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       ค ำน ำ 
 

 
 
 
กีฬาเป็นเกมการเล่นอย่างหนึ่งท่ีมีระเบียบ  กติกา  นักจิตวิทยาพบว่าผู้ท่ีเป็น 

นักกีฬาจะมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต่างกับผู้อื่นในด้านความเชื่อมั่นในตนเอง  และ 
ความมีระเบียบวินัย 

            การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน 
มีสุขภาพพลานามัยดี  มีน ้าใจเป็นนักกีฬาและ มีความสามัคคีในหมู่คณะมิใช่เพ่ือมุ่งชิง 
ความเป็นเลิศเพียงประการเดียว  พัฒนาการทางด้านกีฬาของนักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่ง 
ท่ีสะท้อนให้เห็นความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนเพราะกีฬาต้องใช้ทั งศิลปะ เทคโนโลยี 
และระบบการจัดการท่ีดีในการฝึกซ้อม ผู้ท่ีก้าวขึ นมารับรางวัลจะต้องผ่านการฝึกซ้อม 
มาอย่างหนักมีความอดทน มีระเบียบวินัยในตนเอง 

          โรงเรียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  “พุทธำเกมส์”  จะช่วยสร้างนักกีฬาท่ีมี 

คุณภาพเป็นตัวแทนท้าชื่อเสียงให้เป็น  ศักดิ์ศรีชำวพุทธำ  สืบไป 
 

 

 (นางสาวอรุณศรี เงินเสือ) 
         ผู้อ้านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
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ก ำหนดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน  คร้ังที่ 58 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

วันพุธ ที ่1 สิงหาคม 2561 

 เวลา  07.45 น.  - คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  นักกีฬาและกองสนับสนุนทุกสีพร้อมกัน 
  สนามกีฬา ร.ร.พุทธชินราชพิทยา 

 เวลา  08.00 น. - ทุกสีเตรียมตั งขบวน กองดุริยางค์  หน้าเสาธง 
 เวลา  08.10 น.  - คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และกอง

สนับสนุน ผู้ถือป้าย หันหน้า ( ป้ายสี ) เข้าหาประธาน 
 เมื่อสีต่าง ๆ ตั งแถวเรียบร้อยแล้ว พิธีกรสั่งให้เคารพธงชาติ   ( เจ้าหน้าที่

เชิญธงชาติขึ นสู่ยอดเสา ) 
 เมื่อเพลงชาติจบ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินน้า

คณะกรรมการทุกคนตั งแถวหน้ากระดานที่ด้านหน้าประธานในพิธี กล่าว
รายงาน 

 ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน เมื่อกล่าวจบ วงดุริยางค์บรรเลง 
เพลง “มหาฤกษ์” ในขณะที่ก้าลังบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ให้ด้าเนินการ
ดังต่อไปนี  

 เจ้าหน้าที่เชิญธงรวมสี ธงสีขึ นสู่ยอดเสา 
 เจ้าหน้าที่ปล่อยบอลลูน ( ถ้าม ี) 
 เจ้าหน้าที่จุดพลุ ( ถ้ามี ) 
 นักกีฬาผู้เชิญคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนาม 
 พิธีกรอ่านประวัติของนักกีฬาผู้ถือคบเพลิง 
 จุดคบเพลิงที่กระถางคบเพลิง 
 นักกีฬาอาวุโสเข้าประจ้าที่เพ่ือกล่าวน้านักกีฬากล่าวค้าปฏิญาณตน 
     (ช่วงเดินไปที่แท่นอาจมีกองแทร็กน้าไป) 

 พิธีกรอ่านประวัติของนักกีฬาอาวุโส 
 เจ้าหน้าที่ผู้เชิญธงของทุกสีน้าธงไปตั งแถวเป็นรูปครึ่งวงกลมหลังนักกีฬา

อาวุโส 
 นักกีฬาอาวุโสใช้มือขวาจับชายธงด้านขวาไว้ 1 ธง และกล่าวน้าปฏิญาณ

ตน 
 นักกีฬา กล่าวค้าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า 
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       ข้าพเจ้า / ขอประกาศตน ณ ที่นี ว่า / ข้าพเจ้า / คือนักกีฬาสมัครเล่น / 

และขอปฏิญาณตนว่า / ข้าพเจ้า / จะแข่งขันกีฬา / ด้วยจิตใจของ

นักกีฬา / อันแท้จริงเมื่อกล่าวเสร็จนักกีฬา อาวุโส เจ้าหน้าที่ผู้เชิญธงทุก

สีกลับเข้าประจ้าที่ 

 วงดุริยางค์บรรเลงเพลงน้านักกีฬาและกองสนับสนุนออกจากสนาม 
ขบวนพาเหรดเดินออกจากสนาม ( อาจแยกออกไป 2 ด้านก็ได้ )  

 เวลา 09.30  น.  - เริ่มแข่งขันกีฬา (ตามโปรแกรม) 

วันพฤหัสที่ 2 สิงหาคม 2561  

  เวลา 08.30  น.  - เริ่มแข่งขันกีฬาต่างๆ ตามโปรแกรม 

วันศุกร์ที่   3 กันยายน 2561 

 เวลา 08.30 น.  - ชิงชนะเลิศกีฬาตามโปรแกรม 
 เวลา 12.30 น.  - เริ่มการแข่งขันกรีฑาประเภทต่าง ๆ 
 เวลา 14.30 น.  - พิธีปิดการแข่งขัน 
 นักกีฬาและกองสนับสนุนเข้าประจ้าที่ในสนาม 
 คณะกรรมการการจัดการแข่งขันเข้าประจ้าที่ 
 ประธานจัดการแข่งขันเชิญประธานในพิธีขึ นแท่นรับความเคารพ  
       วงดุริยางค์บรรเลงเพลง “มหาฤกษ์” 

 ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน และเชิญ
ประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล ให้แก่นักกีฬาตามล้าดับ 

 ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน วงดุริยางค์บรรเลงเพลง “มหาฤกษ์” 
 พิธีกรสั่งเคารพธงโรงเรียน ร้องเพลงมาร์ค โรงเรียน เจ้าหน้าที่เชิญธง

โรงเรียนและธงสีลงจากยอดเสา 
 ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม นักกีฬา กองสนับสนุน จับมือไขว้มือขวาทับมือ

ซ้าย ค่อย ๆ ล้อมเป็นวงกลม ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม ( วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุม ) 

 วงดุริยางค์บรรเลงเพลง “สรรเสริญพระบารมี” 
 เสร็จสิ นพิธีปิดการแข่งขัน  
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ค้าสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ที ่247/2561 

เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ครั งที่ 59 
****************************************** 

 เนื่องด้วยระหว่างวันที่  1 - 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาก้าหนดให้มีการแข่งขันกีฬา 
ภายในโรงเรียนประจ้าปีการศึกษา  2561 ขึ น  ทั งนี เพ่ือให้การแข่งขันด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผล
ส้าเร็จตามจุดประสงค์ อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
จึงแต่งตั งผู้มีรายชื่อต่อไปนี ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ครั งที่ 59  ดังนี  
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นางสาวอรุณศร ี   เงินเสือ    ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ พ.ต. บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์   รองประธานกรรมการ 
3. นางโสพิศ  เทศสลุด    รองประธานกรรมการ 
4. นางสาววิไล  อ่อนตานา   รองประธานกรรมการ 
5. นายดิเรก   ทองหนัก   กรรมการ 
6. นางดวงพร  เพ็ชรบัว    กรรมการ 
7. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ   กรรมการ 
8. นายบุญส่ง  เทียนค้า    กรรมการ 
9. นางสมศรี  แซ่เล้า    กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
11. นายปฏิวัติ    วิจารณ์ปรีชา   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวกัลยา พ่ึงพาณิชย์กุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. อ้านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน 
 2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด้าเนินการแข่งขัน 
 3. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย 
 4. เป็นผู้มอบรางวัลแก่นักกีฬา 
 5. ดูแลงบประมาณในการจัดการแข่งขัน 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
       2.1. แผนกพิธีเปิด – ปิด กำรแข่งขัน 
        1. นายบุญส่ง  เทียนค้า    ประธานกรรมการ 
 2. นางสุดาภรณ์    ศิริสุวรรณ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม   กรรมการ 

4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
 5. นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง    กรรมการ 

6. นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล   กรรมการ 
7. นายปรัชญาวัฒน ์ ปิ่นเกตุ    กรรมการ 
8. นางอ้าพร  สินมา    กรรมการ 
9. นายปฏิวัติ    วิจารณ์ปรีชา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
 จัดเตรียมและด้าเนินการพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
  2.2. แผนกจัดรำงวัล 
  1. นางสมพร  ศรีพล    ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศิรินภา พรหมชาติ   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวธาริน ี  เบญจมาศ   กรรมการ 
  4. นางกุหลาบ  ลอยเวหา   กรรมการ 
  5. นางสาวทิวาพร อ่ัวหงวน    กรรมการ 
  6. นางปรียาณัฐ  มาท้วม    กรรมการ 
  7. นายสมเกียรติ  ถาวร    กรรมการ 
  8. นางอ้าพร  สินมา    กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ 
จัดเตรียมรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศทุกประเภท 
  2.3 แผนกพยำบำล 
   1. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวลักษณา เยาวสังข์   รองประธานกรรมการ 
   3. นร. ยสร. จิรายุทธ จันทร์โต    กรรมการ 
   4. นร. ยสร. ชนาภัทร วุฎมหาราช   กรรมการ 
   5. นร. ยสร. วันชนะ อยู่เบิก    กรรมการ 
   6. นร. ยสร. พิทวัส สวัสด ี    กรรมการ 
   7. นร. ยสร. ตุลาภรณ ์ มีสุข    กรรมการ 
   8. นร. ยสร. สุภัทศภรณ ์ จะฤทธิ์ล ้า   กรรมการ 
   9. นางสาวพัทธนันท์ ขวัญทอง   กรรมการและเลขานุการ  
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  มีหน้ำที่ 
   1. จัดระบบสวัสดิการและบริการพยาบาลแก่นักกีฬาที่บาดเจ็บตลอดการแข่งขัน 
   2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการพยาบาล 
  2.4 แผนกจัดน้ ำดื่ม 
   1. นางสมศรี  แซ่เล้า    ประธานกรรมการ 
  2. นางศรีนวล              กระเซ็น    กรรมการ 
  3. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ 
   1. จัดนักเรียนบริการน ้าดื่มแก่คณะครู – อาจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติ 
   2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับน ้าดื่ม 
  2.5 แผนกจัดสถำนที่ป้ำยกีฬำสี และประดับฉำกให้สวยงำม 
    1. นายปฏิวัติ    วิจารณ์ปรีชา   ประธานกรรมการ 
  2. นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง    กรรมการ 

3. นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล   กรรมการ 
4. นายปรัชญาวัฒน ์ ปิน่เกตุ    กรรมการ 
5. นางอ้าพร  สินมา    กรรมการ 
6. นายบุญส่ง  เทียนค้า    กรรมการ 

   7. นักการภารโรง      กรรมการ 
   8. นายธีรพงษ์  นวลด่อน   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ 
   1. ติดตั งและจัดเตรียมจัดสถานที่ให้เรียบร้อย 
   2. จัดโต๊ะรับแขก เก้าอี  และประดับต้นไม้ 
   3. ท้าความสะอาดเมื่อเสร็จสิ นการแข่งขัน 
  2.6 แผนกประชำสัมพันธ์ 
   1. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม   กรรมการ 
   3. นายสุรเชษฐ ์  แสงอาทิตย์   กรรมการ  
   4. นายบุญส่ง  เทียนค้า    กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ 
   1. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันให้คณะครู นักเรียน และบุคคลอื่นทราบ 
   2. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
  2.7 แผนกรักษำควำมปลอดภัยและควบคุมดูแลควำมประพฤตินักเรียน 
   1. ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์   ประธานกรรมการ 
   2. นายวรวิทย ์  ไชยมิ่ง    กรรมการ 
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   3. นายปรัชญาวัฒน ์ ปิ่นเกตุ    กรรมการ   
   4. ครูหัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับทุกระดับชั น กรรมการ 
   5. นายบุญส่ง   เทียนค้า    กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ 
   1. ดูแลนักเรียนไม่ให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันแข่งขันกีฬา - กรีฑา 
   2. จัดระบบสวัสดิการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
   3. สอดส่องดูแลความเรียบร้อยของบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 
  2.8 แผนกศิลป์ตกแต่งสถำนที่ และคบเพลิง 
   1. นายไพบูลย์  อมรประภา   ประธานกรรมการ 
   2. นักการภารโรง      กรรมการ 
   3. นายปรัชญาวัฒน ์ ปิ่นเกตุ    กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ 
   1. จัดท้าป้ายกีฬาสี กระถางคบเพลิงให้เสร็จสิ นก่อนการแข่งขัน 
   2. จัดเก็บ และ ท้าความสะอาดเมื่อเสร็จสิ นการแข่งขัน 
  2.9 แผนกบันทึกภำพถ่ำย 
   1. นายพันธพงษ์   อินทรวิเศษ   ประธานกรรมการ 
   2. นายธีระยุทธ  อินไชย    กรรมการ 
   3. นางสาวมณี  แซ่ท่อ    กรรมการ 
   4. นายวิเชียร  หล้าประเสริฐ   กรรมการ 
  มีหน้ำที่ 
       1. จัดเก็บและบันทึกภาพกิจกรรมกีฬาตลอดการแข่งขัน 
       2. ประสานงานเผยแพร่กิจกรรมระบบออนไลน์ของโรงเรียน         
  2.10 งำนโสตทัศนศึกษำ 
   1. นายสุรเชษฐ ์  แสงอาทิตย์   ประธานแสงเสียง 
   2. นายคุณกร  สนองวงศ์   กรรมการ 
   3. นายวิเชียร  หล้าประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ 
   จัดระบบแสงเสียง ตลอดการแข่งขัน 
  2.11 แผนกดุริยำงค์และดนตรี 
   1. นางทวีสุข  บัวทอง    ประธานกรรมการ 
   2. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง   กรรมการ 
   3. นายวรวิทย์   ไชยมิ่ง    กรรมการ 
   4. นายชัยรัตน์  อ้่าพูล    กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้ำที่ 
   จัดเตรียมวงดุริยางค์บรรเลงในพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬา 
  2.12 แผนกประกวดกองเชียร์ 
   1. นางโสพิศ  เทศสลุด    ประธานกรรมการ 
  2. ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาววิไล  อ่อนตานา   กรรมการ 
4. นายดิเรก   ทองหนัก   กรรมการ 
5. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ   กรรมการ 
6. นางดวงพร  เพ็ชรบัว    กรรมการ 
7. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง   กรรมการ 
8. นางสินีนาฏ  คชนิล    กรรมการ 
9. นางสมศร ี  แซ่เล้า    กรรมการ 
10. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์   กรรมการ 
11. นางสาวลักษณา เยาวสังข์   กรรมการ 
12. นางทวีสุข  บัวทอง    กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่ 
   1. ตัดสินชี ขาดการประกวดกองเชียร์ 
   2. ตัดสินชี ขาดการประกวดลีดเดอร์ 
  2.13 แผนกจัดพิมพ์และท ำรูปเล่มสูจิบัตรกำรแข่งขัน 
   1. นายปฏิวัติ    วิจารณ์ปรีชา   ประธานกรรมการ 
  2. นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง    กรรมการ 

3. นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล   กรรมการ 
4. นายปรัชญาวัฒน ์ ปิ่นเกตุ    กรรมการ 
5. นางอ้าพร  สินมา    กรรมการ 
6. นายบุญส่ง  เทียนค้า    กรรมการ 

   7. นักเรียนสภานักเรียน     
  มีหน้ำที่ 
    จัดท้าค้าสั่งแต่งตั ง – สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ทุกประเภทให้เรียบร้อย 
  2.14 กรรมกำรฝ่ำยเทคนิค และพิจำรณำกำรประท้วง 
   1. นายปฏิวัติ    วิจารณ์ปรีชา   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล   กรรมการ 
3. นายปรัชญาวัฒน ์ ปิ่นเกตุ    กรรมการ 
4. นางอ้าพร  สินมา    กรรมการ 
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5. นายบุญส่ง  เทียนค้า    กรรมการ 
   6. นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง    กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ 
   ตัดสิน ชี ขาด การประท้วงของนักกีฬาทุกประเภท 
  2.15 แผนกด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน 
   1. นายปฏิวัต ิ  วิจารณ์ปรีชา   ประธานกรรมการ 

2. นายปรัชญาวัฒน ์ ปิ่นเกตุ    กรรมการ 
3. นางอ้าพร  สินมา    กรรมการ 
4. นายบุญส่ง  เทียนค้า    กรรมการ 

   5. นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง    กรรมการ 
   6. นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
   1. จัดเตรียมอุปกรณ์ และสนามแข่งขันให้พร้อม 
   2. ด้าเนินการจัดการแข่งขันให้เรียบร้อยและเสร็จสิ นในระยะเวลาที่ก้าหนด 
 กีฬำฟุตซอล 
   1. นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง    ประธานกรรมการ 
   2. กรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร   

กีฬำวอลเล่ย์บอล 
   1. นายปฏิวัต ิ  วิจารณ์ปรีชา   ประธานกรรมการ 
   2. กรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 กีฬำบำสเกตบอล 

1. นางสาวกรรณิการ์ บัวทุม    ประธานกรรมการ 
2. กรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

          กีฬำเซปัคตะกร้อ 
1. นายบุญส่ง  เทียนค้า    ประธานกรรมการ 
2. กรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

กีฬำเทเบิลเทนนิส 
  1. นายปรัชญาวัฒน ์ ปิ่นเกตุ    ประธานกรรมการ 
  2. กรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

กีฬำเปตอง 
1. นายคนอง  ทองเมือง   ประธานกรรมการ 
2. นายชาติ  ถาวร    กรรมการ 
3. นายณรงค์  จันทุดม    กรรมการและเลขานุการ 
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กีฬำบริดจ์ 
1. นางอ้าพร  สินมา    ประธานกรรมการ 
2. นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา   กรรมการ  
3. นางพนัชกร  มีศาสตร์    กรรมการ 
3. กรรมการสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย   กรรมการ 

กีฬำหมำกรุกไทย 
1. นายสุรสิทธ์  คัมภีรทัศน์   ประธานกรรมการ 
2. นายคนอง  ทองเมือง   กรรมการ 
3. นายสมนึก  ใยศิลป์    กรรมการ 
4. นางสาวยุพิน  คงคอน    กรรมการและเลขานุการ 

กรีฑำ   
1. นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง    ประธานกรรมการ 
2. นายปรัชญาวัฒน ์ ปิ่นเกตุ    กรรมการ 
3. นายบุญส่ง  เทียนค้า    กรรมการ   
4. นางอ้าพร  สินมา    กรรมการ 
5. กรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
6. นายปฏิวัติ    วิจารณ์ปรีชา   กรรมการและเลขานุการ  

2.16 แผนกที่ปรึกษำประจ ำสี 
 มีหน้ำที่ 
  1. ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีด้าเนินการในการแข่งขันกีฬา-กรีฑากับประธานสี 
  2. ดูแล แนะน้า เสนอแนะ ควบคุม และเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมในการ 
    ท้ากิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาก่อนขณะท้ากิจกรรมกีฬาสี และหลังการท้ากิจกรรม 
    กีฬาสี ให้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มสีต่ำงๆ และคณะครูที่ควบคุมดูแลประจ ำสี ดังนี้ 
 กลุ่มสีเขียว  ประกอบด้วยนักเรียนชั น ม.1.6, 1.2, 2.9, 3.7, 3.8, 4.2, 5.3, 6.1     
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  นายสุรสิทธิ์  คัมภรีทัศน์  
นางวาสนา  ประวันนา  นางสาวศศิวิมล  ม่วงทิม   
นางสาวภัทรินทร์  สังข์ทอง   นายไพโรจน์  สิริพัฒนา   
นางพนิตนาฎ  รัตนพนิต  นายดิเรก  ทองหนัก   
นายวิเชียร  หล้าประเสริฐ  นางสมพร  ศรีพูล   
นางสาวนลนัฐรัตน์ เหลืองอ่อน  นายสิทธิชัย  สิงห์เทพ    
นางสาวปิยพร  ผิวสุพรรณ  นางสาวนงนุช  จันทวาศ   
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กลุ่มสีน้ ำเงิน    ประกอบด้วยนักเรียนชั น ม. 1.7, 2.3, 2.4, 2.8, 3.6, 4.3, 5.6, 6.2  
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ แนะแนว  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
นางอโณฌา  บุญโสภา  นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์                
นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   นายอดิเทพ  กรีแสง      
นายคนอง  ทองเมือง  นางสมศรี  แซ่เล้า       
นางวรรณเพ็ญ  เชื อสิงห์   นางประภาพรรณ พรมสาร    
นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม   นายณรงค์  จันทุดม     
นายชาติ   ถาวร   นางสวาท  สิริพฒนา   
นางดารารัตน์  มะอิ          นางชลธิชา  วรภ ู    
นายเอกกมล  เรืองเดช   นายธีรพงษ์  นวลด่อน   
นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน   นายธีระยุทธ  อินไชย 
นายวีรชัย  วาณิชยสกุล  นางสาวเบญจวรรณ นฤภัย 
นางสาวสุธาสิน ี  ฟองจางวาง      
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
นางทวีสุข  บัวทอง   นางสุรภา  จันทร์เปล่ง 
นางรัชนี   พรมชู      นายไพบูลย์  อมรประภา 
นางสินีนาฏ  คชนิล   นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง  
นายชัยรัตน์  อ้่าพูล   นางสาวลักษณา  เยาวสังข์ 
นางสาวบุษกร  พรหมศรี  นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ 
นายสหชัย  สะสมทรัพย์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้แนะแนว 
นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  นางจิณห์ญภัค  ประเสิร์ฐศักดิ์  
  
กลุ่มสีชมพู ประกอบด้วยนักเรียนชั น ม. 1.9, 1.4, 2.5, 3.3, 3.10, 4.4, 5.5, 6.6    
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
นางสุภาพ  อมรประภา  นางนงคราญ  เอ่ียมบาง 
นางวิไลลักษณ์  งานสลุง   นายอัคคเดช  เผือกทอง   
นายสมนึก  เกิดเนตร  นางเจียรนัย  สืบค้า        
นางธิติมา  พรามพิทักษ์  นางพยอม  คุ้มฉาย    
นายสงบ   ดุษฎีธัญกุล  นางอิสริยา  ณ พัทลุง   
นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์  นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส้าอาง   
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นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์   
นายนิกร   พันธ์รุณ   นางสาวอัฐอรวี  อ้่าบางกระทุ่ม 
นายพันธวัฒน์  ศิลารักษ์   นางสาวณภัสร์ชญา ปาระพิมพ์   
นางสาวเบญจพร  พุ่มนวล   นางสาวศิริลักษณ์ ทองรอด    
นางสาวชนมน  ศรีพระจันทร์  นายวิษณุ  ทิศวงศ์  
 
กลุ่มสีม่วง  ประกอบด้วยนักเรียนชั น ม. 1.1, 2.1, 2.2, 2.10, 3.4, 4.5, 5.4, 6.5  
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
นางอุษา   กอบกิจ   นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค ์   
นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์   นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่   
นางดวงพร  เพ็ชรบัว   ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์  ค้าทา    
นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม  นางสุรีย์   ศิริรัตน์ 
นางสาวสุชาวด ี  พิมหานาม  นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง   
นางสาวรัตนากร  โพธิ์ดง   นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ 
นางสาวพิชญาภัค กันอินทร์  นางสาวจิดาภา  วงษ์จันนา   
นางสาวธัญญ์กมน โพธิ์พันธ์   นางสาวปัทมา  ศรีอินทร์ 
 
กลุ่มสีฟ้ำ  ประกอบด้วยนักเรียนชั น ม. 1.5, 1.10, 1.11, 3.1, 3.5, 3.9, 5.1, 6.4  
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง   นางกมลสรวง               คนเฉียบ    
นางรุ่งรวี  อภิชาติธ้ารง  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ   
นางสาวยุพิน  คงคอน    นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง  
นางสมจิต  ทองเมือง  นางณัชภัทร  วงศ์จีน       
นางดวงเดือน  กิติประสาท  นางสาวมณี  แซ่ท่อ    
นางดวงเดือน  เร่งเจริญ   นางสาวอิสริยาภรณ์ พ่ึงจิตร 
นางสาวศิริรัตน์  มูลดิด   นางสาวอาภาพร  คีรีวัน 
  
กลุ่มสีแสด ประกอบด้วยนักเรียนชั น ม. 1.3, 1.8, 2.7, 2.6, 3.2, 4.1, 5.2, 6.3 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
นางจินดา  คันธัพ      นางศจีลักษณ์  พงศส์ุภา   
นางผกากรอง  พินิจ        นางปาริชาติ  สิทธิ   
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นางภารณ ี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นางนงนุช  วิริยานุกูล   
นางอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ  นายสันติพร  ภู่พงษ์    
นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  นางนุศรา  จันทร์สละ   
นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม  นางพนัชกร  มีศาสตร์    
นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม  นายธราธร  สุขะอาคม 
นางสาวธนิฐตา  ลิขสิทธิ์พันธุ์  นางสาวปรารถนา หอมลา 
Mr. Kim Patrick Abe    Mr. Wilfredo Bantiling 
Mr. Kayode Isaac Ige Ormobi   Miss. Yunmeng  Shi 
นางสาวพิมพ์พิชชา พุ่มนอก    
 
2.15 เจ้ำหน้ำที่สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
1. นางอ้าพร   สินมา    ประธานกรรมการ 
2. นางปรียาณัฐ      มาท้วม    กรรมการ 
3. นายวีรชัย      วาณิชยสกุล   กรรมการ 
4. นางสาวธาริน ี     เบญจมาศ   กรรมการ 
5. นางสาวทิวาพร      อ่ัวหงวน    กรรมการ 
6. นางสาวกรรณิการ์   บัวทุม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 สรุปและประเมินผลงาน/การด้าเนินงานตามโครงการจัดการแข่งขันเสนอต่อผู้อ้านวยการ 
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
         สั่ง  ณ  วันที่  10  เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ.2561 

 
 

 
(นางสาวอรุณศรี เงินเสือ) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
 
 

 
 
 
 



15 
 

ค ำกล่ำวรำยงำนกำรจัดกำรแข่งขัน 
กีฬำภำยใน คร้ังที่ 59 โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 

กราบเรียน  ท่านประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูง 

 ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้ก้าหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในครั งที่ 59 ของโรงเรียนพุทธชินราช
พิทยา ประจ้าปีการศึกษา 2561 การจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั งนี  เป็นการจัดการสืบต่อกันมาทุกปี เป็นการ
ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนได้ออกก้าลังกายตามความสนใจ ตรงตามนโยบายของ ส้านักงานการศึกษาขั น
พื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั งยังเป็นการส่งแสริมและสนับสนุน ในเรื่องการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในชั น
เรียน ส่งเสริมการสร้างความสมบูรณ์ ทั งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เกิดความสามัคคีในหมูคณะ  
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ซึ่งกันและกัน  
 ในการจัดการแข่งกีฬาภายในครั งนี  ได้แบ่งออกเป็น 6 สี คือ   

1. สีน ้าเงิน  มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี ศิลปะแนะแนวเป็นครูที่ปรึกษา 
2. สีม่วง มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นครูที่ปรึกษา 
3. สีเขียว   มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นครูที่ปรึกษา 
4. สีแสด  มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นครูที่ปรึกษา 
5. สีชมพู  มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นครูที่ปรึกษา 
6. สีฟ้า มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นครูที่ปรึกษา 
โดยแบ่งประเภทของกีฬาออกเป็น  10 ประเภทของกีฬาประกอบด้วย   
1.  ฟุตซอล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายชาย และหญิงทั่วไป 
2.  วอลเลย์บอล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ชาย-หญิง 
3.  เซปักตะกร้อ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายชาย และหญิงทั่วไป 
4.  บาสเกตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ชาย-หญิง 
5.  เปตอง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ชาย-หญิง เดี่ยว คู่และทีม        
6.  เทเบิลเทนนิส  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ชาย-หญิง 
7.  บริดจ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ชาย-หญิง 
8.  หมากรุกไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย 
9.  กรีฑา  ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย-หญิง 
ทั งนี ได้รับความร่วมมือ จากคณะครู นักเรียน  และคณะกรรมการโรงเรียน พุทธชินราชพิทยาเป็นอย่างดียิ่ง 

 บัดนี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทแก่นักกีฬา กองสนับสนุน และกล่าว
เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั งที่ 59 ประจ้าปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
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ค ำกล่ำวพิธีเปิดกำรแข่งขัน 

กีฬำภำยใน ครั้งที่ 59 โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 

 ผู้บริหาร คณะครู นักกีฬา และ กองสนับสนุน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ข้าพเจ้ามีความยินดี

และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ท่ีได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในครั งท่ี 59 โรงเรียนพุทธ

ชินราชพิทยา  ประจ้าปีการศึกษา  2561  ภายใต้สโลแกน “โรงเรียนสร้างต้นกล้า  กีฬาสร้าง

ปรองดอง” ในวันนี  ขอขอบคุณคณะครู-อาจารย์  เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติ  ท่ีให้ความสนใจ 

ให้ความส้าคัญและสนับสนุนการกีฬาของนักเรียนในครั งนี  

        การกีฬาเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับ ทุกเพศ ทุกวัย เพราะการกีฬาเป็นการสร้างความสมบูรณ์ทั ง

ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม พร้อมทั งฝึกให้ผู้เล่นกีฬาเกิดความสามัคคี รักหมู่คณะ รู้แพ้ 

รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันขอให้ครู-อาจารย์ ทุกท่านท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องช่วยกันส่งเสริม

และสนับสนุน การกีฬาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายของทางราชการต่อไป 

       ขอขอบคุณประธานการจัดการแข่งขัน คณะครู-อาจารย์ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่ีได้เสียสละ

ก้าลังความคิดตลอดจนก้าลังทรัพย์มาช่วยสนับสนุนการแข่งขันในครั งนี ขอให้ผู้ควบคุมนักกีฬาและ

นักกีฬา ทุกคนได้ค้านึงถึงระเบียบข้อบังคับ และกตกิาการแข่งขันตลอดจนมีน ้าใจนักกีฬา เพ่ือให้เกิด

ความสามัคคี ระหว่างหมู่คณะ ซึ่งเป็นความต้องการของประเทศชาติ 

        บัดนี  ได้เวลาอันเป็นมงคล ผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในครั งท่ี 59 โรงเรียนพุทธชินราช

พิทยา  ประจ้าปีการศึกษา  2561  ณ  บัดนี  
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ค้ากล่าวปิดการแข่งขันกีฬาภายใน  ครั งที่ 59 โรงเรยีนพทุธชินราชพทิยา  

ประจ้าปีการศึกษา  2561 
 

คณะครู  นักเรียน  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
           การแข่งขันกีฬาภายใน  ครั งท่ี 59 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประจ้าปีการศึกษา 2561 
ของเราสิ นสุดลงแล้วอย่างสมบูรณ์และประสบผลส้าเร็จตามจุดมุ่งหมาย แต่สิ่งท่ียังไม่สิ นสุดคือ  
ความรัก ความเข้า และความสามัคคีในหมู่คณะท่ีมีต่อกัน 
          ขอขอบคุณ ส้าหรับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายท่ีท้าให้การแข่งขันครั งนี เป็นไปด้วยดี  
          บัดนี   ถึงเวลาอันสมควร ขอปิดการแข่งขันกีฬาภายใน  ครั งท่ี 59 โรงเรียนพุทธชนิราชพิทยา 
ประจ้าปีการศึกษา  2561   เราจะพบกันใหม่อีกครั งในปีการศึกษาหน้า  สวัสดี. 
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ค ำปฏิญำณตนนักกีฬำสมัครเล่น 
 
 
 

ข้าพเจ้า....................................... ขอประกาศตน ณ ทีนี่ ว่า 
   ข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่น 

          ขอปฏิญาณตน ณ ทีน่ี ว่า 
   ข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬา ด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง 
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นักกีฬำอำวุโส  ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561 

นำยบุญส่ง  เทียนค ำ 

เกิดเมื่อวันที ่9 มิถุนายน  พ.ศ. 2501 วันจันทร์  ปีจอ  เดือน 7 แรม 7 ค่้า 

ประวัตินักกีฬา 

2518 - นักกีฬาวิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร  เหรียญทอง  รุ่นจิ๋ว  จ.พิษณุโลก 

2520- นักกีฬาวิ่ง100 เมตร, 200 เมตร  เหรียญทอง  รุ่นเล็ก  จ.พิษณุโลก 

2521- แชมป์เซปัคตะกร้อ  กีฬากรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ปีซ้อน 

2523- เหรียญทองว่ายน ้า 100 เมตร,200 เมตร Free Style   

      - เหรียญทองว่ายน ้า ผลัดผสม กีฬาวิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศ 

      - เหรียญทองค ้าถ่อ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร  

ปัจจุบัน  เป็นนักบินพารามอเตอร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ้าจังหวัด

พิษณุโลก 
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ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว   

 นักกีฬาบริดจ์ ชื่อนางสาวจิราภรณ์ พูลสวัสดิ์ 
 เกิดเม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2544 
 เป็นบุตรของนายชูชาติ พูลสวัสดิ์ และนางสาวละเมียด ประภากมล มีน้อง 1 คน เป็นบุตรล้าดับที่ 1 
 
ประวัติกำรศึกษำ 
 ระดับชั นประถมศึกษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 
 ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 ปัจจุบันก้าลังศึกษาอยู่ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
ประวัติด้ำนกีฬำ 

ปี พ.ศ. 2557  - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ 

ปี พ.ศ. 2558  - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ได้รับเหรียญทองแดง 

ประเภททีมหญิง 

ปี พ.ศ.2559 - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ได้รับเหรียญเงินประเภททีม

หญิง และได้รับเหรียญทองแดงประเภทคู่หญิง 

- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค5  ครั งที่33 กว๊านพะเยาเกมส์ 

 ได้รับเหรียญทองประเภททีมหญิง และเหรียญทองแดงประเภทคู่หญิง 

- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั งที่ 45 สุโขทัยเกมส์ ได้รับเหรียญเงิน

ประเภทคู่ท่ัวไป 

- เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั งที่ 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ปี พ.ศ.2560  - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ได้รับเหรียญทองประเภท

ทีมหญิง  
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค5 ครั งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์ 
ได้รับเหรียญทองประเภททีมหญิง เหรียญเงินประเภททีมผสมและเหรียญเงินประเภทคู่หญิง 
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั งที่ 45 สงขลาเกมส์ 
- เข้าร่วมการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ  

  - เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั งที่ 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ปี พ.ศ.2561 - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่ 34 น่านเกมส์ ได้รับเหรียญทองแดง 

ประเภททีมหญิง 
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค5  ครั งที่46 เพชบูระเกมส์ ได้รับเหรียญทอง
ประเภททีมหญิง ได้รับเหรียญทองแดงประเภทคู่หญิงและเหรียญทองแดงคู่ผสม 
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ประวัตินักกีฬำวิ่งคบเพลิง 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว 

 นักกีฬาบริดจ์ ช่ือ นางสาวธนาภรณ์ เพ็งปรางค ์
 เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 
 เป็นบุตรของนายถพรชัย ฉิ ม และนางสาวเนตรนภาพร เพ็งปรางค์  
ประวัติกำรศึกษำ 

 ระดับชั นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก (วัดน้อย) 
 ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพทุธชินราชพิทยา 
 ปัจจุบันก้าลังศึกษาอยู่ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ประวัติด้ำนกีฬำ 

  ปี พ.ศ. 2557  - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาต ิครั งท่ี 43 นครราชสีมาเกมส ์

 ปี พ.ศ. 2558  - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ได้รับเหรยีญแดงทอง   

   ประเภททีมหญิง 

 ปี พ.ศ.2559 - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่ 32 สุพรรณบรุีเกมส์ ไดร้ับเหรียญเงินประเภท 
   ทีมหญิง และเหรียญทองแดง ประเภททีมผสม 
   - เข้าร่วมการแข่งขันคัดเยาวชนทีมชาติไทย U18 รอบที่1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 4 
   - เข้าร่วมการแข่งขันคัดเยาวชนทีมชาติไทย U18 รอบที่2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 3 
   - เข้าร่วมการแข่งขันคัดเยาวชนทีมชาติไทย U18 รอบที่4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 3 
   - เข้าร่วมการแข่งขันมินิบรดิจU์18 รอบคัดเลือกภาค5 ไดร้ับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
   - เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั งท่ี 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค5  ครั งที่33 กว๊านพะเยาเกมส์  
     ได้รับเหรียญเงิน ประเภททีมผสม และเหรียญทองแดง ประเภททีมท่ัวไป 
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ปี พ.ศ.2560 - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค5  ครั งที่34 แม่ระมิงค์เกมส์ 
   ได้รับเหรยีญทองประเภททีมหญิง เหรียญเงิน ประเภททีมผสม และเหรียญทองแดงประเภทคู่ผสม 
  -เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ได้รับเหรยีญเงิน ประเภททีมผสม 
  - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาต ิครั งท่ี 45 สงขลาเกมส ์

  - เข้าร่วมการคดัเลือกนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ 
  - เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพฯ ครั งท่ี 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ปี พ.ศ.2561 - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาต ิรอบคัดเลือก ภาค5  ครั งท่ี46 เพชบุระเกมส์ ไดร้ับเหรียญทอง  
   ประเภททีมหญิง 
   - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่34 น่านเกมส์ ไดร้บัเหรียญทองแดงประเภททีมหญิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ครั้งที่ 59 
โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

1. เป็นนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราช 
2. มีรายชื่ออยู่ในสีนั น ๆ 
3. มีรายชื่ออยู่ในใบส่งรายชื่อนักกีฬา 
4. นักกีฬาแต่ละคนเล่นกีฬาได้ 2 ประเภท  
5. นักกีฬาที่มีอายุน้อยสามารถเล่นในรุ่นที่มีอายุมากกว่าได้ ( เล่นได้รุ่นเดียวเท่านั น ) 
6. นักกีฬาทุกทีมทุกประเภทต้องมาถึงสนามแข่งขันก่อนการแข่งขัน 15 นาที และให้ 

       มาลงลายมือชื่อก่อนการแข่งขันทุกครั ง และให้ใช้หมายเลขเติมตลอดการแข่งขัน 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล 
 กีฬำภำยใน  ครั้งท่ี 59โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
 

 

 
ระเบียบกำรแข่งขัน 
1. จัดการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับคือ ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายชายและหญิงทั่วไป 
2.  ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 10 คน 
3. การแข่งขัน ม.ต้น และ ม.ปลายชาย ในทีมที่ลงแข่งขันต้องมีนักเรียนในทุกระดับชั นลงแข่งขันทุกครั ง 
4. เวลาการแข่งขันครึ่งละ 15 นาทีเวลาไหล พักระหว่างครึ่ง 3 นาที 
5. ชุดแข่งขันต้องเหมือนกันทั งทีมนักกีฬาต้องติดหมายเลขทั งด้านหน้า และด้านหลัง 
6. ใช้กติกาของสมาคมฟุตซอลแห่งประเทศไทย 
 
 

ระดับ ม.ต้น  ชำย                    ระดับ ม.ปลำย ชำย           
สำย A สำย B  สำย A สำย B 
สีเขียว สีน้ ำเงิน  สีน้ ำเงิน สีแสด 
สีฟ้ำ สีม่วง  สีม่วง สีฟ้ำ 
สีแสด สีชมพู  สีเขียว สีชมพู 

 

 

ระดับ หญิง ทั่วไป 
                                      สำย A สำย B 

 สีน้ ำเงิน สีฟ้ำ 
 สีเขียว สีแสด 
 สีม่วง สีชมพู 

 
 

ทุกรุ่นทุกประเภท ....... แข่งแบบแพ้คัดออกในสำย ชนะเลิศในแต่ละสำยมำชิงชนะเลิศ 
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โปรแกรมกำรกำรแข่งขัน กีฬำฟุตซอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
1 ส.ค. 61 
รอบแรก 

09.30 น. 1 ม.ต้นชาย A เขียว – ฟ้า  
พักเท่ียง 
12.00 น. 

2 ม.ต้นชาย B น ้าเงิน – ม่วง  
3 หญิงทั่วไป A น ้าเงิน – เขียว  
4 หญิงทั่วไป B ฟ้า – แสด  
5 ม.ปลายชาย A น ้าเงิน  – ม่วง  
6 ม.ปลายชาย B แสด  – ฟ้า  

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
2 ส.ค. 61 
รอบสอง 

09.30 น. 7 ม.ต้นชาย A แสด – ทีมชนะคู่ 1  
พักเท่ียง 
12.00 น. 

8 ม.ต้นชาย B ชมพู – ทีมชนะคู่ 2  
9 หญิงทั่วไป A ม่วง – ทีมชนะคู่ 3  
10 หญิงทั่วไป B ชมพู – ทีมชนะคู่ 4  
11 ม.ปลายชาย A เขียว – ทีมชนะคู่ 5  
12 ม.ปลายชาย B ชมพู – ทีมชนะคู่ 6  

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ  คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
3 ส.ค. 61 
รอบชิง 

09.30 น. 13 ม.ต้น ชาย    
14 หญิงทั่วไป    
15 ม.ปลายชาย    
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำบำสเกตบอล 
 กีฬำภำยใน  ครั้งท่ี 59โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
 
 
ระเบียบกำรแข่งขัน 
1. จัดการแข่งขันออกเป็น 4 ระดับคือ ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย แยกเป็นชายและหญิง 
2.  ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 10 คน 
3. การแข่งขัน ม.ต้น และ ม.ปลายชาย ในทีมที่ลงแข่งขันต้องมีนักเรียนในทุกระดับชั นลงแข่งขันทุกครั ง 
4. เวลาการแข่งขันครึ่งละ 15 นาทีเวลาไหล พักระหว่างครึ่ง 3 นาที 
5. ชุดแข่งขันต้องเหมือนกันทั งทีมนักกีฬาต้องติดหมายเลขทั งด้านหน้า และด้านหลัง 
6. ใช้กติกาของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 
 

ระดับมัธยมต้น ประเภททีม หญิง     ระดับมัธยมต้น ประเภททีม ชำย 

สำย A สำย B  สำย A สำย B 
สีฟ้ำ สีน้ ำเงิน  สีแสด สีเขียว 

สีชมพู สีแสด  สีม่วง    สีชมพู 
สีม่วง สีเขียว  สีน้ ำเงิน สีฟ้ำ 

 
ระดับมัธยมปลำย ประเภททีม หญิง     ระดับมัธยมปลำย ประเภททีม ชำย 

สำย A สำย B  สำย A สำย B 
สีแสด สีชมพู  สีเขียว สีแสด 
 สีเขียว สีม่วง  สีม่วง สีฟ้ำ 
สีน้ ำเงิน สีฟ้ำ  สีชมพู สีน้ ำเงิน 

 

ทุกรุ่นทุกประเภท ....... แข่งแบบแพ้คัดออกในสำย ชนะเลิศในแต่ละสำยมำชิงชนะเลิศ 
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โปรแกรมกำรกำรแข่งขัน กีฬำบำสเกตบอล 
 

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
1 ส.ค. 61 09.30 น. 1 ม.ต้นหญิง A ฟ้า – ชมพู  
รอบแรก พักเท่ียง 

12.00 น. 
2 ม.ต้นชาย A แสด – ม่วง  
3 ม.ต้นหญิง B น ้าเงิน – แสด  
4 ม.ต้นชาย B เขียว – ชมพู  
5 ม.ปลายหญิง A แสด – เขียว  
6 ม.ปลายชาย A เขียว – ม่วง  
7 ม.ปลายหญิง B ชมพู – ม่วง  
8 ม.ปลายชาย B แสด – ฟ้า  

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
2 ส.ค. 61 09.30 น. 9 ม.ต้นหญิง A ม่วง – ทีมชนะคู่ 1  
รอบสอง พักเท่ียง 

12.00 น. 
10 ม.ต้นชาย A น ้าเงิน – ทีมชนะคู่ 2  
11 ม.ต้นหญิง B เขยีว – ทีมชนะคู่ 3  
12 ม.ต้นชาย B ฟ้า – ทีมชนะคู่ 4  
13 ม.ปลายหญิง A ม่วง – ทีมชนะคู่ 5  
14 ม.ปลายชาย A น ้าเงิน – ทีมชนะคู่ 6  
15 ม.ปลายหญิง B น ้าเงิน – ทีมชนะคู่ 7  
16 ม.ปลายชาย B แสด – ทีมชนะคู่ 8  

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ  คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
3 ส.ค. 61 09.30 น. 17 ม.ต้น หญิง    
รอบชิง  18 ม.ต้น ชำย     

19 ม.ปลำยหญิง    
20 ม.ปลำยชำย    
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล 
 กีฬำภำยใน  ครั้งท่ี 59โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
 

ระเบียบกำรแข่งขัน “วอลเลย์บอล” 
1.  จัดการแข่งขันออกเป็น 4 ระดับคือ ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  แยกเป็นชาย - หญิง 

2.  ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 10 คน 

3.  แข่งแบบ 2 ใน 3 เซ็ต 15 คะแนน   

4.  นักกีฬาต้องติดหมายเลขทั งด้านหน้า และด้านหลัง 

5.  ใช้กติกาของสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 

6.  แข่งที่  สนามโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  จังหวัดพิษณุโลก 
 

ระดับมัธยมต้น ประเภททีม หญิง     ระดับมัธยมต้น ประเภททีม ชำย 

สำย A สำย B  สำย A สำย B 
น้ ำเงิน ฟ้ำ  น้ ำเงิน ชมพู 
แสด ม่วง  เขียว ม่วง 
เขียว ชมพู  ฟ้ำ แสด 

 
ระดับมัธยมปลำย ประเภททีม หญิง     ระดับมัธยมปลำย ประเภททีม ชำย 

สำย A สำย B  สำย A สำย B 
แสด ชมพู  น้ ำเงิน ม่วง 
ม่วง เชียว  แสด เขียว 

น้ ำเงิน ฟ้ำ  ฟ้ำ ชมพู 
 

ทุกรุ่นทุกประเภท ....... แข่งแบบแพ้คัดออกในสำย ชนะเลิศในแต่ละสำยมำชิงชนะเลิศ 
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โปรแกรมกำรกำรแข่งขัน กีฬำวอลเลย์บอล 
 

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
1 ส.ค. 61 09.30 น. 1 ม.ต้นหญิง A น ้าเงิน  – แสด  
รอบแรก พักเท่ียง 

12.00 น. 
2 ม.ต้นหญิง B ฟ้า – ม่วง  
3 ม.ต้นชาย A น ้าเงิน  – เขียว  
4 ม.ต้นชาย B ชมพู – ม่วง  
5 ม.ปลายหญิง A แสด – ม่วง  
6 ม.ปลายหญิง B เขียว – ขมพู   
7 ม.ปลายชาย A น ้าเงิน  – แสด  
8 ม.ปลายชาย B ม่วง  – เขียว   

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ  คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
2 ส.ค. 61 09.30 น. 9 ม.ต้นหญิง A เขยีว – ทีมชนะคู่ 1  
รอบสอง พักเท่ียง 

12.00 น. 
10 ม.ต้นหญิง B ชมพู – ทีมชนะคู่ 2  
11 ม.ต้นชาย A ฟ้า – ทีมชนะคู่ 3  
12 ม.ต้นชาย B แสด – ทีมชนะคู่ 4  
13 ม.ปลายหญิง A น ้าเงิน – ทีมชนะคู่ 5  
14 ม.ปลายหญิง B ฟ้า – ทีมชนะคู่ 6  
15 ม.ปลายชาย A ฟ้า – ทีมชนะคู่ 7  
16 ม.ปลายชาย B ชมพู – ทีมชนะคู่ 8  

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ  คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
3 ส.ค. 61 09.30 น. 17 ม.ต้น ชำย    
รอบชิง  18 ม.ต้น หญิง     

19 ม.ปลำยหญิง    
20 ม.ปลำยชำย    
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อ 
 กีฬำภำยใน  ครั้งท่ี 59โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
 
 
ระเบียบกำรแข่งขัน 
1. จัดการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับคือ ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายชายและหญิงทั่วไป 
2.  ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 4 คน 
3. แข่งแบบ 2 ใน 3 เซ็ต เซ็ตละ 15 คะแนน   
4. ชุดแข่งขันต้องเหมือนกันทั งทีมนักกีฬาต้องติดหมายเลขทั งด้านหน้า และด้านหลัง 
5. ใช้กติกาของสมาคมเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย 
 

ระดับ ม.ต้น  ชำย                    ระดับ ม.ปลำย ชำย           
สำย A สำย B  สำย A สำย B 
สีม่วง สีฟ้ำ  สีฟ้ำ สีน้ ำเงิน 
สีแสด สีเขียว  สีม่วง สีแสด 
สีชมพู สีน้ ำเงิน  สีเขียว สีชมพู 

 

 

ระดับ หญิง ทั่วไป 
                                      สำย A สำย B 

 สีฟ้ำ สีชมพุ 
 สีน้ ำเงิน สีเขียว 
 สีม่วง สีแสด 

 
 

ทุกรุ่นทุกประเภท ....... แข่งแบบแพ้คัดออกในสำย ชนะเลิศในแต่ละสำยมำชิงชนะเลิศ 
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โปรแกรมกำรกำรแข่งขัน กีฬำเซปักตะกร้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
1 ส.ค. 61 
รอบแรก 

09.30 น. 1 ม.ต้นชาย A ม่วง – แสด  
พักเท่ียง 
12.00 น. 

2 ม.ต้นชาย B ฟ้า – เขียว  
3 หญิงทั่วไป A ฟ้า – น ้าเงิน  
4 หญิงทั่วไป B ชมพู – เขียว  
5 ม.ปลายชาย A ฟ้า – ม่วง  
6 ม.ปลายชาย B น ้าเงิน – แสด  

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
2 ส.ค. 61 
รอบสอง 

09.30 น. 7 ม.ต้นชาย A ชมพู – ทีมชนะคู่ 1  
พักเท่ียง 
12.00 น. 

8 ม.ต้นชาย B น ้าเงิน – ทีมชนะคู่ 2  
9 หญิงทั่วไป A ม่วง – ทีมชนะคู่ 3  
10 หญิงทั่วไป B แสด – ทีมชนะคู่ 4  
11 ม.ปลายชาย A เขยีว – ทีมชนะคู่ 5  
12 ม.ปลายชาย B ชมพู – ทีมชนะคู่ 6  

วัน เดือน ป ี เวลำ คู ่ ระดับ  คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
3 ส.ค. 61 
รอบชิง 

09.30 น. 13 ม.ต้น ชาย    
14 หญิงทั่วไป    
15 ม.ปลายชาย    
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำเทเบิลเทนนิส 
 กีฬำภำยใน  ครั้งท่ี 59โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
 

ระเบียบกำรแข่งขัน 

1.จัดการแข่งขันออกเป็น  4  ระดับ คือ ชั น มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย แยกชาย – หญิง 
2.การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น  2  สาย ๆละ  3  ทีม   รอบแรกพบกันหมดในสาย  
ทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่ 1 ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบสอง ทีมท่ีชนะเลิศจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศ 
3.ส่งรายชื่อนักกีฬาได้สีละไม่เกิน  2  คน 
4.การแข่งขันใช้คะแนน  11  คะแนน  ( แข่ง  2  ใน  3 เซต ) 
5.ขณะท้าการแข่งขันนักกีฬา ต้องใส่เสื อสี ของตนเท่านั น 
6.ใช้กติกาของสมาคมเทเบิลเทนนิสสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
7.แข่งท่ี  โต๊ะห้องปฏิบัติการพลศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 

    ระดับมัธยมต้น  ประเภท ชำยเดี่ยว                       ระดับมัธยมต้น  ประเภทหญิงเดี่ยว   

สำย  A สำย B  สำย  A สำย B 
ชมพ ู
แสด 
เขียว 

ฟ้ำ 
ม่วง 

น้ ำเงิน 

ชมพู 
แสด 
เขียว 

ฟ้ำ 
ม่วง 

น้ ำเงิน 
                      
 

 ระดับมัธยมปลำย  ประเภท ชำยเดี่ยว                      ระดับมัธยมปลำย ประเภทหญิงเดี่ยว 
สำย  A สำย B  สำย  A สำย B 

ฟ้ำ 
ม่วง 
แสด 

เขียว  
น้ ำเงิน 
ชมพ ู

ฟ้ำ 
ม่วง 
แสด 

เขียว  
น้ ำเงิน 
ชมพ ู
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โปรแกรมกำรกำรแข่งขัน กีฬำเทเบิลเทนนิส 
 

วัน เดือน  ปี เวลำ คู่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
1 ส.ค.61 10.00 1 ม.ต้นชาย A ชมพู  พบ  แสด  
รอบแรก  2 ม.ต้นชาย A ชมพู  พบ  เขียว  

  3 ม.ต้นชาย B ฟ้า  พบ  ม่วง  
  4 ม.ต้นชาย B ฟ้า  พบ  น ้าเงิน  
  5 ม.ต้นชาย A แสด  พบ  เขียว  
  6 ม.ต้นชาย B ม่วง  พบ  น ้าเงิน  
 12.00 7 ม.ต้นหญิง A ชมพู  พบ แสด  
  8 ม.ต้นหญิง A ชมพู  พบ  เขียว  
  9 ม.ต้นหญิง B ฟ้า  พบ  ม่วง  
  10 ม.ต้นหญิง B ฟ้า  พบ  น ้าเงิน   
  11 ม.ต้นหญิง A   แสด  พบ  เขียว  
  12 ม.ต้นหญิง B ม่วง  พบ  น ้าเงิน  

 
 

วัน เดือน  ปี เวลำ คู่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
2 ส.ค.61 09.00 13 ม.ปลายหญิง A ฟ้า  พบ  ม่วง  

  14 ม.ปลายหญิง A ฟ้า  พบ  แสด  
  15 ม.ปลายหญิง B เขียว  พบ  น ้าเงิน  
  16 ม.ปลายหญิง B เขียว พบ  ชมพู  
  17 ม.ปลายหญิง A ม่วง  พบ  แสด  
  18 ม.ปลายหญิง B น ้าเงิน  พบ  ชมพู  
 12.00 19 ม.ปลายชาย A ฟ้า  พบ  ม่วง  
  20 ม.ปลายชาย A ฟ้า  พบ  แสด  
  21 ม.ปลายชาย B เขียว  พบ  น ้าเงิน  
  22 ม.ปลายชาย B เขียว พบ  ชมพู  
  23 ม.ปลายชาย A ม่วง  พบ  แสด  
  24 ม.ปลายชาย B น ้าเงิน  พบ  ชมพู  
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โปรแกรมกำรกำรแข่งขัน กีฬำเทเบิลเทนนิส 
 

3 ส.ค.61 เวลำ คู ่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 

รอบชิงชนะเลิศ 09.00 25 ม.ต้นหญิง 
- ที่ 1 สำย A พบ ที่ 1 สำย B 

 

 

 

รอบชิงชนะเลิศ 09.30 26 ม.ต้นชำย 
- ที่ 1 สำย A พบ ที่ 1 สำย B 

 

รอบชิงชนะเลิศ 10.00 27 ม.ปลำยหญิง 
- ที่ 1 สำย A พบ ที่ 1 สำย B 

 

รอบชิงชนะเลิศ 10.30 28 ม.ปลำยชำย 
- ที่ 1 สำย A พบ ที่ 1 สำย B 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำเปตอง 
 กีฬำภำยใน  ครั้งท่ี 59โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
 
 
 

พร้อมกันที่สนำมเปตองโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  
หลังพิธีกำรเปิดกำรแข่งขัน 

กีฬำภำยใน “พุทธำเกมส”์ ประเภทเปตอง แบ่งเป็นระดับ ม.ต้น ม.ปลำย ชำย/หญิง 
 

วันที่ 1 ส.ค. 61  แข่งขนัเปตองประเภททีม 3 คน ม.ต้น ม.ปลาย ชาย/หญิง 
วันที่ 2 ส.ค. 61  แข่งขนัเปตองประเภททีม 2 คน ม.ต้น ม.ปลาย ชาย/หญิง 
วันที่ 3 ส.ค. 61  แข่งขนัเปตองประเภทเดีย่ว   ม.ต้น ม.ปลาย ชาย/หญิง 
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โปรแกรมกำรแข่งขันหมำกรุกไทย 
 กีฬำภำยใน  ครั้งท่ี 59โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
 
 
 

พร้อมกันที่ห้อง ฝึกงำนอุตสำหกรรม 2108  
แข่งขันวันที่ 1 – 2 ส.ค. 61  เริ่มเวลา 09.00 น. 
แข่งแบบพบกันหมด   

 
 

วัน เดือน  ปี เวลำ คู่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
1-2 ส.ค.61 09.00 1 ม.ต้น  เขียว – ชมพู  

  2 ม.ต้น  แสด – ม่วง  
  3 ม.ต้น  ฟ้า – น ้าเงิน  
  4 ม.ต้น  ชมพู – แสด  
  5 ม.ต้น  ม่วง – ฟ้า  
  6 ม.ต้น  เขียว – แสด  
  7 ม.ต้น  ชมพู – ม่วง  
  8 ม.ต้น  แสด – ฟ้า  
  9 ม.ต้น  ม่วง – น ้าเงิน  
  10 ม.ต้น  เขียว – ม่วง  
  11 ม.ต้น  ชมพู – ฟ้า  
  12 ม.ต้น  แสด – น ้าเงิน  
  13 ม.ต้น  เขียว – ฟ้า  
  14 ม.ต้น  ชมพู – น ้าเงิน  
  15 ม.ต้น  เขยีว – น ้าเงิน  
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วัน เดือน  ปี เวลำ คู่ ระดับ สำย คู่แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
1-2 ส.ค.61 09.00 1 ม.ปลาย  เขียว – ชมพู  

  2 ม.ปลาย  แสด – ม่วง  
  3 ม.ปลาย  ฟ้า – น ้าเงิน  
  4 ม.ปลาย  ชมพู – แสด  
  5 ม.ปลาย  ม่วง – ฟ้า  
  6 ม.ปลาย  เขียว – แสด  
  7 ม.ปลาย  ชมพู – ม่วง  
  8 ม.ปลาย  แสด – ฟ้า  
  9 ม.ปลาย  ม่วง – น ้าเงิน  
  10 ม.ปลาย  เขียว – ม่วง  
  11 ม.ปลาย  ชมพู – ฟ้า  
  12 ม.ปลาย  แสด – น ้าเงิน  
  13 ม.ปลาย  เขียว – ฟ้า  
  14 ม.ปลาย  ชมพู – น ้าเงิน  
  15 ม.ปลาย  เขียว – น ้าเงิน  

 

สรุปกำรแข่งขนั 
ที่ 1 ม.ต้น สี ......................................  ที่ 1 ม.ปลำย ส ี...................................... 
ที่ 2 ม.ต้น สี ......................................  ที่ 2 ม.ปลำย ส ี...................................... 
ที่ 3 ม.ต้น สี ......................................  ที่ 3 ม.ปลำย ส ี...................................... 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำบริจจ์ 
 กีฬำภำยใน  ครั้งท่ี 59โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
พร้อมกนัท่ีสนามแข่งขนัหอ้งโสตฯโรงเรียนพทุธชินราชพิทยาหลงัพิธีการเปิดการแข่งขนั
กีฬาภายใน “ พุทธาเกมส์ ” แบ่งเป็นระดบั ม.ตน้ ม.ปลาย ชาย/หญิง 
วนัท่ี 1 ส.ค. 61  แข่งขนัมินิบริดจ ์ประเภทคู่และทีม  ม.ตน้ ม.ปลาย  ชาย/หญิง 
วนัท่ี 2 ส.ค. 61  แข่งขนับริดจ ์  ประเภทคู่และทีม     ม.ตน้ ม.ปลาย  ชาย/หญิง 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกรีฑำ  
“พุทธำเกมส”์ ครั้งที่ 58  
วันที่ 3 สิงหำคม 2561 

แบ่งกำรแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น 
 คือ ม.1,ม.2,ม.3, และม.ปลำย ชำย-หญิง 
 

ที ่ ประเภท รุ่น เวลำ ลู่ที่ 1 ลู่ที่ 2 ลู่ที่ 3 ลู่ที่ 4 ลู่ที่ 5 ลู่ที่ 6 
1 50 ม. ม.1 ญ 13.00 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
2 50 ม. ม.1 ช 13.03 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
3 50 ม. ม.2 ญ 13.06 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
4 50 ม. ม.2 ช 13.10 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
5 50 ม. ม.3 ญ 13.13 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
6 50 ม. ม.3 ช 13.16 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
7 50 ม. ม.ป.ญ 13.20 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
8 50 ม. ม.ป.ช 13.23 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
9 100 ม. ม.1 ญ 13.26 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
10 100 ม. ม.1 ช 13.30 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
11 100 ม. ม.2 ญ 13.33 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
12 100 ม. ม.2 ช 13.36 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
13 100 ม. ม.3 ญ 13.40 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
14 100 ม. ม.3 ช 13.43 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
15 100 ม. ม.ป.ญ 13.46 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
16 100 ม. ม.ป.ช 13.50 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
17 4x 100 ม. ม.1 ญ 13.55 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
18 4x 100 ม. ม.1 ช 14.00 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
19 4x 100 ม. ม.2 ญ 14.05 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
20 4x 100 ม. ม.2 ช 14.15 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
21 4x 100 ม. ม.3 ญ 14.20 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
22 4x 100 ม. ม.3 ช 14.25 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
23 4x 100 ม. ม.ป.ญ 14.30 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 
24 4x 100 ม. ม.ป.ช 14.35 ม่วง น ้าเงิน เขียว ฟ้า ชมพ ู แสด 

 
 


