กาหนดการ
การแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์ฯ สัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 15 “แคแสดเกมส์”
ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม 2560
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
....................................................................................................................................................................................
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา
รายการกิจกรรม
13.00-18.00 น. -นักกีฬา เจ้าหน้าที่ เดินทางมาถึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี /นักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าที่พัก
17.00-18.00 น. -รับประทานอาหารมื้อเย็น
18.00-19.00 น. -ประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
06.30-08.00 น. -รับประทานอาหารมื้อเช้า
08.00 น.
-เริ่มแข่งขันกีฬาทุกประเภทตามตารางการแข่งขัน
12.00 น.
-รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
-แข่งขันกีฬาทุกประเภทตามตารางการแข่งขัน
17.00 น.
-รับประทานอาหารมื้อเย็น
18.00 น.
-แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา พร้อมกันที่ศูนย์กีฬา
18.30 น.
-พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
22.00 น.
-สิ้นสุดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
วันที่ ๓ ธันวาคม 25๖๐
06.30-08.00 น. -รับประทานอาหารมื้อเช้า
08.00 น.
-เริ่มแข่งขันกีฬาทุกประเภทตามตารางการแข่งขัน
10.00 น.
-ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
12.00 น.
-รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
-แข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศทุกประเภท
16.00 น.
-แข่งขันกีฬาผู้บริหาร ครู
18.00 น.
-งานราตรีจุฬาภรณ์ฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 15
22.00 น.
-ปิดงานราตรีจุฬาภรณ์ฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 15
วันที่ ๔ ธันวาคม 25๖๐
06.30-08.00 น. -รับประทานอาหารมื้อเช้า
08.00 น.
-เริ่มแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศทุกประเภท
10.30 น.
-พิธีปิดการแข่งขัน
12.00 น.
-รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
-ทัศศึกษา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กาหนดการวันที่ ๒ ธันวาคม 25๖๐
การแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์ฯ สัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 15 “แคแสดเกมส์”
ประจาปีการศึกษา 25๖๐ ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
....................................................................................................................................................................................
เวลา 17.30 น.
- ผู้มีเกียรติ นักกีฬาทุกโรงเรียน ผู้ควบคุมทีม กองเชียร์ คณะกรรมการการจัดการขังขันพร้อมกัน ณ อาคารศูนย์
กีฬา
- วีดีทัศน์แนะนาจังหวัดลพบุรี
เวลา 18.09 น.
- ขบวนนักกีฬาเคลื่อนเข้าสู่สนาม
- ประธานในพิธีมาถึง (.................................................................ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร)ี
พิธีกรสั่ง เคารพประธาน ทั้งหมดตรง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน
พิธีกร เชิญประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์ฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจาปีการศึกษา 25๖๐
“แคแสดเกมส์” เดินเข้าสู่สนาม (ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง)
-นายสมิง กุลธี ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
วิทยาลัย ลพบุรี กล่าวต้อนรับ
- ประธานกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ในนามประธานคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน กล่าวรายงานการดาเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา
- ประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุน
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทในการเปิดการแข่งขัน (เมื่อประธานกล่าวจบ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- พิธีกรประกาศ ลาดับต่อไปเป็นการเชิญธงชาติ ธงกีฬากลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและธงกีฬา
ธงขึ้นตรง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย/กราวกีฬา ตามลาดับ)
- พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมด ขวาหัน ตามระเบียบพัก”
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินออกจากสนาม
- นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม ผ่านประธานในพิธี พิธีกร อ่านประวัตินักกีฬา เมื่อทาพิธีจุดคบเพลิงในกระถาง
นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติปรบมือ
- พิธีกรเชิญนักกีฬาอาวุโสบนแท่นเพื่อนานักกีฬากล่าวคาปฏิญาณตน (พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส)
- ให้ ผู้ ถื อ ธงแต่ ล ะโรงเรี ย นเข้ า แถวเป็ น รู ป ครึ่ ง วงกลมหน้ า นั ก กี ฬ าอาวุ โ ส นั ก กี ฬ าอาวุ โ สจั บ ชายธงทุ ก ผื น
นากล่าวคาปฏิญาณตน “นักกีฬาทั้งหมด กล่าวคาปฏิญาณตามข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอประกาศตน ณ ที่นี้ว่า ข้าพเจ้า
คือนักกีฬาสมัครเล่น ข้าพเจ้าจะแข่งขันด้วยน้าใจนักกีฬาอย่างแท้จริง”

- เมื่อกล่าวจบนักกีฬาอาวุโสกลับเข้าที่ ผู้ถือธงแต่ละโรงเรียนกลับเข้าประจาที่ในขบวน
- ขบวนนักกีฬาจากโรงเรียนต่างๆ เคลื่อนที่ออกจากสนาม (ดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา/เพลงมาร์ชโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย)
- แนะนาผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
- การแสดงแสง สี เสียงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์ฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจาปีการศึกษา 2559 โดย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (การแสดงชุดที่ 1,2,3,4 ตามลาดับ)
เวลา 22.00 น.
-เสร็จพิธี
หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กาหนดการวันที่ ๓ ธันวาคม 25๖๐
การแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์ฯ สัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 15 “แคแสดเกมส์”
ประจาปีการศึกษา 25๖๐ ณ สนามกีฬากลางแจ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
....................................................................................................................................................................................
เวลา 17.00 น.
- คณะครู นักเรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณเวทีกลางแจ้ง (สนามกีฬา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี)
- การแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
เวลา 18.00 น.
- พิธีเปิดงาน
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
- พิธีกรเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงาน/มอบของที่ระลึก
- การแสดงจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ลาดับที่ ๑ เชียงราย
ลาดับที่ ๒ บุรีรัมย์
ลาดับที่ ๓ เลย
ลาดับที่ ๔ ชลบุรี
ลาดับที่ ๕ เพชรบุรี
ลาดับที่ ๖ มุกดาหาร
ลาดับที่ ๗ ตรัง
ลาดับที่ ๘ สตูล
ลาดับที่ ๙ พิษณุโลก
ลาดับที่ ๑๐ ปทุมธานี
ลาดับที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
ลาดับที่ ๑๒ ลพบุรี
เวลา 22.00 น.
-ปิดงาน
หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กาหนดการวันที่ ๔ ธันวาคม 25๖๐
การแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์ฯ สัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 15 “แคแสดเกมส์”
ประจาปีการศึกษา 25๖๐ ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
....................................................................................................................................................................................
เวลา 08.00 น.
- การแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ
เวลา 10.00 น.
- นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม กองเชียร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่อาคารศุนย์กีฬา
เวลา 10.30 น.
- ประธานในพิธีมาถึง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- การแสดงพิธีปิดการแข่งขัน โดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
- ขบวนนักกีฬาตั้งแถวเดินเข้าสู่สนาม
- ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าจุ ฬ าภรณ์ ฯ สั ม พั น ธ์ “แคแสดเกมส์ ”
ครั้งที่ 15 ประจาปีการศึกษา 25๖๐ เดินลงสู่สนาม เข้าแถวหน้าประธานในพิธี
- ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานและสรุปผลการแข่งขันต่อประธานในพิธี และเชิญ
ประธานในพิธี มอบรางวัลเละเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัล
- ทีมนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ขึ้นรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและปิดการแข่งขัน
- พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมด ซ้ายหัน เคารพธงชาติ ทั้งหมด ตรง” (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ)
เชิญธงลงจากยอดเสา
- พิธีกรประกาศ “เคารพธงพลศึกษา ธงกีฬากลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ธงขึ้นตรง (วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงกราวกีฬา/มาร์ชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) เชิญธงพลศึกษาลงจากยอดเสา เตรียมธง
พลศึกษา มามอบให้ประธานในพิธี เพื่อมอบให้ตัวแทนโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
- พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมดขวาหัน
- ไฟในกระถางคบเพลิงค่อยๆ หรี่ลง
- ประธานในพิธีมอบธงพลศึกษาให้กับตัวแทนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
- นักกีฬาจัดแถวเป็นรูปวงกลม (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุม)นักกีฬาทุกคนร่วมกันร้อง
- ทุกคนหันหน้าไปทางพระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- เสร็จพิธี
หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระเบียบการแข่งขัน
1. ชนิดกีฬาที่แข่งขัน
1.1 เดิน - วิ่ง ขึ้นเขาวงพระจันทร์
-ชาย 3 หญิง 3
1.2 ฟุตบอลชาย 7 คน
-ทีมชาย
1.3 บาสเกตบอล
-ทีมชาย
1.4 บาสเกตบอล
-ทีมหญิง
1.5 วอลเลย์บอล
-ทีมชาย
1.6 วอลเลย์บอล
-ทีมหญิง
1.๗ เปตอง
-ทีมชาย
1.๘ เปตอง
-ทีมหญิง
2. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่
2.1 นักกีฬาต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เท่านั้น
2.2 โรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องส่งรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ทีม ตาม
ระเบียบของการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
3. การกาหนดการแข่งขัน
3.1 ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
3.2 การจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้จับฉลากในการแบ่งสายพร้อมกาหนดการแข่งขันตามที่
ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
4. ข้อปฏิบัติการแข่งขัน
4.1 การแต่งกายของนักกีฬา ให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาประเภทนั้นๆ
4.2 ให้แต่ละทีมทาการแข่งขันตามวัน เวลาและสถานที่แข่งขัน ตามกาหนดการ
4.3 ทีมใดไม่พร้อมแข่งขัน หลังจากเลยเวลาที่กาหนด 15 นาที หรือผู้เล่นไม่ครบตามระเบียบ ให้ปรับแพ้ทันที
4.4 ทีมใดมีเจตนาไม่ลงทาการแข่งขันในขณะที่ดาเนินการแข่งขันอยู่ ให้ปรับแพ้ทันที
4.5 ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับคาตัดสินของกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันในครั้งนั้น
4.6 การแข่งขันให้ดาเนินไปตามกาหนดการที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดจะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะมีความเห็นเป้นอย่างอื่น
5. สนามแข่งขัน
๕.1 วิ่งมาราธอนขึ้นเขาวงพระจันทร์
-แต่ละโรงเรียนชาย3 หญิง3
๕.2 ฟุตบอลชาย 7 คน
-ทีมชาย (สนามฟุตบอลหน้าอาคารศิลปะ)
๕.3 บาสเกตบอล
-ทีมชาย (สนามกีฬากลางแจ้ง)
๕.4 บาสเกตบอล
-ทีมหญิง (สนามกีฬากลางแจ้ง)
๕.5 วอลเลย์บอล
-ทีมชาย (สนามกีฬากลางแจ้งข้างศูนย์กีฬา)
1.6 วอลเลย์บอล
-ทีมหญิง (ศูนย์กีฬา)

๕.๗ เปตอง
- ทีมชาย (สนามเปตองหน้าศูนย์กีฬา)
๕.๘ เปตอง
- ทีมหญิง (สนามเปตองหน้าศูนย์กีฬา)
6. รางวัลในการแข่งขัน
6.1 ชนะเลิศคะแนนรวม
– ถ้วยพระราชทาน
6.2 ชนะเลิศแต่ละประเภท
– ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เกียรติบัตร
6.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
– ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เกียรติบัตร
6.4 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
– ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เกียรติบัตร
6.5 นักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาแต่ละประเภท - ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร
*** หมายเหตุ
ถ้วยพระราชทานไม่ได้ให้เป็นกรรมสิทธิ์กับโรงเรียนที่ไดรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม แต่จะได้รับถ้วยพระราชทาน
จาลองไว้ครอบครองแทน
7. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
7.1 ทีมชนะเลิศ – 9 คะแนน
7.2 ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – 5 คะแนน
7.3 ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – 3 คะแนน
ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาโรงเรียนที่ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
- โรงเรียนที่ได้ตาแหน่งชนะเลิศมากกว่า
- ถ้ายังเท่ากันให้พิจารณาโรงเรียนที่ไดตาแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มากกว่า
- ถ้ายังเท่ากันให้พิจารณาโรงเรียนที่ไดตาแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 มากกว่า
-ถ้ายังเท่ากันอีก ให้โรงเรียนนั้นๆ ครองถ้วยพระราชทานฯ ร่วมกัน
8. การยุติข้อขัดแย้ง
กรณีที่มีปัญหาใดๆ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด

