คำ�สั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่ 343/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ.2559)
“สงขลาเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา
**********
ตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
มีมติเห็นชอบให้จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2559) “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่
20-30 มิถุนายน 2560 นั้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 14(1) ข้อ
15 และข้อ 16 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
อำ�นวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2559) “สงขลาเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกท่าน
กรรมการกิตติมศักดิ์
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสงขลา)
กรรมการกิตติมศักดิ์
3. ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
รองประธานกรรมการ
5. รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกท่าน
กรรมการ
6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ
กรรมการ
7. นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกชนิดที่มีการแข่งขัน
กรรมการ
8. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
กรรมการ
9. ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอแนะและให้คำ�ปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2550
3. วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่มิได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.
2550 คำ�วินิจฉัย มติ คำ�สั่งของคณะกรรมการอำ�นวยการแข่งขันให้เป็นที่สุด
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการแข่งขันตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมาย
5. แต่งตัง้ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำ�งาน เพือ่ ดำ�เนินการกิจการอย่างหนึง่ อย่างใด เพือ่ ประโยชน์
แห่งการจัดการแข่งขัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
(นางกอบกาญจน์  วัฒนรางกูร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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คำ�สั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่ 344/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2559)
“สงขลาเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา
*******
ตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 มีมติเห็นชอบ
ให้จงั หวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 45 (พ.ศ. 2559) “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-30 มิถนุ ายน
2560 นั้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 14(2) ข้อ
17 และข้อ 18 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2559) “สงขลาเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
1. นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์
ประธานที่ปรึกษา
(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
2. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)
ที่ปรึกษา
3. นายสมพร  ใช้บางยาง (อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ที่ปรึกษา
4. ร้อยตรี ปกครอง จินดาพล (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)
ที่ปรึกษา
5. นายภาณุ อุทัยรัตน์ (อดีตเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)
ที่ปรึกษา
6. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ (เลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)
ที่ปรึกษา
7. พลโท วิวรรธน์  ปฐมภาคย์ (อดีตแม่ทัพภาคที่ 4)
ที่ปรึกษา
8. พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช (แม่ทัพภาคที่ 4)
ที่ปรึกษา
9. พลตำ�รวจโท สาคร ทองมุณี (ผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 9)
ที่ปรึกษา
10. ว่าที่ร้อยตรี เลิศเกียรติ  วงศ์โพธิพันธ์
ที่ปรึกษา
(อดีตรองเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)
11. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ประธานกรรมการ
12. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ฝ่ายปกครองและความมั่นคง
รองประธานกรรมการ
13. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
รองประธานกรรมการ
14. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ฝ่ายเศรษฐกิจ
รองประธานกรรมการ
15. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
กรรมการ
16. ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขันสมาคมละหนึ่งคน
กรรมการ
17. คณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
กรรมการ
18. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 (สงขลา)
กรรมการ
19. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา
กรรมการ
20. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42
กรรมการ
21. ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2
กรรมการ
22. นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
กรรมการ
23. นายกเทศมนตรีสงขลา
กรรมการ

2 “เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ”

24. ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดสงขลา
25. ปลัดจังหวัดสงขลา
26. หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัดสงขลา
27. ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
28. คลังจังหวัดสงขลา
29. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
30. ขนส่งจังหวัดสงขลา
31. ผู้อำ�นวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
32. อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
33. พัฒนาการจังหวัดสงขลา
34. พัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
35. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
36. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 1-3
37. วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
38. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
39. ผู้อำ�นวยการแขวงทางสงขลาที่ 1-2
40. ผู้อำ�นวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา
41. หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
42. ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่
43. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา
44. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
45. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
46. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
48. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
49. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
50. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
51. โทรศัพท์จังหวัดสงขลา
52. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขังหวัดสงขลา
53. ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
54. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
55. นายกสมาคมสหพันธุ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
56. นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา
57. นายอำ�เภอทุกอำ�เภอ ในจังหวัดสงขลา ทุกท่าน
58. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
59. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
60. ผู้อำ�นวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
61. ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา
62. ผู้อำ�นวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
63. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา
64. ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
65. นายกเทศมนตรีเมืองในจังหวัดสงขลา ทุกท่าน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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66. นายกเทศมนตรีตำ�บล ในจังหวัดสงขลา ทุกท่าน
กรรมการ
67. นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล ในจังหวัดสงขลา ทุกท่าน
กรรมการ
68. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลจังหวัดสงขลา
กรรมการ
69. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสงขลา
กรรมการ
70. นายกสมาคมประมงสงขลา
กรรมการ
71. กรรมการผู้จัดการบริษัท หาดทิพย์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
72. กรรมการผู้จัดการบริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
73. ผู้จัดการใหญ่บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการ
74. กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีอีซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย)
กรรมการ
75. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิตจำ�กัด
กรรมการ
76. กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีฮอร์ส อินเดิร์เทรด จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
77. กรรมการผู้จัดการบริษัท แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ� จำ�กัด
กรรมการ
78. กรรมการผู้จัดการบริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำ�กัด
กรรมการ
79. นายณรงค์  ขุ้มทอง (ที่ปรึกษาโรงเรียนดาวนายร้อย)
กรรมการ
80. นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา)
กรรมการ
81. นายชาคริต  สุรัฐกุล (สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา)
กรรมการ
82. ประธานชมรมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
กรรมการ
83. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
กรรมการและเลขานุการ
84. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกีฬาแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดในภาค 4
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
85. นายพิทักษ์  สุวรรณวงค์ (พนักงานบริหารงานทั่วไป 4)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
2. เสนอปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการอำ�นวยการ
แข่งขันวินิจฉัย
3. รายงานคณะกรรมการอำ�นวยการแข่งขัน ในกรณีทปี่ รากฎว่าบุคคลหรือคณะบุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขันฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. ดำ�เนินการจัดทำ�เกี่ยวหลักฐานการแข่งขัน ได้แก่ ใบสมัคร รายชื่อ แผงรูปบัตรประจำ�ตัวและเอกสารหลักฐานต่างๆ
ของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและรวมถึงการสรุปผลและประเมินผลการแข่งขัน
5. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ เพือ่ ดำ�เนินการอย่างหนึง่ อย่างใด เพือ่ ประโยชน์แห่งการจัดการแข่งขันแล้วรายงานต่อคณะ
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
(นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”
******************************
ตามทีจ่ งั หวัดสงขลา ได้รบั เกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 45 “สงขลา
เกมส์” ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน  2560 ซึ่งจังหวัดจะต้องจัดเตรียมการดำ�เนินการจัดการแข่งขันให้มีความพร้อมในทุก ๆ
ด้าน  และจังหวัดสงขลาได้ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ มี่ 45 ระดับประเทศ และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับประเทศ(พ.ศ.2560) ลงวันที่ 27  ตุลาคม  2559 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬาไปแล้วนั้น
เพื่อให้การดำ�เนินการตามประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย  เรื่อง ประกาศชนิดกีฬาในการแข่งขันแห่งชาติ ครั้งที่ 45
“สงขลาเกมส์” จำ�นวน 45 ชนิดกีฬา ดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา จึงอาศัย
อำ�นาจตามประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 35 แต่งตั้งอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” โดยมีองค์ประกอบและอำ�นาจหน้าที่
ดังนี้
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ามาราธอน
1. นายนูญ  สายอ๋อง
ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนสมาคมกีฬาขี้ม้าแห่งประเทศไทย
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายวรเจษฏร์  รัตนะจรณะ
อนุกรรมการ
4. นายรอเซ็ง  ไหรเจริญ
อนุกรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณ์
อนุกรรมการ
6. นายโสภณ  แก้วทอง
อนุกรรมการ
7. นายวงศ์วรรธน์  เต็มรัตน์
อนุกรรมการ
8. นายอนันท์  พงศ์ไพศาล
อนุกรรมการ
9. นายเฉลิมวุฒิ  สุขเกษม
อนุกรรมการ
10. นางมธุริมา  มุสลิมีน
อนุกรรมการ
11. นายอรุณ  เพ็ชรเล็ก
อนุกรรมการ
12. นายสุพล  บุญเตือน
อนุกรรมการ
13. นายทะนง  มณีฉาย
อนุกรรมการ
14 นายพนาวุธ  อรมุต
อนุกรรมการ
15. นายฌานินทร์  เรืองศรี
อนุกรรมการ
16. นายวุฒิ  รัตนพิทักษ์
อนุกรรมการและเลขานุการ   
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ากระโดด
1. นายนูญ  สายอ๋อง
2. ผู้แทนสมาคมกีฬาขี้ม้าแห่งประเทศไทย
3. นางวัฒนาพร  เพชรรัตน์

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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4. นายฉลองรัตน์  บุญเตือน
5. นายณรงค์  จันทมุณี
6. นายณรงค์  นวลพรหม
7. นายสัญญา  ชาติดำ�
8. นายธันวา  วงศ์เฉลิม
9. นายปรีดา  ยวนใจ
10. นายณพร  ชัยสวัสดิ์
11. นายคฑาวุฒิ  แสงอำ�ไพ
12. นายวาทิต  อันตรเสน
13. นายณัฐวุฒิ  จำ�รัสเนตร
14. นายพิพัฒน์พงศ์  ชาติดำ�
15. นางสาวอภิชญา  ลิมปนะพิทยาธร
16. นางพิไลพร  ขุนจัน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ   

ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1.ดำ�เนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบการแข่งขัน
2.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อซักซ้อมเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามข้อบังคับ ระเบียบการแข่งขันและเทคนิคต่างๆ
3.จัดหาผู้ช่วยผู้ตัดสินตามจำ�นวนและกำ�หนดภาระหน้าที่ที่สมาคมกีฬากำ�หนด
4.จัดอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสินก่อนการแข่งขันเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและเทคนิคกีฬา
5.ตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน ให้ถูกต้องตามเทคนิค ชนิดกีฬาให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมจัดการแข่งขัน รวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
6.ประสานงานกับกรรมการผู้ตัดสิน และกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการแข่งขันอย่างใกล้ชิด
7.ประสานงานและจัดสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน
8.ประสานงานและจัดเตรียมแสงเสียงในสนามแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและเทคนิคของการแข่งขัน
9.ประสานงานและจัดเตรียมทีน่ งั่ สำ�หรับนักกีฬา ผูฝ้ กึ สอน กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กรรการตัดสิน แพทย์ พยาบาล
กรรมการเทคนิค หน่วยรักษาความปลอดภัย และแขกผู้มีเกียรติ
10. จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
11.จัดเตรียมเจ้าหน้ารับรอง ดูแลแลแขกผู้เกียรติและ ผู้บริหารระดับสูงมาเยี่ยมชมการแข่งขันในสนามแข่งขัน
12.ประสานงานผู้บริหารของจังหวัดหรือผู้มีเกียรติมอบเหรียญรางวัลนักกีฬา
13.บันทึกผลการแข่งขันกีฬาอย่างละเอียด แล้วรวบรวมส่งต่อฝ่ายรายงานผล
    ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม  พ.ศ.  2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   ชำ�นิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35

6 “เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ”

ระเบียบการแข่งขันกีฬาขี่ม้า
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2559) “สงขลาเกมส์”
ณ จังหวัดสงขลา
*******************
1.
    
    
    

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายฮาราลด์  ลิงค์
เลขาธิการ
นายนารา เกตุสิงห์
สถานที่ติดต่อ
ชั้น 8 อาคาร Dr. Gerhard Link ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 – 2710-3165, 0 – 2710-3166 โทรสาร 0 – 2730-8160

2. คณะกรรมการดำ�เนินการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาขี่ม้าจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
ผู้อำ�นวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาขี่ม้า
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการทีมทุกทีม ( ยกเว้น คู่กรณี )
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันขีม่ า้ ของสหพันธ์ขมี่ า้ นานาชาติ (FEI) ซึง่ สมาคมกีฬาขีม่ า้ ได้ประกาศใช้  FEI Jumping
Rules, 25th Edition (effective 1st January 2016) FEI Rules for Endurance Events 9th edition, effective
January 2016
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5.2 คุณสมบัติของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินั้น ขอให้ยึดตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการในแต่ละประเภทกีฬา
5.3 นักกีฬาและม้าจะต้องขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
6. คุณสมบัติม้า
6.1 ม้าที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมี พาสสปอร์ต (Passport) ของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย หรือ
พาสสปอร์ต (Passport) ของ FEI เท่านั้น
6.2 จะต้องแสดงผลตรวจเลือดให้กับทางผู้จัดการแข่งขันในวันที่นำ�ม้าเข้าพื้นที่การแข่งขัน
6.3 ส่งสำ�เนาหลักฐานผลตรวจเลือดม้าอายุไม่เกิน 14 วัน จนถึงวันสิน้ สุดการแข่งขัน โดยจะต้องปราศจากโรค
Surra E.I.A.
6.4 แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Equine Influenza Vaccination (E.I.)
7. จำ�นวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7.1 แต่ละจังหวัดจำ�นวนนักกีฬาแต่ละประเภท ประกอบด้วยนักกีฬาประเภททีม ทีมละ ไม่เกิน 4 คน และ
ประเภทบุคคลไม่เกิน 2 คน
7.2 แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาทีมชาติในประเภทนั้นๆเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมได้ไม่เกิน 2 คน ประเภท
บุคคลได้ไม่เกิน 1 คน
7.3 แต่ละจังหวัด แต่ละประเภท มีเจ้าหน้าที่ประจำ�ทีมจำ�นวน 2 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน  และ                   
ผู้ฝึกสอน 1 คน
8. การแข่งขันประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping)
คุณสมบัติ

ระดับการแข่งขัน

กฎการแข่งขัน

ประเภททีม

ประกอบด้วยนักกีฬาอย่างน้อย  3 คน
และไม่เกิน 4 คน

ความสูง  90-100  cm

FEI Article 273.3.3.2

ประเภทบุคคล

ผู้ที่มีคะแนนเสียน้อยสุด 24 อันดับของ
ความสูง 105-110  cm
รอบทีม เข้าแข่งขันในรอบบุคคล

FEI Article 238.2.2
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8.1 การแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
		 8.1.1 การแข่งขันประเภททีม
       - 1 ทีม ประกอบด้วยนักกีฬา จำ�นวน 3 แต่ไม่เกิน 4 คน
       -  การแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง รอบชิงชนะเลิศประเภททีม  
       -  การคิดคะแนนประเภททีม
คิดคะแนนจากนักกีฬาในทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 3 ใน 4 ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ
กรณีมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาตาม เกณฑ์ กติกา การแข่งขัน ของ สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI)
		 8.1.2 การแข่งขันประเภทบุคคล
โดยนักกีฬาที่ลงแข่งประเภทบุคคลจะต้องลงทำ�การแข่งขันในรอบทีมเพื่อทำ�การจัดลำ�ดับ                        
ฃผู้ที่มีคะแนนเสียน้อยสุด 24 อันดับของรอบทีมเข้าแข่งขันในรอบบุคคล คิดคะแนนจากนักกีฬาที่มีผลคะแนน          
เสียน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ กรณีมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาตาม เกณฑ์ กติกา การแข่งขัน ของ สหพันธ์ขี่ม้า
นานาชาติ(FEI)
9. การแข่งขันประเภทขี่ม้ามาราธอน (Endurance)
การแข่งขันขี่ม้ามาราธอน (Endurance) จะทำ�การแข่งขันประเภททีม และ ประเภทบุคคล พร้อมกัน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
9.1 ประเภททีม ประกอบด้วยนักกีฬา 4 คนและไม่ต่ำ�กว่า 3 คน
9.1.2 การคิดคะแนนประเภททีม คิดคะแนนจากนักกีฬาในทีมที่มีผลรวมเวลาเร็วที่สุดของ 3 ใน 4  ของ
ทีมทีม่ เี วลารวมเร็วทีส่ ดุ เป็นผูช้ นะเลิศ การแข่งขันจะใช้ระยะทาง 60 กม โดยความเร็วเฉลีย่ 10 กม ต่อ ชัว่ โมง อัตรา
การเต้นของหัวใจ 56 ครั้งต่อนาที กรณีมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาตาม เกณฑ์ กติกา การแข่งขันของสหพันธ์ขี่ม้า
นานาชาติ(FEI)
9.1.3 จังหวัดสามารถส่งนักกีฬาเพียงประเภทบุคคล ได้ไม่เกิน   2   คน การคิดคะแนนหาผู้ชนะเลิศ
ประเภทบุคคลจะนำ�ผลรวมของเวลาจากนักกีฬาทัง้ ทีเ่ ข้าแข่งขันบุคคลมาเรียงลำ�ดับนักกีฬาผูม้ ใี ช้เวลาในการแข่งขัน
น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ การแข่งขันจะใช้ ระยะทาง 60 กม โดยความเร็วเฉลี่ย 10 กม ต่อ ชั่วโมง อัตราการเต้น
ของหัวใจอยู่ที่ 56 ครั้ง ต่อ นาที
9.2 คุณสมบัติขอนักกีฬาและม้าที่จะทำ�การแข่งขันกีฬาแห่งชาติได้จะต้องผ่านการแข่งขันในระยะทางดังนี้
9.2.1 ผ่านระยะทางระหว่าง 40 กิโลเมตร หรือมากกว่า จำ�นวน 2 ครั้ง
9.2.2 โดยใช้ผลการแข่งขันได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 จังหวัดใดที่สมัครเข้าแข่งขันแล้วต้องจัดทีมไปแข่งขันตามวันเวลา ณ สนามแข่งขันที่ได้กำ�หนดไว้
     10.2 ในวันแข่งขัน ทีมใดไม่มาแข่งขันตามกำ�หนดหรือมาถึงสนามแล้วเจตนาทีจ่ ะไม่ลงสนามแข่งขันหรือเจตนา
ผละหรือถอนตัวออกจากการแข่งขันโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรออกจากการแข่งขันซึง่ กำ�ลังดำ�เนินอยู่ หรือแสดงเจตนา
ที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป จนครบเวลาแข่งขัน ทีมใดขาดระเบียบในการแข่งขัน หรือกระทำ�การเกินกว่าเหตุ
ต่อม้าหรือเล่นส่อไปในทางสมยอมกันอย่างน่าละอาย ถือว่าทีมนั้นๆ ผิดมารยาทอย่างร้ายแรงให้ประกาศระบุความ
ผิด กับทั้งถอนสิทธิ์ทีมพร้อมให้ใบเตือนของภาคหรือจังหวัดนั้น ออกจากการแข่งขันเฉพาะรอบนั้น   และให้คณะ
กรรมการจัดการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการเทคนิคกีฬา พิจารณาความผิดนั้นตามควรแก่กรณี ตามข้อบังคับ
10.3 นักกีฬาแต่ละทีมต้องแต่งกายตามกฎระเบียบการแข่งขันประเภทนั้นๆ
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11. หน้าที่ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนประจำ�ทีม
11.1 ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนที่มีชื่อระบุไว้ในใบสมัคร 2 คน เท่านั้น มีสิทธิ์เข้าประชุมหรือยื่นเรื่องประท้วง
ในข้อปัญหาการแข่งขันได้
11.2 ผูจ้ ดั การทีมต้องแจ้งระเบียบกติกาการแข่งขัน และกำ�หนดการแข่งขันให้นกั กีฬาของตนทราบโดยละเอียด
เพื่อประโยชน์ของทีม
11.3 ผูจ้ ดั การทีม หรือผูฝ้ กึ สอน จะต้องส่งนักกีฬาของตนไปรายงานตัวต่อผูต้ ดั สินทะเบียน  ณ ทีร่ ายงานตัวก่อน
เวลาเริ่มแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที และนักกีฬาจะต้องเข้าอยู่ในบริเวณที่นายทะเบียนกำ�หนดไว้ ยกเว้น นักกีฬา
คนเดียวแต่ทำ�การแข่งขันหลายประเภทและกำ�ลังแข่งขันอยู่ในสนามผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนจะรายงานตัวแทน
ก็ได้ นักกีฬาคนใดไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตัดสินทะเบียนจะตัดชื่อออกจากการแข่งขันในประเภทนั้น ๆ
11.4 นักกีฬาทีม่ ชี อื่ แข่งขันประเภทใดประเภทหนึง่ แล้ว ไม่มารายงานตัวเข้าร่วมและไม่มเี หตุผลแสดงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่เชื่อถือได้ นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันประเภทอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ทุกประเภทตามกติกา
11.5 เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปโดยความยุติธรรม ผู้ตัดสินหรือผู้ฝึกสอนของนักกีฬาจังหวัด หรืบุคคลภายนอก
จะไม่มีสิทธิ์เข้าภายในบริเวณรั้วสนามแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกเชิญให้ออกจากภายในบริเวณสนามและ
ถ้ายังฝ่าฝืนเกี่ยวข้องกับนักกีฬาคนนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน ตามประเภทที่กำ�ลังทำ�การแข่งขัน
นั้นๆ ก็ได้
11.6 นักกีฬาที่ทำ�การแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อได้อันดับชนะเลิศและรองชนะเลิศ ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้า
หน้าที่แผนกพิธีมอบเหรียญรางวัลต่อไป
11.7 เมื่อได้รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน อาจสั่งให้นักกีฬาไม่ลงแข่งขันก็ได้            
หากเห็นว่านักกีฬาผู้นั้น ยังต้องแข่งขันประเภทอื่นอีก แต่ทั้งนี้ ต้องแจ้งการตกลงใจนั้นให้กับแผนกทะเบียนทราบ
ด้วย
11.8 นักกีฬาจะต้องเป็นผู้นำ�ม้าเข้าตรวจสภาพด้วยตัวเอง
11.9 นักกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบต่อสวัสดิ์ภาพม้าให้เป็นไปตาม FEI CODE OF CONDUCT
11.10 กรณีทนี่ กั กีฬาหรือม้าเกิดการบาดเจ็บ ไม่สามารถเปลีย่ นตัวหรือเลือ่ นลำ�ดับอืน่ ขึน้ มาทำ�การแข่งขันแทนได้
12. การยืนยันรายชื่อนักกีฬา และการรายงานตัว
หลังการตรวจสภาพม้าและประชุมชีแ้ จงระเบียบกฎกติกาของคณะกรรมการทุกคณะกับหัวหน้าทีมและนักกีฬา
ถือว่าเป็นการยืนยันรายชื่อและการรายงานตัวของนักกีฬา
13. การแต่งกายของนักกีฬา
13.1 นักกีฬาต้องแต่งกายตามระเบียบของการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท
13.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะทุกครั้งที่อยู่บนหลังม้า
13.3 ระเบียบว่าด้วย เครื่องอานม้า ผู้แข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ของ สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI)
13.4 ระเบียบว่าด้วย เครื่องแต่งกาย ผู้แข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ของ สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI)
ผู้เข้าแข่งขันของแต่ละจังหวัด จะต้องแต่งกายตามแบบฟอร์มที่กำ�หนดขึ้นเหมือนกันทั้งทีม
14. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาขี่ม้าและเจ้าหน้าที่ประจำ�ทีมทุกคน ต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี    
และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการหากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมหรืvละเมิดต่อกฎกติกาการ
แข่งขันคณะกรรมการอำ�นวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจะพิจารณาลงโทษตามควรแต่ละกรณี
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15. การประท้วง
คุณสมบัตขิ องนักกีฬา และการประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ยนื่ ประท้วงไว้ตามแบบฟอร์มตาม ข้อบังคับการกีฬา
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และให้ถือปฏิบัติดังนี้
15.1 การประท้วง ต้องยืน่ ประท้วงตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกติกาการแข่งขันของสหพันธ์ขี่
ม้านานาชาติ FEDERATION EQUESTRE INTERNATIONALE (FEI) และกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่ง
ประเทศไทย
15.2 การประท้วงทางเทคนิคการแข่งขัน ให้ยนื่ หนังสือประท้วงต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 นาที หลัง
ผลการแข่งขันได้ถูกประกาศออกไป พร้อมวางเงินประกัน จำ�นวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
15.3 การประท้วงคุณสมบัตนิ กั กีฬา ให้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550
15.4 การประท้วงที่ต้องวางเงินประกันการประท้วง ผู้ยื่นประท้วงจะได้รับเงินการประท้วงต่อเมื่อการประท้วง
มีผลชนะ มิฉะนั้นให้ริบเงินประกันนั้นส่งเป็นทุนส่งเสริมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนั้น
16. ผู้ตัดสิน, ผู้ชี้ขาด, กรรมการฝ่ายเทคนิค, กรรมการออกแบบสนาม, สัตวแพทย์ประจำ�การแข่งขัน คัดเลือก
โดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
17. คุณสมบัติของม้า
17.1 ม้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางและมาราธอนจะต้องมีอายุ 5 ปี ขึ้นไป ในการแข่งขัน
กีฬาจะต้องนำ�ม้าของตนเองเข้าร่วมแข่งขัน แต่ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
18. สถานที่แข่งขัน และอุปกรณ์กีฬา
18.1 สนามทีใ่ ช้ในการจัดการแข่งขัน จะต้องได้รบั การรับรองและตรวจสอบจากผูแ้ ทนทางเทคนิค (TECHNICAL
DELEGATE) ของประเภทนั้นๆ จากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
18.2 อุปกรณ์การแข่งขันขี่ม้า จะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
19. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง  และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน  และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง  และประกาศนียบัตร
20. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ำ�ใจเป็นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ  และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
“เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ” 11

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้
ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผูฝ้ กึ สอนดีเด่น ต้องเป็นผูท้ มี่ มี ารยาทดี มีนกั กีฬาได้รบั เหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากทีส่ ดุ ถ้าเหรียญทอง
เท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลำ�ดับ
3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
21. กำ�หนดจำ�นวนรายการแข่งขัน และจำ�นวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน จำ�นวน.........4.........รายการ
- เหรียญชุบทอง
จำ�นวน......10........เหรียญ ประกาศนียบัตร....10........ใบ
- เหรียญชุบเงิน
จำ�นวน.....10.........เหรียญ ประกาศนียบัตร.....10.......ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จำ�นวน......10........เหรียญ ประกาศนียบัตร.....10.......ใบ
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย – หญิง พร้อมใบประกาศนียบัตร จำ�นวน  2  รางวัล
     โล่รางวัลผู้ฝึกสอน ดีเด่น ชาย – หญิง พร้อมใบประกาศนียบัตร จำ�นวน 2 รางวัล
สำ�หรับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผูด้ �ำ เนินการจัดเตรียมไว้ให้ ในส่วนโล่
รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดำ�เนินการให้
22. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตา
มระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น
23. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
สำ�หรับเครื่องหมายการค้า คำ�โฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนำ�ตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์    การขาย
หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทำ�การแข่งขันโดยเด็ดขาด
อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จำ�นวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จำ�นวนไม่เกิน 1 แถว
24. การประชุมผู้จัดการทีม
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทำ�รายงานเสนอ
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
25. กำ�หนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560
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กำ�หนดการจัดการแข่งขันขี่ม้ามาราธอน
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 น.
อบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค/คณะกรรมการ
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 น.
ตรวจสภาพม้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เวลา 09.30 น.
ประชุมผู้จัดการทีม (เฉพาะตัวแทน)
เวลา 13.30 น.
ประชุมกติกาการแข่งขันและออกสำ�รวจเส้นทางขี่ม้า
เวลา 18.00 น.
ปิดสนาม หมดเวลาการสำ�รวจเส้นทาง
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
เวลา 04.30 น.
ปล่อยตัวนักกีฬาขี่ม้ามาราธอน
กำ�หนดการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 น.
อบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค/คณะกรรมการ
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 น.
ประชุมผู้จัดการทีม (เฉพาะตัวแทน)
เวลา 16.00 น.
ตรวจสภาพม้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
เวลา 15.00 น.
ทำ�การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประเภททีม
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 น.
ทำ�การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประเภทบุคคล
เวลา 10.30 น.
ประกาศผลการแข่งขัน/พร้อมรับรางวัลขีม่ า้ มาราธอนและขีม้ า้ กระโดดข้ามเครือ่ งกีดขวาง
เวลา 11.30 น.
นักกีฬาขี่ม้าร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
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รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ชนิดกีฬา ขี่ม้า
ชื่อ – สกุล
ชนิดกีฬา
หน้าที่
เพศ
จังหวัด
เกียรติณรงค์ คล่องการ
ขี่ม้า
นักกีฬา
ชาย กรุงเทพมหานคร
ณัฏฐพัชร ศุภพิพัฒน์
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง กรุงเทพมหานคร
ปอรวรรณ ลาภทวี
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง กรุงเทพมหานคร
ลลิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง กรุงเทพมหานคร
อัญชิสา แจมซ่า
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง กรุงเทพมหานคร
ใจปอง นวลมณี
ขี่ม้า
ผู้จัดการทีม หญิง กรุงเทพมหานคร
ชุลีพร ชีกว้าง
ขี่ม้า
ผู้จัดการทีม หญิง กรุงเทพมหานคร
เจษฎา เวศพันธุ์
ขี่ม้า
ผู้ฝึกสอน
ชาย กรุงเทพมหานคร
โอภาส วุทราพงษ์วัฒนา
ขี่ม้า
ผู้ฝึกสอน
ชาย กรุงเทพมหานคร
กัญญพัชร โตกมลธรรม
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ระยอง
แคทรียา เจนนี่ ซาฟท์
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ระยอง
ชาโน บุญพงษา
ขี่ม้า
นักกีฬา
ชาย
ระยอง
ณัฐนิช บัณฑะวงค์
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ระยอง
นภัทร เลิศศิลป์เจริญ
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ระยอง
พุทธรักษา จัดพล
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ระยอง
ภัสสร วาดสนิท
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ระยอง
รวิกานต์ บุญสนิท
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ระยอง
วราภรณ์ จันทร์แสงสุก
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ระยอง
วินัย วงศ์มาก
ขี่ม้า
นักกีฬา
ชาย
ระยอง
สมศักดิ์ ณ จันทร์ตา
ขี่ม้า
นักกีฬา
ชาย
ระยอง
สุรกิจ วงศ์มาก
ขี่ม้า
นักกีฬา
ชาย
ระยอง
วรัสญา เขียวเขิน
ขี่ม้า
ผู้ฝึกสอน หญิง
ระยอง
วีรพงค์ อัครพสุชาติ
ขี่ม้า
ผู้ฝึกสอน
ชาย
ระยอง
จิตราภา วิจิตรา
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ฉะเชิงเทรา
สัณห์สินี ไทยเจริญ
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ฉะเชิงเทรา
สาธิตา เธียรประสิทธิ์
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ฉะเชิงเทรา
มยุรี มีสุวรรณ
ขี่ม้า
ผู้จัดการทีม หญิง
ฉะเชิงเทรา
บุญผาสุข ศรีคำ�ดี
ขี่ม้า
ผู้ฝึกสอน
ชาย
ฉะเชิงเทรา
วรรณกร สงนอก
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล วิชาธร
ขี่ม้า
ผู้ฝึกสอน
ชาย
ลพบุรี
ชนสรณ์ เยสูงเนิน
ขี่ม้า
นักกีฬา
ชาย
สระบุรี
ปราณปรยา เยสูงเนิน
ขี่ม้า
นักกีฬา
หญิง
สระบุรี
สุจิจักขณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ขี่ม้า
นักกีฬา
ชาย
สระบุรี
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ชื่อ – สกุล
พิศุทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กัณเดช เอมโอช
ศุภกฤษ จตุวรพัฒน์
กำ�ธร จตุวรพัฒน์
อนัญญา มณีโชติ
ทวีศักดิ์ เครือวัลย์
แพรวา แม้นเดช
โสภณ สุคโต
ร้อยตรีสัญชัย โอถาวรวงษ์
ร้อยตรีรัตนศักดิ์ ช่างเก็บ
โชค จงจิตดังจง
พิมลพร แจ้งกระจ่าง
โสรยา แจ้งกระจ่าง
โสภณ แจ้งกระจ่าง
กาญจนาภรณ์ มีโชคชัย
เจตกร มีโชคชัย
โชคชัย มีโชคชัย
ณิชกานต์ ขาวคำ�
ธิดารัตน์ เนตรจรัสแสง
บัณฑิต รัตนมาลี
พิชามญชุ์ ชื้อรัตนากร
ภูวินทร์ นิก์พิลา
มานะ สอนกระโทก
หนึ่งฤทัย มีโชคชัย
ภานรินทร์ นิกข์นิภา
สมชาย ทานะพรม
พิทักษ์เกียรติ เทพบุตร
ยอดชาย มีโชคชัย
กิติกรณ์ โหน่งบึง
จิรกิตติ โหน่งบึ้ง
ชาญชล หวลชัยภูมิ
วรวุฒิ สมานพันธ์
น.ส.พัฒรา เพ็ชรไทย
นายพันธ์ โหน่งบึ้ง
ซอลาฮุดดีน สมะบู่
ณัฐยศ มหาพรหม
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ชื่อ – สกุล
ธาม แก้วทิพรัตน์
ธีรภัทร เสนารัตน์
ภูริพล จันทรวัฒนะ
รอดิง หมีนเส็น
หวานหยีหวา คำ�พระคุณ
อรพิน เพ็ชร์เล็ก
ฮูสนา ตอกอ
บุญศรี คำ�พระคุณ
สมโภชน์ เพ็ชร์เล็ก
จินตนา จันทร์หอม
ณัชชา เพ็ชร์เล็ก
ธีระวัฒน์ เจริญสวัสดิ์
ภูษณิศา บุรีรัตน์
วันชนะ แช่มช้อยครบุรี
หนึ่งตะวัน ศุขเจริญ
จุมพล ศุขเจริญ
เสรี สิริสังห
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รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานฝ่ายเทคนิคกีฬา
อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
1. รศ.ดร.วิชัย ชำ�นิ
2. รศ.น้อม สังข์ทอง
3. อ.เกษม สุริยกัณฑ์
4. อ.ดร.เกษม พันธุสะ
5. นายมัฆวัต วิไลลักษณ์

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการและกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ

โทร. 074-312-541
โทร. 093-638-2233
โทร. 091-047-0001
โทร. 081-540-9191
โทร. 084-525-8077

คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาขีม้ามาราธอน
1. นายนูญ สายอ๋อง
2. นายวุฒิ รัตนพิทักษ์

ประธาน		
เลขานุการและอนุกรรมการ

โทร. 089-733-1395
โทร. 081-598-4696

คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า-กระโดด
1. นายนูญ สายอ๋อง
2. นางพิไลพร ขุนจัน

ประธาน		
เลขานุการและอนุกรรมการ

โทร. 089-733-1395
โทร. 090-960-7766
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สถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
ตำ�รวจและดับเพลิง    
สถานีตำ�รวจภูธรอำ�เภอหาดใหญ่
ตำ�รวจทางหลวง		
ตำ�รวจท่องเที่ยว		
สถานีดับเพลิง หาดใหญ่
สถานีตำ�รวจภูธรอำ�เภอเมืองสงขลา
สถานีดับเพลิง สงขลา

เลขหมายโทรศัพท์
074-243333, 074-231645
1193 ,074-211222
1155 ,074-246733
074-243111
074-311011
074-321700

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
โรงพยาบาลสะเดา
โรงพยาบาลหาดใหญ่รวมแพทย์
โรงพยาบาลหมอบุญจอง
โรงพยาบาลเพชระหาดใหญ่

เลขหมายโทรศัพท์
074-273100
074-212070-9, 074-233133, 074-245-699
074-365780-9
074-220300-4
074-313823, 074-324868
074-521011, 074-521485
074-338100, 074-338100
074-371333, 074-371016
074-411277 , 074-411299
074-234766, 074-243078
074-243384, 074-245633
074-243478, 074-246608

เรด แพลนเนต หาดใหญ่
โรงแรมอาโลฮา หาดใหญ่
โรงแรมอยู่ หาดใหญ่
โรงแรม เดอะคัลเลอร์
Centara Hotel Hat Yai
TR ROCK HILL HOTEL
โรงแรมวีว่า		
โรงแรมเลอ สิริ		
โรงแรม พาวิลเลี่ยน โฮเต็ล สงขลา

โรงแรมในจังหวัดสงขลา
074 261 011 บุรี ศรีภู บูติค โฮเต็ล
074 235 999 โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่
093 019 1444 โรงแรมนิซีซั่น หาดใหญ่
074 354 288 เดอะ ไฮฟ์ หาดใหญ่ โฮสเทล หาดใหญ่
074 352 222 Signature Hotel
074 260 777 โรงแรม วี. แอล. หาดใหญ่
074 321 033 โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช
074 558 442 โรงแรมคลับทรี
07444-1850-9 โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด

074 247 111
074 298 788
074 352 888
098 898 9111
074 598 015
074 223 660
074 440 222
074 313 888
083 651 5922

สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
สวนสัตว์สงขลา		
ตลาดน้ำ�คลองแห		
ตลาดริมน้ำ�คลองแดน
น้ำ�ตกโตนงาช้าง		
พิพิธภัณฑ์พธำ�มะรงค์
โรงสีหับโห้หิ้น		

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
074-330267-8
074 598 555 สวนสาธารณะหาดใหญ่
086 285 5964 ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
089 733 4103 แหลมสมิหลา
081 093 2207 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
074-231055
เขาตังกวน
0910499865 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา – สถาบันทักษิณคดีศึกษา

074 211 898
087 396 9509
081 678 1214
0 7431 1728
074 316 330
074 591 611
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