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ก าหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาม่วง - ขาวเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

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

เวลา 07.00 น. - นักกีฬา ครู บุคลากร และดุริยางค์พร้อมกัน ณ ตลาดนัดวันพุธ 
เวลา 08.00 น. - ขบวนพาเหรดนักกีฬาเคล่ือนท่ีตามถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย น าด้วยดุริยางค์ โรงเรียน    

  ตามด้วยขบวนนักกีฬา สีฟ้า สีชมพู สีแดง และสีเขียว 
- ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี คณะกรรมการจัดการแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติ  
  ท าความเคารพผู้เป็นประธานในพิธี 

เวลา 09.00 น. - ขบวนพาเหรดเคล่ือนเข้าสู่สนาม ประธานในพิธขีึ้นแท่นรับความเคารพจากขบวนนักกีฬา 
- นักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ต้ังขบวนในสนามกีฬา 
- พิธีเชิญธงชาติ เพลงสรรเสริญ พิธีกรส่ัง “ซ้ายหนั ท าความเคารพธงชาติ ธงขึ้น ตรง” ร้อง

เพลงชาติจบแล้ว เจ้าหน้าท่ีส่ัง “ขวาหัน” 
- ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   กล่าวรายงานต่อประธานในพธิี 
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการแข่งขัน (กล่าวจบ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) ตี

ฆ้องเปิดงาน 
- พิธีกรส่ัง “ซ้ายหัน” บรรเลงเพลงกราวกีฬา เชิญธงกีฬา ธงแต่ละสีขึ้นสู่ยอดเสาพิธีกรส่ัง  

“ขวาหัน” 
- นักกีฬาถือคบเพลิง วิ่งถือคบเพลิงเข้าสู่สนาม เคารพประธานในพิธี ประธานในพิธีจุดคบเพลิง

ให้นักกีฬา และนักกีฬาน าไปจุดในกระถางคบเพลิง (ในขณะท่ีนักกีฬาถือคบเพลิงวิ่งผ่าน 
นักกีฬาท้ังหมดปรบมือให้ พิธีกรอ่านประวัตินักกฬีาวิ่งคบเพลิง) 

- ผู้ถือธงแต่ละสีมาพร้อมกันท่ีหน้ากองอ านวยการ พิธีกรอ่านประประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง)  
- ผู้ถือธงแต่ละสีมาพร้อมกันท่ีหน้ากองอ านวยการ พิธีกรอ่านประวัตินกักีฬา นักกีฬาอาวุโสน า

นักกีฬากล่าวค าปฎิญานตน “ข้าพเจ้าขอประกาศตน ณ ท่ีนี้ว่า ข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่น 
และขอปฏิญาณตนว่า จะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริง” 

- วงดุริยางค์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม น าขบวนนักกีฬา ครูและบุคลากร เข้าสู่ท่ีพักแต่ละสี 
เสร็จพิธี 

- การแสดงพิธีเปิดของนักเรียน  
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 ก าหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาม่วง - ขาวเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

....................................................................................................................................................................................... 
เวลา 14.30 น.        - คณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมกันท่ีกองอ านวยการ เพื่อต้อนรับประธานในพิธี    
         - ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬามาถึงบริเวณพิธี                                                       
เวลา 14.30 น.        - ขบวนนักกีฬา สีฟ้า สีชมพู สีแดงและสีเขียว ดุริยางค์ต้ังขบวนพร้อมกันในสนาม 

       - ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน 
 - ประธานในพิธี มอบรางวัลแก่นักกีฬา 
 - ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขัน 
 - พิธีเชิญธงกีฬาลงจากยอดเสา (เพลงกราวกีฬา) 

เวลา 15.30 น.         - พิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง 
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เวลา 16.00 น.         - เสร็จพิธีปิดการแข่งขันกีฬาม่วง-ขาวเกมส์ 
 

 
 
 
 



สูจิบตัร การแข่งขนักีฬาม่วง-ขาวเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2561    -3- 
 

ค ากล่าวรายงาน 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาม่วง - ขาวเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

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

เรียน  ท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผมในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอขอบพระคุณท่ีท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน   

ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาม่วง - ขาวเกมส์ ของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561         ซึ่งจัด
ขึ้นในระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ท้ังประเภทกีฬาและกรีฑาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่ง
คณะสีออกเป็น 4 สีได้แก่ สีฟ้า สีชมพู สีแดง และสีเขียว 
 โดยมีวัตถุประสงค์ของการแข่งขันดังนี ้

1. เพื่อสนองนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและ
พลานามัย 

2. เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านกีฬาของนักเรียน 
3. เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี และความร่วมมือในหมู่คณะ 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5. เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาท่ีจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีและระดับจังหวัด

ต่อไป 

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการ เอกชน 
พ่อค้าประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน ท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และท าให้นักเรียนโรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม ทุกคนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและการสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและกล่าวเปิด 
การแข่งขันกีฬาม่วง - ขาวเกมส์ ของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อไป      
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ค ากล่าวเปิด 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาม่วง - ขาวเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

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

 ท่านประธานจัดการแข่งขันกีฬา แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน ผู้ปกครองท่ีเคารพ
ทุกท่าน และนักกีฬาท่ีรักทุกคน 

 ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้มีโอกาสเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคมในครั้งนี้ จากากรได้รับฟังค ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึก
ช่ืนชม ยินดี ท่ีทุกท่านได้ร่วมกันทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ สติปัญญาและก าลังทรัพย์ ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนขึ้นนั้น เพื่อให้นักเรียนได้เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน สร้างความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ จึงขอให้ทุกท่านแข่งขันกีฬาด้วยน้ าใจนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  ข้าพเจ้าขออาราธนาอานุภาพของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย จงดลบันดาลให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกท่านทุกประการและขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง 

 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิด การแข่งขันกีฬาม่วง - ขาวเกมส์ ของโรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ บัดนี้      
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ค าปฏิญาณตน (นักกีฬาอาวุโส ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 นักกีฬาทุกคนกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า............ข้าพเจ้า......( ช่ือ – สกุล ) .........ขอให้สัตปฏิญาณตน 
ณ ท่ีนี้ว่า…………. 

 “ ข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นจะท าการแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง ” 
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ค ากล่าวรายงาน 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาม่วง - ขาวเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

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

เรียน  ท่านประธานท่ีเคารพ 
 จากการแข่งขันกีฬาสี ประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ซึ่งมีขึ้นระหว่าง      
วันท่ี 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 บัดนี้การแข่งขันได้จบส้ินลงแล้ว บรรลุตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ข้าพเจ้า
ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาและนักกรีฑาท่ีได้รางวัลต่อไป 
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ค ากล่าวปิดการแข่งขันกีฬาม่วง - ขาวเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

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

ท่านประธานจัดการแข่งขันกีฬา แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน ผู้ปกครองท่ีเคารพ
ทุกท่าน และนักกีฬาท่ีรักทุกคน 

 ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เมือ่ประธานการแข่งขันกล่าวรายงานว่า การจัดการแข่งขันกีฬา   
ม่วง - ขาวเกมส์ ของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561  ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เพราะความร่วมแรงร่วมใจ จากทุก ๆ ฝ่าย การแข่งขันย่อมมีท้ังชัยชนะ
และความพ่ายแพ้ เป็นธรรมดาผู้แพ้ก็อย่าได้เสียใจหรือหมดก าลังใจ ท่ีจะกระท ากิจกรรมอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง
และส่วนรวมต่อไป ส่วนผู้ชนะก็อย่าดีใจมากจนหลงระเริงหรือทะนงตน หากแต่แต่ควรหมั่นฝึกซ้อม เช่ือฟังค าส่ัง 
ค าแนะน าของครูหรือผู้ฝึกสอน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่ม
ต่อไป 

 ขอขอบคุณ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขออ านาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั่วท้ังสากลโลก ตลอดจนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีท่านเคารพนับถือ ได้
โปรดดลบัลดาลให้ท่านมีความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยท่ัวถึง 

 บัดนี้  ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพเจ้าขอปิด การแข่งขันกีฬาม่วง - ขาวเกมส์ ของโรงเรียน  
เวียงป่าเป้าวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ บัด สวัสดี 
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แผนผังขบวน 

ป้ายกีฬา (ป้ายไวนิล) 
 

วงโยธวาทิต 
 

ป้ายโรงเรียน 
 

ธงโรงเรียน 
 

ธงกีฬา 4 ห่วง 
 

ธงสี 
 

ธงชาติ ธงชุด ม่วง-ขาว 
 

ป้ายเอกลกัษณ์ ป้ายอตัลกัษณ์ ป้ายวสิยัทศัน์ 
 

ป้ายสีฟ้า 

ธงสีฟ้า 

ขบวนสีฟ้า 

ป้ายสีชมพู 
ธงสีชมพู 

ขบวนสีชมพ ู

ป้ายสีแดง 
ธงสีแดง 

ขบวนสีแดง 

ป้ายสีเขียว 
ธงสีเขียว 

ขบวนสีเขียว 
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แผนผังพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาม่วง-ขาวเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
ถนนด้านหลังโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ 

สีฟ้า สีชมพู ดุริยางค ์ สีแดง สีเขียว 

กองอ  านวยการ 

ทางเดินขบวนพาเหรด        

ร้ิวขบวน เสาธง    

คบเพลิง      

รายงานตัว 

สีฟ้า สีชมพู สีแดง สีเขียว 

ธงสีชมพู 
ธงสีฟ้า 

ธงกีฬา 

ธงชาต ิ

ธงโรงเรียน 

ธงสีแดง 

ธงสีเขียว 
 

ปฎิคม 

 
พยาบาล 
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ประวัตินักกีฬาถือคบเพลิง(1) 
********************************************************************************** 

ล าดับที่ 1 
ชื่อ นายภูมิพิวากรณ์  ยาวุฒิ    เกิดเมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2543  ปัจจุบันอายุ 18 ปี 

มีพี่น้องท้ังหมด 2 คน เป็นบุตรคนที่ 2    
บิดาช่ือ นายสมคิด ยาวุฒิ  มารดาช่ือ นางนงลักษณ์  ยาวุฒิ 

ประวัติการศึกษา 
- จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนนุชนาถอนสุรณ์ 
- จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 
- ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

ประวัตินักกีฬา 
- ปี 2557 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปตอง อายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี32 “เชียงใหม่
เกมส์” 

- ปี 2558 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปตอง อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี33 “เมืองแพร่
เกมส์” 

- ปี 2559  

 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปตอง อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี34 
“ไก่ขาวเกมส์”  จังหวัดล าปาง 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเปตอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งท่ี 33  
“กว๊านพะเยาเกมส์” จังหวัดพะเยา 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเปตอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33  
ระดับชาติ “ชุมพร-ระนองเกมส์ “ 

- ปี 2560  

 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเปตอง กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งท่ี 45  
 “สุโขทัยเกมส์”   จังหวัดสุโขทัย 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปตอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 45  ระดับชาติ  
“สงขลาเกมส์” จังหวัดสงขลา 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตอง ประเภทคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน 
กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร “ไชยานุภาพเกมส์”  
ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเปตอง รุ่นไม่ก าจัดอายุ ประเภทคู่ผสม  
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ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย   
“สายสัมพันธ์แม่จันเกมส์” ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

- ปี 2561   

 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา “อบจ.เชียงราย เปตองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า”  ณ ศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่นไม่จ ากัดอายุ การแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร “เบญจมิตรสัมพันธ์เกมส์”  
ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม 
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ประวัตินักกีฬาว่ิงคบเพลิง(2) 
********************************************************************************** 

ล าดับที่ 2 
 นางสาวอักษรภัค  บุญศรี เกิดเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2543 ปัจจุบันอายุ 18 ปี 
บิดาช่ือนายบัญชา  บุญศรี    มารดาช่ือนางชนากานต์  ฉันทะ 
ประวัติการศึกษา 
 จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 
 ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
ประวัตินักกีฬา 
ประวัติกีฬามวยไทย 
-ปี 2559 แชมป์มวยไทยหญิงชมรมบ้านธิ จ.ล าพูน รุ่น 118 ปอนด์ 
-ปี 2559 ครองแชมป์มวยไทยหญิงชมรมบ้านธิ จ.ล าพูน รุ่น 118 ปอนด์ 
ประวัติกีฬากรีฑา 
 -ชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา 1500 เมตร และ 3000 เมตร รุ่นไม่จ ากัดอายุหญิง “แม่ลาวเกมส์” ในปี 2559  
-ชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา 1500 เมตร และ 3000 เมตร รุ่นไม่จ ากัดอายุหญิง ในการแข่งแข่งกีฬานักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียราย ปี 2559 
-ชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา 1500 เมตร และ 3000 เมตร รุ่นไม่จ ากัดอายุหญิง “ไชยานุภาพเกมส์” ในปี 2560 
-รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกรีฑา 1500 เมตร และ 3000เมตร รุ่นไม่จ ากัดอายุหญิง  
“สายสัมพันธ์มแม่จันเกมส์ ” ในปี 2560 
-รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรีฑา 1500 เมตร รุ่นไม่จ ากัดอายุหญิง “เบญจมิตรสัมพันธ์” ในปี 2561 
-รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกรีฑา 400 เมตร รุ่นไม่จ ากัดอายุหญิง “เบญจมิตรสัมพันธ์” ในปี 2561 
-รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรีฑา 4x400 เมตร รุ่นไม่จ ากัดอายุหญิง “เบญจมิตรสัมพันธ์” ในปี 2561 
ประวัติกีฬาฟุตบอล 
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล ประเภทไม่จ ากัดอายุหญิง “ไชยานุภาพเกมส์” 
ใน ปี 2560 
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล ประเภทไม่จ ากัดอายุหญิง “สายสัมพันธ์แม่จันเกมส์” ในปี 
2560 
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ประวัตินักกีฬาอาวุโส 
ว่าท่ีร้อยตรีสุภวัฒน์  กันธิยะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เกิดเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2533 เป็นบุตรของ นายสะอาด  กันธิยะ และนางภนันศิลป์  กันธิยะ  
ประวัติการศึกษา 
- จบการศึกษาระดับประถมศึกษา   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 

- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 

- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 

ประวัติการท างาน 
 ครูผู้ช่วยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
ประวัติการเป็นนักกีฬา 
ปี 2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 นักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชายในการแข่งขัน ฟุตบอลระดับ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่อาย 
ปี 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 นักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชายในการแข่งขัน ฟุตบอลระดับ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่อาย 
ปี 2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 นักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชายในการแข่งขัน ฟุตบอลระดับ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่อาย 
ปี 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 นักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นไม่ก ากัดอายุ ในการแข่งขัน ฟุตบอลระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 นักกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่ก ากัดอายุ ในการแข่งขัน ฟุตบอลระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 นักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขัน ฟุตบอลระดับ
อ าเภอ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
ปี 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ในการแข่งขัน 
ฟุตบอลระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่ก ากัดอายุ ในการแข่งขัน ฟุตบอลระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (เพชรน้ าหนึ่งเกมส์) 
ปี 2557 - ปี 2559 
 เป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มสหมิตรวิยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการ
แข่งขัน ฟุตบอลระดับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ปี 2560  เป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มดดอกเส้ียว ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ในการแข่งขัน ฟุตบอลระดับกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นท่ีอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ปี 2561  เป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
2 ในการแข่งขัน ฟุตบอลกีฬาโซนเบญจมิตรสัมพันธ์เกมส์ จังหวัดเชียงราย 
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ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

วัน ประเภทกีฬา รุ่น ทีมแขง่ขัน เวลา ทีมชนะ หมายเหตุ 

1 30  ต.ค. 
2561 

ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย ชมพู พบ ฟ้า 08.30 น.   

2 30  ต.ค. 
2561 

ฟุตบอล หญิงรวม ฟ้า  พบ เขียว 10.30 น.   

3 30  ต.ค. 
2561 

ฟุตบอล ม.ต้น ชาย เขียว พบ ชมพู 13.00 น.   

4 31  ต.ค. 
2561 

ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย เขียว พบ แดง 08.30 น.   

5 31  ต.ค. 
2561 

ฟุตบอล หญิงรวม ชมพู พบ แดง 10.30 น.   

6 31  ต.ค. 
2561 

ฟุตบอล ม.ต้น ชาย ฟ้า พบ แดง 13.00 น.   

7 1  พ.ย. 2561 ฟุตบอล ม.ต้นชาย ……vs……. 10.00 น. 
 

 รอบชิงชนะเลิศ 

8 1  พ.ย. 2561 ฟุตบอล หญิงรวม ……vs……. 
 

13.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 

9 2  พ.ย. 2561 ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย ……vs……. 
 

13.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 
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ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
 

ล าดับท่ี วัน ประเภท
กีฬา 

รุ่น ทีมแข่งขัน เวลา ทีมชนะ หมายเหตุ 

1 30  ต.ค. 2561 ฟุตซอล ม.ปลาย ชาย เขียว พบ ฟ้า 08.40 น.   

2 30  ต.ค. 2561 ฟุตซอล ม.ต้น ชาย แดง พบ ฟ้า 08.40 น.   

3 30  ต.ค. 2561 ฟุตซอล หญิงรวม ชมพู พบ ฟ้า 08.40 น.   

4 31  ต.ค. 2561 ฟุตซอล ม.ปลาย ชาย แดง พบ ชมพู 08.40 น.   

5 31  ต.ค. 2561 ฟุตซอล ม.ต้น ชาย เขียว พบ 
ชมพู 

08.40 น.   

6 31  ต.ค. 2561 ฟุตซอล หญิงรวม แดง พบ เขียว 08.40 น.   

7 1  พ.ย. 2561 ฟุตซอล หญิงรวม  
……vs……. 

10.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 

8 1  พ.ย. 2561 ฟุตซอล ม.ต้น ชาย ……vs……. 
 

11.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 

9 1  พ.ย. 2561 ฟุตซอล ม.ปลาย ชาย ……vs……. 13.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 
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ตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
 

ล าดับท่ี วัน ประเภทกีฬา รุ่น ทีมแข่งขัน เวลา ทีมชนะ หมายเหตุ 
1 30  ต.ค. 2561 วอลเลย์บอล ม.ปลาย 

หญิง 
แดง พบ เขียว 08.30 น.   

2 30  ต.ค. 2561 วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง ฟ้า พบ เขียว 09.10 น.   

3 30  ต.ค. 2561 วอลเลย์บอล ม.ปลาย 
ชาย 

ฟ้า พบ ชมพู 13.00 น.   

4 30  ต.ค. 2561 วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย ชมพู พบ 
เขียว 

14.00 น.   

5 31  ต.ค. 2561 วอลเลย์บอล ม.ปลาย 
หญิง 

ฟ้า พบ ชมพู 08.30 น.   

6 31  ต.ค. 2561 วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง ชมพู พบ แดง 09.10 น.   

7 31  ต.ค. 2561 วอลเลย์บอล ม.ปลาย 
ชาย 

เขียว พบ แดง 13.00 น.   

8 31  ต.ค. 2561 วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย แดง พบ ฟ้า 14.00 น.   

9 1  พ.ย. 2561 วอลเลย์บอล ม.ปลาย 
หญิง 

 
……vs……. 

 

10.00 น.  รอบชิง
ชนะเลิศ 

10 1  พ.ย. 2561 วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง  

……vs……. 
 

11.00 น.  รอบชิง
ชนะเลิศ 

11 1  พ.ย. 2561 วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย  

……vs……. 
 

13.00 น.  รอบชิง
ชนะเลิศ 

12 1  พ.ย. 2561 วอลเลย์บอล ม.ปลาย 
ชาย 

 

……vs……. 
 

14.00 น.  รอบชิง
ชนะเลิศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สูจิบตัร การแข่งขนักีฬาม่วง-ขาวเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2561    -- 17 -- 
 

ตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
 

ล าดับท่ี วัน ประเภทกีฬา รุ่น ทีมแข่งขัน เวลา ทีมชนะ หมายเหตุ 
1 30  ต.ค. 

2561 

บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง เขียว พบ ชมพู 08.30 น.   

2 30  ต.ค. 
2561 

บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง เขียว พบ แดง 09.20 น.   

3 30  ต.ค. 
2561 

บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย แดง พบ ชมพู 13.00 น.   

4 30  ต.ค. 
2561 

บาสเกตบอล ม.ปลาย 
ชาย 

ฟ้า พบ แดง 14.00 น.   

5 31  ต.ค. 
2561 

บาสเกตบอล ม.ปลาย 
หญิง 

ฟ้า พบ แดง 08.30 น.   

6 31  ต.ค. 
2561 

บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง ฟ้า พบ ชมพู 09.20 น.   

7 31  ต.ค. 
2561 

บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย ฟ้า พบ เขียว 13.00 น.   

8 31  ต.ค. 
2561 

บาสเกตบอล ม.ปลาย 
ชาย 

ชมพู พบ เขียว 14.00 น.   

9 1  พ.ย. 2561 บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง  

……vs……. 
10.00 น.  รอบชิง

ชนะเลิศ 

10 1  พ.ย. 2561 บาสเกตบอล ม.ปลาย 
หญิง 

 

……vs……. 
 

13.00 น.  รอบชิง
ชนะเลิศ 

11 1  พ.ย. 2561 บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย  

……vs……. 
 

14.00 น.  รอบชิง
ชนะเลิศ 

12 1  พ.ย. 2561 บาสเกตบอล ม.ปลาย 
ชาย 

 

……vs……. 
 

15.00 น.  รอบชิง
ชนะเลิศ 
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ตารางการแข่งขันกีฬาตะกร้อ 

 
ล าดับท่ี วัน ประเภทกีฬา รุ่น ทีมแข่งขัน เวลา ทีมชนะ หมายเหตุ 

1 30  ต.ค. 2561 ตะกร้อ ม.ต้น ชาย ฟ้า พบ แดง 09.40 น.   

2 30  ต.ค. 2561 ตะกร้อ หญิงรวม แดง พบ เขียว 10.30 น.   

3 30  ต.ค. 2561 ตะกร้อ ม.ปลาย ชาย ชมพู พบ ฟ้า 14.00 น.   

4 31  ต.ค. 2561 ตะกร้อ ม.ต้น ชาย เขียว  พบ ชมพู 09.40 น.   

5 31  ต.ค. 2561 ตะกร้อ หญิงรวม ฟ้า พบ แดง 10.30 น.   

6 31  ต.ค. 2561 ตะกร้อ ม.ปลาย ชาย เขียว พบ แดง 14.00 น.   

7 1  พ.ย. 2561 ตะกร้อ หญิงรวม ……vs……. 10.00 น.   

8 1  พ.ย. 2561 ตะกร้อ ม.ต้น ชาย ……vs……. 
 

11.00 น.   

9 1  พ.ย. 2561 ตะกร้อ ม.ปลาย ชาย ……vs……. 
 

13.00 น.   

 

ตารางการแข่งขันกีฬาเปตอง 
 

ล าดับท่ี วัน ประเภทกีฬา รุ่น ทีมแข่งขัน เวลา ทีมชนะ หมายเหตุ 
1 30  ต.ค. 2561 เปตอง

ประเภทเด่ียว 
ทุกรุ่น ........ พบ........ 08.30น.  จับฉลากท่ี

สนาม 

2 31  ต.ค. 2561 เปตองทีมสอง
คน 

ทุกรุ่น ........ พบ........ 08.30น.  จับฉลากท่ี
สนาม 

3 1  พ.ย. 2561 เปตองทีมสาม
คน 

ทุกรุ่น ........ พบ........ 08.30น.  จับฉลากท่ี
สนาม 

 
ตารางการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 

ล าดับท่ี วัน ประเภทกีฬา รุ่น ทีมแข่งขัน เวลา ทีมชนะ หมายเหตุ 
1 30  ต.ค. 2561 เทเบิลเทนนิส

ประเภทเด่ียว 
ทุกรุ่น ........ พบ........ 08.30น.  จับฉลากท่ี

สนาม 

2 31  ต.ค. 2561 เทเบิลเทนนิส
ประเภทคู่ 

ทุกรุ่น ........ พบ........ 08.30น.  จับฉลากท่ี
สนาม 

3 1  พ.ย. 2561 เทเบิลเทนนิส
ประเภท
คู่ผสม 

ทุกรุ่น ........ พบ........ 08.30น.  จับฉลากท่ี
สนาม 
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โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา 
การกีฬาสีภายใน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

รายการ
ท่ี 

ประเภท รุ่นอาย ุ เวลารายงานตัว เวลาแข่งขัน รอบการแข่งขัน 

101 ทุ่มน้ าหนัก ไม่เกิน15 ปีชาย 08.00 น. 08.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 

102 ทุ่มน้ าหนัก ไม่เกิน15 ปี หญิง 08.00 น. 08.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 
103 ทุ่มน้ าหนัก ไม่จ ากัดอายุ ชาย 08.00 น. 08.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 
104 ทุ่มน้ าหนัก ไม่จ ากัดอายุ หญิง 08.00 น. 08.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 

105 กระโดดไกล ไม่จ ากัดอายุ หญิง 08.00 น. 08.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 
106 กระโดดไกล ไม่จ ากัดอายุ ชาย 08.00 น. 08.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 
107 กระโดดไกล ไม่เกิน15 ปีชาย 08.00 น. 08.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 
108 กระโดดไกล ไม่เกิน15 ปี หญิง 08.00 น. 08.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 

 

109 
       วิ่ง 3,000  เมตร 

 
ม.ปลาย ชาย 

 ม.ปลาย หญิง 
 

08.00 น. 

 

08.30 น. 

 

รอบชิงชนะเลิศ 
 

 
110 

 
 

วิ่ง 1,500  เมตร  

ม.ต้นชาย 

ม.หญิง 

ม.ปลาย ชาย 

 ม.ปลาย หญิง 

 
 

08.00 น. 

 
 

08.55 น. 

 

 
รอบชิงชนะเลิศ 

111 วิ่ง 80 เมตร ไม่เกิน15 ปีชาย 08.55 น. 09.05 น. รอบชิงชนะเลิศ 
112 วิ่ง 80 เมตร ไม่เกิน15 ปี หญิง 08.55 น. 09.10 น. รอบชิงชนะเลิศ 
113 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน15 ปีชาย 08.55 น. 09.20 น. รอบชิงชนะเลิศ 

114 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน15 ปี หญิง 08.55 น. 09.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 
115 วิ่ง 100 เมตร ไม่จ ากัดอายุ ชาย 08.55 น. 09.40 น. รอบชิงชนะเลิศ 
116 วิ่ง 100 เมตร ไม่จ ากัดอายุ หญิง 08.55 น. 09.50 น. รอบชิงชนะเลิศ 

117 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน15 ปี หญิง 09.40 น. 10.00 น. รอบชิงชนะเลิศ 
118 วิ่ง 400 เมตร ไม่จ ากัดอายุ ชาย 09.40 น. 10.10 น. รอบชิงชนะเลิศ 
119 วิ่ง 400 เมตร ไม่จ ากัดอายุ หญิง 09.40 น. 10.20 น. รอบชิงชนะเลิศ 
120 วิ่ง 400 เมตร ไม่จ ากัดอายุ ชาย 09.40 น. 10.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 
121 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน15 ปี หญิง 10.20 น. 10.40 น. รอบชิงชนะเลิศ 
123 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน15 ปีชาย 10.20 น. 10.50 น. รอบชิงชนะเลิศ 
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รายการ
ท่ี 

ประเภท รุ่นอาย ุ เวลารายงานตัว เวลาแข่งขัน รอบการแข่งขัน 

124 วิ่ง 800 เมตร ไม่จ ากัดอายุ หญิง 10.20 น. 11.00 น. รอบชิงชนะเลิศ 
125 วิ่ง 800 เมตร ไม่จ ากัดอายุ ชาย 10.20 น. 11.10 น. รอบชิงชนะเลิศ 
126 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน15 ปีชาย 10.50 น. 11.20 น. รอบชิงชนะเลิศ 
127 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน15 ปี หญิง 10.50 น. 11.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 
128 วิ่ง 200 เมตร ไม่จ ากัดอายุ หญิง 10.50 น. 11.40 น. รอบชิงชนะเลิศ 
129 วิ่ง 200 เมตร ไม่จ ากัดอายุ ชาย 10.50 น. 11.50 น. รอบชิงชนะเลิศ 
130 วิ่ง 300 เมตร ไม่เกิน15 ปีชาย 10.50 น. 12.00 น. รอบชิงชนะเลิศ 
131 วิ่ง 300 เมตร ไม่เกิน15 ปี หญิง 10.50 น. 12.10 น. รอบชิงชนะเลิศ 
132 วิ่ง 4x100 เมตร ไม่เกิน15 ปีชาย 11.50 น. 12.20 น. รอบชิงชนะเลิศ 
134 วิ่ง 4x100 เมตร ไม่เกิน15 ปี หญิง 11.50 น. 12.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 
135 วิ่ง 4x100 เมตร ไม่จ ากัดอายุ หญิง 11.50 น. 12.40 น. รอบชิงชนะเลิศ 
136 วิ่ง 4x100 เมตร ไม่จ ากัดอายุ ชาย 11.50 น. 12.50 น. รอบชิงชนะเลิศ 
137 วิ่ง 4x400 เมตร ไม่เกิน15 ปีชาย 12.40 น. 13.00 น. รอบชิงชนะเลิศ 
138 วิ่ง 4x400 เมตร ไม่เกิน15 ปี หญิง 12.40 น. 13.10 น. รอบชิงชนะเลิศ 
139 วิ่ง 4x400 เมตร ไม่จ ากัดอายุ หญิง 12.40 น. 13.20 น. รอบชิงชนะเลิศ 
140 วิ่ง 4x400 เมตร ไม่จ ากัดอายุ ชาย 12.40 น. 13.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 

 
 

หมายเหตุ  กรีฑาประเภทลาน ขว้างจักรและพุ่งแหลน ไม่มีการแข่งขัน 
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สูจิบัตร 

การแข่งขันกีฬาม่วง-ขาวเกมส ์
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

ปีการศึกษา2561 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 

โรงเรียนเว ี ยงป่าเป้าวิทยาคม 
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

 


