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ตราสํานักงาน กศน. 
 

 
 
 
 
 
 
 

เปนรูปวงกลม มีเสนรอบวงสีน้ําเงิน ภายในวงกลมมีตราเสมาธรรมจักร สีเขียวตั้งอยูบน

เคร่ืองหมาย (INFINITY) สีเขียวลอมรอบดวยช่ือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อยูดานบน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยูดานลาง ตัวอักษรสีน้ํา

เงิน ค่ันดวยรูปดอกประจํายามสีเดียวกัน และรองรับดวยรูปรวงขาวสีเหลืองทอง ตราเคร่ืองหมาย

นี้แสดงถึง “การสงเสริมใหประชาชนไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพ่ือความผาสุขของ

ประชาชน” 
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สัญลักษณ 

การแขงขัน “กีฬา กศน.ภูธานี เกมส  

Phuthani ONIE Games” 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย  

 
 

 
 
 

คําขวญัการแขงขัน 
สปริต  มิตรภาพ  สามัคคี 

 

คําขวญัจังหวัดหนองคาย 
วีรกรรมปราบฮอ หลวงพอพระใส 

สะพานไทย-ลาว 
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ดอกชิงชัน 

ดอกไมประจําจังหวัดหนองคาย 

 

 

ดอกไมประจําจังหวัด  หนองคาย 

ช่ือดอกไม    ดอกชิงชัน 

ช่ือสามัญ    Rosewood 

ช่ือวิทยาศาสตร    Dalbergia oliveri Gamble 

วงศ     LEGUMINOSAE 

ช่ืออ่ืน     ชิงชัน ประดูชิงชัน (ภาคกลาง), ดูสะแดน (เหนือ) 

ลักษณะทั่วไป 

เปนไมยืนตนผลัดใบสูง 15–25 เมตร เปลือกสีน้ําตาลอมเทาลอนเปนแวน ใบเปนใบประกอบ
แบบขนนกเรียงสลับ ใบยอยเรียงสลับ แผนใบรูปรีแกมรูปไข โคนใบและปลายใบมน ทองใบสีจางกวา
หลังใบ ดอกขนาดเล็ก สีขาวแกมมวง ผลเปนฝกแบน รูปหอก หัวทายแหลม 
การขยายพันธุ    เพาะเมล็ด 

สภาพที่เหมาะสม 

ดินทุกชนิด เปนไมกลางแจง ตองการน้ําปานกลาง 
ถิ่นกําเนิด 

ปาดิบแลงและปาเบญจพรรณท่ัวไป ยกเวนภาคใต 

http://www.panmai.com/wp-content/uploads/2019/07/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2_tr_69.jpg
http://www.panmai.com/wp-content/uploads/2019/07/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2_tr_69.jpg�
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ประวัติเมืองหนองคาย 

 
 
เมืองหนองคายมีชื่อปรากฏอยูในพงศาวดารลานชางตลอดยุคสมัย ดังเชนปรากฏเปนชื่อเมือง

เวียงคุก เมืองปะโค เมืองปากหวยหลวง (อําเภอโพนพิสัยในปจจุบัน) และนอกจากนี้ยังปรากฏในศิลาจารึกจํานวน
มากท่ีกษัตริยแหงเวียงจันทนไดสรางไวในบริเวณจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะเมืองปากหวยหลวงเปนเมือง
ลูกหลวง นอกจากนี้ในรัชสมัยพระเจาวรรัตนธรรมประโชติฯ พระราชโอรสในพระเจาไชยเชษฐาธิราช ไดตั้งสมเด็จ
พระสังฆราชวัดมุจลินทรอารามอยูท่ีเมืองหวยหลวง และยังพบจารึกท่ีวัดจอมมณี ลงศักราช พ.ศ. 2098 จารึกวัด
ศรีเมือง พ.ศ. 2109 จารึกวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. 2151 เปนตน นอกจากนี้ยังพบโบราณสถานอิทธิพลลานชางจํานวน
มาก เชน พระธาตุตาง ๆ โดยเฉพาะพระธาตุบังพวน สรางกอน พ.ศ. 2106 จารึกวัดถํ้าสุวรรณคูหา (อําเภอสุวรรณ
คูหา จังหวัดหนองบัวลําภู) ลงศักราช พ.ศ. 2106 กลาวถึงพระเจาไชยเชษฐาธิราช ไดอุทิศขาทาสและท่ีดินแกวัด
ถํ้าสุวรรณคูหา และไดสรางพระพุทธรูปไวท่ีพระธาตุบังพวนอีกดวย 

เม่ือ พ.ศ. 2322 กองทัพสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดชัยชนะกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทนแลว หัวเมือง
หนองคายยังอยูใตความควบคุมของเวียงจันทนเชนเดิมหลังกรณีเจาอนุวงศ พ.ศ. 2369 – 2370 ฝายกรุงเทพฯ มี
นโยบายอพยพผูคนมาฝงภาคอีสานจึงยุบเมืองเวียงจันทนปลอยใหเปนเมืองราง ชาวเมืองเวียงจันทนบางสวนก็
อพยพมาภาคกลางและบางสวนก็อยูท่ีบริเวณเมืองเวียงคุก เมืองปะโค (อําเภอเมืองหนองคายในปจจุบัน) เม่ือ
จัดการบานเมืองเรียบรอยแลว เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) อัครมหาเสนาบดีสมุหนายก จึงกราบบังคม
ทูลพระกรุณาใหทาวสุวอ (บุญมา) เปนเจาเมือง ยกบานไผ (ละแวกเดียวกับเมืองปะโคเมืองเวียงคุก) เปนเมือง
หนองคาย ทาวสุวอเปน "พระปทุมเทวาภิบาล" เจาเมืองคนแรก มีเจาเมืองตอมาอีก 2 คน คือ พระปทุมเทวาภิ
บาล (เคน ณ หนองคาย) ผูเปนบุตรและพระยาปทุมเทวาภิบาล (เสือ ณ หนองคาย) ผูเปนหลาน 

เม่ือ พ.ศ. 2428 เกิดสงครามปราบฮอครั้งท่ีสองในบริเวณทุงไหหิน (ทุงเชียงคํา) พวกฮอกําเริบตีมาจนถึง
เวียงจันทน เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงทราบขาวศึกฮอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระ
เจาบรมวงศเธอ พระองคเจาทองกองกอนใหญ กรมหลวงประจักษศิลปาคมขณะดํารงพระอิสริยศเปน กรมหม่ืน
ประจักษศิลปาคม เปนแมทัพปราบฮอครั้งนั้นจนพวกฮอแตกหนี และสรางอนุสาวรียปราบฮอไวท่ีเมืองหนองคาย 
เม่ือ พ.ศ. 2429 ตอมาใน พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนประจักษศิลปาคมดํารงตําแหนงขาหลวงมณฑลลาวพวน (ภายหลังเปลี่ยนเปนมณฑล
อุดร) ไดตั้งท่ีทําการท่ีเมืองหนองคาย ครั้นเกิดวิกฤตการณ ร.ศ. 112 ไทยถูกกําหนดเขตปลอดทหารภายในรัศมี 50 
กิโลเมตรจากชายแดน จึงยายกองบัญชาการมลฑลลาวพวนมาตั้งท่ีตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติปกครองพ้ืนท่ี
ข้ึนโดยใหยกเลิกระบอบเจาปกครองท่ัวประเทศ ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ 2458 กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีคําสั่ง
สถาปนาเมืองขาหลวงปกครอง ซ่ึงตอมาเรียกวาผูวาราชการจังหวัด และในป พ.ศ. 2476 ไดมีการจัดระเบียบ
บริหารราชการสวนภูมิภาคเปนจังหวัดและอําเภอ หนองคายจึงไดรับการยกฐานะข้ึนเปนจังหวัด[3] 

ในป พ.ศ. 2554 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัด
บึงกาฬ พ.ศ. 2554[4] มีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2554 โดยใหแยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอปากคาด อําเภอ
โซพิสัย อําเภอพรเจริญ อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุงคลา ออกจากจังหวัดหนองคาย 
ไปตั้งเปนจังหวัดบึงกาฬ 
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ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดหนองคาย มีเนื้อท่ีประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,891,583 ไร (นับเปน
จังหวัดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคอีสาน โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดกอนท่ีจังหวัดบึงกาฬจะแยกตัวไป มีประมาณ 7,332 
ตารางกิโลเมตร) ลักษณะเปนรูปยาวเรียงทอดไปตามลําน้ําโขง ซ่ึงเปนเสนก้ันเขตแดนกับประเทศลาว มีความยาว
ท้ังสิ้น 195 กิโลเมตร ความกวางของพ้ืนท่ีท่ีทอดขนานไปตาม ลําน้ําโขงโดยเฉลี่ย 20 - 25 กิโลเมตร หางจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินสาย 2 (มิตรภาพ) ประมาณ 615 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับกําแพงนครเวียงจันทน เขตเมืองหลวงของประเทศลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนแนว
พรมแดน 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอปากคาด และอําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศใต ติดตอกับอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร อําเภอเพ็ญ อําเภอสรางคอม อําเภอบานดุง อําเภอนายูง 

และอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอปากชม จังหวัดเลย[6] 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองคายมีลักษณะทอดยาวตามลําน้ําโขง จังหวัดหนองคายเปนจังหวัด
ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอาณาเขตติดกับกรุงเวียงจันทน ซ่ึงเปนเมืองหลวงของประเทศ
ลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนก้ันเขตแดน จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดชายแดนท่ีมีเอกลักษณพิเศษโดยมีพ้ืนท่ีทอด
ขนานยาวไปตามลําน้ําโขง ความกวางของพ้ืนท่ีทอดขนานไปตามลําน้ําโขงโดยเฉลี่ยประมาณ 20 – 25 กิโลเมตร 
ชวงท่ีกวางท่ีสุดอยูท่ีอําเภอเฝาไร และชวงท่ีแคบท่ีสุดอยูท่ีอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคายมีอําเภอท่ีอยูติดกับลําน้ํา
โขง 6 อําเภอ คือ อําเภอสังคม อําเภอทาบอ อําเภอศรีเชียงใหม อําเภอเมือง อําเภอโพนพิสัย และอําเภอรัตนวาป 
และมีอาณาเขตติดตอกับ ประเทศลาว คือ แขวงเวียงจันทน นครหลวงเวียงจันทน และแขวงบอลิคําไซ 

จังหวัดหนองคายมีจุดผานแดนไป ประเทศลาว รวม 6 จุด เปนจุดผานแดนถาวร 2 จุด และจุดผอนปรน 
4 จุด จุดผานแดนท่ีสําคัญและเปนสากล คือ ดานสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ซ่ึงรัฐบาลออสเตรเลีย-ไทย-ประเทศ
ลาว รวมมือกันสรางและเปนประตูไปสูอินโดจีน 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง แยกไดเปน 4 บริเวณ คือ 

พ้ืนท่ีคอนขางราบ ไดแก เขตอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอทาบอ และอําเภอศรีเชียงใหม ซ่ึงใชประโยชน
ในการทํานา และปลูกพืชบริเวณริมน้ําโขง 
พ้ืนท่ีเปนคลื่นลอนลาด กระจายอยูทุกอําเภอเปนหยอมๆ ซ่ึงสวนใหญเปนท่ีทํานาและปลูกพืชไร พืชสวนและปา
ธรรมชาติ  พ้ืนท่ีเปนคลื่นลอนชันและเปนเขาเปนปาธรรมชาติ เชน ปาไมเต็งรัง เบญจพรรณ พบในเขตอําเภอ
สังคม  สภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาท่ีมีความสูงชัน จากระดับน้ําทะเลตั้งแต 200 เมตร เปนบริเวณเทือกเขาตางๆ ทางทิศ
ตะวันตกในเขตอําเภอสังคม  เนื่องจากแมน้ําโขงไหลผานอําเภอตางๆ เกือบทุกอําเภอ จึงกอใหเกิดประโยชนใน
การเกษตรกรรม ราษฎรไดอาศัยแมน้ําโขงเปนแหลงน้ําท่ีใชเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะราษฎรท่ี
อาศัยอยูริมแมน้ําโขง จะไดรับประโยชนมากกวาราษฎรท่ีอยูลึกเขาไปจากแมน้ําโขง นอกจากนี้สํานักงานพลังงาน
แหงชาติไดจัดตั้งสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ในพ้ืนท่ี 9 อําเภอ รวมท้ังสิ้น 82 สถานี เพ่ือทําการสูบน้ําจากแมน้ําโขงและ
แหลงน้ําอ่ืน ๆ ข้ึนมาใชเพ่ือการเกษตรกรรม 

ลักษณะอากาศจัดอยูในจําพวกฝนแถบรอนและแหงแลง (ธ.ค. - ม.ค.) ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ําสุดในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 
เปนชวงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงข้ึนอยางรวดเร็วในเดือนมีนาคม และรอนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุม
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ตะวันออกเฉียงใต (มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยท่ัวไปจะลดลง และในเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศ
หนาวเย็น อุณหภูมิต่ําสุดรายปอยูท่ี 9.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดรายปอยูท่ี 40.60 องศาเซลเซียสเฉลี่ยราย
ปอยูท่ี 26.46 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนท้ังปอยูท่ี 1,843.6 มิลลิเมตรตอป 

การปกครองสวนภูมิภาค 

 
แผนท่ีการแบงเขตการปกครอง 

การปกครองแบงออกเปน 9 อําเภอ 62 ตําบล 678 หมูบาน มีรายชื่ออําเภอตามหมายเลขในแผนท่ีดังนี้ 

หมายเลข อําเภอ 
ประชากร 

(พ.ศ. 2560) 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 
ความหนาแนน 
(คน/ตร.กม.) 

รหัสไปรษณีย 

1 อําเภอเมืองหนองคาย  150,629 607.5 244.41 43000, *43100 

2 อําเภอทาบอ  83,072 355.3 233.45 43110 

3 อําเภอโพนพิสัย  98,846 642.7 152.61 43120 

4 อําเภอศรีเชียงใหม  30,901 198.0 154.98 43130 

5 อําเภอสังคม  25,294 449.7 55.09 43160 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_Nong_Khai_renumbered.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_Nong_Khai_renumbered.svg�
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หมายเลข อําเภอ 
ประชากร 

(พ.ศ. 2560) 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 
ความหนาแนน 
(คน/ตร.กม.) 

รหัสไปรษณีย 

6 อําเภอสระใคร  26,784 210.9 125.30 43100 

7 อําเภอเฝาไร  52,251 255.9 203.01 43120 

8 อําเภอรัตนวาป  38,768 204.007 189.20 43120 

9 อําเภอโพธิ์ตาก  15,341 102.5 149.29 43130 

รวม 521,886 3,027.280 124.5 
*43100 ปณ.หนองสองหอง 

 

 
กลุมชาติพันธุ 

เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีชายแดนติดตอกับประเทศลาวกวา 200.82 กิโลเมตร และเปนเมืองหนาดาน
ในการทําสงครามในสมัยกอน จึงทําใหมีการกวาดตอนอพยพผูคนจากท้ังฝงประเทศลาวและไทย (ในปจจุบัน) ขาม
ไปมา จึงทําใหมีกลุมคนหลายชาติพันธุในจังหวัดหนองคาย แตอยางไรก็ตามในบันทึกทางประวัติศาสตร ไดบงบอก
วามีกลุมคนท่ีอาศัยเปนเมืองอยูในบริเวณนี้อยูเดิม ไดแก เมืองพานพราว (อําเภอศรีเชียงใหม) และเมืองปากหวย
หลวง (อําเภอโพนพิสัย) ซ่ึงเปนหนึ่งในอาณาจักรลานชาง  การอพยพครั้งท่ีสําคัญ มีดังตอไปนี้ 
เจาพระยาจักรี (รัชกาลท่ี 1) ในสมัยกรุงธนบุรี ไดตีเมืองเวียงจันทน ตอมาใน พ.ศ. 2321 ไดกวาดตอนผูคนจาก
เวียงจันทน มาไวท่ีพานพราว ปะโค เวียงคุก  สมัยเจาอนุวงศ พ.ศ. 2369 มีการกวาดตอนผูคนในเขตหัวเมือง ไปไว
ท่ีเวียงจันทน พ.ศ. 2371 เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) รบชนะเจาอนุวงศ กวาดตอนผูคนกลับมาไวฝง
ไทยสมัยสงครามอินโดจีน พ.ศ. 2436 มีการอพยพมาอยูฝงไทยเกือบครึ่งเมือง โดยพระยาศรีสุรศักดิ์ เจาเมืองบ
ริคัณฑนิคม มาอยูบานหนองแกว (ปจจุบันคือ อําเภอรัตนวาป) และพระกุประดิษฐบดี เจาเมืองจันทบุรี อพยพมา
บานทาบอเกลือ (ปจจุบันคือ อําเภอทาบอ) ในปจจุบันกลุมคนท่ีอพยพมาอยูในเขตจังหวัดหนองคาย ไดมีการ
ปรับตัวและปรับเปลี่ยนเอกลักษณเฉพาะตัวใหกลมกลืนกับชาวพ้ืนเมืองท่ีต้ังถ่ินฐานอยูเดิมจนแทบไมเห็นความ
แตกตาง ท้ังการแตงกาย ท่ีอยูอาศัย ประเพณีตาง ๆ จะสังเกตไดเฉพาะสําเนียงของภาษาพูด ท่ียังคงเหลือเคาให
ทราบวา เดิมเปนชนเผาไหน ซ่ึงพอจําแนก ไดดังนี้ 
กลุมชาวไทอีสาน/ลาวอีสาน เนื่องจากเดิมเปนอาณาจักรลานชางจึงนับเปนกลุมลาวลานชางดวยแตถึงอยางไร 
หนาตา ผิวพรรณ สําเนียงการพูด ก็แตกตางจากชาวลาว จึงนาจะเรียกวาไทอีสาน ถือวาเปนกลุมชนท่ีมากท่ีสุดใน
จังหวัดหนองคาย  กลุมไทพวน มีถ่ินฐานเดิมจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว อาศัยอยูท่ีอําเภอศรี
เชียงใหม กลุมไทลื้อ/ไทดาน/ไทเหนือ เปนกลุมท่ีอพยพมาจากเมืองหลวงพระบางและอําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
ปจจุบันอยูท่ีอําเภอสังคมและอําเภอโพธิ์ตาก  กลุมคนญวน อพยพมาในสมัยสงครามอินโดจีน พรอมๆ กับเจาเมือง
จันทบุรี มาอยูท่ีอําเภอทาบอ  ตามประวัติศาสตรเดิม มีกลุมคนท่ีเปนชาติพันธุตางๆ อพยพมาท่ีจังหวัดหนองคาย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
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มากกวานี้ แตปจจุบัน ไมสามารถหาหลักฐาน หรือ สิ่งบอกเหตุวาเปนชนกลุมนั้นๆ หรือไม เนื่องจากมีการ
กลมกลืนกันเปนไทอีสาน เกือบหมดแลว และมีบางสวนท่ีเปนกลุมคนท่ีอพยพมาจากจังหวัดอ่ืนๆ มาตั้งถ่ินฐานใน
อําเภอรัตนวาป และอําเภอโพนพิสัย ซ่ึงเรียกวา ไทครัว เพราะในหมูบานหนึ่งๆ จะมาจากหลากหลายจังหวัดและ
ไมสามารถสืบสานชาติพันธุไดและปจจุบันก็กลมกลืนกับชาวบานท่ีอาศัยอยูเดิมเกือบหมดแลว 
 
 
การศึกษา 

จังหวัดหนองคาย มีสถาบันการศึกษาหลายแหง โดยแบงเปนระดับประถมศึกษา ท้ังหมด 2 เขต และ
มัธยมศึกษาอีก 1 เขต ซ่ึงครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดหนองคายท้ังหมด 31 แหง นอกจากนี้ยังมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคายอีก 1 แหง 
สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาท้ังรัฐและเอกชน ปจจุบันอยูในกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรรมการการ
อาชีวศึกษาท้ังหมด สวนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีสําคัญ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย
หนองคาย, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1, มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
สาธารณสุข 

โรงพยาบาลท่ัวไป 

โรงพยาบาลหนองคาย 
โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลหนองคาย 2 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ 
โรงพยาบาลโพนพิสัย 
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม 
โรงพยาบาลสระใคร 
โรงพยาบาลสังคม 
โรงพยาบาลโพธิ์ตาก 
โรงพยาบาลเฝาไร 
โรงพยาบาลรัตนวาป 

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลรวมแพทย อําเภอเมืองหนองคาย 
โรงพยาบาลหนองคาย - วัฒนา อําเภอเมืองหนองคาย 
โรงพยาบาลพิสัยเวช อําเภอโพนพิสัย 
เกษตรกรรม 

ประชากรโดยสวนมากจะประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน ทํานา ทําสวน ทําไร ใชประโยชนท่ีดินสวน
ใหญเพ่ือการเกษตร คิดเปนรอยละ 57.29 ของพ้ืนท่ีจังหวัด หรือ 2,625,441 ไร ซ่ึงพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก 
ขาว (นาป) และยางพารา  นอกจากนั้น ยังมีการเลี้ยงปศุสัตวและการทําประมง โดยปศุสัตวท่ีมีมูลคาผลผลิตมาก
ท่ีสุด คือ ไกไข สุกร โคพ้ืนเมือง เปดไข ไกเนื้อ กระบือ เปดเนื้อ และโคพันธุ สวนดานการประมงนั้น มีท้ังการเลี้ยง
สัตวน้ําในบอดิน บอซีเมนต กระชัง การจับสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ การจับสัตวน้ําในแมน้ําโขง และการจับ
สัตวน้ําในแหลงน้ําอ่ืนๆ 
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อุตสาหกรรม 

ทางดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของจังหวัดหนองคาย คือ โรงสีขาว อุตสาหกรรมยางพารา 
และอุตสาหกรรมแปรูปไม นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คือ อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษและบดยอยพลาสติก 
ซอมรถยนต ทําน้ําแข็งกอนเล็ก หองเย็นทําวงกบประตูหนาตาง และเครื่องเรือนเครื่องใชจากไม และในอนาคต 
จังหวัดหนองคายยังไดถูกใหพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะท่ี 2 ซ่ึงจะทําใหภาคอุตสาหกรรมนั้น
เจริญเติบโตมากข้ึน 
ทางถนน 

รถยนต  จากกรุงเทพมหานคร ใชถนนพหลโยธินจนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 107 แลว

แยกขวาเขาถนนมิตรภาพ ผานจังหวัดนครราชสีมา} จังหวัดขอนแกน และจังหวัดอุดรธานี จนไปถึงจังหวัด
หนองคาย 
รถโดยสารประจําทาง  สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดหนองคาย มีบริการรถโดยสารประจําทางท้ังรถโดยสาร

ธรรมดาและปรับอากาศ ท้ังรถท่ีมาจากกรุงเทพฯ และจากหนองคายไปยังจังหวัดตางๆ ผูใหบริการรถโดยสารท่ี
สําคัญ อาทิ ชาญทัวร, แอรอุดร, เชิดชัยทัวร, 407 พัฒนา, บุษราคัมทัวร, รุงประเสริฐทัวร, ชัยภูมิจงเจริญขนสง 
และนครชัยแอร นอกจากนี้ บริษัท ขนสง จํากัด ยังใหบริการรถโดยสารระหวางประเทศอยูสองเสนทาง ดังนี้ 
สายท่ี 1 หนองคาย - เวียงจันทน 
สายท่ี 9 อุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง 
ในปจจุบัน จังหวัดหนองคายมีสถานีขนสงผูโดยสารท้ังหมด 2 แหง ไดแก 
สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองหนองคาย ตั้งอยูท่ีถนนประจักษศิลปาคม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองหนองคาย 
สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลตําบลโพนพิสัย ตั้งอยูท่ีถนนภิรมยาราม ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย 
การขนสงในตัวจังหวัดหนองคาย ประกอบไปดวย รถสองแถวกับรถสามลอเครื่อง (รถเหมา) ซ่ึงคิดคาโดยสารตาม
ระยะทาง และแท็กซ่ี ซ่ึงคิดคาโดยสารตามระยะทางบนมิเตอร 
ทางราง  การรถไฟแหงประเทศไทยใหบริการขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ มายังสถานีรถไฟหนองคายทุกวัน โดย

ขบวนรถไฟท่ีมีศักยสูงท่ีสุดคือรถดวนพิเศษอีสานมรรคา ซ่ึงเปนรถไฟกลางคืนท่ีใหบริการมาต้ังแตเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
ทางอากาศ  จังหวัดหนองคายไมมีทาอากาศยาน โดยทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานีเปนทาอากาศยานท่ีอยูใกล

กับตัวจังหวัดท่ีสุด หางจากตัวจังหวัดหนองคายเปนระยะทาง 51 กิโลเมตร 
วัฒนธรรม  ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนคนไทยท่ัวไปในภาคอีสาน คือ 

ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เปนแนวทางการดํารงชีวิตซ่ึงทําใหแดนอีสานอยูกันดวยความผาสุก รมเย็นตลอดมา โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกับปฮีดสิบสอง ดังนี้ เดือนอายบุญเขากรรม เดือนยี่บุญคูณลาน เดือนสามบุญขาวจี่ เดือนสี่บุญ
พระเวส เดือนหาบุญสรงน้ําหรือบุญตรุษสงกรานต เดือนหกบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดบุญชําฮะ เดือนแปดบุญเขาพรรษา 
เดือนเกาบุญขาวประดับดิน เดือนสิบบุญขาวสาก เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา และเดือนสิบสองบุญกฐิน 
เทศกาลและงานประเพณีท่ีสําคัญ ไดแก 

ประเพณีสงกรานต จัดข้ึนท่ีวัดโพธิ์ชัย ในวันท่ี 13 เมษายนของทุกป 
งานนมัสการหลวงพอพระเจาองคตื้อ จัดข้ึนท่ีวัดศรีชมภูองคตื้อ อําเภอทาบอ ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 4 
งานอนุสาวรียปราบฮอ จัดประมาณเดือนมีนาคมของทุกป ท่ีบริเวณอนุสาวรียปราบฮอ 
ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดข้ึนในวันเพ็ญเดือน 6 (พฤษภาคม) และวันเพ็ญเดือน 7 (มิถุนายน) ของทุกป 
งานแหเทียนเขาพรรษา จัดข้ึนกอนวันเขาพรรษา หรือวันอาสาฬบูชา ของทุกป 
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ประเพณีแขงเรือ จัดข้ึนกอนวันออกพรรษา โดยมีการแขงเรือยาวในลําน้ําโขง ประชาชนไดจัดเรือแขงจาก
อําเภอตาง ๆ และบางปก็มีเรือจากประเทศลาวมารวมการแขงขันดวย 

ประเพณีแหปราสาทผึ้ง จัดใหมีข้ึนควบคูกันกับงานแขงเรือ เพ่ือนมัสการพระธาตุหลาหนอง 
วันออกพรรษา เปนวันทําบุญประจําของทองถ่ิน โดยมีการตักบาตรเทโวภายในเขตอําเภอเมือง 
ประเพณีลอยเรือไฟบูชาพญานาค จัดข้ึนในคืนวันเพ็ญ เดือน 11 หรือแรม 1 คํ่า เดือน 11 ของทุกป ณ 

บริเวณริมฝงแมน้ําโขงใกลวัดสิริมหากัจจายน (วัดธาตุ) 
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ประวัตินักกีฬาอาวุโส 

 

1.ประวัติสวนตัว 

 ช่ือ – นามสกุล นายโชคชัย   ปาณศร ี

 เกิดวันท่ี  

 อายุ  

 ท่ีอยู  

 

2.ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.  

 พ.ศ.  

 พ.ศ.  

 พ.ศ.  

 พ.ศ.  

3.ประวัติดานกีฬา/ผลงาน 

 พ.ศ. รางวัล 

 พ.ศ. รางวัล 

4.ประวัติดานการทํางาน 

 พ.ศ.  

 พ.ศ.  

 พ.ศ.  

 พ.ศ.  

 ปจจุบัน  
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กําหนดการพิธีเปดการแขงขัน“กีฬา กศน. ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games” 

วันท่ี  24 - 25 ธันวาคม 2562 

ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย 

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

เวลา 15.00 น. -  ตั้งขบวนบริเวณหนาลานพญานาคจังหวัดหนองคาย 
เวลา 15.20 น. -  เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากหนาลานพญานาคจังหวัดหนองคาย 
เวลา 17.00 น. -  ประธานในพิธเีปด (นายนรา  เหลาวิชยา  รองเลขาธิการ กศน.) 
 พรอมดวยคณะผูติดตาม (ผูบริหาร สนง.กศน.จังหวัด 5 จังหวัด)  
 เดินทางถึงสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
 - พิธีกรสั่งเคารพประธาน ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ 
 -  คณะกรรมการจัดการแขงขันมอบสูจิบัตรการแขงขันใหประธานในพิธี 
เวลา 17.30 น. -  พิธีกรนําเขาสูพิธีการและขบวนพาเหรดของแตละจังหวัดเริ่มเดินเขาสูสนามผานหนา

ประธาน เคารพประธาน (แถวในดานประธานเดินตามปกติแขนแนบลําตัว แถวนอกนั้น
แขนแนบลําตัว สะบัดหนาเขาหาประธาน ผูถือธงใหลดธงลง เม่ือเดินผานหนาประธาน
แลวใหเดินสวนสนามตามปกติ) ตามแผนผังแนบทาย 

เวลา 17.40 น. -  พิธีกรประกาศ “นักกีฬาท้ังหมดตรง ซายหัน เคารพธงชาติ” ดนตรีบรรเลงเพลงชาติ
เจาหนาท่ีเชิญธงชาติข้ึนสูยอดเสา 

 -  พิธีกรเชิญประธานในพิธี และประธานจัดการแขงขัน พรอมคณะกรรมการจัดการ
แขงขันเขาประจําแทนรับรายงาน และกลาวรายงาน 

 -  ประธานจัดการแขงขัน กลาวรายงานตอประธานในพิธี 
 -  ประธานในพิธีกลาวเปดการแขงขันและใหโอวาท  ยิงปน 1 นัด จุดพลุ 3 ลูก  
 จุดตะไล 5 ดอก และปลอยแพรลูกโปง ตามลําดับ 
 - ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ 
 -  พิธีกรสั่งนักกีฬาเคารพธง “กีฬา กศน. ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games” 
 -  ดนตรีบรรเลงเพลงกราวกีฬา เจาหนาท่ีเชิญธงกีฬา “ภูธานี เกมส” หนวยกีฬาละ 1 

ผืนข้ึนสูยอดเสา 
 -  ประธานในพิธีและประธานจัดการแขงขัน พรอมคณะกรรมการจัดการแขงขันเดินออก

จากแทนกลับท่ีนั่ง 
 -  พิธีกรอานประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง (นายอาทิตย  โสดา  นักทวิกีฬา (วิ่ง 2 กม.  

ปนจักรยาน 8 กม. วิ่งเขาเสนชัย 1 กม.)  
เหรียญทองซีเกมส ครั้งท่ี 30 ณ ประเทศฟลิปปนส   

 -  นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเขาสูสนาม เพ่ือนําไปใหประธานจุดไฟคบเพลิง และนักกีฬานําคบ
เพลิงไปจุดท่ีกระถางไฟกีฬาตอไป 

 -  นักกีฬาอาวุโส (นายโชคชัย   ปาณศรี อดีต ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย)  
 ยืนประจําแทนกลาวรายงานและผูเชิญธงแตละจังหวัดเชิญธงไปยืนเปนครึ่งวงกลม  
 หลังแทนกลาวรายงานของนักกีฬาอาวุโส 

 -  พิธีกรอานประวัตินักกีฬาอาวุโส และนักกีฬาอาวุโสกลาวนําคําปฏิญาณตน 
 -  นักกีฬาอาวุโสและผูเชิญธงกลับประจําท่ี 
 -  พิธีกรกลาวขอบคุณประธานในพิธี ทานผูใหญและแขกผูมีเกียรติและกลาวสดุดี 
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 -  วงดุริยางคบรรเลงเพลงกราวกีฬานํานักกีฬา ขบวนพาเหรดเดินออกจากสนามผาน
หนาประธานทําความเคารพประธาน 

 - พิธีกรนําเขาการแสดงพิธีเปด (การแสดงของ กศน.จังหวัดบึงกาฬ  15 นาที)  
 -  เสร็จสิ้นพิธีเปดการแขงขัน“กีฬา กศน. ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games” 
 -  พิธีกรประกาศ “นักกีฬาท้ังหมดตรง ซายหัน เคารพธงชาติ” ดนตรีบรรเลงเพลงชาติ

เจาหนาท่ีเชิญธงชาติข้ึนสูยอดเสา 
 -  พิธีกรนําเขาสูงานสปอรตไนท (ชุดการแสดงโปงลาง ของ กศน.จังหวัดอุดรธานี)  
เวลา 20.00 น.  -  เสร็จสิ้นงานสปอรตไนท 
 
   
   
    

หมายเหตุ  ขณะสวนสนามใหใชวงดุริยางคของโรงเรียนปทุมเทพ (ดุริยางค 1) นอกนั้นเม่ือเขาสูสนาม 

 ใหหยุดการบรรเลง แตยังคงเดินเขาสูสนามตามปกติ 
 

  พิธีกร  1. นายสมัย   แสงใส   ผอ.กศน.อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

   2.นางนิรมล   หนองเหล็ก  ผอ.กศน.อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
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กําหนดการพิธีปดการแขงขัน “กีฬา กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games” 

 ในวันพุธที่  25  ธันวาคม  2562  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย 

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

เวลา  14.30 น. -   พิธีปดการแขงขัน 
 -  ขบวนนักกีฬาตั้งขบวนตามจุดท่ีกําหนด 
 - พิธีกรเชิญประธานในพิธีปด (นายก อบจ.หนองคาย) ยืนท่ีแทนรับกลาวรายงาน 
 - ประธานจัดการแขงขันกลาวรายงานผลการแขงขันและเชิญประธานในพิธีมอบถวยรางวัล 
  -  ฟุตบอล 
  -  วอลเลยบอล 
  -  กรีฑา 
  -  กองเชียร 
  -  คะแนนรวมกีฬาทุกประเภท 
 -  ประธานในพิธกีลาวปดการแขงขัน “กีฬา กศน. ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games” 
  และใหโอวาท  
 -  พิธีกรประกาศ “นักกีฬาท้ังหมดตรง ซายหัน เคารพธงชาติ”  ดนตรีบรรเลงเพลงชาติ 
 -  เจาหนาท่ีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา 
 -  พิธีกรประกาศ “นักกีฬาท้ังหมดเคารพธงกีฬา” ดนตรีบรรเลงเพลงกราวกีฬา  
     -  เจาหนาท่ีเชิญธงกีฬาประจําจังหวัดลงจากยอดเสา 
 -  พิธีกรนําเขาสูพิธีการมอบธงการแขงขันฯใหเจาภาพครั้งตอไป 

-  ขบวนเจาหนาท่ีและนักกีฬาเจาภาพครั้งท่ี 5 เขาสูสนาม ตามลําดับ 
  - ธงกีฬากลุมภูธานีเกมส 
  - ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 
  - ธงสีประจําจังหวัดหนองคาย 
  - ขบวนผูบริหาร กศน.หนองคาย 

-  ขบวนสงมอบธงการแขงขัน เขาสูแทนพิธี 
-  พิธีการรับธงการแขงขันใหเจาภาพครั้งตอไป 

 -  ขบวนเจาหนาท่ีและนักกีฬาเจาภาพครั้งตอไป เขาสูสนาม ตามลําดับ 
  - ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย 
  - ธงสีประจําจังหวัดเลย 
  - ขบวนผูบริหาร กศน.เลย 

-  ประธานจัดการแขงขันครั้งท่ี 5 มอบธงการแขงขันใหกับ ผอ.สํานักงาน  กศน.จังหวัดเลย 
เจาภาพครั้งตอไป 
-  พิธีกรประกาศ  ใหนักกีฬา เจาหนาท่ี ผูท่ีเก่ียวของยืน  ดนตรีบรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุม 

 -   พิธีกรประกาศ ใหนักกีฬา กองเชียร หันหนาไปทางพระบรมราชวัง ดนตรีบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีเม่ือเพลงจบ เปลงเสียง “ไชโย” 3 ครั้ง   

 -  พิธีการดับไฟในกระถางคบเพลิง 
  -  พิธีกรกลาวขอบคุณประธาน แขกผูมีเกียรติ เจาหนาท่ี นักกีฬา ผูสนับสนุน  

และพบกันใหมท่ีจังหวัดเลย 
.................................................................................................. 



19 
 

 

 

โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

ฟุตบอล   ประเภท ครูชาย 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูที ่ เวลา คูแขงขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 หนองบัวลําภู พบ เลย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามฟุตบอล 1 

24/12/62 

2 10.30 – 12.30 อุดรธานี พบ หนองคาย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามฟุตบอล 1 

24/12/62 

3 12.30 – 14.30 ผูชนะคูท่ี 1 พบ บึงกาฬ กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามฟุตบอล 1 

24/12/62 

4 09.00 – 11.00 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 2 พบ ผูแพคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามฟุตบอล 1 

25/12/62 

5 11.00 – 13.00  
คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามฟุตบอล 1 

25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

ฟุตบอล   ประเภท นักศึกษาชาย 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูที ่ เวลา คูแขงขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 อุดรธานี พบ เลย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามฟุตบอล 2 

24/12/62 

2 10.30 – 12.30 หนองคาย พบ บึงกาฬ กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามฟุตบอล 2 

24/12/62 

3 12.30 – 14.30 ผูชนะคูท่ี 1 พบ หนองบัวลําภู กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามฟุตบอล 2 

24/12/62 

4 09.00 – 11.00 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 2 พบ ผูแพคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามฟุตบอล 2 

25/12/62 

5 11.00 – 13.00 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามฟุตบอล 2 

25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

เซปกตะกรอ   ประเภท ครู/นักศึกษา  ชาย 

วันที่ 24 – 25 ธันวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูท่ี เวลา คูแขงขัน ประเภท สนาม วันท่ี 

1 08.30 – 09.30 เลย พบ บึงกาฬ นักศึกษา สนามเซปกตะกรอ 1 24/12/62 

2 09.30 – 10.30 หนองคาย พบ อุดรธานี คร ู สนามเซปกตะกรอ 1 24/12/62 

3 10.30 – 11.30 หนองคาย พบ อุดรธานี นักศึกษา สนามเซปกตะกรอ 1 24/12/62 

4 11.30 – 12.30 บึงกาฬ พบ หนองบัวลําภู คร ู สนามเซปกตะกรอ 1 25/12/62 

5 13.00 – 14.00 ผูชนะคูท่ี 1 พบ หนองบัวลําภู นักศึกษา สนามเซปกตะกรอ 1 25/12/62 

6 14.00 – 15.00 ผูชนะคูท่ี 2 พบ เลย คร ู สนามเซปกตะกรอ 1 25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

เซปกตะกรอ   ประเภท ครู/นักศึกษา  ชาย 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูท่ี เวลา คูแขงขัน ประเภท สนาม วันท่ี 

1 08.30 – 09.30 คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 3 พบ ผูแพคูท่ี 5 
นักศึกษา สนามเซปกตะกรอ 1 25/12/62 

2 09.30 – 10.30 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 4 พบ ผูแพคูท่ี 6 
คร ู สนามเซปกตะกรอ 1 

25/12/62 

3 10.30 – 11.30 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 3 พบ ผูชนะคูท่ี 5 
นักศึกษา สนามเซปกตะกรอ 1 

25/12/62 

4 11.30 – 12.30 
คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 4 พบ ผูชนะคูท่ี 6 
คร ู สนามเซปกตะกรอ 1 25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

เซปกตะกรอ   ประเภท ครู/นักศึกษา  หญิง 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูท่ี เวลา คูแขงขัน  สนาม วันท่ี 

1 08.30 – 09.30 อุดรธานี พบ บึงกาฬ นักศึกษา สนามเซปกตะกรอ 2 24/12/62 

2 09.30 – 10.30 เลย พบ หนองคาย คร ู สนามเซปกตะกรอ 2 24/12/62 

3 10.30 – 11.30 เลย พบ หนองบัวลําภู นักศึกษา สนามเซปกตะกรอ 2 24/12/62 

4 11.30 – 12.30 บึงกาฬ พบ หนองบัวลําภู คร ู สนามเซปกตะกรอ 2 24/12/62 

5 13.00 – 14.00 ผูชนะคูท่ี 1 พบ หนองคาย นักศึกษา สนามเซปกตะกรอ 2 24/12/62 

6 14.00 – 15.00 ผูชนะคูท่ี 2 พบ อุดรธานี คร ู สนามเซปกตะกรอ 2 24/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

เซปกตะกรอ   ประเภท ครู/นักศึกษา  หญิง 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูท่ี เวลา คูแขงขัน ประเภท สนาม วันท่ี 

1 08.30 – 09.30 คูชิงชนะเลิศ 

ผูแพคูท่ี 3 พบ ผูแพคูท่ี 5 

นักศึกษา 
สนามเซปกตะกรอ 2 25/12/62 

2 09.30 – 10.30 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 4 พบ ผูแพคูท่ี 6 

คร ู
สนามเซปกตะกรอ 2 

25/12/62 

3 10.30 – 11.30 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 3 พบ ผูชนะคูท่ี 5 

นักศึกษา 
สนามเซปกตะกรอ 2 

25/12/62 

4 11.30 – 12.30 
คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 4 พบ ผูชนะคูท่ี 6 

คร ู
สนามเซปกตะกรอ 2 25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 
 

โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

วอลเลยบอล   ประเภท ครูชาย 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูที ่ เวลา คูแขงขัน สนาม วันที่ 

1 09.30 – 11.00 เลย พบ หนองบัวลําภู กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 1 

24/12/62 

2 12.30 – 14.00 หนองคาย พบ อุดรธานี กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 1 

24/12/62 

3 15.30 – 17.00 ผูชนะคูท่ี 1 พบ บึงกาฬ กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 1 

24/12/62 

4 12.00 – 14.00 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 2 พบ ผูแพคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 1 

25/12/62 

5 10.00 -12.00 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 1 

25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

วอลเลยบอล   ประเภท ครูหญิง 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูที ่ เวลา คูแขงขัน สนาม วันที่ 

1 09.30 – 11.00 หนองบัวลําภู พบ บึงกาฬ กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 2 

24/12/62 

2 12.30 – 14.00 อุดรธานี พบ หนองคาย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 2 

24/12/62 

3 15.30 – 17.00 ผูชนะคูท่ี 1 พบ เลย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 2 

24/12/62 

4 12.00 – 14.00 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 2 พบ ผูแพคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 2 

25/12/62 

5 10.00 -12.00 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 2 

25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

วอลเลยบอล   ประเภท นักศึกษาชาย 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูที ่ เวลา คูแขงขัน สนาม วันที่ 

1 08.00 – 09.30 หนองบัวลําภู พบ เลย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 1 

24/12/62 

2 11.00 – 12.30 อุดรธานี พบ หนองคาย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 1 

24/12/62 

3 14.00 – 15.30 ผูชนะคูท่ี 1 พบ บึงกาฬ กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 1 

24/12/62 

4 08.00 – 10.00 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 2 พบ ผูแพคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 1 

25/12/62 

5 10.00 – 12.00 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 1 

25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

วอลเลยบอล   ประเภท นักศึกษาหญิง 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูที ่ เวลา คูแขงขัน สนาม วันที่ 

1 08.00 – 09.30 หนองคาย พบ หนองบัวลําภ ู กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 2 

24/12/62 

2 11.00 – 12.30 อุดรธานี พบ เลย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 2 

24/12/62 

3 14.00 – 15.30 ผูชนะคูท่ี 1 พบ บึงกาฬ กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 2 

24/12/62 

4 08.00 – 10.00 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 2 พบ ผูแพคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 2 

25/12/62 

5 10.00 – 12.00 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามวอลเลยบอล 2 

25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 
 
 

โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

เปตอง   ประเภท ครูชาย 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูที ่ เวลา คูแขงขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 อุดรธานี พบ หนองคาย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 1 

24/12/62 

2 10.30 – 12.30 เลย พบ หนองบัวลําภู กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 1 

24/12/62 

3 13.00 – 15.00 ผูชนะคูท่ี 1 พบ บึงกาฬ กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 1 

24/12/62 

4 08.30 – 10.30 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 2 พบ ผูแพคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 1 

25/12/62 

5 10.30 – 12.30 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 1 

25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

เปตอง   ประเภท ครูหญงิ 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูที ่ เวลา คูแขงขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 หนองบัวลําภู พบ หนองคาย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 2 

24/12/62 

2 10.30 – 12.30 เลย พบ อุดรธานี กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 2 

24/12/62 

3 13.00 – 15.00 ผูชนะคูท่ี 1 พบ บึงกาฬ กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 2 

24/12/62 

4 08.30 – 10.30 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 2 พบ ผูแพคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 2 

25/12/62 

5 10.30 – 12.30 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 2 

25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

เปตอง   ประเภท นกัศึกษาชาย 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูที ่ เวลา คูแขงขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 บึงกาฬ พบ หนองบัวลําภู กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 3 

24/12/62 

2 10.30 – 12.30 อุดรธานี พบ หนองคาย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 3 

24/12/62 

3 13.00 – 15.00 ผูชนะคูท่ี 1 พบ เลย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 3 

24/12/62 

4 08.30 – 10.30 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 2 พบ ผูแพคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 3 

25/12/62 

5 10.30 – 12.30 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 3 

25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

เปตอง   ประเภท นกัศึกษาหญิง 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูที ่ เวลา คูแขงขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 เลย พบ บึงกาฬ กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 4 

24/12/62 

2 10.30 – 12.30 อุดรธานี พบ หนองบัวลําภู กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 4 

24/12/62 

3 13.00 – 15.00 ผูชนะคูท่ี 1 พบ หนองคาย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 4 

24/12/62 

4 08.30 – 10.30 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 2 พบ ผูแพคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 4 

25/12/62 

5 10.30 – 12.30 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 4 

25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส” 2563  

เปตอง   ประเภท นกัศึกษาผสม (พิการ) 

วันที่ 24 - 25 ธนัวาคม  2562 

ณ จังหวัดหนองคาย 

 

คูที ่ เวลา คูแขงขัน สนาม วันที่ 

1 08.30 – 10.30 เลย พบ หนองคาย กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 5 

24/12/62 

2 10.30 – 12.30 อุดรธานี พบ บึงกาฬ กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 5 

24/12/62 

3 13.00 – 15.00 ผูชนะคูท่ี 1 พบ หนองบัวลําภู กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 5 

24/12/62 

4 08.30 – 10.30 
คูชิงท่ี 3 

ผูแพคูท่ี 2 พบ ผูแพคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 5 

25/12/62 

5 10.30 – 12.30 คูชิงชนะเลิศ 

ผูชนะคูท่ี 2 พบ ผูชนะคูท่ี 3 

กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
สนามเปตอง 5 

25/12/62 

 

 

*  หมายเหต ุ แขงแบบแพคัดออก 

ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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ประเภทกรีฑา  
 
ลําดับ รายการแขงขัน รุน/ประเภท เวลารายงานตัว เวลาแขงขัน 

1 ว่ิง 1,500 เมตร ชาย นักศึกษา   
2. ว่ิง 1,500 เมตร หญิง นักศึกษา   
3 ว่ิง 800 เมตร ชาย นักศึกษา   
4 ว่ิง 800 เมตร ชาย ครู   
5 ว่ิง 800 เมตร หญิง นักศึกษา   
6 ว่ิง 800 เมตร หญิง ครู   
7 ว่ิง 400 เมตร ชาย นักศึกษา   
8 ว่ิง 400 เมตร ชาย ครู   
9 ว่ิง 400 เมตร หญิง นักศึกษา   

10 ว่ิง 400 เมตร หญิง ครู   
11 ว่ิง 200 เมตร ชาย นักศึกษา   
12 ว่ิง 200 เมตร ชาย ครู   
13 ว่ิง 200 เมตร หญิง นักศึกษา   
14 ว่ิง 200 เมตร หญิง ครู   
15 ว่ิง 100 เมตร ชาย นักศึกษา   
16 ว่ิง 100 เมตร ชาย ครู   
17 ว่ิง 100 เมตร หญิง นักศึกษา   
18 ว่ิง 100 เมตร หญิง ครู   
19 ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย นักศึกษา   
20 ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ครู   
21 ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร หญิง นักศึกษา   
22 ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ครู   
23 ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร ชาย นักศึกษา   
24 ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร ชาย ครู   
25 ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร หญิง นักศึกษา   
26 ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร หญิง ครู   

     
 

*  หมายเหต ุ ตารางการแขงขันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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ตารางโปรแกรมการแขงขัน  กีฬา - กรีฑา  

วันท่ี 24 ธันวาคม  2562  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย  

 

 

 

* หมายเหตุ  เวลาในการแขงขันสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

รายการท่ี เวลาแขงขัน รายการ เพศ ประเภท รอบแขงขัน หมายเหตุ 
101 08.00 วิ่ง 800 เมตร ชาย คร ู ชิงชนะเลิศ  
102 08.10 วิ่ง 800 เมตร หญิง คร ู ชิงชนะเลิศ  
103 08.20 วิ่ง 200 เมตร ชาย คร ู คัดเลือก  
104 08.25 วิ่ง 200 เมตร ชาย คร ู คัดเลือก  
105 08.30 วิ่ง 200 เมตร หญิง คร ู คัดเลือก  
106 08.35 วิ่ง 200 เมตร หญิง คร ู คัดเลือก  
107 09.00 วิ่ง 400 เมตร ชาย คร ู คัดเลือก  
108 09.05 วิ่ง 400 เมตร ชาย คร ู คัดเลือก  
109 09.10 วิ่ง 400 เมตร หญิง คร ู คัดเลือก  
110 09.15 วิ่ง 400 เมตร หญิง คร ู คัดเลือก  
111 09.30 วิ่ง 100 เมตร ชาย คร ู คัดเลือก  
112 09.35 วิ่ง 100 เมตร ชาย คร ู คัดเลือก  
113 09.40 วิ่ง 100 เมตร หญิง คร ู คัดเลือก  
114 09.45 วิ่ง 100 เมตร หญิง คร ู คัดเลือก  
115 10.30 วิ่ง 4x400 เมตร ชาย คร ู ชิงชนะเลิศ  
116 10.40 วิ่ง 4x400 เมตร หญิง คร ู ชิงชนะเลิศ  
117 10.50 วิ่ง 4x100 เมตร ชาย คร ู ชิงชนะเลิศ  
118 10.55 วิ่ง 4x100 เมตร หญิง คร ู ชิงชนะเลิศ  
119 14.00 วิ่ง 200 เมตร ชาย คร ู ชิงชนะเลิศ  
120 14.05 วิ่ง 200 เมตร หญิง คร ู ชิงชนะเลิศ  
121 14.10 วิ่ง 400 เมตร ชาย คร ู ชิงชนะเลิศ  
122 14.15 วิ่ง 400 เมตร หญิง คร ู ชิงชนะเลิศ  
123 14.20 วิ่ง 100 เมตร ชาย คร ู ชิงชนะเลิศ  
124 14.25 วิ่ง 100 เมตร หญิง คร ู ชิงชนะเลิศ  
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ตารางโปรแกรมการแขงขัน  กีฬา - กรีฑา  

วันท่ี 25 ธันวาคม  2562  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย  

 

 

* หมายเหตุ  เวลาในการแขงขันสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 
 

รายการท่ี เวลาแขงขัน รายการ เพศ ประเภท รอบแขงขัน หมายเหตุ 
201 08.00 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย,หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
202 08.20 วิ่ง 200 เมตร ชาย นักศึกษา คัดเลือก  
203 08.25 วิ่ง 200 เมตร ชาย นักศึกษา คัดเลือก  
204 08.30 วิ่ง 200 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือก  
205 08.35 วิ่ง 200 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือก  
206 09.00 วิ่ง 400 เมตร ชาย นักศึกษา คัดเลือก  
207 09.05 วิ่ง 400 เมตร ชาย นักศึกษา คัดเลือก  
208 09.10 วิ่ง 400 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือก  
209 09.15 วิ่ง 400 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือก  
210 09.30 วิ่ง 100 เมตร ชาย นักศึกษา คัดเลือก  
211 09.35 วิ่ง 100 เมตร ชาย นักศึกษา คัดเลือก  
212 09.40 วิ่ง 100 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือก  
213 09.45 วิ่ง 100 เมตร หญิง นักศึกษา คัดเลือก  
214 10.30 วิ่ง 4x400 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
215 10.40 วิ่ง 4x400 เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
216 10.50 วิ่ง 4x100 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
217 10.55 วิ่ง 4x100 เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
218 14.00 วิ่ง 200 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
219 14.05 วิ่ง 200 เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
220 14.10 วิ่ง 400 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
221 14.15 วิ่ง 400 เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
222 14.20 วิ่ง 100 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
223 14.25 วิ่ง 100 เมตร หญิง นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
224 15.00 วิ่ง 800 เมตร ชาย นักศึกษา ชิงชนะเลิศ  
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ระเบียบการแขงขัน “กีฬา  กศน. ภูธาน ีเกมส Phuthani ONIE Games” 

24 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

************************************ 
 ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ ใหมีการจัดการแขงขัน
“กีฬา  กศน. ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games”  ในวันท่ี 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดมีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพพลานามัยท่ีดี สรางนิสัยความมีน้ําใจเปน
นักกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และกําหนดจัดใหมีการจัดการแขงขันกีฬาสําหรับผูบริหาร ขาราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กศน. รวมท้ังเปนการเสริมสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทยและสรางภูมิคุมกันยาเสพติด   
 เพ่ือใหการแขงขันดําเนินไปดวยความเรียบรอยบริสุทธิ์  ยุติธรรม  จึงวางระเบียบการแขงขันไว ดังนี้ 
 ขอ 1. ระเบียบนี้  เรียกวา การแขงขัน“กีฬา กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games” 

ณ  จังหวัดหนองคาย  “ใชเฉพาะการดําเนินการแขงขัน “กีฬา กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games”
จังหวัดหนองคายเปนเจาภาพจัดการแขงขันเทานั้น 
 ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้  ตั้งแตวันประกาศใชเปนตนไป 

 ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

3.1 ครู หมายถึง ผูบริหาร/ครู ศรช./ครู ศศช./ครูอาสา/หัวหนา กศน. ตําบล/เจาหนาท่ีหองสมุด/
ครูผูสอนคนพิการ/ครูเด็กดอยโอกาส/บุคลากรท่ีเปนอัตราจางประจํา รับคาจางรายเดือนจาก
สํานักงาน กศน./ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ยกเวนครูประจํากลุม) 

3.2 นักเรียน หมายถึง นักศึกษา กศน. ท่ีลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ปการศึกษา 2/2562 และหลักสูตร ปวช. (ไมเปนนักศึกษา กศน. สายอาชีพและไมเปนนักศึกษา 
กศน. เทียบระดับ ) 

 ขอ 4. ประเภทกีฬา – กรีฑาท่ีจัดใหมีการแขงขัน 

  4.1  ฟุตบอลชาย   
  4.2 เซปกตะกรอชาย – หญิง   
  4.3 วอลเลยบอลชาย - หญิง  
  4.4  เปตองชาย – หญิง - ผูพิการ  
  4.5 กรีฑาชาย - หญิง  
 ขอ 5. เอกสารประกอบการสมัครแขงขัน 

  5.1 บัญชีรายชื่อใหผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด ลงนามรับรอง 
  5.2 สําเนาบัตรขาราชการ/บัตรนักศึกษา กศน. 
  5.3 นําบัตรขาราชการ/บัตรนักศึกษา กศน. มาแสดงในวันแขงขัน มิฉะนั้นหมดสิทธิลงแขงขัน 
 ขอ 6. การย่ืนหลักฐานการรับสมัคร 

  6.1 ใหสงเอกสารมาใหเจาภาพใหแลวเสร็จกอนวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 
  6.2 การประชุมผูจัดการ 
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 ขอ 7. วัน และสถานท่ีการแขงขัน  วันท่ี 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

  7.1 ฟุตบอล  จํานวน  2  สนาม   
   7.1.1  สนามฟุตบอล โรงเรียนในจังหวัดหนองคาย 
   7.1.2  สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
  7.2 เซปกตระกรอ    กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
  7.3 วอลเลยบอล กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
  7.4 เปตอง   กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
  7.5 กรีฑา  กีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
 ขอ 8. การรักษามารยาท 

   8.1 ผูควบคุมทีม  ผูฝกสอน และนักกีฬาตองยอมรับการตัดสินของกรรมการ ในการแขงขันครั้งนั้นๆ  
    ทุกกรณี 

8.2 ตลอดเวลาการแขงขันผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และนักกีฬาตองประพฤติตนใหสมกับเปนเจาหนาท่ี 
และนักกีฬาท่ีดีตองปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแขงขันเครงครัด 

8.3 ทีมใดไมมาทําการแขงขันตามกําหนด วัน เวลา ในกําหนดการแขงขันโดยไมแจงใหคณะกรรมการ
ทราบ  ถือวาหมดสิทธิ์ในการแขงขันครั้งนั้น 

8.4 ในการแขงขันนักกีฬาตองไปรายงานตัวตอเจาหนาท่ีจัดการแขงขันกอนเวลาเริ่มทําการแขงขันไม
นอยกวา  30  นาที 

8.5 การมาแขงขัน  นักกีฬาทีมใดหรือคนใดไมพรอมท่ีจะลงสนามแขงขัน และเลยกําหนดเวลา  เริ่ม
การแขงขันไปแลว 15 นาที ใหปรับเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น 

8.6 ในวันแขงขันนักกีฬาผูใด จะไมลงสนามแขงขัน และออกจากการแขงขันในขณะการแขงขันกําลัง
ดําเนินอยูถือเปนการผิดมารยาทนักกีฬาอยางรายแรงใหปรับทีมนั้นหรือคนนั้นเปนแพในการ
แขงขันครั้งนั้น 

 ขอ 9. การประทวง 

9.1การประทวงคุณสมบัตินักกีฬา ใหยืนประทวงเปนลายลักษณอักษรกอนลงสนามแขงขัน 
โดยผูควบคุมทีม  

9.2 คําประทวงตองมีขอความชัดเจน และมีพยานหลักฐานประกอบครบถวน ถาหากไม มี
พยานหลักฐานประกอบ จะไมรับคําประทวง 

9.3 การประทวงผลการแขงขันตองยืนประทวงภายใน  2  ชั่วโมง  นับต้ังแต การแขงขันครั้งนั้นได
สิ้นสุด 

9.4 การประทวงทุกกรณี จะไมมีผลยอนหลังในรอบท่ีผานมาแตจะมีผลกับทีมท่ีเขาแขงขันในรอบท่ีมี
การประทวงนั้น 
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 ขอ 10. ระเบียบการแขงขันฟุตบอลชาย   

 10.1 กําหนดการแขงขันในประเภทนักศึกษา กศน. และคร ู
 10.2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
 10.3 ใหสงนักกีฬาสมัครเขารวมแขงขันไดทีมละไมเกิน  18  คน  
 10.4 ใหมีเจาหนาท่ีได  5  คน 
  10.4.1 ผูจัดการทีม  1 คน 
 10.4.2 ผูชวยผูจัดการทีม  1 คน 
 10.4.3 ผูฝกสอน  1 คน 
 10.4.4 ผูชวยผูฝกสอน  1 คน 
 10.4.5 เจาหนาท่ีทีม  1 คน 
 10.5 คุณสมบัตินักกีฬา และการลงทําการแขงขัน   
   การเปลี่ยนตัวผูเลน  ตลอดเวลาการแขงขันใหเปลี่ยนตัวผูเลนไดไมเกิน 5 คน 
  10.6 กติกาการแขงขัน 
      ใชกติกาการแขงขันฟุตบอล  ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (ฟฟา) ซ่ึงทางสมาคม 
                          ฟุตบอลแหงประเทศไทยไดประกาศใชแลว 
  10.7 แตละทีมตองมีชุดการแขงขันอยางนอยทีมละ  1  ชุด  ถาท้ัง  2 ทีม มีชุดแขงขัน  
                        สีเหมือนกันใหทีมเยือนเปลี่ยนชุดแขงขัน  (ใหทีมชื่อหลังตามตารางกําหนดการ 
   แขงขันเปนผูเปลี่ยนชุดแขงขัน) 
  10.8 วิธีการจัดการแขงขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแขงขันแบบแพคัดออก   
   กําหนดเวลาการแขงขันแบงออกเปน 2  ครึ่งๆ ละ 45  นาที  พักระหวาง              
   ครึ่งไมเกิน  15 นาที  ถาเสมอกันใหเตะลูกโทษตัดสิน 
  10.9 การไดคะแนน 
   คะแนนการแขงขันใหถือเกณฑการใหคะแนนในแบบแพคัดออก 
  10.10 ทีมท่ีผิดระเบียบการแขงขัน และไมพรอมจะแขงขัน 

 10.10.1  ตองจัดทีมไปแขงขันตามโปรแกรมท่ีคณะกรรมการกําหนด ทีมใดท่ีไมมาแขงขัน
หรือมาถึงสนามแลว  เจตนาท่ีไมลงแขงขันหรือมีผูเลน แขงขันลงสนามไมครบ  7  คน 
ใหปรับทีมนั้นเปนแพ  หรือทีม  ไมพรอมท่ีจะลงสนามท้ังสองทีม  ใหปรับเปนแพท้ังคู 

 10.10.2 ทีมใดเจตนาผละออกจากการแขงขันในขณะกําลังดําเนินการอยู หรือเจตนาท่ีจะไม
ทําการแขงขันตอไปจนครบกําหนดเวลาการแขงขัน ขาดวินัย  และความเรียบรอยใน
การแขงขันหรือเลนรุนแรงเกิดเหตุ ถือวาทีมนั้นผิดมารยาทอยางรายแรง 

 10.10.3  ผูเลนแตละทีมตองติดหมายเลขประจําตัวดานหลังเสื้อ และดานหนา เสื้อดานซาย
ใหมองเห็นชัดเจน และตรงกับบัญชีรายชื่อนักกีฬาผูใดฝาฝนไมทีสิทธิ์ลงแขงขัน
เด็ดขาด  หากท้ังสองทีมเสื้อสีคลายกัน ใหชื่อทีมท่ีอยูดานหลังของคูโปรแกรมคูนั้น
เปนทีมท่ีเปลี่ยนใสเสื้อกลางของฝายจัดการแขงขัน หรือทีมจะจัดหามา  กรณีเสื้อ
กลางอาจจะใส หมายเลขไมตรงกับทะเบียนรายชื่อก็ได  แตจะตองแจงหมายเลขกับ
ฝายทะเบียนหรือผูตัดสินท่ี 4 ทราบเพ่ือลงบันทึกกอนลงทําการแขงขัน 

 10.10.4  แตละทีมตองสงรายชื่อนักกีฬากอนถึงเวลาแขงขันไมนอยกวา 15 นาที ลงลายมือ
ชื่อ และหมายเสื้อใหถูกตองตรงกับรายชื่อนักกีฬาในใบสมัครเทานั้น  ไมมีขอยกเวน 
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นอกจากผูรักษาประตูท่ีสีเสื้อคลายกับผูเลน (ฝายจัดการแขงขันและผูตัดสินจะ
อนุญาตใหเปลี่ยนเสื้อโดยอาจจะไมมีชื่อทีมหรือหมายเลข  เพ่ือลงทําการแขงขัน) 

 10.10.5  ระหวางการแขงขัน หามผูเลนสํารองเขาไปในสนามโดยเด็ดขาด ยกเวนเม่ือมีการ
เปลี่ยนตัวหากฝาฝนจะมีโทษอยางนอยใบเหลือง 1ครั้ง 

 10.11 เครื่องแตงกาย  ชุดแขงขัน 
 10.11.1  ชุดแขงขันประกอบดวย  เสื้อยืด  กางเกงขาสั้น  ถุงเทา และรองเทา  ชายเสื้อตอง

อยูภายในกางเกง 
 10.11.2  ผูเลนท่ีเปนหัวหนาทีมตองมีปลอกแขนกัปตันทีมอยางชัดเจน และตองนํามาเอง 
 ขอ 11. ระเบียบการแขงขันวอลเลยบอลชาย – หญิง 

 11.1 กําหนดการแขงขันในประเภท นักศึกษา กศน. และครู 
 11.2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
      ใหสงนักกีฬาสมัครเขาแขงขันไดทีมละไมเกิน  12  คน 
 11.3 ใหมีเจาหนาท่ีได  5  คน  ประกอบดวย 
  11.4.1 ผูจัดการทีม  1  คน 
  11.4.2 ผูชวยผูจัดการทีม  1 คน 
  11.4.3 ผูฝกสอน  1 คน 
  11.4.4 ผูชวยผูฝกสอน  1 คน 
  11.4.5 เจาหนาท่ีทีม  1 คน 
 11.4 กติกาการแขงขัน 
ใชกติกาการแขงขันวอลเลยบอลของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ ซ่ึงสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทยใหการ
รับรองและใชอยูในปจจุบัน 
 11.5 เครื่องแตงกาย  ชุดแขงขัน 

 11.5.1 ผูเลนตองใชอุปกรณสําหรับเลนกีฬาวอลเลยบอล ไมอนุญาตใหใชอุปกรณท่ีชวยเรง
ความเร็ว  หรือเพ่ิมความสูง เพ่ือการเคลื่อนไหวของผูเลน หรือสรางความไดเปรียบท่ี
ไมเปนธรรม  หรืออาจกออันตรายแกตัวเองหรือผูเลนอ่ืน 

 11.5.2 ชุดแขงขันประกอบดวย  เสื้อยืด  กางเกงขาสั้น  ถุงเทา และรองเทาพ้ืนยางไมมีเสน  
ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของรางกาย  ชายเสื้อตองอยูภายในกางเกง 

 11.5.3 ผูเลนของท้ังทีมตองมีสีและลายเดียวกัน และตองมีหมายเลข 1 ถึง 12 โดยสีของ
หมายเลขตองตัดกับสีของเสื้อ 

  11.5.4 ตองติดหมายเลขปลายขากางเกง  กลางอก และกลางหลังเสื้อดวยสีของหมายเลขท่ี
ตัดกับเสื้อและกางเกงอยางชัดเจน 

 11.6 วิธีการจัดการแขงขัน  รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแขงขันแบบแพคัดออก 
 11.7 ความสูงของตาขายและลูกวอลเลยบอล 
  ทีมหญิง ตาขายสูง  2.20  เมตร 
  ทีมชาย ตาขายสูง  2.38  เมตร 
 11.8 การไดคะแนน  การชนะในแตละเซต และการชนะในแตละนัด 

11.8.1 การชนะในแตละเชต ทีมท่ีทําได  25  คะแนนกอน  (ยกเวนเซตตัดสิน) และมีคะแนน
นําทีมตรงขามอยางนอยท่ีสุด  2  คะแนน  จะเปนทีมท่ีชนะการแขงขันในเซตนั้น ถา



41 
 

ทําได 24  คะแนนเทากัน จะแขงขันตอไปจนกวาทีมใดทีมหนึ่งทําคะแนนนําอีกทีม
หนึ่งอยางนอยสุด 2 คะแนน (26-24,27-25,....)  

11.8.2 การชนะการแขงขันแตละนัด  ทีมท่ีทําได 2 เซต  เปนทีมท่ีชนะการแขงขัน  (2 ใน 3 
เซต) 

11.8.3 ในกรณีท่ีทําไดเซตเทากัน 1 : 1  การแขงขันเซตตัดสิน  (เซตท่ี 3) จะแขงขันกัน  
15  คะแนน  และตองมีคะแนนนําอีกทีมหนึ่งอยางนอยสุด  2 คะแนน 

11.8.4 ถาทีมปฏิเสธท่ีจะแขงขัน  หลังจากไดรับแจงใหแขงขันตอ ทีมนั้นจะถูกแจงวาผิด
ระเบียบการแขงขัน  และปรับแพในการแขงขันนัดนั้น  ดวยผลการแขงขัน  0 : 2  เซต  
คะแนน  0 : 25   ในแตละเซต  

   11.8.5 การไดคะแนน 
   คะแนนการแขงขันใหถือเกณฑการใหคะแนนในแบบแพคัดออก 
 
 ขอ 12. ระเบียบการแขงขันเซปกตะกรอชาย – หญิง  

 12.1 กําหนดการแขงขันในประเภทนักศึกษา กศน. และครู 
 12.2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
  ใหสงนักกีฬาสมัครเขาแขงขันไดไมเกิน  5  คน 
 12.3 ใหมีเจาหนาท่ีได  5  คน  ประกอบดวย 
  12.3.1 ผูจัดการทีม  1  คน 
  12.3.2 ผูชวยผูจัดการทีม  1 คน 
  12.3.3 ผูฝกสอน  1 คน 
  12.3.4 ผูชวยผูฝกสอน  1 คน 
  12.3.5 เจาหนาท่ีทีม  1 คน 
 12.4 กติกาการแขงขัน 

  ใชกติกาสากลของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติประกาศใช และสมาคมตะกรอแหงประเทศไทยใช
อยูในปจจุบันหากกรณีอ่ืนใดท่ีมิไดกําหนดไวในกติกา เปนหนาท่ีของผูตัดสิน และฝายจัดการแขงขัน  จะตองขอ
ความรวมมือจากคณะกรรมการชี้ขาดของการแขงขันครั้งนั้น  เพ่ือพิจารณาตัดสินชี้ขาดตามสมควรแกกรณีการชี้
ขาดของคณะกรรมการผูตัดสินชี้ขาด  ถือเปนการสิ้นสุด 
 12.5 เครื่องแตงกาย  ชุดแขงขัน 

  12.5.1 ผูเลนตองใชอุปกรณสําหรับเลนกีฬาเซปกตะกรอ ไมอนุญาตใหใชอุปกรณท่ีชวยเรงความเร็ว  
หรือเพ่ิมความสูง  เพ่ือการเคลื่อนไหวของผูเลน หรือสรางความไดเปรียบท่ีไมเปนธรรม  หรืออาจกออันตรายแก
ตัวเองหรือผูเลนอ่ืน 

12.5.2 ชุดแขงขันประกอบดวย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเทาและรองเทาพ้ืนยางไมมีเสน  ซ่ึง
ถือเปนสวนหนึ่งของรางกาย  ชายเสื้อตองอยูภายในกางเกง 

12.5.3 ผูเลนของท้ังทีมตองมีสีและลายเดียวกัน และตองมีหมายเลข 1 ถึง 12 โดยสีของ
หมายเลขตองตัดกับสีของเสื้อ  ซ่ึงความสูงดานหลังไมนอยกวา 20  เซนติเมตร 

12.5.4 หมายเลขดานหนาและปลายกางเกงตองสูงอยางนอย 10 เซนติเมตร 
12.5.5 ตองติดหมายเลขปลายขากางเกง  กลางอก และกลางหลังเสื้อดวยสีของหมายเลขท่ี

ตัดกับเสื้อและกางเกงอยางชัดเจน 
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 12.6 วิธีการจัดการแขงขัน   
   รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศแขงขันแบบแพคัดออก 
 12.7 ความสูงของตาขายและลูกตะกรอ 
   ตาขายสูง  1.55  เมตร 
   ลูกตะกรอใชตะกรอ MT 908   
 12.8 ทีมเดี่ยว 

12.8.1 ทีมเดี่ยวแตละทีม  ประกอบดวยผูเลน  3 คน ทุกคนตองมีรายชื่อปรากฏตาม
หลักฐาน 

12.8.2 กอนเริ่มการแขงขันตองมีผูเลนปรากฏตัวในสนามอยางนอย  3  คน 
 12.9 ทีมท่ีผิดระเบียบการแขงขันและไมพรอมจะแขงขัน 

12.9.1 ถาทีมปฏิเสธท่ีจะแขงขัน  หลังจากไดรับแจงใหแขงขันตอ ทีมนั้นจะถูกแจงวาผิด
ระเบียบการแขงขัน  และปรับแพในการแขงขันนัดนั้น  ดวยผลการแขงขัน  0 : 2  
เซต  คะแนน  0 : 21  ในแตละเซต 

12.9.2 ทีมท่ีไมปรากฏตัว  ณ  สนามแขงขันตามเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุผล อันสมควร  
ถือวาผิดระเบียบการแขงขัน 

 12.10 การไดคะแนน  การชนะในแตละเซต และการชนะในแตละนัด 
12.10.1 การชนะการแขงขันแตละนัด  รอบแรกทีมท่ีได 2  เซต  เปนทีมท่ีชนะการแขงขัน 

(2 ใน 3 เซต) 
12.10.2 การเสิรฟ ใหฝายเริ่มตนเสิรฟกอน  3 แตมแลวเปลี่ยนเสิรฟไปจนจบเกม  และไมวา

ฝายเสิรฟหรือฝายรับก็ตาม  เม่ือมีการกระทําผิดกติกาข้ึน (Faule) ฝายตรงขามจะได
คะแนนทันที และฝายท่ีไดรับคะแนน จะเปนฝายเสิรฟ  3 ลูกแลวเปลี่ยนเสิรฟ  3  
แตม  ไปจนจบเกมเม่ือจบเกมใหเปลี่ยนใหฝายตรงขามเสิรฟไมวาทีมนั้นเปนฝายแพ
หรือชนะ  สวนการแขงขันในเซตสุดทายจะใชวิธีการเสี่ยง 

12.10.3 ทีมท่ีชนะการแขงขันในแตละเซต  จะตองคะแนนได 21 คะแนน แตถาคะแนน
เทากัน 20 คะแนน  ผูชนะจะตองมีคะแนนตางกัน 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดไม
เกิน 25 คะแนน 

12.10.4 ถาแตละทีมชนะกันทีมละ 1 เซต จะตองทําการแขงในเซตท่ี 3 ซ่ึงเรียกวา “ไท
เบรค” โดยแขงขันกัน 15 คะแนน แตถาคะแนนเทากันท่ี 14 : 14 ผูชนะจะตองมี
คะแนนตางกัน 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดไมเกิน 17 คะแนน เม่ือคะแนน 14 เทา 
ผูตัดสินตองขานวา “ดิวสคู” ไมเกิน 17 แตม 

12.10.5 การขอเวลานอกสามารถขอเวลานอกไดเซตละ 1 ครั้ง 
12.10.6 การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนตัวไดเซตละ  2  ครั้ง ซํ้ากันก็ได 

   12.10.7 การไดคะแนน 
    คะแนนการแขงขันใหถือเกณฑการใหคะแนนในแบบแพคัดออก 
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 ขอ 13. ระเบียบการแขงขันเปตอง ชาย – หญิง 

  13.1 กําหนดการแขงขันในประเภทนักศึกษา กศน. และครู 
  13.2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ีใหสงนักกีฬาสมัครเขารวมแขงขัน 
   ประเภททีม  3  คน  สงรายชื่อไดไมเกิน  5 คน 
  13.3 ใหมีเจาหนาท่ีได  3  คน  ประกอบดวย 
   13.3.1 ผูจัดการทีม  1  คน 
   13.3.2 ผูฝกสอน  1 คน 
   13.3.3 เจาหนาท่ีทีม  1 คน     
  13.4 กติกาการแขงขัน 

   ใชกติกาสากลของสหพันธเปตองแหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน  หากกรณีอ่ืนใดท่ีมิไดกําหนดไวใน
กติกานี้ เปนหนาท่ีของผูตัดสิน และฝายจัดการแขงขัน  จะตองขอความรวมมือจากคณะกรรมการชี้ขาดของการ
แขงขันครั้งนั้น  เพ่ือพิจารณาตัดสินชี้ขาดตามสมควรแกกรณี  (คณะกรรมการชี้ขาด  ประกอบดวยกรรมการ 3 คน 
หรือ 5 คน) การชี้ขาดของคณะกรรมการผูตัดสินชี้ขาด  ถือเปนการสิ้นสุด  ในกรณีมีเสียงเทากัน ใหประธาน
กรรมการ  ผูตัดสินชี้ขาดเปนผูชี้ขาด 
  13.5 เครื่องแตงกาย  ชุดแขงขัน 
   13.5.1 เสื้อแขงขันประเภททีมจะตองเหมือนกัน  ท้ังสีเสื้อ ลวดลาย 
   13.5.2 ขอความรวมมือใหใสกางเกงวอรมหรือกางเกงสแลคในการแขงขัน 
  13.6 วิธีจัดการแขงขัน 

  13.6.1 ใชวิธีการจับสลากประกบคู 
   13.6.2 การแขงขันในทุกรอบใช 11 คะแนน ยกเวนรอบชิงชนะเลิศใช 13 คะแนน  
  13.6.3 การเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนไดเกมละ 1 ครั้ง 

  
 ขอ 14. ระเบียบการแขงขันกรีฑา 

  14.1 กําหนดการแขงขันในประเภทนักศึกษา กศน. และคร ู
  14.2 จํานวนนักกีฬาและเจาหนาท่ี 
  14.3 ใหมีเจาหนาท่ีได    คน  ประกอบดวย 
   14.3.1 ผูจัดการทีม  1  คน 
   14.3.2 ผูชวยผูจัดการทีม  1 คน 
   14.3.3 ผูฝกสอน  1 คน 
   14.3.4 ผูชวยผูฝกสอน  1 คน 
   14.3.5 เจาหนาท่ีทีม  1 คน 
  14.4 กติกาการแขงขัน 
   ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธกรีฑานานาชาติ (IAAF)  ฉบับท่ีสมาคมกรีฑา แหงประเทศ

ไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  ใหการรับรองและประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน 
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สนามท่ีใชในการแขงขัน 

• สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย (กรีฑา, ฟุตบอล) 

• สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย (ตะกรอ) 

• สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย (วอลเลยบอล) 

• สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย (เปตอง) 
 

ประเภทรางวัล 
 1.  ประเภททีมถวยรางวัลและเกียรติบัตรใหกับทีม 

  1.1 ชนะเลิศ 
  1.2 รองชนะเลิศอันดับ  1 

1.3    รองชนะเลิศอันดับ  2 
 2.  ประเภทบุคคลเกียรติบัตร ประกอบดวยรางวัลตางๆ ดังนี้ 

  2.1    ชนะเลิศ    
  2.2    รองชนะเลิศอันดับ  1   
  2.3    รองชนะเลิศอันดับ  2 

3.  ประเภทคะแนนรวมกีฬาถวยรางวัล 

 ชนะเลิศ 
4.  ประเภทคะแนนรวมกรีฑาถวยรางวัล 

 ชนะเลิศ 
 
กฎกติกาการแขงขัน : ใชกฎของ สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยและระเบียบการแขงขันในครั้งนี้ท่ีกําหนดเทานั้น 

 
หมายเหตุ -หากมีขอสงสัยในการจัดการแขงขันกีฬาและกรีฑาโปรดสอบถามและอยูในดุลพินิจของประธาน

คณะกรรมการรับผิดชอบการแขงขันกีฬา 
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ตารางสรุปผลการแขงขันกีฬา กศน.ภูธานี เกมส 

24 - 25 ธันวาคม 2562 

ณ สนามกีฬากีฬากลางจังหวัดหนองคาย 

ท่ี ประเภทกีฬา 
ผลการแขงขัน 

หมายเหตุ 
เลย หนองคาย หนองบัวลําภ ู อุดรธาน ี บึงกาฬ 

1 ฟุตบอลครูชาย           1.ชนะเลิศได 5 คะแนน 

2 ฟุตบอลนักศึกษาชาย           2.รองชนะเลิศอันดับ 1 ได 3 คะแนน 

3 เซปกตะกรอครูชาย           3.รองชนะเลิศอันดับ 2 ได 2 คะแนน 

4 เซปกตะกรอครูหญิง             

5 เซปกตะกรอนักศึกษาชาย             

6 เซปกตะกรอนักศึกษาหญิง             

7 วอลเลยบอลครูชาย             

8 วอลเลยบอลครูหญิง             

9 วอลเลยบอลนักศึกษาชาย             

10 วอลเลยบอลนักศึกษาหญิง             

11 เปตองครูชาย             

12 เปตองครูหญงิ             

13 เปตองนักศึกษาชาย             

14 เปตองนักศึกษาหญิง             

15 เปตองนักศึกษาผูพิการ             

 

รวม             

 

ชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาทีม กศน.จงัหวัด 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกีฬาทีม กศน.จังหวัด 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมกีฬาทีม กศน.จังหวัด 
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ทะเบียนนักกีฬา “ฟุตบอล” 

การแขงขันกีฬา กศน.ภูธานี เกมส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอรับรองวารายชื่อและเอกสารทุกหมดเปนความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ ...................................................... 

(......................................................) 
ผูจัดการทีม 
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ใบสงตัวนักกีฬา “ฟุตบอล 11 คน” 

ช่ือทีม      ประเภท    

รอบ วันท่ี เวลา 

คูท่ี เส้ือสี      กางเกงสี     

 

หมายเลข ช่ือ – สกุล (พิมพคอมพิวเตอร หรือ เขียนตัวบรรจง) หมายเหตุ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

   

   

ผูจัดการทีม    โทรศัพท 

ผูฝกสอน    โทรศัพท 

ผูชวยฝกสอน    โทรศัพท 

 

           (ลงชื่อ)........................................ 

                                                     ผูจัดการทีม/ผูฝกสอน 

หมายเหตุ  พรอมบัตรประจําตัวประชาชน นําสง ณ สนามการแขงขัน กอนเวลาทําการแขงขัน  30  นาที 
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ใบลงคะแนนตะกรอ  ครู 

ประเภท ชาย หญิง   รอบ.........................  สาย................. คูท่ี............... ทีม..............................................กับ............................................................ 
เซทท่ี 1 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1...............................................                          
2...............................................                          
 

เซทท่ี 2 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1...............................................                          
2...............................................                          
 

เซทท่ี 3 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1...............................................                      
2...............................................                      
 

เวลานอก 

ทีม เซทท่ี 1 เซทท่ี2 เซทท่ี3 
ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 

1       

2       

ผลการแขงขัน 

ทีม..............................................ชนะ............................................................เซท..............:..........................  คะแนน..............:.......................... 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
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ใบลงคะแนนตะกรอ  นักศึกษา กศน. 

ประเภท ชาย หญิง   รอบ.........................  สาย................. คูท่ี............... ทีม..............................................กับ............................................................ 
เซทท่ี 1 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1...............................................                          
2...............................................                          
 

เซทท่ี 2 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1...............................................                          
2...............................................                          
 

เซทท่ี 3 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1...............................................                      
2...............................................                      
 

เวลานอก 

ทีม เซทท่ี 1 เซทท่ี2 เซทท่ี3 
ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 

1       

2       

ผลการแขงขัน 

ทีม..............................................ชนะ............................................................เซท..............:..........................  คะแนน..............:.......................... 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ 



54 
 

ใบลงคะแนนวอลเลยบอล  ครู 

ประเภท ชาย หญิง   รอบ.........................  สาย................. คูท่ี............... ทีม..............................................กับ............................................................ 
เซทท่ี 1 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1...............................................                               
2...............................................                               
 

เซทท่ี 2 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1...............................................                               
2...............................................                               
 

เซทท่ี 3 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1...............................................                      
2...............................................                      
 

เวลานอก 

ทีม เซทท่ี 1 เซทท่ี 2 เซทท่ี 3 
ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 

1       

2       
 

ผลการแขงขัน 

ทีม..............................................ชนะ............................................................เซท..............:..........................  คะแนน..............:.......................... 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
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ใบลงคะแนนวอลเลยบอล  นักศึกษา กศน. 

ประเภท ชาย หญิง   รอบ.........................  สาย................. คูท่ี............... ทีม..............................................กับ............................................................ 
เซทท่ี 1 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1...............................................                               
2...............................................                               
 

เซทท่ี 2 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1...............................................                               
2...............................................                               
 

เซทท่ี 3 
จังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1...............................................                      
2...............................................                      
 

เวลานอก 

ทีม เซทท่ี 1 เซทท่ี 2 เซทท่ี 3 
ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครัง้ท่ี1 ครั้งท่ี2 

1       

2       
 

ผลการแขงขัน 

ทีม..............................................ชนะ............................................................เซท..............:..........................  คะแนน..............:.......................... 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ
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ใบลงคะแนนเปตอง  ครู 

ประเภท ชาย หญิง   รอบ.............  สาย........ คูท่ี....... ทีม.............................กับ............................ 

จังหวัด 
ตารางคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

              
              
 
ผลการแขงขัน 

จังหวัด............................................ชนะ............................................ 
...........ตอ.............แตม 
 
ลงชือ่.................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
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ใบลงคะแนนเปตอง  นักศึกษา กศน. 

ประเภท ชาย หญิง พิการ รอบ.............  สาย........ คูท่ี....... ทีม.........................กับ.......................... 

จังหวัด 
ตารางคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

              
              
 
ผลการแขงขัน 

จังหวัด............................................ชนะ............................................ 
...........ตอ.............แตม 
 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
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ใบสงตัวนักกีฬา 

ประเภทกีฬา....................................................ชื่อทีม (จังหวัด)................................................. 

การแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games” 

กลุมสํานักงาน กศน. จังหวัด กลุมภูธานี 

ท่ี ชื่อ – สกุล ลายเซ็น หมายเลขเสื้อ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ผูจัดการทีมชื่อ......................................นามสกุล..........................................เบอรโทรศัพท......................... 

ผูฝกสอน  ชื่อ......................................นามสกุล..........................................เบอรโทรศัพท........................... 
 

 

ลงชื่อ........................................ 

   (..........................................) 

ผูจัดการทีม 



59 
 

ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาทีม กศน.จังหวัด ................................................................ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑาทีม กศน.จังหวัด ........................................... 
รองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมกรีฑาทีม กศน.จังหวัด ........................................... 

  ตารางสรุปผลการแขงขันกรีฑา กศน.ภูธานี เกมส  

  24 – 25  ธันวาคม  2562 

  ณ สนามกีฬากลางจงัหวัดหนองคาย 

ที่ ประเภทกรีฑา ประเภท 
ผลการแขงขัน 

ที่ 
 

ประเภทกรีฑา ประเภท 
ผลการแขงขัน 

หมายเหตุ 
เลย หนองคาย หนองบัวลําภ ู อุดรธาน ี บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภ ู อุดรธาน ี บึงกาฬ 

1 วิ่ง  1,500  เมตร นศ.ชาย           19 วิ่ง  4x100  เมตร ครูชาย           ประเภททีม 

2 วิ่ง  1,500  เมตร นศ.หญิง           20 วิ่ง  4x100  เมตร ครูหญิง           1.ชนะเลิศได 5 คะแนน 

3 วิ่ง  800  เมตร ครูชาย           21 วิ่ง  4x100  เมตร นศ.ชาย           2.รองชนะเลิศอันดับ1ได 3 คะแนน 

4 วิ่ง  800  เมตร ครูหญิง           22 วิ่ง  4x100  เมตร นศ.หญิง           3.รองชนะเลิศอันดับ2ได 1 คะแนน  

5 วิ่ง  800  เมตร นศ.ชาย           23 วิ่ง  4x400  เมตร ครูชาย           ประเภทเด่ียว 

6 วิ่ง  800  เมตร นศ.หญิง           24 วิ่ง  4x400  เมตร ครูหญิง           1.ชนะเลิศได 3 คะแนน 

7 วิ่ง  400  เมตร ครูชาย           25 วิ่ง  4x400  เมตร นศ.ชาย           2.รองชนะเลิศอันดับ1ได 2 คะแนน 

8 วิ่ง  400  เมตร ครูหญิง           26 วิ่ง  4x400  เมตร นศ.หญิง           3.รองชนะเลิศอันดับ2ได 1 คะแนน  

9 วิ่ง  400  เมตร นศ.ชาย           27 วิ่ง  100  เมตร ผบ.ชาย             

10 วิ่ง  400  เมตร นศ.หญิง           28 วิ่ง  100  เมตร ผบ.หญิง             

11 วิ่ง  200  เมตร ครูชาย           29 วิ่ง  200  เมตร ผบ.ชาย             

12 วิ่ง  200  เมตร ครูหญิง           30 วิ่ง  200  เมตร ผบ.หญิง             

13 วิ่ง  200  เมตร นศ.ชาย           31 วิ่ง  4x100  เมตร ผบ.ชาย             

14 วิ่ง  200  เมตร นศ.หญิง           32 วิ่ง  4x100  เมตร ผบ.หญิง             

15 วิ่ง  100  เมตร ครูชาย           33 วิ่ง  400  เมตร ผบ.ชาย             

16 วิ่ง  100  เมตร ครูหญิง           34 วิ่ง  400  เมตร ผบ.หญิง             
17 วิ่ง  100  เมตร นศ.ชาย      35 วิ่ง  4x400  เมตร ผบ.ชาย       
18 วิ่ง  100  เมตร นศ.หญิง           36 วิ่ง  4x400  เมตร ผบ.หญิง             
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ใบสงตัวนักกรีฑารายการท่ี........ ประเภท........................  

การแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส”   

วันท่ี 24 - 25 ธันวาคม  พ.ศ.2562 

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย 

           นกัศึกษา        (  ) ชาย              ครู     (  ) ชาย         จังหวัด................................. 

            (  ) หญิง)                     (  ) หญิง)        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองวารายชื่อและเอกสารทุกหมดเปนความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ ...................................................... 

(......................................................) 
      ผูจัดการทีม 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ.................................................. 
รหัสบัตร ....................................... 

ช่ือ.................................................. 
รหัสบัตร ....................................... 

ช่ือ.................................................. 
รหัสบัตร ....................................... 

ช่ือ.................................................. 
รหัสบัตร ....................................... 

ช่ือ.................................................. 
รหัสบัตร ....................................... 

ช่ือ.................................................. 
รหัสบัตร ....................................... 
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การแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส”   
วันท่ี 24 – 25  ธันวาคม  2562 

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
รายการท่ี........ ประเภท........................  นักศึกษา             (  ) ชาย              ครู     (  ) ชาย  
รอบแขงขัน..ชิงชนะเลิศ                                           (  ) หญิง)                     (  ) หญิง   

ท่ี ช่ือ-สกุล สังกัดทีม ลําดับท่ี สถิต ิ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

ลงชื่อ                             ผูบันทึก 
(......................................................) 
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สรุปผลกรีฑา 

การแขงขันกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส”   
วันท่ี 24 – 25  ธันวาคม  2562 

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย 
รายการท่ี........ ประเภท........................  นักศึกษา             (  ) ชาย              ครู     (  ) ชาย  
รอบแขงขัน..ชิงชนะเลิศ                                           (  ) หญิง)                     (  ) หญิง   
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล สังกัดทีม สถิต ิ

1    
2    
3    

 
 

ลงชื่อ                             ผูบันทึก 
    (......................................................) 
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คํากลาวนําปฏิญาณตนของนักกีฬา 

ในนามของนักกีฬา 

ท่ีเขารวมแขงขันมหกรรมกีฬา กศน.ภูธานี เกมส ครั้งท่ี 5 

ระหวางวันท่ี 24 - 25 ธันวาคม 2562 

กลาวคําปฏิญาณตนตามขาพเจา 

 

ขาพเจาขอประกาศตน ณ ท่ีน้ีวา 

ขาพเจาคือนักกีฬาสมัครเลน 

ขอปฏิญาณตนวา 

ขาพเจาจะแขงขันกีฬาดวยจิตใจของนักกีฬาอันแทจริง 

รูแพ   รูชนะ   รูอภัย 
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คํากลาวรายงาน 

มหกรรมกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games”  

โดย 

นายวรินทร   วิรุณพันธ 

ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี 

ประธานกลุมสํานักงาน กศน.จังหวัด กลุมภูธานี 
************************************************************************* 

 กราบเรียน ทานเลขาธกิาร กศน.  ท่ีเคารพอยางสูง 

กระผม นายวรินทร   วิรุณพันธ ประธานกลุมสํานักงาน กศน.จังหวัด กลุมภูธานี และ
คณะผูบริหาร ครู บุคลากร ภาคีเครือขายทุกภาคสวน  ตลอดจนนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขัน
มหกรรมกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games”  รูสึกเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีทานไดมา
เปนประธานในพิธีเปดการแขงขันกีฬา  กรีฑา ของสํานักงาน กศน.จังหวัด กลุมภูธานี  ในวันนี้ 

 กระผม ขอรายงานความเปนมาของการดําเนินงานจัดโครงการมหกรรมกีฬา  โดยสังเขป
ดังนี้ 

เปนการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูสามารถทางดานกีฬา  ตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ ของสถานศึกษาสังกัด สํานักงาน กศน.  ซึ่งการสงเสริมการเลน
กีฬา  เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจัดใหผูเรียนไดแสดงออกในทางท่ีถูกตอง  สงเสริมการใชเวลาวาง ให
ผูเรียนหันมาออกกําลังกายแทนการไปมั่วสุมและใช   สารเสพติด  ซึ่งเปนภัยรายทําลายชีวิต  
ครอบครัว  ชุมชนและสังคม  พัฒนาใหผูเรียนเปนพลเมือง ท่ีดี  และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต  ตอไป 

 ดวยความสําคัญดังกลาวนี้ กลุมสํานักงาน กศน.จังหวัด กลุมภูธานี รวมกับสถานศึกษาใน
สังกัด   ท้ัง 57 แหง จึงจัดโครงการแขงขันมหกรรมกีฬา“กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE 
Games” ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา กศน.ไดแขงขันกรีฑา  สรางเสริม
สุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง  ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  สรางความสามัคคีในหมูคณะ  และเพ่ือ
คัดเลือกนักกีฬา กรีฑา  กลุมภูธานี  เปนตัวแทนไปแขงขันกรีฑา ในระดับภาคและระดับประเทศ 
ตอไป 
 
 
 

/ในการแขงขันมหกรรมกีฬา คร้ังนี้... 
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2 

 

 ในการแขงขันมหกรรมกีฬา“กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games”คร้ังนี้  มีคณะ
ผูบริหาร ครู และนักกีฬา จากสถานศึกษาในสังกัดรวมการแขงขันจํานวน  1,000  คน  ประเภท
ของกีฬาท่ีแขงขัน  ประกอบดวย 
 กรีฑา ประเภทลู 

- ว่ิง  100 เมตร  ชาย,หญิง  (ครู , นักศึกษา) 
- ว่ิง  200 เมตร  ชาย,หญิง  (ครู , นักศึกษา) 
- ว่ิง  400 เมตร  ชาย,หญิง  (ครู , นักศึกษา) 
- ว่ิง  800 เมตร  ชาย,หญิง  (ครู , นักศึกษา) 
- ว่ิง  1,500 เมตร  ชาย,หญิง  (นักศึกษา) 
- ว่ิงผลัด 4x100 เมตร ชาย,หญิง  (ครู , นักศึกษา) 
- ว่ิงผลัด 4x400 เมตร ชาย,หญิง  (ครู , นักศึกษา) 
- กรีฑา (ผูบริหาร) 

กีฬา  

-  ฟุตบอล (ครู, นักศึกษา) 
-  เซปกตะกรอ (ครู, นักศึกษา) 
-  วอลเลยบอล (ครู, นักศึกษา) 
-  เปตอง (ครู, นักศึกษา) 
-  กอลฟ (ผูบริหาร) 

 ในการจัดการแขงขั้นกีฬาในคร้ังนี้ กลุมสํานักงาน กศน.จังหวัดกลุมภูธานี ไดรับความ
รวมมือเปนอยางดีจากจังหวัดหนองคาย  ใหความอนุเคราะหเจาหนาท่ีพลศึกษา ในการดําเนินการ
จัดการแขงขันการตัดสิน กีฬา กรีฑา    โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย ใหความอนุเคราะห
เจาหนาท่ีแพทยพยาบาล  ยา และเวชภัณฑ  ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนกรณีมีผูเจ็บปวย
ระหวางรวมกิจกรรม และอีกหลายๆ ภาคสวนท่ีไมไดเอยนาม 

 บัดนี้  ไดเวลาอันเปนมงคลแลว กระผมขอกราบเรียนเชิญทานประธานเปดการแขงขัน
มหกรรมกีฬา“กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games”เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกนักกีฬาและ
ผูเขารวมกิจกรรม ตอไป  

ขอกราบเรียนเชิญครับ 
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คํากลาวของประธานในพธิีเปด 

มหกรรมกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games”  

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

 เรียน ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด กลุมภูธานี  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ 57 

แหง  และแขก ผูมีเกียรติ ทุกทาน 

 กระผม รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมาเปนประธานในพิธีเปดโครงการแขงขัน

มหกรรมกีฬา“กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games” ในคร้ังนี้ 

จากการรับฟงคํากลาวรายงานความเปนมาและ วัตถุประสงคของการจัดการแขงขัน

แขงขันมหกรรมกีฬา“กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games” ที่กลาวถึงความสําคัญใน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานกีฬา ของสํานักงาน กศน.  ซึ่งมุงหวังที่จะใหการเลนกีฬาเปน

กิจกรรมที่สําคัญ  ในการสรางเสริมสุขภาพผูเรียนใหสมบูรณแข็งแรง  หางไกลยาเสพติด  

สรางความสามัคคีในหมูคณะ  ผูเรียนไดแสดงออกในทางที่ถูกตอง  ใชเวลาวางในการออก

กําลังกายแทนการมั่วสุมและใชสารเสพติด  เปนพลเมืองที่ดี  และเปนกําลังสําคัญในการ

พัฒนาประเทศชาติในอนาคต  อีกทั้งเปนการเสริมสรางความรักความสามัคคี แกบุคลากรใน

สังกัด กลุมสํานักงาน กศน. จังหวัด กลุมภูธานี  ทุกระดับลวนเปนสิ่งที่นาช่ืนชมและ เปน

แบบอยางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับผูเรียนไดรับความรูและประสบการณ  

สามารถนําไปปรับใชกับการดํารงชีวิต และอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข  ตอไป 

กระผม ขออวยพรใหการจัดกิจกรรมในวันนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยความ

ราบร่ืน  และ “กระผมหวังวา กีฬา กศน. จะทําใหชาว กศน. รูรัก สามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา   

รูแพ  รูชนะ รูอภัย กอเกิดความรักและความสัมพันธอันดี ระหวางผูบังคับบัญชากับ

ผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเพ่ือนรวมงาน และถือวาเปนการเติมเต็มใหคน กศน.ทุกคน กอดคอ

กันทํางานเพ่ือประโยชนในการเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิตแกประชาชนอยางมีคุณภาพ

ตอไป”   

 บัดนี้ ไดเวลาอันเปนมงคลฤกษแลว กระผมขอเปดการแขงขันแขงขันมหกรรมกีฬา

“กศน.ภูธานี เกมส Phuthani ONIE Games” ณ บัดนี้ 

 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%20%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99.
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%20%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99.
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%20%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99.
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%20%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99.
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