. วิ่ง 400 เมตร  ชาย นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

111 08.50น. วิ่ง 400 เมตร  หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

112 08.55น. วิ่ง 400 เมตร  หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

113 09.00น. วิ่ง 400 เมตร  ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

114 09.05น. วิ่ง 400 เมตร  ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

115 09.10น. วิ่ง 400 เมตร  หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

116 09.15น. วิ่ง 400 เมตร  หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

117 09.20น. วิ่ง 400 เมตร  ชาย ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

118 09.25น. วิ่ง 400 เมตร  ชาย ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

119 09.30น. วิ่ง 400 เมตร  หญิง ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

120 09.35น. วิ่ง 400 เมตร  หญิง ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

121 09.40น. วิ่ง 100 เมตร  ชาย นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

122 09.45น. วิ่ง 100 เมตร  ชาย นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

123 09.50น. วิ่ง 100 เมตร  หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

124 10.00น. วิ่ง 100 เมตร  หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

125 10.15น. วิ่ง 100 เมตร  ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

126 10.20น. วิ่ง 100 เมตร  ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

127 10.25น. วิ่ง 100 เมตร  หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   

128 10.30น. วิ่ง 100 เมตร  หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   

129 10.35น. วิ่ง 100 เมตร  ชาย ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   



 
22 สูติบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE  GAMES 

รายการที่ เวลาการแข่งขัน รายการ เพศ ประเภท รอบการแข่งขัน หมายเหตุ 

130 10.40น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
131 10.45น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
132 10.50น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
133 10.55น. วิ่ง 200 เมตร ชาย นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
134 11.00น. วิ่ง 200 เมตร ชาย นกัศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
135 11.05น. วิ่ง 200 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
136 11.10น. วิ่ง 200 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
137 11.15น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
138 11.20น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
139 11.25น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
140 11.30น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
141 11.35น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
142 11.40น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
143 11.45น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
144 11.50น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
145 13.00น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
146 13.05น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
147 13.10น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
148 13.15น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
149 13.20น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
150 13.25น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
151 13.30น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
152 13.35น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
153 13.40น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
154 13.45น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
155 13.50น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
156 13.55น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
157 14.00น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
158 14.05น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
159 14.10น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
160 14.15น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ผอ.อ าเภอ คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
161 14.20น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
162 14.25น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2  
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รายการที่ เวลาการแข่งขัน รายการ เพศ ประเภท รอบการแข่งขัน หมายเหตุ 

163 14.30น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
164 14.35น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
165 14.40น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
166 14.45น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
167 14.50น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 1   
168 15.00น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ครู คัดเลือกกลุ่มท่ี 2   
169 15.05 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 1  

170 15.10 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 2  

171 15.15 วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 1  

172 15.20 วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ผอ.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มท่ี 2  

 
หมายเหตุ  เวลาในการแข่งขันสามารถสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม                                                    
              รายการใดมีผู้เข้าแข่งขันไม่ถึง 8 คน หรือทีม  ให้จัดแข่งชิงชนะเลิศ 
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ตารางโปรแกรมการแข่งขันกรีฑา กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563  ณ สนามมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

รายการที่ เวลาการแข่งขัน รายการ เพศ ประเภท 
รอบการ
แข่งขัน 

หมายเหตุ 

169 08.00น. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

170 08.05น. วิ่ง 1,500 เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

171 08.10น. วิ่ง 800  เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

172 08.15น. วิ่ง 800  เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

173 08.20น. วิ่ง 800  เมตร ชาย ครู ชิงชนะเลิศ   

174 08.25น. วิ่ง 800  เมตร หญิง ครู ชิงชนะเลิศ   

175 08.30น. วิ่ง 400 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

176 08.35น. วิ่ง 400 เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

177 08.40น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ครู ชิงชนะเลิศ   

178 08.45น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ครู ชิงชนะเลิศ   

179 08.50น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ผอ.อ าเภอ ชิงชนะเลิศ   

180 08.55น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ผอ.อ าเภอ ชิงชนะเลิศ   

181 09.00น. วิ่ง 100 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

182 09.05น. วิ่ง 100 เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

183 09.10น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ครู ชิงชนะเลิศ   

184 09.15น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ครู ชิงชนะเลิศ   

185 09.20น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ผอ.จังหวัด ชิงชนะเลิศ   

186 09.25น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ผอ.จังหวัด ชิงชนะเลิศ   

187 09.30น. วิ่ง 200 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

188 09.35น. วิ่ง 200 เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

189 09.40น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ครู ชิงชนะเลิศ   

190 09.45น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ครู ชิงชนะเลิศ   

191 09.50น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ผอ.อ าเภอ ชิงชนะเลิศ   

192 09.55น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ผอ.อ าเภอ ชิงชนะเลิศ   

193 10.00น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ผอ.จังหวัด ชิงชนะเลิศ   

194 10.05น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ผอ.จังหวัด ชิงชนะเลิศ   

195 10.10น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

196 10.15น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

197 10.20น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ครู ชิงชนะเลิศ   

198 10.25น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ครู ชิงชนะเลิศ  
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รายการที่ เวลาการแข่งขัน รายการ เพศ ประเภท 
รอบการ
แข่งขัน 

หมายเหตุ 

199 10.30น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ผอ.อ าเภอ ชิงชนะเลิศ   

200 10.35น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ผอ.อ าเภอ ชิงชนะเลิศ   

201 10.40น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

202 10.45น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ   

203 10.50น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ครู ชิงชนะเลิศ   

204 10.55น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ครู ชิงชนะเลิศ   
  
หมายเหตุ  เวลาในการแข่งขันสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

 
 



 
26 สูติบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE  GAMES 

ระเบียบการแข่งขัน “กีฬา กศน. อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE Games” 
4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

************************************ 
 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ให้มีการจัดการแข่งขัน
“กีฬา กศน. อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE Games” ครั้งท่ี 5  ในวันท่ี 4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้มีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยท่ีดี สร้างนิสัยความมี
น้ าใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และก าหนดจัดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับผู้บริหาร 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กศน. รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติด   
 เพื่อให้การแข่งขันด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์  ยุติธรรม  จึงวางระเบียบการแข่งขันไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้  เรียกว่า การแข่งขัน“กีฬา กศน. อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE Games” ครั้งท่ี 5   
ณ  จังหวัดอุดรธานี  “ใช้เฉพาะการด าเนินการแข่งขัน “กีฬา กศน. อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE Games” ครั้งท่ี 5  
จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขนัเท่านั้น 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้  ต้ังแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 3.1 ครู หมายถึง ผู้บริหาร/ครู ศรช./ครู ศศช./ครูอาสา/หัวหน้า กศน. ต าบล/เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด/
ครูผู้สอนคนพิการ/ครูเด็กด้อยโอกาส/บุคลากรท่ีเป็นอัตราจ้างประจ า รับค่าจ้างรายเดือนจาก
ส านักงาน กศน./ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ยกเว้นครูประจ ากลุ่ม) 

 3.2 นักเรียน หมายถึง นักศึกษา กศน. ท่ีลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2/2562 และหลักสูตร ปวช. (ไม่เป็นนักศึกษา กศน. สายอาชีพและไม่เป็นนักศึกษา 
กศน. เทียบระดับ ) 

 ข้อ 4. ประเภทกีฬา – กรีฑาที่จัดให้มีการแข่งขัน 
   4.1 ฟุตบอลชาย   
   4.2 เซปักตะกร้อชาย – หญิง   
   4.3 วอลเลย์บอลชาย - หญิง  
   4.4 เปตองชาย – หญิง - ผู้พิการ  
   4.5 กรีฑาชาย - หญิง  
 ข้อ 5. เอกสารประกอบการสมัครแข่งขัน 
   5.1 บัญชีรายช่ือใหผู้้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด ลงนามรับรอง 
   5.2 ส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา กศน. 
   5.3 น าบัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา กศน. มาแสดงในวันแข่งขัน มิฉะนั้นหมดสิทธิลงแข่งขัน 
 ข้อ 6. การยื่นหลักฐานการรับสมัคร 
   6.1 ให้ส่งเอกสารมาให้เจ้าภาพให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 
   6.2 การประชุมผู้จัดการ 
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 ข้อ 7. วัน และสถานที่การแข่งขัน  วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
   7.1 ฟุตบอล  จ านวน  2  สนาม   
    7.1.1  สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
    7.1.2  สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   7.2 เซปักตระกร้อ    จ านวน  2  สนาม 
      7.2.1  สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
    7.2.2  สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   7.3 วอลเลย์บอล  จ านวน  2  สนาม 
    7.3.1  สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
    7.3.2  สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
    7.4 เปตอง สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
   7.5 กรีฑา สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี 
      จังหวัดอุดรธานี 
 ข้อ 8. การรักษามารยาท 
    8.1 ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการ ในการแข่งขันครั้ง

        นั้นๆ ทุกกรณี 
  8.2 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับเป็น

     เจ้าหน้าท่ี และนักกีฬาท่ีดีต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันเคร่งครัด 
  8.3 ทีมใดไม่มาท าการแข่งขันตามก าหนด วัน เวลา ในก าหนดการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้  
       คณะกรรมการทราบ  ถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนั้น 
  8.4 ในการแข่งขันนักกีฬาต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มท าการ

     แข่งขันไม่น้อยกว่า  30  นาที 
  8.5 การมาแข่งขัน  นักกีฬาทีมใดหรือคนใดไม่พร้อมท่ีจะลงสนามแข่งขัน และเลยก าหนดเวลา        
       เริ่มการแข่งขันไปแล้ว 15 นาที ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
  8.6 ในวันแข่งขันนักกีฬาผู้ใด จะไม่ลงสนามแข่งขัน และออกจากการแข่งขันในขณะการแข่งขัน

     ก าลังด าเนินอยู่ถือเป็นการผิดมารยาทนักกีฬาอย่างร้ายแรงให้ปรับทีมนั้นหรือคนนั้นเป็นแพ้ใน     
         การแข่งขันครั้งนั้น 

 ข้อ 9. การประท้วง 
  9.1 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้ยืนประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนลงสนามแข่งขัน  

     โดยผู้ควบคุมทีม  
  9.2 ค าประท้วงต้องมีข้อความชัดเจน และมีพยานหลักฐานประกอบครบถ้วน ถ้าหากไม่มี

     พยานหลักฐานประกอบ จะไม่รับค าประท้วง 
  9.3 การประท้วงผลการแข่งขันต้องยืนประท้วงภายใน  1  ช่ัวโมง  นับต้ังแต่ การแข่งขันครั้งนั้น

     ได้ส้ินสุด 
  9.4 การประท้วงทุกกรณี จะไม่มีผลย้อนหลังในรอบท่ีผ่านมาแต่จะมีผลกับทีมท่ีเข้าแข่งขันในรอบ    
       ท่ีมีการประท้วงนั้น 
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 ข้อ 10. ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลชาย   
  10.1 ก าหนดการแข่งขันในประเภทนักศึกษา กศน. และครู 
  10.2 จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 
  10.3 ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน  23  คน  
  10.4 ให้มีเจ้าหน้าท่ีได้  9  คน 
   10.4.1 ผู้จัดการทีม    1 คน 
  10.4.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม   1 คน 
  10.4.3 ผู้ฝึกสอน    1 คน 
  10.4.4 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน    1 คน 
  10.4.5 เจ้าหน้าท่ีทีม    5 คน 
   10.5 คุณสมบัตินักกีฬา และการลงท าการแข่งขัน   
      การเปล่ียนตัวผู้เล่น  ตลอดเวลาการแข่งขันให้เปล่ียนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 5 คน 
   10.6 กติกาการแข่งขัน 
         ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล  ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟุา) ซึ่งทางสมาคม 
                             ฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้แล้ว 
   10.7 แต่ละทีมต้องมีชุดการแข่งขันอย่างน้อยทีมละ  1  ชุด  ถ้าท้ัง  2 ทีม มีชุดแข่งขัน  
                           สีเหมือนกันให้ทีมเยือนเปล่ียนชุดแข่งขัน  (ให้ทีมช่ือหลังตามตารางก าหนดการ 
      แข่งขันเป็นผู้เปล่ียนชุดแข่งขัน) 
   10.8 วิธีการจัดการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก   
      ก าหนดเวลาการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2  ครึ่งๆ ละ 45  นาที  พักระหว่าง              
      ครึ่งไม่เกิน  15 นาที  ถ้าเสมอกันให้เตะลูกโทษตัดสิน 
   10.9 การได้คะแนน 
      คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนในแบบแพ้คัดออก 
   10.10 ทีมท่ีผิดระเบียบการแข่งขัน และไม่พร้อมจะแข่งขัน 

  10.10.1  ต้องจัดทีมไปแข่งขันตามโปรแกรมท่ีคณะกรรมการก าหนด ทีมใดท่ีไม่มา
 แข่งขันหรือมาถึงสนามแล้ว  เจตนาท่ีไม่ลงแข่งขันหรือมีผู้เล่น  แข่งขันลง
 สนามไม่ครบ 7 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ หรือทีม ไม่พร้อมท่ีจะลงสนามท้ัง
 สองทีม ให้ปรับเป็นแพ้ท้ังคู่ 

  10.10.2 ทีมใดเจตนาผละออกจากการแข่งขันในขณะก าลังด าเนินการอยู่ หรือ
 เจตนาท่ีจะไม่ท าการแข่งขันต่อไปจนครบก าหนดเวลาการแข่งขัน ขาดวินัย  
 และความเรียบร้อยในการแข่งขันหรือเล่นรุนแรงเกิดเหตุ ถือว่าทีมนั้นผิด
 มารยาทอย่างร้ายแรง 

  10.10.3  ผู้เล่นแต่ละทีมต้องติดหมายเลขประจ าตัวด้านหลังเส้ือ และด้านหน้า 
 เส้ือด้านซ้ายให้มองเห็นชัดเจน และตรงกับบัญชีรายช่ือนักกีฬาผู้ใดฝุาฝืนไม่
 ทีสิทธิ์ลงแข่งขันเด็ดขาด  หากท้ังสองทีมเส้ือสีคล้ายกัน ให้ช่ือทีมท่ีอยู่
 ด้านหลังของคู่โปรแกรมคู่นั้นเป็นทีมท่ีเปล่ียนใส่เส้ือกลางของฝุายจัดการ
 แข่งขัน หรือทีมจะจัดหามา  กรณีเส้ือกลางอาจจะใส่ หมายเลขไม่ตรงกับ
 ทะเบียนรายช่ือก็ได้  แต่จะต้องแจ้งหมายเลขกับฝุายทะเบียนหรือผู้ตัดสินท่ี 
 4 ทราบเพื่อลงบันทึกก่อนลงท าการแข่งขัน 

  10.10.4  แต่ละทีมต้องส่งรายช่ือนักกีฬาก่อนถึงเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 ลงลายมือช่ือ และหมายเส้ือให้ถูกต้องตรงกับรายช่ือนักกีฬาในใบสมัคร
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 เท่านั้น  ไม่มีข้อยกเว้น นอกจากผู้รักษาประตูท่ีสีเส้ือคล้ายกับผู้เล่น (ฝุาย
 จัดการแข่งขันและผู้ตัดสินจะอนุญาตให้เปล่ียนเส้ือโดยอาจจะไม่มีช่ือทีม
 หรือหมายเลข  เพื่อลงท าการแข่งขัน) 

  10.10.5  ระหว่างการแข่งขัน ห้ามผู้เล่นส ารองเข้าไปในสนามโดยเด็ดขาด ยกเว้น
 เมื่อมีการเปล่ียนตัวหากฝุาฝืนจะมีโทษอย่างน้อยใบเหลือง 1ครั้ง 

  10.11 เครื่องแต่งกาย  ชุดแข่งขัน 
  10.11.1  ชุดแข่งขันประกอบด้วย  เส้ือยืด  กางเกงขาส้ัน  ถุงเท้า และรองเท้า  

 ชายเส้ือต้องอยู่ภายในกางเกง 
  10.11.2  ผู้เล่นท่ีเป็นหัวหน้าทีมต้องมีปลอกแขนกัปตันทีมอย่างชัดเจน และต้อง
   น ามาเอง 
 ข้อ 11. ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย – หญิง 
  11.1 ก าหนดการแข่งขันในประเภท นักศึกษา กศน. และครู 
  11.2 จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 
  ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน  12  คน 
  11.3 ให้มีเจ้าหน้าท่ีได้  9  คน  ประกอบด้วย 
  11.3.1 ผู้จัดการทีม  1  คน 
  11.3.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม  1 คน 
  11.3.3 ผู้ฝึกสอน  1 คน 
  11.3.4 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  1 คน 
  11.3.5 เจ้าหน้าท่ีทีม  5 คน 
  11.4 กติกาการแข่งขัน 
  ใช้กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคม 
  วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรองและใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  11.5 เครื่องแต่งกาย  ชุดแข่งขัน 

 11.5.1 ผู้เล่นต้องใช้อุปกรณ์ส าหรับเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ท่ีช่วย
เร่งความเร็ว  หรือเพิ่มความสูง เพื่อการเคล่ือนไหวของผู้เล่น หรือสร้างความ
ได้เปรียบท่ีไม่เป็นธรรม  หรืออาจก่ออันตรายแก่ตัวเองหรือผู้เล่นอื่น 

 11.5.2 ชุดแข่งขันประกอบด้วย  เส้ือยืด  กางเกงขาส้ัน  ถุงเท้า และรองเท้าพื้นยางไม่มี
เส้น  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย  ชายเส้ือต้องอยู่ภายในกางเกง 

 11.5.3 ผู้เล่นของท้ังทีมต้องมีสีและลายเดียวกัน และต้องมีหมายเลข 1 ถึง 12 โดยสีของ
หมายเลขต้องตัดกับสีของเส้ือ 

  11.5.4 ต้องติดหมายเลขปลายขากางเกง  กลางอก และกลางหลังเส้ือด้วยสีของ
หมายเลขท่ีตัดกับเส้ือและกางเกงอย่างชัดเจน 

  11.6 วิธีการจัดการแข่งขัน  รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
  11.7 ความสูงของตาข่ายและลูกวอลเลย์บอล 
   ทีมหญิง  ตาข่ายสูง  2.20  เมตร 
   ทีมชาย  ตาข่ายสูง  2.38  เมตร 
  11.8 การได้คะแนน  การชนะในแต่ละเซต และการชนะในแต่ละนัด 

11.8.1 การชนะในแต่ละเชต ทีมท่ีท าได้ 25 คะแนนก่อน (ยกเว้นเซตตัดสิน) และมี
คะแนนน าทีมตรงข้ามอย่างน้อยท่ีสุด 2 คะแนน จะเป็นทีมท่ีชนะการแข่งขันในเซต
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นั้น ถ้าท าได้ 24  คะแนนเท่ากัน จะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งท าคะแนน
น าอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยสุด 2 คะแนน (26-24,27-25,....)  

11.8.2 การชนะการแข่งขันแต่ละนัด  ทีมท่ีท าได้ 2 เซต  เป็นทีมท่ีชนะการแข่งขัน   
 (2 ใน 3 เซต) 
11.8.3 ในกรณีท่ีท าได้เซตเท่ากัน 1 : 1  การแข่งขันเซตตัดสิน  (เซตท่ี 3) จะแข่งขันกัน  

15 คะแนน และต้องมีคะแนนน าอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยสุด  2 คะแนน  
11.8.4 ถ้าทีมปฏิเสธที่จะแข่งขัน  หลังจากได้รับแจ้งให้แข่งขันต่อ ทีมนั้นจะถูกแจ้งว่าผิด

ระเบียบการแข่งขัน  และปรับแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น  ด้วยผลการแข่งขัน  0 : 2  
เซต คะแนน 0 : 25 ในแต่ละเซต  

   11.8.5 การได้คะแนน 
    คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนในแบบแพ้คัดออก 
 ข้อ 12. ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อชาย – หญิง  
 12.1 ก าหนดการแข่งขันในประเภทนักศึกษา กศน. และครู 
 12.2 จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 
  ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน  5  คน 
 12.3 ให้มีเจ้าหน้าท่ีได้  7  คน  ประกอบด้วย 
  12.3.1 ผู้จัดการทีม  1  คน 
  12.3.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม  1 คน 
  12.3.3 ผู้ฝึกสอน  1 คน 
  12.3.4 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  1 คน 
  12.3.5 เจ้าหน้าท่ีทีม  3 คน 
 12.4 กติกาการแข่งขัน 

   ใช้กติกาสากลของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศใช้ และสมาคมตะกร้อแห่ง
ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันหากกรณีอื่นใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในกติกา เป็นหน้าท่ีของผู้ตัดสิน และฝุายจัดการ
แข่งขัน  จะต้องขอความร่วมมือจากคณะกรรมการช้ีขาดของการแข่งขันครั้งนั้น  เพื่อพิจารณาตัดสินช้ีขาดตาม
สมควรแก่กรณีการช้ีขาดของคณะกรรมการผู้ตัดสินช้ีขาด  ถือเป็นการส้ินสุด 
 12.5 เครื่องแต่งกาย  ชุดแข่งขัน 

   12.5.1 ผู้เล่นต้องใช้อุปกรณ์ส าหรับเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ท่ีช่วย
เร่งความเร็ว หรือเพิ่มความสูง เพื่อการเคล่ือนไหวของผู้เล่น หรือสร้างความได้เปรียบท่ีไม่เป็นธรรม หรืออาจก่อ
อันตรายแก่ตัวเองหรือผู้เล่นอื่น 

12.5.2 ชุดแข่งขันประกอบด้วย เส้ือยืด กางเกงขาส้ัน ถุงเท้าและรองเท้าพื้นยางไม่มีเส้น  
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย  ชายเส้ือต้องอยู่ภายในกางเกง 

12.5.3 ผู้เล่นของท้ังทีมต้องมีสีและลายเดียวกัน และต้องมีหมายเลข 1 ถึง 12 โดยสีของ
หมายเลขต้องตัดกับสีของเส้ือ  ซึ่งความสูงด้านหลังไม่น้อยกว่า 20  เซนติเมตร 

12.5.4 หมายเลขด้านหน้าและปลายกางเกงต้องสูงอย่างน้อย 10 เซนติเมตร 
12.5.5 ต้องติดหมายเลขปลายขากางเกง  กลางอก และกลางหลังเส้ือด้วยสีของ

หมายเลขท่ีตัดกับเส้ือและกางเกงอย่างชัดเจน 
 12.6 วิธีการจัดการแข่งขัน   
   รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
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 12.7 ความสูงของตาข่ายและลูกตะกร้อ 
   ตาข่ายสูง  1.55  เมตร 
   ลูกตะกร้อใช้ตะกร้อ MT 908   
 12.8 ทีมเด่ียว 

12.8.1 ทีมเด่ียวแต่ละทีม ประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน ทุกคนต้องมีรายช่ือปรากฏตาม
หลักฐาน 

12.8.2 ก่อนเริ่มการแข่งขันต้องมีผู้เล่นปรากฏตัวในสนามอย่างน้อย  3  คน 
 12.9 ทีมท่ีผิดระเบียบการแข่งขันและไม่พร้อมจะแข่งขัน 

12.9.1 ถ้าทีมปฏิเสธที่จะแข่งขัน  หลังจากได้รับแจ้งให้แข่งขันต่อ ทีมนั้นจะถูกแจ้งว่าผิด
ระเบียบการแข่งขัน  และปรับแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น  ด้วยผลการแข่งขัน  0 : 2  
เซต คะแนน 0 : 21  ในแต่ละเซต 

12.9.2 ทีมท่ีไม่ปรากฏตัว ณ  สนามแข่งขันตามเวลาท่ีก าหนดโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร  
ถือว่าผิดระเบียบการแข่งขัน 

 12.10 การได้คะแนน การชนะในแต่ละเซต และการชนะในแต่ละนัด 
12.10.1 การชนะการแข่งขันแต่ละนัด รอบแรกทีมท่ีได้ 2 เซต เป็นทีมท่ีชนะการแข่งขัน    
   (2 ใน 3 เซต) 
12.10.2 การเสิรฟ์ ให้ฝุายเริ่มต้นเสิร์ฟก่อน  3 แต้มแล้วเปล่ียนเสิร์ฟไปจนจบเกม  และ

ไม่ว่าฝุายเสิร์ฟหรือฝุายรับก็ตาม  เมื่อมีการกระท าผิดกติกาขึ้น (Faule) ฝุายตรง
ข้ามจะได้คะแนนทันที และฝุายท่ีได้รับคะแนน จะเป็นฝุายเสิร์ฟ  3 ลูกแล้ว
เปล่ียนเสิร์ฟ  3  แต้ม  ไปจนจบเกมเมื่อจบเกมให้เปล่ียนให้ฝุายตรงข้ามเสิร์ฟไม่
ว่าทีมนั้นเป็นฝุายแพ้หรือชนะ  ส่วนการแข่งขันในเซตสุดท้ายจะใช้วิธีการเส่ียง 

12.10.3 ทีมท่ีชนะการแข่งขันในแต่ละเซต  จะต้องคะแนนได้ 21 คะแนน แต่ถ้าคะแนน
เท่ากัน 20 คะแนน  ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน และคะแนนสูงสุด
ไม่เกิน 25 คะแนน 

12.10.4 ถ้าแต่ละทีมชนะกันทีมละ 1 เซต จะต้องท าการแข่งในเซตท่ี 3 ซึ่งเรียกว่า “ไท
เบรค” โดยแข่งขันกัน 15 คะแนน แต่ถ้าคะแนนเท่ากันท่ี 14 : 14 ผู้ชนะจะต้องมี
คะแนนต่างกัน 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน 17 คะแนน เมื่อคะแนน 14 
เท่า ผู้ตัดสินต้องขานว่า “ดิวส์คู่” ไม่เกนิ 17 แต้ม 

12.10.5 การขอเวลานอกสามารถขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง 
12.10.6 การเปล่ียนตัวสามารถเปล่ียนตัวได้เซตละ  2  ครั้ง ซ้ ากันก็ได้ 

   12.10.7 การได้คะแนน 
    คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนในแบบแพ้คัดออก 
 ข้อ 13. ระเบียบการแข่งขันเปตอง ชาย – หญิง 
  13.1 ก าหนดการแข่งขันในประเภทนักศึกษา กศน. และครู 
  13.2 จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
     ประเภททีม  3  คน  ส่งรายช่ือได้ไม่เกิน  5 คน 
 13.3 ให้มีเจ้าหน้าท่ีได้  7  คน  ประกอบด้วย 
  13.3.1 ผู้จัดการทีม  1  คน 
  13.3.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม  1 คน 
  13.3.3 ผู้ฝึกสอน  1 คน 
  13.3.4 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  1 คน 
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   13.3.5 เจ้าหน้าท่ีทีม  3 คน     
   13.4 กติกาการแข่งขัน 

    ใช้กติกาสากลของสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน  หากกรณีอื่นใดท่ีมิได้
ก าหนดไว้ในกติกานี้ เป็นหน้าท่ีของผู้ตัดสิน และฝุายจัดการแข่งขัน  จะต้องขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ
ช้ีขาดของการแข่งขันครั้ งนั้น  เพื่อพิจารณาตัดสินช้ีขาดตามสมควรแก่กรณี  (คณะกรรมการช้ีขาด  
ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน หรือ 5 คน) การช้ีขาดของคณะกรรมการผู้ตัดสินช้ีขาด  ถือเป็นการส้ินสุด  ใน
กรณีมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการ  ผู้ตัดสินช้ีขาดเป็นผู้ช้ีขาด 
  13.5 เครื่องแต่งกาย  ชุดแข่งขัน 
   13.5.1 เส้ือแข่งขันประเภททีมจะต้องเหมือนกัน  ท้ังสีเส้ือ ลวดลาย 
   13.5.2 ขอความร่วมมือให้ใส่กางเกงวอร์มหรือกางเกงสแลคในการแข่งขัน 
  13.6 วิธีจัดการแข่งขัน 

  13.6.1 ใช้วิธีการจับสลากประกบคู่ 
   13.6.2 การแข่งขันในทุกรอบใช้ 11 คะแนน ยกเว้นรอบชิงชนะเลิศใช้ 13 คะแนน  
  13.6.3 การเปล่ียนตัว สามารถเปล่ียนได้เกมละ 1 ครั้ง 

  ข้อ 14. ระเบียบการแข่งขันกรีฑา 
  14.1 ก าหนดการแข่งขันในประเภทนักศึกษา กศน. และครู 
  14.2 จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 
  14.3 ให้มีเจ้าหน้าท่ีได้  9  คน  ประกอบด้วย 
   14.3.1 ผู้จัดการทีม  1  คน 
   14.3.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม  1 คน 
   14.3.3 ผู้ฝึกสอน  1 คน 
   14.3.4 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  1 คน 
   14.3.5 เจ้าหน้าท่ีทีม  5 คน 
  14.4 กติกาการแข่งขัน 
   ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)  ฉบับท่ีสมาคมกรีฑา แห่ง

ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการใน
ปัจจุบัน 
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สนามที่ใช้ในการแข่งขัน 

 

 1.  สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
  1. กรีฑา 
  2. ฟุตบอล 
  3. ตะกร้อ 
  4. วอลเล่ย์บอล 
  5. เปตอง 
 2.  สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
  1. ฟุตบอล 
  2. ตะกร้อ 
  3. วอลเล่ย์บอล 

 
ประเภทรางวัล 
 

 1.  ประเภททีมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับทีม 
  1.1 ชนะเลิศ 
  1.2 รองชนะเลิศอันดับ  1 

1.3 รองชนะเลิศอันดับ  2 
 2.  ประเภทบุคคลเกียรติบัตร ประกอบด้วยรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 ชนะเลิศ    
  2.2 รองชนะเลิศอันดับ  1   
  2.3 รองชนะเลิศอันดับ  2 

3.  ประเภทคะแนนรวมกีฬาถ้วยรางวัล 
ชนะเลิศ 

4.  ประเภทคะแนนรวมกรีฑาถ้วยรางวัล 
ชนะเลิศ 

 
กฎกติกาการแข่งขัน : ใช้กฎของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและระเบียบการแข่งขันในครั้งนี้ท่ีก าหนดเท่านั้น 
 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาโปรดสอบถามและอยู่ในดุลพินิจของ

ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันกีฬา 
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ค ากล่าวน าปฏิญาณตนของนักกฬีา 
ในนามของนักกีฬา 

ที่เข้ารว่มแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.อีสาน เกมส ์ครั้งที่ 5 

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 

กล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจา้ 

 

ข้าพเจ้าขอประกาศตน ณ ที่นี้ว่า 

ข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่น 

ขอปฏญิาณตนว่า 

ข้าพเจ้าจะแขง่ขันกีฬาด้วยจติใจของนักกีฬาอันแท้จริง 

รู้แพ้   รู้ชนะ   รู้อภยั 
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ค ากล่าวน าปฏิญาณตนของผู้แทนผู้ตัดสิน 
ในนามของผู้ตัดสิน 

การแขง่ขันมหกรรมกีฬา กศน.อีสาน เกมส์ ครั้งที่ 5 

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 

 

ข้าพเจ้าขอประกาศตน ณ ที่นี้ว่า 

" จะตัดสินกีฬาครั้งนี้ด้วยใจเป็นธรรม " 
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ประวัตินักกีฬาอาวุโส 

 
1.ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ – นามสกุล นายจรูญ   มะลาดวง 
 เกิดวันที่ 16  สิงหาคม  2494 
 อาย ุ 69 ปี 
 ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 662  หมู่ที่ 18  ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000 
 
2.ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. ปริญญาตรี (กศ.บ.)  การประถมศึกษา   มศว.มหาสารคาม 
 พ.ศ. ปริญญาโท (กศ.ม.)  การศึกษาผู้ใหญ่   มศว.ประสานมิตร 
 พ.ศ. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)  การจัดการและประเมินโครงการ  

ม.มหาสารคาม 
 พ.ศ. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)  การบริหารการศึกษา  ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 
   
3.ประวัติด้านกีฬา/ผลงาน 
 พ.ศ. 2550  ศึกษาดูงานการพลศึกษา ณ ประเทศจีน  จ านวน 1 สัปดาห์ 
 พ.ศ. 2554  ศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬา “ปูซาน เกมส์” ณ ประเทศเกาหลีใต้  จ านวน 1 สัปดาห์ 

 
4.ประวัติด้านการท างาน 
 พ.ศ.2539 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ.ศ.2546 ผู้อ านวยการกองแผนงาน ส านักงาน กศน. 
 พ.ศ.2547 ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม 
 พ.ศ.2551 ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ สกสค.จังหวัดหนองคาย 
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                ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
 

 
 
 
 
 
 

ประวัตินกักีฬาว่ิงคบเพลิง ล าดบัที่ 1 
กลุ่มส านกังาน กศน.จังหวัดร้อยแกน่สาร 

1.ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ – นามสกุล นายสมดัด  พิกุลหอม 
 เกดิวันที ่ 26 มีนาคม 2503 
 อายุ 59 ปี 
 ที่อยู ่ 129 บ้านค าหอม หมู่ 11 ต าบลดงพยุง อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
2.ประวัตกิารศกึษา 
 ประถมศึกษา จบจากโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 มัธยมศึกษา จบจากโรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม 
 ปริญญาตรี จบจากวิทยาลัยครู จังหวัดมหาสาคาม  (สาขาวิชาพลศึกษา) 
 ปริญญาโท จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (สาขาวิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) 
 
3.ประวัตดิ้านกีฬา/ผลงาน 
 - ได้รับเหรียญทอง กีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่น  จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา  

  จังหวัดล าปาง 
 - ได้รับเหรียญทอง กีฬาประเภทเปตองชาย  จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิทยาลัยครูภาคอีสาน    

  จังหวัดนครราชสีมา 
 - 
 
4.ประวัตดิ้านการท างาน 
 ครู กศน.ต าบล - ปฏิบตัิหน้าที่ ครู กศน.ต าบล ตั้งแตป่ี 2543 – ปัจจุบัน 
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ประวัตินกักีฬาว่ิงคบเพลิง ล าดบัที่ 2 
กลุ่มส านกังาน กศน.จังหวัดนครชัยบุรินทร ์

 
1.ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ – นามสกุล นายรัสฐวิศ  เสถียรรัมย์ 
 เกดิวันที ่ 1 มีนาคม 2516 
 อายุ 46 
 ที่อยู ่ บ้านเลขท่ี 28 หมู่ 3 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
 
2.ประวัตกิารศกึษา 
 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์  อ.ล าปลายมาศ จ.บุรรีัมย์ 
 มัธยมศึกษา โรงเรียนตลาดโพธิพ์ิทยาคม  อ.ล าปลายมาศ จ.บรุรีัมย์ 
 ปรญิญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
 
3.ประวัตดิ้านกีฬา/ผลงาน 
 พ.ศ ๒๕๒๗ ชนะเลิศฟุตบอลกลุ่มโรงเรียนตลาดโพธิ์ ศรีตลาดโพธิ์ 
 พ.ศ ๒๕๔๒ ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนช านิเกมส์ 
 พ.ศ ๒๕๔๔ ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ล าปลายมาศคัพ 
 พ.ศ ๒๕๔๖ รองชนะเลิศ ทีมเยาวชนอ าเภอช านิ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม 

               โอรสาธิราชฯ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

4.ประวัตดิ้านการท างาน 
 1. ครูโรงเรียนบ้านหนองพะอง สพท.บร.เขต ๑ 
 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นม. เขต  
 3. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
 4. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเทพารักษ์  

   จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้วยแถลง  

   จังหวัดนครราชสีมา 
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ประวัตินกักีฬาว่ิงคบเพลิง ล าดบัที่ 3 

กลุ่มส านกังาน กศน.จังหวัดสนม 
 
1. ประวัตสิ่วนตัว 
 ชื่อ – นามสกุล นายอานนท์ พลไชย 
 เกดิวันที ่ 09 ตุลาคม 2526 
 อายุ 36 ป ี
 ที่อยู ่ บ้านเลขที ่40 หมู่ที่ 12 ต าบลขม้ิน อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 
2. ประวัตกิารศกึษา 
 ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจรญิศิลป์ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เม่ือปี พ.ศ. 2539 
 มัธยมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร เม่ือปี  พ.ศ.  2542 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
สาขา  วิทยาศาสตร์  -  คณิตศาสตร์  เม่ือปี  พ.ศ.  2545 

 ปรญิญาตร ี - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
วิชาเอก  เกษตรศาสตร์  เม่ือปี  พ.ศ.  2549 

 ปรญิญาโท - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
สาขา  การบรหิารการศกึษา เม่ือปี  พ.ศ.  2561 

 
3. ประวัตดิ้านกีฬา/ผลงาน 
 - ปี 2554 รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันกรีฑา ประเภท 800 เมตร (ครูชาย) ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา 

กศน.เกมส์ ครั้งท่ี 1 ระดับ กลุ่มภูธานี ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 
 - ปี 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันกรีฑา ประเภท 800 เมตร (ครูชาย)  

ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี 2 ณ สนามกีฬาสุระกุล อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 - ปี 2556 รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันกรีฑา ประเภท 800 เมตร (ครูชาย) ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา 

กศน.เกมส์ ครั้งท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ 
- ปี 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันกรีฑา ประเภท 4x400 เมตร (ครูชาย) ในการแข่งขันมหกรรม
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ 

 - ปี 2563 รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันกรีฑา ประเภท 800 เมตร (ครูชาย)  
ในการแข่งขันกีฬา กศน.สกลนครเกมส์ ครัง้ท่ี 8 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
- ปี 2563 รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันกรีฑา ประเภท 4x100 เมตร (ครูชาย)  
ในการแข่งขันกีฬา กศน.สกลนครเกมส์ ครั้งท่ี 8 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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4. ประวัตดิ้านการท างาน 
 ครปูระกาศนียบตัร

วิชาชีพ 
ศูนยบ์รกิารการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธาน ี
เม่ือ  สิงหาคม  2549  -  กนัยายน  2549 

 ครศููนยก์ารเรียน
ชุมชน 

ศูนยบ์รกิารการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธาน ี
เม่ือ  ตุลาคม  2549  -  มกราคม 2554 
 

 ครู กศน.ต าบล ศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัอ าเภอไชยวาน จังหวัดอดุรธาน ี
เม่ือ  มกราคม  2554  -  มิถุนายน 2557 

 ครผูู้ช่วย ศูนยฝ์กึและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เม่ือ  กรกฎาคม  2557  -  กันยายน 2559 

 ครู คศ. 1 ศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัอ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
เม่ือ  ตุลาคม  2559  -  สิงหาคม 2562 

 ครู คศ. 1 ศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัอ าเภอโคกศรีสพุรรณ 
 จังหวัดสกลนคร เม่ือ  กนัยายน  2562  -  ปัจจุบนั 
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ประวัตินกักีฬาว่ิงคบเพลิง ล าดบัที่ 4 
กลุ่มส านกังาน กศน.จังหวัดสามเหลี่ยมมรกต 

1.ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ – นามสกุล นายทวีชัย  ศรีลับศรี 
 เกดิวันที ่ 24 ตุลาคม 2508 
 อายุ 54 ปี 
 ที่อยู ่ 28 หมู่ท่ี 6 ต าบลกระเดียน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
 
2.ประวัตกิารศกึษา 
 ประถมศึกษา โรงเรียนตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 
 มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  จังหวัอุบลราชธานี 
 ปรญิญาตร ี มศว. ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร 
 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
3.ประวัตดิ้านกีฬา/ผลงาน 
 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภทวิ่ง 400 เมตร ผู้บริหาร กศน.อ าเภอชาย กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี 1 
 จังหวัดเชียงใหม่, ครั้งท่ี 2 จังหวัดภูเก็ต, ครั้งท่ี 3 จังหวัดหนองคาย และครั้งท่ี 4 จังหวัดชลบุรี  
 (เหรียญทองครั้งท่ี 1 – 4) 
 
4.ประวัตดิ้านการท างาน 

 ปี 2534 เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
 ปี 2538 เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 
 ปี 2543 หัวหน้าศูนย์ 1 กศน.อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปี 2545 ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปี 2548 ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปี 2553 ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปี 2555 ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปี 2556 ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกุดข้าวปูุน จังหวัดอุบลราชธานี 
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ประวัตินกักีฬาว่ิงคบเพลิง ล าดบัที่ 5  
กลุ่มส านกังาน กศน.จังหวัดภูธาน ี

 
ข้อมูลเบื้องต้น 
 ชื่อ – สกุล   นายอาทิตย์  โสดา  
 ระดับการศึกษา  นักศึกษาระดับ ม.ปลาย รหัสนักศึกษา 6223-00227-5 
 เกิด   เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2538 ปัจจุบัน 24 ปี 
    เป็นบุตร นาย ค าบาง  โสดา กับนาง ประดับ  แสนวงษ์ 
 ภูมิล าเนา   บ้านเลขท่ี 29 ม.8 ต.ล าภู อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 
 ประวัติการศึกษา 
 1. จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู 
 2. จบกากรศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู เมื่อปี 2557  
 3. ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ต าบลโพธิ์ชัย สังกัด กศน. อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู โดยมี นายอานนทวัฒน์ ปัดโรคา ครู กศน. ต าบล เป็นครูประจ ากลุ่ม 
  
 อาทิตย์  โสดา เป็นผู้มีใจรักในกีฬาวิ่ง และมีการฝึกซ้อมสม่ าเสมอ โดยช่วงท่ีเรียน ระดับ ม.ต้น ปี 
2556 ได้รางวัลรองชนะเลิศวิ่ง 1500 เมตรในการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ครั้งท่ี 3 ณ จังหวัดหนองคาย 
ปี 2557 ชนะเลิศวิ่ง 5000 และ 1500 ระดับกลุ่มศูนย์ภูธานี ท่ีจังหวัดเลยและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่ีจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนแข่งระดับประเทศท่ี กศน. เกมส์ครั้งท่ี 4 ท่ีจังหวัดชลบุรี ชนะเลิศในประเภทวิ่ง 
1500 เมตร และรองชนะเลิศในวิ่ง 5,000 เมตร 
 เมื่อจบการศึกษา ม.ต้น เข้ารับราชการทหาร ได้เป็นนักกีฬาตัวแทนกองทัพบก ค่ายศรีสองรักษ์ มทบ. 
ท่ี 28 จังหวัดเลย โดยได้เหรียญทองแดง กีฬาของกองทัพบก วิ่ง 10,000 เมตร ในปี 2562 ได้รับเหรียญทองวิ่ง 
10,000 เมตร และเหรียญเงิน วิ่ง 5,000 เมตร ในกีฬากองทัพไทยและล่าสุดไปคว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ 
ครั้งท่ี 30 ท่ี ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 ประเภททีมทวิกีฬา 4 คน วิ่งสลับป่ัน โดยนักกีฬาแต่
ละคนต้องวิ่ง 2 กม. ปั่นจักรยาน 6.6 กม. และปิดท้ายด้วยวิ่ง อีก 1 กม. ซึ่งท าผลงานคะแนนรวมเอาชนะอีก
สองประเทศคือ ประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เจ้าภาพด้วยคะแนนรวม 1.27.68 ช่ัวโมง เอาชนะสิงคโปร์ท่ีท า
เวลา 1.28.36 และฟิลิปปินส์ท าเวลา 1.30.95 ช่ัวโมง คว้าเหรียญทองมาฝากชาวไทยและชาวจังหวัด
หนองบัวล าภู ได้ส าเร็จ 
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นายวิเชียรโชติ   โสอุบล ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธาน 

นายวรินทร์  วิรุณพันธ ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รองประธาน 
นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ คณะท างาน 

นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย คณะท างาน 
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย คณะท างาน 
นายสนิท อาษาธง  ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวล าภู คณะท างาน 

 
  
 
 

 

นายวรินทร์  วิรุณพันธ ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ประธาน 

นางนวลฉวี     ภูดิน ผอ.กศน.อ าเภอเมืองอุดรธานี คณะท างาน 
นายณฐนนท์     อ านาจเจริญ ผอ.กศน.อ าเภอกุมภวาปี คณะท างาน 

นายชากล้า    สงวนนาม ผอ.กศน.อ าเภอวังสามหมอ คณะท างาน 
ว่าท่ี ร.ต.ศุภักษร    พรหมมูล ผอ.กศน.อ าเภอศรีธาตุ คณะท างาน 
นายขจร    ราชูโส ผอ.กศน.อ าเภอหนองหาน คณะท างาน 
นายอิทธิพล   จ านงค์ศาสตร์ ผอ.กศน.อ าเภอโนนสะอาด คณะท างาน 
นายสมัย   แสงใส  ผอ.กศน.อ าเภอเพ็ญ คณะท างาน 

นายสมพงษ์    รอดวินิจ ผอ.กศน.อ าเภอสร้างคอม คณะท างาน 
นายนันทวัฒน์   ภูดอกไม้  ผอ.กศน.อ าเภอกุดจับ คณะท างาน 
นางสาวจิดาภา    เปตามานัง ผอ.กศน.อ าเภอบ้านดุง คณะท างาน 
นางสมจิตร   ไทยอ่อน ผอ.กศน.อ าเภอไชยวาน คณะท างาน 
นางสาวปานอุรา   อาจสุข  ผอ.กศน.อ าเภอน้ าโสม คณะท างาน 

นางอภิญญา ลีบ่อน้อย ผอ.กศน.อ าเภอหนองวัวซอ คณะท างาน 
นางสาวอรพร    อินทรนัฎ ผอ.กศน.อ าเภอบ้านผือ คณะท างาน 
นางรุ่งเรืองรัตน์    ชูโชติ ผอ.กศน.อ าเภอหนองแสง คณะท างาน 
นางณัฐชยา    เอื้อมอุ่น ผอ.กศน.อ าเภอพิบูลย์รักษ์ คณะท างาน 
นางนัยน์ปพร   วงษาทองอนันต์ ผอ.กศน.อ าเภอกู่แก้ว คณะท างาน 
นางจิรประภา   พิทักษ์สกุลพงศ์ ผอ.กศน.อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม คณะท างาน 
นางสาวพรธนธรรศน์   พันหล่อมโส ผอ.กศน.อ าเภอนายูง คณะท างาน 
นางพวงเพชร ชมมี ผอ.กศน.อ าเภอทุ่งฝน คณะท างาน 
นางสาวสกุลตรา ขอสุข ครูช านาญการพิเศษ  

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คณะท างาน 

  
  
 

ที่ปรึกษา 
 

คณะผู้จัดท า 

คณะสนับสนุนข้อมูล 
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บรรณาธิการ / ตรวจสอบ แก้ไขรูปแบบเอกสาร
เอกสาร 

 
 

  
  

 
 

นายวรินทร์  วิรุณพันธ ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ประธาน 

นายกิติพล ศรีหาวงษ์ พนักงานพิมพ์ ส.4    คณะท างาน 

นายอาภากร อันทะปัญญา นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 
 นายนราศักดิ์   ค าภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน 

 นางสาวลีลาวรรธก์  เหมะธุลินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน 

 นางสาวพิมพ์พิชชาณัน  ตาดี นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 

  
 

 

นายวรินทร์  วิรุณพันธ ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ประธาน 

นายกิติพล ศรีหาวงษ์ พนักงานพิมพ์ ส.4 คณะท างาน 
นายเสกสรรค์ ศรีสารคาม นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 

นางสาวจันทร์ธิดา พาหะ นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 
นางสาววรัญญา จันทร์กอง นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
นางสาวสุดารัตน์ ค าภา นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
นางโชติกา สีหนาท นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 
นางสาวมณฑกาญ ดีอด นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 

นางสาวณวรรณ โหมดจูมวันทา นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 
นางสาวเกียรติสุดา ตาวะสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
นางสาวกชพรรณสร ศรีจันทร์สา นักจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 
นางสาวอนงค์ สีอ่อนแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะท างาน 
นางสาวลีลาวรรธก์  เหมะธุลินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 

นายนราศักดิ์  ค าภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
นายอภากร อันทะปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
นางสาวเกตุสุดา   บุญลี นิติกร คณะท างาน 
นางสาวพิมพ์พิชชาณัน ตาดี นักวิชาการศึกษา  คณะท างาน 
นายธีระพงศ์ ศรีอุดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 

นายจีระศักดิ์ ผาเชาว์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
นางสาวนารถนร ี ขันธะประโยชน ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
นายวินัย พิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะท างาน 

 

 
 

นายวรินทร์  วิรุณพันธ ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ประธาน 
นายอาภากร อันทะปัญญา นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 

 นายนราศักดิ์   ค าภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 

 นางสาวลีลาวรรธก์  เหมะธุลินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 

 นางสาวพิมพ์พิชชานัน   ตาดี นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 

วเิคราะห์ / สรุปผลข้อมูลการด าเนินงาน

เนิงาน 
 
 
 

เรียบเรียง / จัดพมิพ์ 
 




