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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
คร้ังที่  37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชนิดกีฬาสนุกเกอร์ – บิลเลียด 

………………..………………. 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาสนุกเกอร์ – บิลเลียด 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย                แห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย    
แห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ประกาศนี้ เ รียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเ ลิศ                    
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาสนุกเกอร์ – บิลเลียด” 

ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน  
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

 3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

 3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์แห่งประเทศไทย ก าหนดใช้    
ในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ 4.  ประเภทการแข่งขัน  
             4.1  สนุกเกอร์ 
    4.1.1  ชายเด่ียว มือ  1 
    4.1.2  ชายเด่ียว มือ  2 
    4.1.3  ชายเด่ียว อายุ  40 - 49  ปี 
    4.1.4  ชายเด่ียว อายุ  50  ปี ขึ้นไป 
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    4.1.5  ชายคู่ 
    4.1.6  ทีมชาย   3  คน 
    4.2  บิลเลียด 
    4.2.1  ชายเด่ียว มือ  1 
    4.2.2  ชายเด่ียว มือ  2 
    4.2.3  ชายเด่ียว อายุ  40 - 49  ปี 
    4.2.4  ชายเด่ียว อายุ  50  ปี ขึ้นไป 
    4.2.5  ชายคู่ 
 
     หมายเหตุ  การนับอายุ ให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีท าการแข่งขัน ( 2561 ) เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยปี พ.ศ. เกิด
ของนักกีฬา ( ไม่นับวันและเดือน ) ยกตัวอย่าง ปีแข่งขัน พ.ศ. 2561 ปีเกิด พ.ศ. 2523 มีอายุเท่ากับ 
2561 – 2523 เท่ากับ 38 ปี  
            ข้อ 5.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  

 ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย  
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

ข้อ 6.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
    6.1  ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 1 คน หรือ 1 คู่  

หรือ 1 ทีม ตามหลักเกณฑ์ในข้อ  4 
    6.2  นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท (ไม่รวมประเภททีม) 
  6.3 ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอนสนุกเกอร์      
1  คน และผู้ฝึกสอนบิลเลียด  1  คน 

ข้อ 7.  วิธีจัดการแข่งขัน  
 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ก าหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความ
เหมาะสม รวมทั้งก าหนดวิธีปฏิบัติอื่น ๆ  ตามความจ าเป็น 

ข้อ 8.  ก าหนดการแข่งขัน   

 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา    

เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ก าหนดวัน  เวลา  และ
สถานท่ีในการแข่งขัน  และอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

ข้อ 9.  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน  
9.1  ชุดแข่งขัน  ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมส าหรับกีฬาบิลเลียด

และสนุกเกอร์ 
9.2  อุปกรณ์การแข่งขัน  ให้เป็นไปตามกติกาและข้อก าหนดของการแข่งขันซึ่งสมาคมกีฬาบิลเลียด

และสนุกเกอร์แห่งประเทศไทย  ให้การรับรอง 
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ข้อ 10.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
10.1  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
10.2  ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดี 

และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
10.3  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ

เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  พิจารณาโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่
กรณี  และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้น าเสนอ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย      
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป   

ข้อ 11.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ข้อ 12.  การประท้วง  
              ให้เป็นไปตามหมวด  7  แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย  การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พ.ศ.2559 
ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน 
              ให้สถาบันเจ้าภาพ  จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจริง  ดังนี้ 
              รางวัลท่ี  1 เหรียญชุบทอง   
              รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน   
              รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง  
ข้อ 14. ในกรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา             

เพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี   27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์วิชิต  คนึงสุขเกษม)  
 ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 


