


“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๑ 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ  กรีฑาสถานแห่งชาติ 

 

 " ................ การกีฬานั้นส าคัญมากนอกจากจะท าให้นักเรียนและประชาชนมีก าลังกายและอนามัยดี
แล้ว  ยังจะช่วยฝึกจิตใจให้รู้จักหน้าที่ มีความสามัคคีในหมู่คณะทั้งฝึกให้เกิดความกล้าหาญอดทน รู้แพ้รู้ชนะ     
ชาติไทยเป็นชาตินักรบมาแต่โบราณกาล  ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญ ยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่าง โดยไม่ยอม       
ถอยหลัง ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้  มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง  เราทั้งหลายผู้สืบสายมาแต่           
บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬา ให้สมกับมีเลือดเป็น
นักรบ และสามารถรักษาความเป็นไทยของประเทศชาติ .........."  

                                              

                                พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน 
                               ณ  กรีฑาสถานแห่งชาติ 

                                     วันที่ ๒๘  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕๐๕ 
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ปรัชญาการแข่งขัน 

เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 
๑๑5 ปี ศรีอยุธยาเกมส์ 
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สัญลักษณ์การแข่งขัน 

 
เป็นรูปเจดีย์สามองค์ล้อมด้วยเส้นสีทั้ง 2 สี ประกอบไปด้วยสีเหลืองและแดง หมายถึง การร่วมมือ   ร่วมใจ

และสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของนักศึกษาแต่ละคณะ เพ่ือน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เส้นสีที่ เป็น เปลวไฟทั้ ง  2 สี  ประกอบด้ วยสี เห ลืองและสีแดง ซึ่ ง เป็นสีประจ ามหาวิทยาลั ย                   
หมายถึง ความโชติช่วงชัชวาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เส้นสีทั้ง 4 สีที่เป็นลายน้ าประกอบด้วย สีฟูา คือ คณะครุศาสตร์ , สีน้ าเงิน คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, สีม่วง คือ คณะวิทยาการจัดการ, สีเหลือง คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   หมายถึง นักศึกษา 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้ง 4 คณะ ที่มีการร่วมมือร่วมใจพร้องทั้งความรักความสามัคคีในแต่ละคณะเพ่ือเข้า
มาร่วมกิจกรรมกีฬาครั้งนี้      
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สัตว์น าโชค (Mascot) คือ ช้าง คนไทยเราเชื่อและยึดถือมาแต่ครั้งเก่าก่อนว่า ช้าง คือ สัตว์น าโชคและเป็น

สัตว์คู่บ้าน คู่เมือง คู่บารมีของกษัตริย์ ซึ่งหากมองกันอย่างลึกซึ้งแล้ว ช้างยังเป็นสัตว์ที่มีความน่ารัก เฉลียวฉลาด 
เข้มแข็ง อดทนและเป็นมิตรกับทุกคน ด้วยเหตุทั้งหมดนี้  จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ที่จะไม่ใช้ช้างเป็นสัตว์น าโชค
ประจ าการแข็งขันในครั้งนี้ 

มิตรและไมตรี คือ ตัวแทนของมิตรภาพที่มีให้กันและกันของนักกีฬาทั้ง 4 คณะที่มีน้ าใจ ไมตรี           
ความรักและความเอ้ืออาทรของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 

ชุดที่ช้ างมิตรภาพ สวมใส่ เป็นชุดผ้ า ไทยสี เหลืองแดง ซึ่ ง เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ชุดที่ช้างไมตรี สวมใส่เป็นชุดผ้าไทยสีแดงเหลือง ซึ่งเป็นสีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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115 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้าง
โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าข้ึน เมือ่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ณ บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม 
 พ.ศ.  2467  โรงเรียนได้รวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม”และ

ย้ายไปที่ต าหนักเพนียด 
 พ.ศ.  2479  ย้ายมาตั้งในบริเวณกรมทหารต าบลหัวแหลม และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู

ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเป็นประเภท ข.แผนก
เกษตรกรรม 

 พ.ศ.  2484 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูชายไปที่ข้างวัดวรโพธิ์  (โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) และย้าย
โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีไปที่ต าบลหอรัตนไชย (หอพักอู่ทองในปัจจุบัน) 

 พ.ศ.  2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชาย) เปลี่ยนชื่อเป็น  
“โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา” 

 พ.ศ.  2509 ย้ายมา ณ ที่ตั้งปจัจุบันและยกฐานะข้ึนเป็น “วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา” 
 พ.ศ.  2511 รวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ.  2517 เริ่มเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ป.อ.) 
 พ.ศ.  2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู  พ.ศ. 2519 และเปิดสอนระดับ ป.กศ. สูงถึง           

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี (ค.บ.) 
 พ.ศ.  2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
 พ.ศ.  2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 
 พ.ศ.  2528 เริ่มเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต 
 พ.ศ.  2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม “ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศเมื่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 
 พ.ศ.  2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติสถาบัน

ราชภัฏ พ.ศ. 2538” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ วันที่ 24 มกราคม 2538  
 พ.ศ.    2538 มีผลให้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนชื่อเป็น“สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
 พ.ศ.  2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย          

ราชภัฎ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผล
ให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยายกฐานะขึ้ น เป็น “มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
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ก าหนดการ 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1๕ 
“11๕ ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 

วันพุธที่  ๔ มีนาคม 25๖๓  เวลา 08.00 – 1๒.30 น. 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
  

 เวลา 08.00 น. - ขบวนพาเหรดพร้อมกัน ณ ด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา 

 เวลา 08.15 น. - นักศึกษาแต่ละคณะพร้อมกัน ณ อัฒจันทร์เชียร์ ตามท่ีก าหนด 

 เวลา 08.45 น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ประร าพิธี 

 เวลา 09.00 น. - ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 เวลา 09.10 น. - วงโยธวาทิต บรรเลงเพลงน าขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม 

  - ปูายการแข่งขันฯ 

  - ปูายชื่อการแข่งขันฯ 

  - ปูายปรัชญาการแข่งขันฯ 

  - ตราสัญลักษณ์การแข่งขันฯ  

  - มาสคอร์ต 

  - ขบวนธงชาติ 

  - ขบวนธงมหาวิทยาลัยฯ 

  - ขบวนธงคณะ 4 คณะ 

  - ขบวนธงประจ าการแข่งขันฯ 

   - ขบวนพาเหรดของแต่ละคณะ น าโดย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ           
คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ เข้ามาเป็นขบวนสุดท้าย 

เวลา 10.00 น. - พิธีกรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันฯ 

 - วงโยธวาทิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เคารพประธานในพิธี 

 - พิธีกรน าเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันฯ 

 -  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มอบถ้วยรางวัลรวม และมอบสูจิบัตรให้กับ
ประธานในพิธี 

  - พิธีเคารพธงชาติ (บรรเลงเพลงชาติ) 
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 - ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน 

 - ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการแข่งขันฯ พร้อมประกอบพิธีเปิดการแข่งขันฯ 

 - พิธีเคารพธงมหาวิทยาลัยฯ, ธงประจ าการแข่งขัน และธงคณะทั้ง 4 คณะ 

 - พิธีกล่าวค าปฏิญาณตนของนักกีฬาอาวุโส 

 - พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง 

เวลา 10.30 น. - วงโยธวาทิต แปลขบวน น าขบวนพาเหรดออกสู่สนาม 

เวลา 10.30 น. - การแข่งขันกรีฑา 

เวลา 11.00 น. - การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

เวลา 11.30 น. - การแข่งขันฟุตบอลคู่ VIP (คณาจารย์ VS นักศึกษา) 
 

 หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจมีเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
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๘ 

 
ก าหนดการ 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 15 
“11๕ ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 

วันพุธที่  ๔ มีนาคม 25๖๓  เวลา 08.00 – 1๒.30 น. 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

  
 เวลา 1๒.๐0 น. - พิธีกรน าเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันฯ 
 

  - ขบวนพาเหรดของทั้ง 4 คณะ พร้อมกัน ณ บริเวณสนามกีฬาฯ 
 

 เวลา 1๒.๑๕ น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสนามกีฬา (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
 

  - ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานและสรุปผลการแข่งขันฯ 
 

  - ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศตามล าดับ 
 

  - ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขันฯ 
 

 - พิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา 
  (บรรเลงเพลงชาติ) 

 

 - พิธีเชิญธงมหาวิทยาลัยฯ, ธงประจ าการแข่งขันฯ และธงคณะทั้ง 4 คณะ 
 ลงจากยอดเสา (บรรเลงเพลงกราวกีฬา) 

 

 - ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงสดุดีมหาราชา 
 

 เวลา 1๒.30 น. - เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์   
 

 หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจมีเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๙ 

 
ก าหนดการ 

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 15 
“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563   
 เวลา 1๕.๓๐ น. การแข่งขันกีฬา 
  - ฟุตบอล (ชาย)  คู่ท่ี 1   ณ สนามฟุตบอล 
  - ฟุตซอล (ชาย)  คู่ท่ี ๑ กับคู่ที่ ๒  ณ โรงยิม ๑ 
  - วอลเลย์บอล (หญิง) คู่ท่ี 1 กับคู่ที่ 2   ณ โรงยิม 2 
  - เปตอง คู่ชาย และคู่หญิง  ณ สนามเปตอง 
  - อีสปอร์ต ประชุมจับสลากแบ่งสาย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดทีี่ 20 กุมภาพันธ์ 2563   
 เวลา 1๕.๓๐ น. การแข่งขันกีฬา 
  - ฟุตบอล (ชาย)  คู่ท่ี 2   ณ สนามฟุตบอล 
  - วอลเลย์บอล (ชาย) คู่ท่ี 3 กับคู่ที่ 4  ณ โรงยิม 2 
  - เปตอง บุคคลชายและบุคคลหญิง ณ สนามเปตอง 
  - อีสปอร์ต แข่งขันรอบแรก  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   
 เวลา 1๕.๓๐ น. การแข่งขันกีฬา 
  - ฟุตบอล (ชาย)  คู่ท่ี 3   ณ สนามฟุตบอล 
  - วอลเลย์บอล (หญิง) คู่ท่ี 5 กับคู่ที่ 6   ณ โรงยิม 2 
  - เปตอง คู่ผสม   ณ สนามเปตอง 
  - อีสปอร์ต แข่งขันรอบแรก  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563   
 เวลา 15.00 น. การแข่งขันกีฬา 
  - แบดมินตัน ประชุมจับสลากแบ่งสาย ณ ห้องเรียน โรงยิม 2 
 เวลา 1๕.๓๐ น. การแข่งขันกีฬา 
  - ฟุตบอล (ชาย)  คู่ท่ี 4   ณ สนามฟุตบอล 
  - ฟุตซอล (ชาย)  คู่ท่ี 3 กับคู่ที่ 4  ณ โรงยิม ๑ 
  - วอลเลย์บอล (ชาย) คู่ท่ี 7 กับคู่ที่ 8   ณ โรงยิม 2 
  - เปตอง ทีม 3 คน ชายและหญิง ณ สนามเปตอง 
  - อีสปอร์ต แข่งขันรอบแรก  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
  



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๑๐ 

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
  เวลา 1๕.๓๐ น. การแข่งขันกีฬา 
  - ฟุตบอล (ชาย)  คู่ท่ี 5   ณ สนามฟุตบอล 
  - บาสเกตบอล (ชาย) คู่ท่ี 1   ณ โรงยิม ๑ 
  - แบดมินตัน แข่งขันวันที่ 1 ทุกประเภท ณ โรงยิม 2 
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
 เวลา 15.00 น. การแข่งขันกีฬา 
  - เทเบิลเทนนิส ประชุมจับสลากแบ่งสาย ณ ห้องเรียน โรงยิม 2 
  เวลา 1๕.๓๐ น. การแข่งขันกีฬา 
  - ฟุตบอล (ชาย)  คู่ท่ี 6   ณ สนามฟุตบอล 
  - บาสเกตบอล (ชาย) คู่ท่ี 2   ณ โรงยิม ๑ 
  - แบดมินตัน แข่งขันวันที่ 2 ทุกประเภท ณ โรงยิม 2 
วันพฤหัสบดทีี่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
  เวลา 1๕.๓๐ น. การแข่งขันกีฬา 
  - ฟุตซอล (ชาย)  คู่ท่ี 5 กับคู่ที่ 6  ณ โรงยิม ๑ 
  - เทเบิลเทนนิส แข่งขันทุกประเภท  ณ โรงยิม 2 
  - อีสปอร์ต แข่งขันรอบรองชนะเลิศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
  เวลา 1๕.๓๐ น. การแข่งขันกีฬา 
  - บาสเกตบอล (ชาย) คู่ท่ี 3   ณ โรงยิม ๑ 
  - วอลเลย์บอล (หญิง) คู่ท่ี 9 กับคู่ที่ 10   ณ โรงยิม 2 
  - อีสปอร์ต แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
วันจันทร์ที ่2 มีนาคม 2563 
  เวลา 1๕.๓๐ น. การแข่งขันกีฬา 
  - บาสเกตบอล (หญิง) แข่งขันรอบรองชนะเลิศ ณ โรงยิม ๑ 
  - วอลเลย์บอล (ชาย) คู่ท่ี 11 กับคู่ท่ี 12   ณ โรงยิม 2 
  - เซปักตะกร้อ (ชาย) แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามหน้าโรงยิม 2 
 
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 
 เวลา 15.30 น.  เตรียมสถานที่และซักซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามฟุตบอล 
 

 หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจมีเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๑๑ 

ค ากล่าวรายงาน 
นายกองค์การบริหารนักศกึษา 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 
“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 กระผมในนามของคณะกรรมการจัดการแข่ งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ภายใน ประจ าปีการศึกษา 25๖2 ในวันนี้ 

 ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้  องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ  และคณะ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน                  
โดยใช้ชื่อว่า “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ซึ่งมีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน คือ คณะครุศาสตร์            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน 
 1.  เพ่ือเป็นความสมัครสมานสามัคคีระหว่างคณะ 
 2.  เพ่ือเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน 
 3.  เพ่ือคัดเลือกนกักีฬาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งในระดับต่างๆ 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

   การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีปรัชญาการแข่งขันว่า “เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 11๔ ปี              
ศรีอยุธยาเกมส์” 

สัญลักษณ์การแข่งขันฯ 
เป็นรูปเจดีย์สามองค์ล้อมด้วยเส้นสีทั้ง 2 สี ประกอบไปด้วยสีเหลืองและแดง หมายถึง การร่วมมือ                

ร่วมใจและสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของนักศึกษาแต่ละคณะ เพ่ือน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เส้นสีที่ เป็น เปลวไฟทั้ ง  2 สี  ประกอบด้ วยสี เหลืองและสีแดง ซึ่ ง เป็นสีประจ ามหาวิทยาลั ย                
หมายถึง ความโชติช่วงชัชวาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เส้นสีทั้ง 4 สีที่เป็นลายน้ าประกอบด้วย สีฟูา คือ คณะครุศาสตร์ , สีน้ าเงิน คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ , สีม่วง คือ คณะวิทยาการจัดการ และสีเหลือง คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความหมายคือ
นักศึกษา คณจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 คณะ ที่มีการร่วมมือร่วมใจพร้อมทั้งความรักความสามัคคีในแต่ละคณะ           
เพ่ือเข้ามาร่วมกิจกรรมกีฬาครั้งนี้ 

สัตว์น าโชค (Mascot) คือ ช้าง คนไทยเราเชื่อและยึดถือมาแต่ครั้งเก่าก่อนว่า ช้าง คือสัตว์น าโชคและเป็น
สัตว์คู่บ้าน คู่เมือง คู่บารมีของกษัตริย์ ซึ่งหากมองกันอย่างลึกซึ้งแล้ว ช้างยังเป็นสัตว์ที่มีความน่ารัก เฉลียวฉลาด 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๑๒ 

เข้มแข็ง อดทนและเป็นมิตรกับทุกคน ด้วยเหตุทั้งหมดนี้  จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ที่จะไม่ใช้ช้างเป็นสัตว์น าโชค
ประจ าการแข็งขันในครั้งนี้ 

มิตรและไมตรี คือ เป็นตัวแทนของมิตรภาพที่มีให้กันและกันของนักกีฬาทั้ง 4 คณะ ที่มีน้ าใจ ไมตรี           
ความรักและความเอ้ืออาทรของนักกีฬาในการแข็งขันกีฬาในครั้งนี้ 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 ประเภทกีฬาที่ท าการแข่งขัน 
ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย บาสเกตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง   
เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เซปักตะกร้อ อีสปอร์ต กรีฑา และนอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันขบวนพาเหรด         
โดยใช้สนามแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
ท า พิ ธี เ ปิ ด ก า รแข่ ง ขั นกี ฬ าสั ม พัน ธ์ ภ า ย ใน  มห า วิ ทย าลั ย ร า ชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธ ย า  ครั้ ง ที่  15                            
“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 25๖2 และกรุณาให้โอวาทแก่นักกีฬา เพ่ือเป็นเกียรติและ               
ขวัญก าลังใจในการแข่งขันกีฬาต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๑๓ 

ค ากล่าวเปิดงาน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 
“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

เรียน รองอธิการบดี คณาจารย์ ท่านผู้มีเกียรติและนักศึกษา 
 กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 25๖2 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ในวันนี้ 
 การกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพราะ นอกเหนือจากกิจกรรม
การเรียนการสอนในหลักสูตรทางวิชาการแล้ว กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาอารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง 
 การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นการร่วมกิจกรรมประสาน
สามัคคี ระหว่างครูอาจารย์ นักศึกษาภาคปกติ ทุกคณะวิชา ให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน นับเป็นการรวมตัวกัน
ในทางที่ดีที่ถูกต้อง กระผมขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยความจริงใจ ที่เห็นนักกีฬาของนักศึกษาพร้อมเพรียงกัน
แข่งขันกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทใด ขอให้นักศึกษาพึงระลึกเสมอไว้ว่า การแข่งขันกีฬาต้องมีแพ้และ
ชนะ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ควรคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายหรือเสียหาย ถ้าคิดได้เช่นนี้แล้ว การแข่งขันกีฬาก็จะด าเนินไป
ด้วยความสนุกสนานและสมัครสมานสามัคคี 
 กระผมขอขอบคุณทุกๆฝุาย ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และขออวยพรให้นักกีฬาทุกคน ตลอดจนคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน คณาจารย์ และ                    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬา ประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และ                     
ขอให้การด าเนินการแข่งขันกฬีาครั้งนี้ ด าเนินไปได้ด้วยดี และประสบผลส าเร็จดังเจตนารมณ์ทุกประการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๑๔ 

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
 

ชื่อ-สกุล        : นายวิชัย  กระจ่างผล  ชื่อเล่น :  บอย 
วันเกิด  : วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2539 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 16 หมู่ 3 ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เป็นชาวจังหวัด     :  พระนครศรีอยุธยา 
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวุฒิการศึกษา ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ที่   คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา มาหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 
ประวัติผลงานในระดับภูมิภาคและประเทศ 

- เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการแข่งขัน            
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ประเภทฟิตเนสชาย และรางวัลเหรียญทอง ประเภทโมเดลฟิสิคชาย 

- เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย          
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 

- เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการ แข่งขัน            
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 ประเภท
ฟิตเนสโมเดลชาย สูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 

- เข้าร่วมการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสกรุงเก่า ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
โมเดลฟิสิกส์ชายรุ่นทั่วไป 

- เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย         
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จังหวัดทุมธานี ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 

- เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย           
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “อุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลอันดับที่ 5  

ปัจจุบัน 
 เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เป็นนักกีฬาเพาะกาย ตัวแทนมหาวิทยาลัย และ         
เป็นนักกีฬาเพาะกาย ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

 
 

 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๑๕ 

ประวัตินักกีฬาอาวุโส 
ชื่อ-สกุล        : นายฐานที เลิศฤทธิ์   ชื่อเล่น :   เต๊นท์ 
วันเกิด  : 9 กันยายน 2538 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 47/46 หมู่ 3 ต าบลบ้านกรด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นชาวจังหวัด     พระนครศรีอยธุยา 
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติผลงานในระดับภูมิภาคและประเทศ 

- แข่งขันเพาะกายรายการ muscle & physique challenge 2015 รุ่นโมเดลฟิสิกส์           
ความสูงไม่เกิน 175 ซม. เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย  

- เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์
ประเทศไทย รายการ mr.thailand 2015 รุ่นโมเดลฟิสิกส์ความสูงไม่เกิน 175 ซม.  

- เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” ณ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทโมเดลฟิสิกส์ชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร 

- เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการแข่งขันไทย-ญี่ปุุน
ดินแดง (รุ่นเพาะกายอายุไม่เกิน 25 ปี) 

- เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย        
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา เข้ารอบ 15 คน 

- เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา ประเภทโมเดลฟิสิกส์ชาย ความสูง
เกิน 170 เซนติเมตร 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เพาะกายกรุงเก่า (รุ่นเพาะกายบุคคลทั่วไป) 
- เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย       

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 

- เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในชนิดกีฬาเพาะกาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย         
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “อุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 

ปัจจุบัน 
 เป็นเจ้าของกิจการ BETTER FITNESS ชั้น 2 ห้างเดอะสกาย 

 
 

 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๑๖ 

แผนผังขบวนพาเหรดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วงโยธวาธิต 

ป้ายมหาวิทยาลัยฯ 

ธงมหาวิทยาลัย 

ป้าย ๑๑๕ ปี ศรีอยุธยาเกมส์ 

ป้ายปรัชญาการแข่งขัน 

ตุงไทย (เครื่องสูง) ตุงไทย (เครื่องสูง) 

 
เสลี่ยงตราพระราชลัญจกร เสลี่ยงตราพระราชลัญจกร 

ฉัตร ฉัตร 

มาสคอต 

 

 

 

 

ธงชาติ 

ธงมหาวิทยาลัย 

ธงประจ าการแข่งขัน 

ธงคณะครุศาสตร ์



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ธงคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

 ธงคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 ธงคณะวิทยาการจัดการ 

ธงคณะครุศาสตร ์

ธงคณะวิทยาการจัดการ 

ธงคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ธงคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

น าความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

ครู 

ข้าราชการ 

พนักงานบริษัท 

เกษตรกร 

แพทย์ 

แม่ค้า 

 

 

ทัพนักกีฬา 
20 คน 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๑๘ 

แผนผังขบวนพาเหรดคณะ 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปูายคณะ 

ธงคณะ 

ขบวนพาเหรดแต่ละคณะ 

 

หมายเหตุ : แต่ละคณะต้องมีผู้เข้าร่วมขบวนไม่น้อยกว่า จ านวน 80 คน โดยจัดรูปแบบตามแผนผังที่ทาง 
องค์การบริหารนักศึกษาก าหนด 

ปูายและธงองค์การ
บริหารนักศึกษาเป็นผู้

จัดเตรียม 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วงโยธวาธิต 

 

ขบวน “11๔ ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

คณะครุศาสตร ์
 

 
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
 

 

มนุษยศาสตร์ 
และ

สังคมศาสตร์ 
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“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๒๐ 

รายการถ้วยรางวัลกีฬาประเภทต่างๆ 
ล าดับที ่ รางวัล จ านวน 

1. ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอลชาย                   1 ใบ 

2. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอลชาย                   1 ใบ 

3. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอลชาย                   1 ใบ 

4. ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตซอลชาย                   1 ใบ 

5. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตซอลชาย                   1 ใบ 
6. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลชาย                   1 ใบ 
7. ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลชาย                                    1 ใบ 

8. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลชาย                                    1 ใบ 

9. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลชาย                                    1 ใบ 

10. ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลหญิง                                 1 ใบ 

11. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลหญิง                                 1 ใบ 

12. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลหญิง                                 1 ใบ 

13. ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชาย                                     1 ใบ 
14. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชาย                                     1 ใบ 

15. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชาย                                     1 ใบ 

16. ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลหญิง                                     1 ใบ 

17. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลหญิง                                     1 ใบ 

18. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลหญิง                                     1 ใบ 

19. ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เซปักตระกร้อชาย                                     1 ใบ 

20. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เซปักตระกร้อชาย                                     1 ใบ 

21. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เซปักตระกร้อชาย                                     1 ใบ 

22. ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 อีสปอร์ต                                     1 ใบ 

23. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 อีสปอร์ต                                     1 ใบ 

24. ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 อีสปอร์ต                                     1 ใบ 

25. ถ้วยคะแนนรวม ชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส 1 ใบ 

26. ถ้วยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส 1 ใบ 

27. ถ้วยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 2 เทเบิลเทนนิส 1 ใบ 

28. ถ้วยคะแนนรวม ชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตัน 1 ใบ 

29. ถ้วยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตัน 1 ใบ 
30. ถ้วยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตัน 1 ใบ 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๒๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ รางวัล จ านวน 
31. ถ้วยคะแนนรวม ชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง 1 ใบ 
32. ถ้วยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง 1 ใบ 
33. ถ้วยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง 1 ใบ 
34. ถ้วยคะแนนรวม ชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา 1 ใบ 

35. ถ้วยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา 1 ใบ 

36. ถ้วยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑา 1 ใบ 

37. ถ้วยคะแนนรวมกีฬา 1 ใบ 
38. ถ้วยคะแนนรวมกีฬาฮาเฮ 1 ใบ 
39. ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนพาเหรด 1 ใบ 
40. ถ้วยรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนพาเหรด 1 ใบ 
41. ถ้วยรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนพาเหรด 1 ใบ 

รวมถ้วยรางวัลทั้งสิ้น 41 ใบ 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๒๒ 

รายการเหรียญรางวัลกีฬาประเภทต่างๆ 
ล าดับที ่ รางวัล จ านวน 

1. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอลชาย                   20 เหรียญ 

2. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอลชาย                   20 เหรียญ 

3. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอลชาย                   20 เหรียญ 

4. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตซอลชาย                   14 เหรียญ 

5. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตซอลชาย                   14 เหรียญ 

6. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลชาย                   14 เหรียญ 

7. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลชาย                                    12 เหรียญ 

8. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลชาย                                    12 เหรียญ 

9. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลชาย                                    12 เหรียญ 

10. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลหญิง                                 12 เหรียญ 

11. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลหญิง                                 12 เหรียญ 

12. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลหญิง                                 12 เหรียญ 

13. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชาย                                     12 เหรียญ 

14. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชาย                                     12 เหรียญ 

15. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชาย                                     12 เหรียญ 

16. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลหญิง                                     12 เหรียญ 

17. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลหญิง                                     12 เหรียญ 

18. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลหญิง                                     12 เหรียญ 

19. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เซปักตระกร้อชาย                                     5 เหรียญ 

20. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เซปักตระกร้อชาย                                     5 เหรียญ 

21. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เซปักตระกร้อชาย                                     5 เหรียญ 

22. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 อีสปอร์ต 8 เหรียญ 

23. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 อีสปอร์ต 8 เหรียญ 

24. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 อีสปอร์ต 8 เหรียญ 

25. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลเดี่ยว 2 เหรียญ 

26. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลเดี่ยว 2 เหรียญ 

27. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลเดี่ยว 2 เหรียญ 

28. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ 4 เหรียญ 

29. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ 4 เหรียญ 

30. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ 4 เหรียญ 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๒๓ 

ล าดับที ่ รางวัล จ านวน 
31. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม 2 เหรียญ 

32. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม 2 เหรียญ 

33. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม 2 เหรียญ 

34. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตัน ประเภทบุคคลเดี่ยว 2 เหรียญ 

35. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตัน ประเภทบุคคลเดี่ยว 2 เหรียญ 

36. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตัน ประเภทบุคคลเดี่ยว 2 เหรียญ 

37. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตัน ประเภทคู่ 4 เหรียญ 

38. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตัน ประเภทคู่ 4 เหรียญ 

39. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตัน ประเภทคู่ 4 เหรียญ 

40. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม 2 เหรียญ 

41. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม 2 เหรียญ 

42. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม 2 เหรียญ 

43. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ประเภทบุคคลเดี่ยว 2 เหรียญ 

44. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เปอตง ประเภทบุคคลเดี่ยว 2 เหรียญ 

45. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง ประเภทบุคคลเดี่ยว 2 เหรียญ 

46. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ประเภทคู่ 4 เหรียญ 

47. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ประเภทคู่ 4 เหรียญ 

48. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง ประเภทคู่ 4 เหรียญ 

49. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ประเภทคู่ผสม 2 เหรียญ 

50. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ประเภทคู่ผสม 2 เหรียญ 

51. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง ประเภทคู่ผสม 2 เหรียญ 

52. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ประเภทีม 3 คน 8 เหรียญ 

53. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ประเภทีม 3 คน 8 เหรียญ 

54. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง ประเภทีม 3 คน 8 เหรียญ 

55. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ประเภท 100 เมตร 2 เหรียญ 

56. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ประเภท 100 เมตร 2 เหรียญ 

57. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กรฑีา ประเภท 100 เมตร 2 เหรียญ 

58. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ประเภท 200 เมตร 2 เหรียญ 

59. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ประเภท 200 เมตร 2 เหรียญ 

60. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑา ประเภท 200 เมตร 2 เหรียญ 

61. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ประเภท 400 เมตร 2 เหรียญ 

62. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ประเภท 400 เมตร 2 เหรียญ 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 
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ล าดับที ่ รางวัล จ านวน 
63. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑา ประเภท 400 เมตร 2 เหรียญ 

64. เหรียญรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ประเภท 4x100 เมตร 8 เหรียญ 

65. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ประเภท 4x100 เมตร 8 เหรียญ 

66. เหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑา ประเภท 4x100 เมตร 8 เหรียญ 

รวมเหรีญรางวัลทั้งสิ้น 423 เหรียญ 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๒๕ 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยฯ 

 
1.  ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภททีมชาย  
  
2.  การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 
 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 
3.  จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันและการแต่งกายของนักกีฬา 
 3.1 จ านวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 20 คน และไม่น้อยกว่า 15 คน เจ้าหน้าที่ทีม 5 คน 
 3.2 หมายเลขเสื้อนักกีฬา ตั้งแต่หมายเลข 1-20 เท่านั้น และต้องติดหมายเลขเสื้อนักกีฬาให้ตรงกับ
หมายเลขในทะเบียนนักกีฬา 
 
4.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 4.1 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
 4.2 อนุญาตให้นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ลงชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน           
ได้ไม่เกิน 5 คน และลงแข่งขันในสนามได้ไม่เกิน 3 คน 
 
5.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5.2 หลักฐานในการส่งทีมเข้าแข่งขัน 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  - ส าเนาบัตรนักศึกษา (กรณีนักกีฬาไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชน รับรองโดย       
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา) 
 5.3 นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นกีฬาได้ 1 ประเภทเท่านั้น (ไม่รวมกรีฑา) 
 
6.  การจัดการแข่งขัน 
 6.1 ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด 
 6.2 ก าหนดเวลาการแข่งขัน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ 35 นาที หยุดพักระหว่างครึ่งเวลา 
ไม่เกิน 10 นาท ี
 6.3 ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมท่ีเสมอได้ 1 คะแนน และทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน 
   6.4 ทีมท่ีคะแนนสะสม อันดับที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 6.5 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นส ารอง อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ทีมละ 5 คน จากผู้เล่นส ารองที่ส่งรายชื่อ
ก่อนการแข่งขัน และเม่ือผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกมาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับลงไปเล่นได้อีก 
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 6.6 ใ น ก ร ณี ไ ด้ ผ ล ค ะแ น น ร วม เ ท่ า กั น ใ ห้ ดู ผ ล ก า ร แข่ ง ขั น ข อ งที มที่ มี ค ะ แ น น เ ท่ า กั น                    
(Head to Head) 
 6.7 ในกรณีที่ผลคะแนนยังเท่ากัน ให้นับผลต่างของประตูได้และประตูเสีย(Goals Difference) จาก
การแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 
 6.8 ในกรณีที่ผลคะแนนยังเท่ากัน ให้นับเฉพาะประตูได้ (Goals For) จากการแข่งขันทีมที่มีคะแนน
เท่ากัน 
 6.9 ในกรณีที่คะแนนรวมยังเท่ากัน ให้ผู้แทนคณะกรรมการการจัดการแข่งขันด าเนินการจับสลาก 
 
7.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 7.1 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อคณะกรรมการก่อนลงท าการ
แข่งขันทุกครั้ง 
 7.2 ในวันแข่งขันทีมใด ไม่ท าการแข่งขันตามโปรแกรมที่ก าหนด โดยไม่แจ้งสาเหตุให้ทราบเป็น         
ลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง ให้ตัดสิทธิ์ทีมหรือบุคคลนั้นออกจากการแข่งขันในปีนั้น 
 7.3 นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ในกรณีท่ีสีเสื้อของผู้เล่นเหมือนกันให้เปลี่ยนเสื้อของผู้เล่นโดยทีมที่
มีรายชื่ออยู่หลังเป็นผู้เปลี่ยนเสื้อ หากไม่ยอมเปลี่ยนให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
 7.4 เมื่อถึงก าหนดเวลาการแข่งขัน ทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า 7 คน หรือเมื่อเลยก าหนดเวลาการแข่งขันไป
แล้ว 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนี้ 
 7.5 นักกีฬาทุกคนต้องสวมรองเท้า ถุงเท้าสีเดียวกัน และสนับแข้งเม่ือลงท าการแข่งขัน 
 
8.  การรักษามารยาท 
 8.1 นักกีฬาที่จะต้องถูกพักการแข่งขัน จ านวน 1 ครั้ง ตามกรณีดังต่อไปนี้ 
  8.1.1 ได้รับใบเหลืองสะสม 2 นัดติดต่อกัน 
  8.1.2 ได้รับใบเหลืองจ านวน 2 ใบ ในนัดเดียวกัน 
  8.1.3 ได้รับใบแดงจากการแข่งขัน 
 8.2 ทีมใดฝุาฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดตามระเบียบนี้ลงท าการแข่งขันให้ปรับ
ทีมนั้นเป็นแพ้ด้วยประตู 2:0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 
 8.3 กรณีนักกีฬาลงแข่งขันเกิน 1 ชนิดกีฬา ตามข้อ 5.3 ให้ลงโทษนักกีฬาคนนั้นโดยการ             
ตัดสิทธิ์การลงแข่งขันทุกชนิดกีฬา ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
 
9.  รางวัลการแข่งขัน 
 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 
10. คณะกรรมการฯ และ/หรือ กรรมการชี้ขาด มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่องราว และปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น             
ก็ตามทุกกรณี ซึ่งค าวินิจฉัยและช้ีขาดนั้นๆ ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด 
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ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 

วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยฯ 

วันแข่งขัน คู่ ทีม ประเภท เวลา สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

19 ก.พ. 63 1 ครุศาสตร ์ VS วิทยาศาสตร์ฯ ชาย 15.30 สนามฟุตบอล  

20 ก.พ. 63 2 มนุษยศาสตร์ฯ VS วิทยาการจัดการ ชาย 15.30 สนามฟุตบอล  

21 ก.พ. 63 3 ทีมชนะคู่ที่ 1 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 2 ชาย 15.30 สนามฟุตบอล  

24 ก.พ. 63 4 ทีมชนะคู่ที่ 2 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 1 ชาย 15.30 สนามฟุตบอล  

25 ก.พ. 63 5 ทีมแพ้คู่ท่ี 1 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 2 ชาย 15.30 สนามฟุตบอล  

26 ก.พ. 63 6 ทีมชนะคู่ที่ 1 VS ทีมชนะคู่ที่ 2 ชาย 15.30 สนามฟุตบอล  
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15  

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิม 1 

 
1.  ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภททีมชาย  
  
2.  การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 
 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 
3.  จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันและการแต่งกายของนักกีฬา 
 3.1 จ านวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 14 คน และไม่น้อยกว่า 8 คน เจ้าหน้าที่ทีม 4 คน 
 3.2 หมายเลขเสื้อนักกีฬา ตั้งแต่หมายเลข 1-14 เท่านั้น และต้องติดหมายเลขเสื้อนักกีฬาให้ตรงกับ
หมายเลขในทะเบียนนักกีฬา 
 
4.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 4.1 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
 4.2 อนุญาตให้นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ลงชื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 
4 คน และลงแข่งขันในสนามได้ไม่เกิน 2 คน 
 
5.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5.2 หลักฐานในการส่งทีมเข้าแข่งขัน 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  - ส าเนาบัตรนักศึกษา (กรณีนักกีฬาไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชน รับรองโดย              
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา) 
 5.3 นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นกีฬาได้ 1 ประเภทเท่านั้น (ไม่รวมกรีฑา) 
 
6.  การจัดการแข่งขัน 
 6.1 ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด 
 6.2 ก าหนดเวลาการแข่งขัน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ 20 นาที หยุดพักระหว่างครึ่งเวลา 10 นาที            
(5 นาทีสุดท้ายของแต่ละครึ่งให้หยุดเวลาเมื่อลูกบอลอยู่นอกการเล่น) 
 6.3 ทีมท่ีชนะได้ 3 คะแนน ทีมท่ีเสมอได้ 1 คะแนน และทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน 
   6.4 ทีมท่ีคะแนนสะสม อันดับที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
    6.5 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นส ารอง อนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ไม่จ ากัดจ านวน แต่เปลี่ยนตัวที่บริเวณการ
เปลี่ยนตัวเท่านั้น     
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 6.6 ใ น ก ร ณี ไ ด้ ผ ล ค ะแ น น ร วม เ ท่ า กั น ใ ห้ ดู ผ ล ก า ร แข่ ง ขั น ข อ งที มที่ มี ค ะ แ น น เ ท่ า กั น                    
(Head to Head) 
 6.7 ในกรณีที่ผลคะแนนยังเท่ากัน ให้นับผลต่างของประตูได้และประตูเสีย(GoalsDifference)          
จากการแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 
 6.8 ในกรณีที่ผลคะแนนยังเท่ากัน ให้นับเฉพาะประตูได้ (Goals For) จากการแข่งขันทีมที่มีคะแนน
เท่ากัน 
 6.9 ในกรณีที่คะแนนรวมยังเท่ากัน ให้ผู้แทนคณะกรรมการการจัดการแข่งขันด าเนินการจับสลาก 
 
7.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 7.1 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อคณะกรรมการก่อนลง             
ท าการแข่งขันทุกครั้ง 
 7.2 ในวันแข่งขันทีมใด ไม่ท าการแข่งขันตามโปรแกรมที่ก าหนด โดยไม่แจ้งสาเหตุให้ทราบเป็น            
ลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง ให้ตัดสิทธิ์ทีมหรือบุคคลนั้นออกจากการแข่งขันในปีนั้น 
 7.3 นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ในกรณีที่สีเสื้อของผู้เล่นเหมือนกันให้เปลี่ยนเสื้อของผู้เล่นโดย                 
ทีมท่ีมีรายชื่ออยู่หลังเป็นผู้เปลี่ยนเสื้อ หากไม่ยอมเปลี่ยนให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
 7.4 เมื่อถึงก าหนดเวลาการแข่งขัน ทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน หรือเมื่อเลยก าหนดเวลาการแข่งขันไป
แล้ว 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนี้ 
 7.5 นักกีฬาทุกคนต้องสวมรองเท้า และถุงเท้าเม่ือลงท าการแข่งขัน 
 
8.  การรักษามารยาท 
 8.1 นักกีฬาที่จะต้องถูกพักการแข่งขัน จ านวน 1 ครั้ง ตามกรณีดังต่อไปนี้ 
  8.1.1 ได้รับใบเหลืองสะสม 2 นัดติดต่อกัน 
  8.1.2 ได้รับใบเหลืองจ านวน 2 ใบ ในนัดเดียวกัน 
  8.1.3 ได้รับใบแดงจากการแข่งขัน 
 8.2 ทีมใดฝุาฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดตามระเบียบนี้ลงท าการแข่งขันให้ปรับ
ทีมนั้นเป็นแพ้ด้วยประตู 2:0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 
 8.3 กรณีนักกีฬาลงแข่งขันเกิน 1 ชนิดกีฬา ตามข้อ 5.3 ให้ลงโทษนักกีฬาคนนั้นโดยการ             
ตัดสิทธิ์การลงแข่งขันทุกชนิดกีฬา ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
 
9.  รางวัลการแข่งขัน 
 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 
10.คณะกรรมการฯ และ/หรือ กรรมการชี้ขาด มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่ องราว และปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น               
ก็ตามทุกกรณีซึ่งค าวินิจฉัยและช้ีขาดนั้นๆ ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๓๐ 

ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 

วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิม 1 

วันแข่งขัน คู่ ทีม ประเภท เวลา สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

19 ก.พ. 63 
1 วิทยาการจัดการ VS วิทยาศาสตร์ฯ ชาย 15.30 โรงยิม 1  

2 มนุษยศาสตร์ฯ VS ครุศาสตร ์ ชาย 16.30 โรงยิม 1  

24 ก.พ. 63 
3 ทีมชนะคู่ที่ 1 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 2 ชาย 15.30 โรงยิม 1  

4 ทีมชนะคู่ที่ 2 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 1 ชาย 16.30 โรงยิม 1  

27 ก.พ. 63 
5 ทีมแพ้คู่ท่ี 1 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 2 ชาย 15.30 โรงยิม 1  

6 ทีมชนะคู่ที่ 1 VS ทีมชนะคู่ที่ 2 ชาย 16.30 โรงยิม 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๓๑ 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ณ โรงยิม 1 

 
1. ประเภทการแข่งขัน  
 ประเภททีมชายและทีมหญิง 
 
2. การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 
3. จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันและการแต่งกายของนักกีฬา 
 3.1 จ านวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 15 คน เจ้าหน้าที่ทีม 3 คน 

3.2 หมายเลขเสื้อนักกีฬา ตั้งแต่หมายเลข 4 – 18 และต้องติดหมายเลขเสื้อนักกีฬาให้ตรงกับหมายเลขใน
ทะเบียนนักกีฬา 
 
4.ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 4. 1  ให้ ใ ช้ กติ ก าการแข่ ง ขั นของ สห พันธ์บ าส เกตบอลนานาชาติ  ซึ่ ง สมาคมบาส เกตบอล                                 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ในปัจจุบัน 
 4.2  อนุญาตให้นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ลงชื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 4 คน 
ลงแข่งขันในสนามได้ไม่เกิน 2 คน 

 
5.คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5.2 หลักฐานในการส่งทีมเข้าแข่งขัน 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  - ส าเนาบัตรนักศึกษา (กรณีนักกีฬาไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชน รับรองโดย              
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา) 
 5.3 นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นกีฬาได้ 1 ประเภทเท่านั้น (ไม่รวมกรีฑา) 
 
6.การจัดการแข่งขัน    
 6.1 ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด 
 6.2 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง แต่ละครึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
  ช่วงที่  1  แข่งขัน  10  นาที พัก     2   นาท ี
  ช่วงที่  2  แข่งขัน  10  นาที พัก   10   นาท ี
  ช่วงที่  3  แข่งขัน  10  นาที พัก     2   นาท ี
  ช่วงที่  4  แข่งขัน  10  นาที  



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๓๒ 

   6.3 การขอเวลานอก ช่วงที่ 1 – ช่วงที่ 3 ขอได้ช่วงละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที ช่วงที่ 4 ขอได้  2 ครั้ง                      
ครั้งละ 1 นาที 
 6.4 ทีมท่ีชนะได้คะแนนสะสม 3 คะแนน 
 6.5 ทีมท่ีคะแนนสะสม อันดับที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 6.6 ในกรณีที่มีผลการแข่งขันเสมอกันอยู่ ให้ต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีกครั้งละ 5 นาที พักก่อนต่อ
เวลา 2 นาที จนกว่าจะมีผลแพ้ชนะ 
 6.7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นส ารอง อนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ไม่จ ากัดจ านวน แต่เปลี่ยนตัวที่บริเวณการ
เปลี่ยนตัวเท่านั้น 
 6.8 ผู้เล่นกระท าการฟาล์วครบ 5 ครั้ง ต้องออกจากการแข่งขันแต่สามารถให้ผู้เล่นอ่ืน ๆ เข้าแทนได้ 
 6.9 ในกรณีที่คะแนนรวมยังเท่ากัน ให้ดูสกอร์ที่สองทีมพบกัน ทีมใดสถิติดีกว่าเป็นผู้ชนะ 
 6.10 ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้นับผลต่างของคะแนนที่ได้และคะแนนที่เสีย ทีมที่ท าคะแนน
มากกว่าเป็นผู้ชนะ 
 6.11 ในกรณีที่คะแนนรวมยัง เท่ากัน ให้นับเฉพาะคะแนนที่ ได้  ทีมที่ท าคะแนนมากกว่า             
เป็นผู้ชนะ 
 6.12 ในกรณีที่คะแนนรวมยังเท่ากัน ให้ผู้แทนคณะกรรมการการจัดการแข่งขันด าเนินการ           
จับสลาก 

 
7.ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 7.1 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อคณะกรรมการก่อนลง                    
ท าการแข่งขันทุกครั้ง 
 7.2 ในวันแข่งขัน นักกีฬาต้องไปรายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที นักกีฬาทีมใด                        
ไม่พร้อมลงสนามแข่งขัน หลังจากเลยก าหนดเวลาแข่งขันไปแล้ว 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขัน           
ครั้งนั้น 
 7.3 การแต่งกายของนักกีฬา สีเสื้อต้องเหมือนกันหมดทั้งทีม กางเกงสีเดียวกันทั้งทีม และต้อง               
ติดหมายเลขด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อ 
 7.4 ในวันแข่งขันทีมใดไม่มาท าการแข่งขันตามโปรแกรมที่ก าหนด โดยไม่แจ้งสาเหตุให้ทราบเป็น                          
ลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงให้ตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันในปีนั้น 
 
8.การรักษามารยาท 
 8.1 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี 
 8.2 กรณีนักกีฬาลงแข่งขันเกิน 1 ชนิดกีฬา ตามข้อ 5.3 ให้ลงโทษนักกีฬาคนนั้นโดยการ             
ตัดสิทธิ์การลงแข่งขันทุกชนิดกีฬา ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
 

9.รางวัลการแข่งขัน 
 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 

10. คณะกรรมการฯ และ/หรือ กรรมการชี้ขาด มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่องราวและปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น             
ก็ตามทุกกรณี ซึ่งค าวินิจฉัยและช้ีขาดนั้นๆ ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๓๓ 

ตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ณ โรงยิม 1 

วันแข่งขัน คู่ ทีม ประเภท เวลา สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

25 ก.พ. 63 1 วิทยาศาสตร์ฯ VS มนุษยศาสตร์ฯ ชาย 15.30 โรงยิม 1  

26 ก.พ. 63 2 วิทยาศาสตร์ฯ VS ครุศาสตร ์ ชาย 16.30 โรงยิม 1  

28 ก.พ. 63 3 มนุษยศาสตร์ฯ VS ครุศาสตร ์ ชาย 15.30 โรงยิม 1  

2 มี.ค. 63 4 มนุษยศาสตร์ฯ VS ครุศาสตร ์ หญิง 16.30 โรงยิม 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๓๔ 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15  

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ณ โรงยิม 2 

 
1. ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภททีมชายและทีมหญิง 
 
2. การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 
 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 
3. จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันและการแต่งกายของนักกีฬา 
 3.1 จ านวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 12 คน เจ้าหน้าที่ทีม 3 คน 
 3.2 หมายเลขเสื้อนักกีฬา ตั้งแต่หมายเลข 1-12 เท่านั้น และต้องติดหมายเลขเสื้อนักกีฬาให้ตรงกับ
หมายเลขในทะเบียนนักกีฬา 
  
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 4.1 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์นานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
 4.2  อนุญาตให้นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ลงชื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 4 คน 
ลงแข่งขันในสนามได้ไม่เกิน 2 คน 
 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5.2 หลักฐานในการส่งทีมเข้าแข่งขัน 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  - ส าเนาบัตรนักศึกษา (กรณีนักกีฬาไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชน รับรองโดย              
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา) 
 5.3 นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นกีฬาได้ 1 ประเภทเท่านั้น (ไม่รวมกรีฑา) 
 
6. การจัดการแข่งขัน 
 6.1 ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด 
 6.2 ก าหนดเวลาการแข่งขัน 2 ใน 3 เชต ๆ ละ 25 แต้ม 
 6.3 เซตที่ 1 และ 2 แข่งขัน 25 แต้ม และเซตที่ 3 แข่งขัน 15 แต้ม 
 6.4 ทีมท่ีชนะได้ 3 คะแนน และทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน 
 6.5 ทีมท่ีคะแนนสะสม อันดับที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 6.6 ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากผลหารของเซต โดยน าเซตที่ได้ทั้งหมดหารด้วยเซตท่ี
เสียท้ังหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าเป็นผู้ชนะ 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๓๕ 

 6.7 ในกรณีที่คะแนนรวมยังเท่ากัน ให้พิจารณาจากผลหาร โดยน าคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยคะแนน
ที่เสียท้ังหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่า 
 6.8 ในกรณีที่คะแนนรวมยังเท่ากัน ให้พิจารณาจากผลการแข่งขันในคู่กรณีนั้น ๆ  
 6.9  ในกรณีที่คะแนนรวมยังเท่ากัน ให้ผู้แทนคณะกรรมการการจัดการแข่งขันด าเนินการจับสลาก 
 
7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 7.1 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อคณะกรรมการก่อนลง                   
ท าการแข่งขันทุกครั้ง 
 7.2 เมื่อถึงก าหนดเวลาการแข่งขัน ทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า 6 คน หรือเมื่อเลยก าหนดเวลาการแข่งขันไป
แล้ว 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนี้ 
 7.3 ในวันแข่งขันทีมใดไม่มาท าการแข่งขันตามโปรแกรมที่ก าหนด โดยไม่แจ้งสาเหตุให้ทราบเป็น               
ลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงให้ตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันในปีนั้น  
 7.4 นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ตัวรับอิสระต้องใส่ชุดสีที่แตกต่างจากผู้เล่นคนอ่ืน 
 7.5 นักกีฬาทุกคนต้องสวมรองเท้า และถุงเท้าเม่ือลงท าการแข่งขัน 
 
8. การรักษามารยาท 
 8.1 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี 
 8.2 กรณีนักกีฬาลงแข่งขันเกิน 1 ชนิดกีฬา ตามข้อ 5.3 ให้ลงโทษนักกีฬาคนนั้นโดยการ             
ตัดสิทธิ์การลงแข่งขันทุกชนิดกีฬา ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
 
9. รางวัลการแข่งขัน 
 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 
10. คณะกรรมการฯ และ/หรือ กรรมการชี้ขาด มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่องราวและปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น              
ก็ตามทุกกรณี ซึ่งค าวินิจฉัย และช้ีขาดนั้นๆ ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด 
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๓๖ 

ตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ณ โรงยิม 2 

วันแข่งขัน คู่ ทีม ประเภท เวลา สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

19 ก.พ. 63 
1 วิทยาศาสตร์ฯ VS มนุษยศาสตร์ฯ หญิง 15.30 โรงยิม 2  

2 วิทยาการจัดการ VS ครุศาสตร ์ หญิง 16.30 โรงยิม 2  

20 ก.พ. 63 
3 วิทยาการจัดการ VS วิทยาศาสตร์ฯ ชาย 15.30 โรงยิม 2  

4 ครุศาสตร ์ VS มนุษยศาสตร์ฯ ชาย 16.30 โรงยิม 2  

21 ก.พ. 63 
5 ทีมชนะคู่ที่ 1 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 2 หญิง 15.30 โรงยิม 2  

6 ทีมชนะคู่ที่ 2 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 1 หญิง 16.30 โรงยิม 2  

24 ก.พ. 63 
7 ทีมชนะคู่ที่ 3 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 4 ชาย 15.30 โรงยิม 2  

8 ทีมชนะคู่ที่ 4 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 3 ชาย 16.30 โรงยิม 2  

28 ก.พ. 63 
9 ทีมแพ้คู่ท่ี 1 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 2 หญิง 15.30 โรงยิม 2  

10 ทีมชนะคู่ที่ 1 VS ทีมชนะคู่ที่ 2 หญิง 16.30 โรงยิม 2  

2 มี.ค. 63 
11 ทีมแพ้คู่ท่ี 3 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 4 ชาย 15.30 โรงยิม 2  

12 ทีมชนะคู่ที่ 3 VS ทีมชนะคู่ที่ 4 ชาย 16.30 โรงยิม 2  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๓๗ 

ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15  

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้า โรงยิม 2 

1. ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภททีมเดี่ยวชาย 
 
2. การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 
 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 
3. จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันและการแต่งกายของนักกีฬา 
 3.1 จ านวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 5 คน  
 3.2 สามารถเปลี่ยนตัวส ารองได้เพียง 1 ครั้ง ในแมตช์การแข่งขันนั้นๆ 
  
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 4.1 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเซปักตะกร้อ ซึ่งสมาคมเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย ประกาศใช้
อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
 4.2 อนุญาตให้นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ลงแข่งขันในสนามได้ไม่เกิน 1 คน 
 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5.2 หลักฐานในการส่งทีมเข้าแข่งขัน 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  - ส าเนาบัตรนักศึกษา (กรณีนักกีฬาไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชน รับรองโดยรองคณบดี
ฝุายกิจการนักศึกษา) 
 5.3 นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นกีฬาได้ 1 ประเภทเท่านั้น (ไม่รวมกรีฑา) 
 
6. การจัดการแข่งขัน 
 6.1 ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด 
 6.2 ก าหนดเวลาการแข่งขัน 2 ใน 3 เชต ๆ ละ 21 แต้ม 
 6.3 ในการเสริฟ เสริฟต่อเนื่องกัน 3 ลูก 
 6.4 ทีมท่ีชนะได้คะแนนสะสม 3 คะแนน 
 6.5 ทีมท่ีคะแนนสะสม อันดับที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 6.6 ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากผลหารของเซต โดยน าเซตที่ได้ทั้งหมดหารด้วยเซตที่
เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าเป็นผู้ชนะ 
 6.7 ในกรณีที่คะแนนรวมยังเท่ากัน ให้พิจารณาจากผลหาร โดยน าคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยคะแนน
ที่เสียท้ังหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่า 
 6.8 ในกรณีที่คะแนนรวมยังเท่ากัน ให้พิจารณาจากผลการแข่งขันในคู่กรณีนั้น ๆ  
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๓๘ 

 6.9  ในกรณีที่คะแนนรวมยังเท่ากัน ให้ผู้แทนคณะกรรมการการจัดการแข่งขันด าเนินการจับสลาก 
 
7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 7.1 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อคณะกรรมการก่อนลง                    
ท าการแข่งขันทุกครั้ง  
 7.2 นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 
  
8. การรักษามารยาท 
 8.1 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี 
 8.2 กรณีนักกีฬาลงแข่งขันเกิน 1 ชนิดกีฬา ตามข้อ 5.3 ให้ลงโทษนักกีฬาคนนั้นโดยการ             
ตัดสิทธิ์การลงแข่งขันทุกชนิดกีฬา ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
 
9. รางวัลการแข่งขัน 
 รางวัลชนะเลิศ    ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 
10. คณะกรรมการฯ และ/หรือ กรรมการชี้ขาด มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่องราวและปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นก็ตาม          
ทุกกรณี ซึ่งค าวินิจฉัยและช้ีขาดนั้นๆ ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด 
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กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๓๙ 

ตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 

วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้า โรงยิม 2 
 

วันแข่งขัน คู่ ทีม ประเภท เวลา สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

2 มี.ค. 63 1 มนุษยศาสตร์ฯ VS ครุศาสตร ์ ชาย 15.30 หน้าโรงยิม 2  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๔๐ 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 19 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 
1. ประเภทการแข่งขัน 
 1.1 Arena of Valor (ROV) 
 1.2 ประเภททีมไม่จ ากัดเพศ 

2. การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 
 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 
3. จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน 
 ในการแข่งขัน Arena of Valor (ROV) ให้แต่ละคณะส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม โดยใน           
แต่ละทีมจะส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมได้ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน 
  
4. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 4.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 4.2 หลักฐานในการส่งทีมเข้าแข่งขัน 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  - ส าเนาบัตรนักศึกษา (กรณีนักกีฬาไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชน รับรองโดย             
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา) 
 4.3 นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นกีฬาได้ 1 ประเภทเท่านั้น (ไม่รวมกรีฑา) 
 
5. การจัดการแข่งขัน 
 5.1 ให้นักกีฬาแต่ละทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขัน จ านวน 5 คน ในแต่ละรอบก่อนแข่งขัน 
 5.2 รอบแรก (พบกันหมดในสาย) 
 5.2.1 แข่งขันแบบ Single Elimination (แพ้คัดออก) : Best of 3 (ชนะ 2 ใน 3) 
 5.2.2 แข่งขันในโหมด Caldavar Valley : Tournament ด้วยระบบ Global Ban Pick (ไม่สามารถ
ใช้ตัวละครซ้ าจากเกมส์ที่ผ่านมาได้) 
 5.2.3 ทีมที่อยู่ทางด้านบนของสายการแข่งขันจะได้อยู่ฝุายสีน้ าเงินในเกมแรกและในเกมถัดไป          
ผู้ที่แพ้ในเกมก่อนหน้าจะได้สิทธิ์ในการเลือกฝั่ง 
 5.3 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 
 5.3.1 แข่งขันแบบ Single Elimination (แพ้คัดออก) : Best of 5 (ชนะ 3 ใน 5) 
 5.3.2 แข่งขันในโหมด Caldavar Valley : Tournament ด้วยระบบ Global Ban Pick (ไม่สามารถ
ใช้ตัวละครซ้ าจากเกมส์ที่ผ่านมาได้) 
 5.3.3 ทีมที่อยู่ทางด้านบนของสายการแข่งขันจะได้อยู่ฝุายสีน้ าเงินในเกมแรกและในเกมถัดไป          
ผู้ที่แพ้ในเกมก่อนหน้าจะได้สิทธิ์ในการเลือกฝั่ง 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๔๑ 

6. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 6.1 ประชุมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ในวันพุธที่ 19 กุ มภาพันธ์ 
2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

6.2 นักกีฬารายงานตัวเวลา 15.30 – 15.45 น. 
 6.3 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อคณะกรรมการก่อนการลง          
ท าการแข่งขันทุกครั้ง 
 6.4 นักกีฬาต้องเตรียมอุปกรณ์ส าหรับแข่งขัน เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ Headphone สายชาร์ต สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพ่ือใช้ในการแข่งขันด้วยตนเอง  
 6.5 นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 
 6.6 นักกีฬาทุกคนต้องสวมรองเท้า และถุงเท้าเม่ือลงท าการแข่งขัน 
 6.7 นักกีฬาที่เข้าท าการแข่งขันจะต้องรออยู่ที่สนามแข่งขันเท่านั้นเพ่ือรอกรรมการเรียกท าการแข่งขันหาก
ไม่อยู่จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
7. การรักษามารยาท 
 7.1 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี 
 7.2 กรณีนักกีฬาลงแข่งขันเกิน 1 ชนิดกีฬา ตามข้อ 4.3 ให้ลงโทษนักกีฬาคนนั้นโดยการ             
ตัดสิทธิ์การลงแข่งขันทุกชนิดกีฬา ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
 
8. รางวัลการแข่งขัน 
 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
 
9. คณะกรรมการฯ และ/หรือ กรรมการชี้ขาด มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่องราวและปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นก็ตาม             
ทุกกรณี ซึ่งค าวินิจฉัยและช้ีขาดนั้นๆ ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๔๒ 

ตารางการแข่งขันกีฬาอีสปอรต์ (ROV) 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 

วันที่ 19 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
 

วันแข่งขัน รายการ เวลา สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

19 ก.พ. 63 ประชุมนักกฬีาและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ 15.30 หอประชุมฯ  

20 ก.พ. 63 แข่งขันรอบแรก 15.30 หอประชุมฯ  

21 ก.พ. 63 แข่งขันรอบแรก 15.30 หอประชุมฯ  

24 ก.พ. 63 แข่งขันรอบแรก 15.30 หอประชุมฯ  

27 ก.พ. 63 รอบรองชนะเลิศ 15.30 หอประชุมฯ  

28 ก.พ. 63 รอบชิงชนะเลิศ 15.30 หอประชุมฯ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๔๓ 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิม 2 

 
1. ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภทบุคคลชายและหญิง 
 ประเภทคู่ชายและหญิง 
 ประเภทคู่ผสม 

2. การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 
 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 
3. จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน 
 นักกีฬาทีส่่งเข้าร่วมการแข่งขันแยกประเภท ดังนี้  
 3.1 ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว ส่งได้ไม่เกินประเภทละ 1 คน 
 3.2 ชายคู่และหญิงคู่  ส่งได้ไม่เกินประเภทละ 1 คู ่
 3.3 คู่ผสม   ส่งได้ไม่เกิน 1 คู่  
  
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5.2 หลักฐานในการส่งทีมเข้าแข่งขัน 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  - ส าเนาบัตรนักศึกษา (กรณีนักกีฬาไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชน รับรองโดย              
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา) 
 5.3 นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นกีฬาได้ 1 ประเภทเท่านั้น (ไม่รวมกรีฑา) 
 
6. การจัดการแข่งขัน 
 6.1 ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก น าทีมท่ีชนะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ชิงอันดับ 3  
 6.2 ก าหนดเวลาการแข่งขัน 3 ใน 5 เชตเชตละ 11 แต้ม 
 6.3 การรวมคะแนน ที่ 1 ได้ 3 คะแนน ที่ 2 ได้ 2 คะแนน ที่ 3 ได้ 1 คะแนน  
 6.4 วิธีการแข่งขันเหมือนกันหมดทั้งประเภทคู่ ประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ผสม 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๔๔ 

7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 7.1 นักกีฬารายงานตัวเวลา 15.30 – 15.45 น. 
 7.2 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อคณะกรรมการก่อนการลง          
ท าการแข่งขันทุกครั้ง 
 7.3 ในวันแข่งขันทีมใดไม่มาท าการแข่งขันตามโปรแกรมที่ก าหนด โดยไม่แจ้งสาเหตุให้ทราบเป็น             
ลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขัน 30 นาทีให้ตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันในปีนั้น  
 7.4 นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย และชุดต้องเหมือนกันทั้งทีม 
 7.5 นักกีฬาทุกคนต้องสวมรองเท้า และถุงเท้าเม่ือลงท าการแข่งขัน 
 7.6 นักกีฬาที่เข้าท าการแข่งขันจะต้องรออยู่ที่สนามแข่งขันเท่านั้นเพ่ือรอกรรมการเรียกท าการแข่งขันหาก
ไม่อยู่จะถือว่าสละสิทธิ์ 

8. การรักษามารยาท 
 8.1 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี 
 8.2 กรณีนักกีฬาลงแข่งขันเกิน 1 ชนิดกีฬา ตามข้อ 5.3 ให้ลงโทษนักกีฬาคนนั้นโดยการ             
ตัดสิทธิ์การลงแข่งขันทุกชนิดกีฬา ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
 
9. รางวัลการแข่งขัน 
 9.1 รางวัลตามประเภทที่แข่งขัน 
  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญรางวัล 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญรางวัล 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรียญรางวัล 
 9.2 รางวัลคะแนนรวมเทเบิลเทนนิสทุกประเภท 
  รางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล 
  รางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล 
  รางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล 
 
10. คณะกรรมการฯ และ/หรือ กรรมการชี้ขาด มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่องราว และปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น          
ก็ตามทุกกรณี ซึ่งค าวินิจฉัย และช้ีขาดนั้นๆ ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๔๕ 

ตารางการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิม 2 

 
วันแข่งขัน ประเภท เวลา สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

26 ก.พ. 63 ประชุมจบัสลากแบ่งสายการแข่งขัน 15.00 น. 
ห้องเรียน 
โรงยิม 2 

 

27 ก.พ. 63 

บุคคลชาย / บุคคลหญิง 

เริ่ม 15.45 น. โรงยิม 2 

 

คู่ชาย / คู่หญิง  

คู่ผสม  

 
 
หมายเหตุ: นักกีฬาจะต้องนั่งรอกรรมการเรียกเพ่ือเข้าการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๔๖ 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15  

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิม 2 

 
1. ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภทบุคคลชายและหญิง 
 ประเภทคู่ชายและหญิง 
 ประเภทคู่ผสม 

2. การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 
 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 
3. จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน 
 นักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันโดยแยกประเภท ดังนี้  
 3.1 ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว ส่งได้ไม่เกินประเภทละ 1 คน 
 3.2 ชายคู่และหญิงคู่  ส่งได้ไม่เกินประเภทละ 1 คู ่
 3.3 คู่ผสม   ส่งได้ไม่เกิน 1 คู่  
  
4. ข้อบงัคับและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้  อย่างเป็น
ทางการในปัจจุบัน 
 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5.2 หลักฐานในการส่งทีมเข้าแข่งขัน 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  - ส าเนาบัตรนักศึกษา (กรณีนักกีฬาไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชน รับรองโดย         
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา) 
 5.3 นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นกีฬาได้ 1 ประเภทเท่านั้น (ไม่รวมกรีฑา) 
 
6. การจัดการแข่งขัน 
 6.1 ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก น าทีมท่ีชนะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ชิงอันดับ 3  
 6.2 ก าหนดเวลาการแข่งขัน 2 ใน 3 เชต ๆ ละ 21 แต้ม 
 6.3 การรวมคะแนน ที่ 1 ได้ 3 คะแนน ที่ 2 ได้ 2 คะแนน ที่ 3 ได้ 1 คะแนน  
 6.4 วิธีการแข่งขันเหมือนกันหมดทั้งประเภทคู่ ประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ผสม 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๔๗ 

7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 7.1 นักกีฬารายงานตัวเวลา 15.30 – 15.45 น. 
 7.2 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อคณะกรรมการก่อนการลง          
ท าการแข่งขันทุกครั้ง 
 7.3 ในวันแข่งขันทีมใดไม่มาท าการแข่งขันตามโปรแกรมที่ก าหนด โดยไม่แจ้งสาเหตุให้ทราบเป็น          
ลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขัน 30 นาทีให้ตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันในปีนั้น  
 7.4 นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย และชุดต้องเหมือนกันทั้งทีม 
 7.5 นักกีฬาทุกคนต้องสวมรองเท้า และถุงเท้าเม่ือลงท าการแข่งขัน 
 7.6 นักกีฬาที่เข้าท าการแข่งขันจะต้องรออยู่ที่สนามแข่งขันเท่านั้นเพ่ือรอกรรมการเรียกท าการแข่งขันหาก
ไม่อยู่จะถือว่าสละสิทธิ์ 

8. การรักษามารยาท 
 8.1 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี 
 8.2 กรณีนักกีฬาลงแข่งขันเกิน 1 ชนิดกีฬา ตามข้อ 5.3 ให้ลงโทษนักกีฬา คนนั้นโดยการ             
ตัดสิทธิ์การลงแข่งขันทุกชนิดกีฬา ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
 
9. รางวัลการแข่งขัน 
 9.1 รางวัลตามประเภทที่แข่งขัน 
  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญรางวัล 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญรางวัล 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรียญรางวัล 
 9.2 รางวัลคะแนนรวมแบดมินตันทุกประเภท 
  รางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล 
  รางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล 
  รางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล 
 
10. คณะกรรมการฯ และ/หรือ กรรมการชี้ขาด มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่องราว และปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น          
ก็ตามทุกกรณี ซึ่งค าวินิจฉัย และช้ีขาดนั้นๆ ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๔๘ 

ตารางการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิม 2 

 
วันแข่งขัน ประเภท เวลา สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

24 ก.พ. 63 ประชุมจบัสลากแบ่งสายการแข่งขัน 15.00 น. 
ห้องเรียน 
โรงยิม 2 

 

25 ก.พ. 63 

บุคคลชาย / บุคคลหญิง 

เริ่ม 15.45 น. โรงยิม 2  คู่ชาย / คู่หญิง 

คู่ผสม 

26 ก.พ. 63 

บุคคลชาย / บุคคลหญิง 

เริ่ม 15.45 น. โรงยิม 2  คู่ชาย / คู่หญิง 

คู่ผสม 

 
หมายเหตุ: นักกีฬาจะต้องนั่งรอกรรมการเรียกเพ่ือเข้าการแข่งขัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๔๙ 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15  

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามเปตอง 

1. ประเภทการแข่งขัน 
 ประเภทบุคคลชายและหญิง 
 ประเภทคู่ชายและหญิง 
 ประเภทคู่ผสม 
 ประเภททีม 3 คนชายและหญิง 
 
2. การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 
 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 
3. จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน 
 นักกีฬาทีส่่งเข้าร่วมการแข่งขันโดยแยกประเภท ดังนี้  
 3.1 ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว ส่งได้ไม่เกินประเภทละ 1 คน 
 3.2 ชายคู่และหญิงคู่  ส่งได้ไม่เกินประเภทละ 1 คู ่
 3.3 คู่ผสม   ส่งได้ไม่เกิน 1 คู่  
 3.4 ทีม 3 คน   ส่งได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม 
 
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5.2 หลักฐานในการส่งทีมเข้าแข่งขัน 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  - ส าเนาบัตรนักศึกษา (กรณีนักกีฬาไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชน รับรองโดย              
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา) 
 5.3 นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นกีฬาได้ 1 ประเภทเท่านั้น (ไม่รวมกรีฑา) 
 
6. การจัดการแข่งขัน 
 6.1 จับสลากแบ่งสายที่สนามแข่งขัน เวลา 15.30 น. ของแต่ละวัน  
 6.2 การแข่งขันครั้งที่ 1 
  - ทีมหมายเลข 1 พบกับทีมหมายเลข 2 ในสนามแรก ของสาย 
  - ทีมหมายเลข 3 พบกับทีมหมายเลข 4 ในสนามที่สอง ของสาย 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๕๐ 

 6.3 การแข่งขันครั้งที่ 2 
  - ทีมชนะพบกับทีมชนะในสนามแรกของสาย ทีมชนะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทีมแพ้รอการ 
แข่งขันครั้งที่ 3 
  - ทีมแพ้พบกับทีมแพ้ ในสนามที่สองของสาย ทีมชนะรอการแข่งขันครั้งที่ 3 ทีมแพ้ตกรอบ 
 6.4 การแข่งขันครั้งที่ 3 
  - เป็นการแข่งขันระหว่างทีมที่คะแนนเท่ากัน (ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง) แข่งขันในสนามแรก              
ของสาย ทีมชนะผ่านเข้าร่อบชิงชนะเลิศ 
 6.5 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
 
7. ข้อปฏิบัติ 
 7.1 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อคณะกรรมการก่อนลง                   
ท าการแข่งขันทุกครั้ง 
 7.2 นักกีฬาต้องมาถึงสนามก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที  และหากนักกีฬามาสนามล่าช้ากว่า
ก าหนดเวลาการแข่งขัน 5 นาที หลังประกาศเรียก คณะกรรมการฯ จะปรับสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาผู้นั้นเป็น        
ผู้แพ้ และให้คู่แข่งขันชนะผ่านต่อไป 
 
8. การรักษามารยาท 
 8.1 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี 
 8.2 กรณีนักกีฬาลงแข่งขันเกิน 1 ชนิดกีฬา ตามข้อ 5.3 ให้ลงโทษนักกีฬาคนนั้นโดยการ             
ตัดสิทธิ์การลงแข่งขันทุกชนิดกีฬา ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
 
9. รางวัลการแข่งขัน 
 9.1 รางวัลตามประเภทที่แข่งขัน 
  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญรางวัล 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญรางวัล 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรียญรางวัล 
 9.2 รางวัลคะแนนรวมเปตองทุกประเภท 
  รางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล 
  รางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล 
  รางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล 
 
 10. คณะกรรมการฯ และ/หรือ กรรมการชี้ขาด มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่องราวและปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น             
ก็ตามทุกกรณี ซึ่งค าวินิจฉัยและช้ีขาดนั้นๆ ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด 
 
 

 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๕๑ 

ตารางการแข่งขันกีฬาเปตอง 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 

วันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามเปตอง 
วันแข่งขัน ประเภท เวลา สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

19 ก.พ. 63 คู่ชาย / คู่หญิง 15.30 สนามเปตอง  

20 ก.พ. 63 บุคคลชาย / บุคคลหญิง 15.30 สนามเปตอง  

21 ก.พ. 63 คู่ผสม 15.30 สนามเปตอง  

24 ก.พ. 63 ทีม 3 คนชาย / ทีม 3 คนหญิง 15.30 สนามเปตอง  

 
หมายเหตุ : นักกีฬาจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน เวลา 15.30 น. ณ สนามเปตอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“เกมแห่งการกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
 

กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

๕๒ 

ระเบียบการแข่งขันกรีฑา 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยฯ 

 
1.  ประเภทการแข่งขัน 
 1.1 การแข่งขันประเภทบุคคลชายและหญิง (100 เมตร) 
 1.2 การแข่งขันประเภทบุคคลชายและหญิง (200 เมตร) 
 1.3 การแข่งขันประเภทบุคคลชายและหญิง (400 เมตร) 
 1.4 การแข่งขันประเภททีมชายและทีมหญิง (4 x 100 เมตร)  
   
2.  การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 
 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 
3.  จ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันและการแต่งกายของนักกีฬา 
 3.1 การแข่งขันประเภทบุคคล (100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร) แต่ละคณะสามารถส่งเข้าแข่งขัน
ได้ประเภทละไม่เกิน 1 คน 
 3.2 การแข่งขันประเภททีม (4 x 100 เมตร) แต่ละคณะสามารถส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม 
 
4.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ซึ่งสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย                   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
 
5.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5.2 หลักฐานในการส่งทีมเข้าแข่งขัน 
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว 
  - ส าเนาบัตรนักศึกษา (กรณีนักกีฬาไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชน รับรองโดย        
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา) 
 
6.  การจัดการแข่งขัน 
 6.1 ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกโดยให้จัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพียงรอบเดียว 
 6.2 ในการแข่งขันประเภทบุคคล (100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร) ต้องมีนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันอย่างน้อย 2 คน จึงจะจัดการแข่งขัน 
 6.3 ในการแข่งขันประเภททีมชายและทีมหญิง (4 x 100 เมตร) ต้องมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน           
อย่างน้อย 2 ทีม จึงจะจัดการแข่งขัน 
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7.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 7.1 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อคณะกรรมการก่อนลงท าการ
แข่งขันทุกครั้ง 
 7.2 ในวันแข่งขันทีมใด หรือบุคคลใด ไม่ท าการแข่งขันตามโปรแกรมที่ก าหนด ให้ตัดสิทธิ์ทีมหรือบุคคล
นั้นออกจากการแข่งขันในปีนั้น 
 7.3 นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย เหมาะสมกับการแข่งขันกีฬา 
 7.4 นักกีฬาที่ท าการแข่งขันเสร็จเรียบร้อย และได้ อันดับที่ 1, 2 หรือ 3 ให้ไปรายงานตัวต่อแผนกมอบ
รางวัลมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
8.  การรักษามารยาท 
 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี 
 
9.  รางวัลการแข่งขัน 
 9.1 รางวัลตามประเภทที่แข่งขัน 
  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญรางวัล 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญรางวัล 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรียญรางวัล 
 9.2 รางวัลคะแนนรวมกรีฑาทุกประเภท 
  รางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล 
  รางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล 
  รางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล 
 
10.คณะกรรมการฯ และ/หรือ กรรมการชี้ขาด มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่องราว และปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นก็ตามทุก
กรณี ซึ่งค าวินิจฉัยและชี้ขาดนั้นๆ ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด 
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ตารางการแข่งขันกรีฑา 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส”์ 

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. 
 

วันแข่งขัน ล าดับ ประเภท ชาย/หญิง รอบ 

4 มี.ค. 63 

101 วิ่ง 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 
102 วิ่ง 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 
103 วิ่ง 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 
104 วิ่ง 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 
105 วิ่ง 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 
106 วิ่ง 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 
107 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 
108 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 
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ระเบียบการแข่งขันขบวนพาเหรด 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 15 

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 

 
1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้บังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2539      
หมวดที่ 3 ข้อที่ 14 
 
2. ผู้เข้าแข่งขัน 
 ต้องเป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น 
 
3. วิธีการแข่งขัน 
 3.1   ให้แต่ละคณะส่งผู้เข้าแข่งขันจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ ไม่ต่ ากว่าจ านวน 80 คน  
 3.2   แต่ละคณะตั้งขบวนพร้อมกันตามล าดับเวลา 8.00 น. ณ หน้ากองพัฒนานักศึกษา 
 3.3   เรียงล าดับการแข่งขันตามผลการจับฉลากของแต่ละคณะ ดังนี้ 

  3.3.1  คณะครุศาสตร์ 
  3.3.2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3.3.3  คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  
  3.3.4  คณะวิทยาการจัดการ 
 

4. ข้อปฎิบัติในการแข่งขัน 
 1. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องเตรียมท าการจัดขบวนพาเหรด ตามเวลา สถานที่ ที่คณะกรรมการ
ก าหนด หากคณะที่เข้าร่วม ไม่มาหรือมาไม่ทัน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ให้กรรมการตัดคะแนนตามเวลา
ที่มาไม่ทัน โดยตัดคะแนน 5 นาที: 1 คะแนน  
 2. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างเดินผ่านหน้าประธาน ให้ใช้เวลาในการน าเสนอรูปแบบขบวนพาเหรด
ของคณะตนเอง ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที หากเกินจะตัดคะแนน 1 นาที: 1 คะแนน โดยส่วนกลางจะเริ่มจับ
เวลาการแข่งขันจากจุดเริ่มต้นและหยุดจับเวลาคนสุดท้ายของขบวนผ่านจุดสิ้นสุดที่ได้ก าหนดไว้  
 
5. กรรมการในการตัดสินและผลการตัดสิน 
 กรรมการในการตัดสินจากบุคคลภายนอกจ านวน 3 ท่าน  หากผลการตัดสินมีคะแนนเท่ากัน                
ให้ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และการให้คะแนนไม่มีการตัดจุดทศนิยม 
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6. รางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ     ได้รับถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล 
7.วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่ใช้ในจัดขบวนพาเหรด 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดพาเหรด ให้ทางคณะจัดเตรียมมาและให้อยู่ในรูปแบบงานที่ทางคณะกรรมการ
ก าหนด 
8.เกณฑ์การให้คะแนน 
 การประกวดขบวนพาเหรด วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 (100 คะแนน) 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 -   เกณฑ์รอบตัดสิน วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 (100 คะแนน) 

  1. ความสวยงาม 20 คะแนน 
  2. ความพร้อมเพรียงเป็นระเบียบ 15 คะแนน 
  3. การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบขบวน  15 คะแนน  
  4. ความคิดสร้างสรรค์อย่างพอเพียง  20 คะแนน  
  5. การสื่อความหมายตรงกับคอนเซ็ปต์  15 คะแนน  
  6. ความตรงต่อเวลาในการจัดตั้งขบวน 5 คะแนน 
  7. ความตรงต่อเวลาในการน าเสนอรูปแบบขบวน 10 คะแนน  
 * เกณฑ์การตัดคะแนนความตรงต่อเวลา สาย 5 นาทีตัด 1 คะแนน 
 
9. ปัญหาอื่น ๆ 
 ปัญหาอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และค าตั ดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด จะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ 
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บันทึกคะแนน – การแข่งขันขบวนพาเหรด 
กีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 15 

“115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 

 
ล าดับที ่     คณะ 
 

ข้อ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 
1 ความสวยงาม 20   
2 ความพรอ้มเพรียงเป็นระเบียบ 15   
3 การใช้สื่อวัสดอุุปกรณ์ประกอบขบวน 15   
4 ความคิดสรา้งสรรคอ์ยา่งพอเพียง 20   
5 การสื่อความหมายตรงกับคอนเซ็ปต์  15   
6 ความตรงตอ่เวลาในการจัดต้ังขบวน  5   
7 ความตรงต่อเวลาในการน าเสนอ                

รูปแบบขบวน 
10   

คะแนนรวม 100   
 
* เกณฑ์การตัดคะแนนความตรงต่อเวลาในการจัดตั้งขบวน สาย 5 นาทีตัด 1 คะแนน 
* เกณฑ์การตัดคะแนนความตรงต่อเวลาในการน าเสนอรูปแบบขบวน เกิน 1 นาทีตัด 1 คะแนน 
 
 
 
       ลงช่ือ           กรรมการตัดสิน 
              (                                  ) 
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บทลงโทษ 
1. นักกีฬาที่มีชื่อพักการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้เข้าพักในที่นั่งผู้เล่นส ารอง 

 2. หน่วยงาน/สังกัดทีมที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยกระท าความผิด 
ดังต่อไปนี้ คือ 

2.1 ปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้นักกีฬามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
1)  เปลี่ยนชื่อ และ ชื่อสกุล 
2)  ใช้รูปถ่ายของตัวเอง แต่ใช้ชื่อและชื่อสกุลของผู้อื่น 
3)  ใช้ชื่อหรือเอกสารผู้สมัครเข้าแข่งขันหรือลงแข่งขันแทน 

2.2 น านักศึกษาหรือบุคคลอ่ืน ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ ในระเบียบนี้สมัครเข้าท าการ
แข่งขัน และลงท าการแข่งขัน  

ความผิดตามข้อ 2.1 และ 2.2 เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันสืบทราบและพิจารณาแล้ว 
หน่วยงาน/สังกัดทีมได้กระท าผิดจริง ไม่ว่าการแข่งขันได้ผ่านไปแล้วกี่ครั้งก็ตาม ให้ได้รับโทษ ดังนี้ 

ในส่วนของทีม 
1)  ให้ปรับการแข่งขันเป็นแพ้ ทุกครั้งที่ทีมนั้นลงท าการแข่งขันที่ผ่านมา แต่จะต้องแข่งขันให้

เสร็จสิ้นตลอดฤดูกาลแข่งขันที่เหลืออยู่ 
2)  ให้ถอนสิทธิ์จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทีม

นั้นออกจากการแข่งขันกีฬาทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี 
  ในส่วนนักกีฬา 

1)  ให้ถอนสิทธิ์นักกีฬาคนนั้นออกจากการแข่งขันทันที และไม่ให้ทีมน านักกีฬาอ่ืน                   
มาเพ่ิมเติมแทน 

2)  ห้ามนักกีฬาคนนั้นสมัครเข้าแข่งขันกีฬา เป็นเวลา 1  ปี ไม่ว่าจะย้ายสังกัดไปอยู่ใน
หน่วยงาน/สังกัดทีมคณะใดก็ตาม 

3. การรักษามารยาทและบทลงโทษนักกีฬาที่แสดงกริยา วาจา และประพฤติตนไม่เหมาะสม                  
หรือเล่นรุนแรงผิดมารยาท กฎ กติกาการแข่งขัน จนถูกกรรมการแจ้งโทษในการลงแข่งขันแต่ละครั้งให้พิจารณา
ลงโทษ โดยกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามสมควรแก่กรณี 

4. การลงโทษ โดยการทะเลาะวิวาทให้พักการแข่งขันตลอดการแข่งขันและคณะกรรมการอาจจะ
พิจารณาตัดสิทธิ์ในการร่วมแข่งขันปีต่อไป (ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ) อีกทั้งจะถูกด าเนินการสอบวินัยตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550   

5. หากผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่นักกีฬา กองเชียร์ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมนั้นๆ มีการดื่มสุรา
ในบริเวณสนามกีฬาจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 ในหมวดที่ 2 บทลงโทษ ข้อ 24 และ ข้อ 25 ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 
 ในกรณีเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างให้
ด าเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยข้าราชการ 
 6. หน่วยงาน/สังกัดทีมใดฝุาฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษ ให้พักการแข่งขัน หรือผิดระเบียบลงท าการแข่งขัน 
ให้ตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทั้งหมดที่เหลือทันที และปรับทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันที่เหลือทั้งหมดโดยไม่มีการอุทธรณ์
ใดๆท้ังสิ้น 
 7. นักกีฬา หรือผู้ควบคุมคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งภายใน และภายนอกการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามสมควรแก่กรณี 
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