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ค ำน ำ 

 มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒  เป็นกีฬาท่ีจัดขึ้น 
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐  จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน ๑๐ สหวิทยาเขต จ านวน ๓๙ โรงเรียน 
 กีฬาท่ีจัดให้มีการแข่งขันมีชนิดกีฬาท้ังหมด จ านวน ๘ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล 
วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอล เซปัคตะกร้อ ฟุตซอล เปตอง เทเบิลเทนนิส และการแข่งขันกรีฑา ท้ัง
ประเภทลู่และประเภทลาน  
 การจัดการแข่งขันในครั้งนี้  ยังส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านขบวนพาเหรด การเชียร์ลีดเดอร์ 
และกองเชียร์ อีกท้ังยังสร้างความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในระดับต่างๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
 ขอขอบคุณดร.ทวีศิลป์ สารแสน  ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ และประธาน
สหวิทยาเขตท้ัง ๑๐ สหวิทยาเขต ครูสุขศึกษาและพลศึกษาท้ัง ๓๙ โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไว้  
ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

 
 
 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนหนองไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๒ 
 

สำรบญั 
 

 หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
ค าส่ัง มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒    
ก าหนดการ..................................................................................................................................  
รูปแบบขบวนพาเหรด.................................................................................................................  
รูปแบบขบวนเกียรติยศ...............................................................................................................  
รูปแบบขบวนของสหวิทยาเขต...................................................................................................  
ผังท่ีนั่งกองเชียร์..........................................................................................................................  
ประวัตินักกีฬาอาวุโส..................................................................................................................  
ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง...........................................................................................................  
สหวิทยาเขตท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน...............................................................................................  
จ านวนชนิดกีฬาท่ีจัดการแข่งขัน.................................................................................................  
ระเบียบการแข่งขัน.....................................................................................................................  
 -ฟุตบอล..............................................................................................................................  
 -วอลเลย์บอล.......................................................................................................................  
 -วอลเลย์บอลชายหาด.........................................................................................................  
 -เซปคัตะกร้อ.......................................................................................................................  
 -บาสเกตบอล.......................................................................................................................  
 -ฟุตซอล...............................................................................................................................  
 -เปตอง................................................................................................................................  
 -เทเบิลเทนนิส.....................................................................................................................  
 -กรีฑา..................................................................................................................................  
ตารางการแข่งขัน.............................................................................................................................  
 -ฟุตบอล..............................................................................................................................  
 -วอลเลย์บอล.......................................................................................................................  
 -วอลเลย์บอลชายหาด.........................................................................................................  
 -เซปคัตะกร้อ.......................................................................................................................  
 -บาสเกตบอล.......................................................................................................................  
 -ฟุตซอล...............................................................................................................................  



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๓ 
 

 -เปตอง................................................................................................................................  
 -เทเบิลเทนนิส.....................................................................................................................  
 -กรีฑา..................................................................................................................................  
เกณฑ์การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์.........................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๔ 
 

 

 

ร่ำงค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ 

ที ่           / ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
“มหกรรมกีฬำนักเรียน สพม.๔๐ เพชรบูรณ์เกมส์ ปีการศกึษา  ๒๕๕๙” 

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

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ ได้จัดท ำโครงกำร “มหกรรมกีฬำนักเรียน สพม.๔๐ 
เพชรบูรณ์ เกมส์ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙” ข้ึน โดยจะด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดในระหว่ำงวันที่        
๕ – ๗ กันยำยน ๒๕๕๙ ณ สนำมกีฬำโรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธ์ิยุติธรรมและส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุ 

ประสงค์ทุกประกำร อำศัยอ ำนำจ ตำมมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน “มหกรรมกีฬำ

นักเรียน สพม.๔๐ เพชรบูรณ์ เกมส์ ปีการศกึษา  ๒๕๕๙” ดังน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ ดังน้ี 

อ ำนวยกำร สั่งกำร ให้ค ำแนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือสนับสนุน ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จสูงสุด ปรึกษำหำรือประชุมวำงแผน ประสำนงำนสถำนที่ ช่วยเหลือ สนับสนุน 
แก้ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ที่อำจเกิดข้ึนในระหว่ำงด ำเนินงำน และ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกับคณะกรรมกำร ทุกฝ่ำย เพ่ือให้
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๒.๑๙ นำงสุวรรณำ วรทล   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๒๐ นำยสมบูรณ์ ผำบัว   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดและตกแต่งสถำนที่  มีหน้ำที่ จัดต้ังกองอ ำนวยกำร  เสำธง  กระถำงคบเพลิง  จัดหำดูแล  ระบบแสง 
– เสียง  เต็นท์  จัดดอกไม้  ที่พักนักกีฬำ  จัดโต๊ะ  เก้ำอี้  และตกแต่งประดับสถำนที่ให้สวยงำมเหมำะสมประกอบด้วย 

๓.๑ นำยไพโรจน์  กระจ่ำงพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ ่      ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำยสุวรรณชัย  พรหมศร  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ   รองประธำน 
๓.๓ นำงมณี  ด้วงนิล   ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๔ นำยไพรัช  ปัดชำเขียว  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๕ นำงสำวสมหญิง  พุทธศิริ  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๖ นำงกรรณิกำร์  หัสนัย  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๗ นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๘ นำยชูชำติ  แสงภูพำท  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๙ นำยนะรงค์  ทองน้อย  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๑๐ นำยนิรุตต์  มูลสี   ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๑๑ นำงสำวพรทิพย์  ด้วงธิ  ครโูรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๑๒ นำยไพโรจน์  กองกี  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ       กรรมกำร 

๓.๑๓ นำยพงษ์ดนัย  มุ้ยพรม  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ       กรรมกำร 

๓.๑๔ นำงชยำภำ  จันละมุด  ครูโรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม       กรรมกำร 
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๓.๑๕ นำงสำวรัตติกำล  บัวระพำ  ครูโรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม       กรรมกำร 

๓.๑๖ นำงสำวจินดำภำ ศรีบุรินทร์  ครูโรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม       
กรรมกำร 

๓.๑๗ นำงจุฑำรันต์  กระตำก  ครูโรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม       กรรมกำร 

๓.๑๘ นำงสำวณัฐิณี  ดนตรี  ครูโรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม       กรรมกำร 
๓.๑๙ นำงสำวสุภำภรณ์  จันทร์กลั่น ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม       กรรมกำร 

๓.๒๐ นำงสุกัญญำ  ตันติวโรดม  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๒๑ นำยธีระวัฒน์  พันธ์ุแสง  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๒๒ นำยพรศักด์ิ  ศรีพุ่ม  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๒๓ นำงจันทร์ประภำ  ทองริ้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๒๔ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  ครโูรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๓.๒๕ นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๒๖ นำยสุเมธ  จงใจมั่น  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓.๒๗ นำยชัยรัตน์  โสภำไชย  ครูโรงเรียนหนองไผ ่  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้ำท่ี จัดหำพิธีกร พิธีเปิด พิธีปิด กำรด ำเนินกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ประกอบด้วย  

๔.๑ นำยวรจักร์  มั่นคง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 

๔.๒ นำยศุภโชค  เข่งแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   รองประธำน 

๔.๓ นำงสำวกมลวรรณ  อิงขนร  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

๔.๔ นำงดวงจิต  บุญกำวิน  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๔.๕ นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๔.๖ นำงสำวบัวเรียน ฤทธ์ิกล้ำ  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๔.๗ นำงสำวศุภรำ  สะดำ  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๔.๘ นำงสำวจีรนันท์  แก่นเสำ  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๔.๙ นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๔.๑๐ นำยนิกร  หล้ำน้อย  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๔.๑๑ นำยไพรัช  ปัดชำเขียว  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๔.๑๒ นำยนภดล บุญนุ่ม  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค ์      กรรมกำร 
๔.๑๓ นำยชวุฒิ  มำกมิ่ง  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๔.๑๔ นำงอรธีรำ บุญช่วย  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๔.๑๕ นำยพงศกร  พรมมำก  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๔.๑๖ นำยยุทธนำ นำอุดม  ครูโรงเรียนหนองไผ ่         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔.๑๗ นำงสำวชำริณำ  ศรีเหรำ  ครูโรงเรียนหนองไผ ่            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๕. คณะกรรมกำรจัดท ำสูจิบัตร มีหน้ำท่ี ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ รวบรวมข้อมูล จัดท ำสูจิบัตรเป็นคู่มือให้กับผู้ฝกึสอน 
ผู้บริหำรและผู้ที่สนใจ 

๕.๑ นำยเริงฤทธ์ิ  แก้วยศ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
๕.๒ นำยนิรุทธ์  แก้วนิคม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม  รองประธำน 
๕.๓ นำงสุภำภรณ์  กรณ์แก้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๕.๔ นำงสำวนิตยำ  ชำตินันท์  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๕.๕ นำยแดนชัย  สิงห์สนิท  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๕.๖ นำงสำวจินตนำ  วันสำร  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๕.๗ นำยธีระวัฒน์  พันธ์ุแสง  ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
๕.๘ นำงพิชำมญช์  จันทร์ศร  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม      กรรมกำร 
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๕.๙ นำงสำวสุธำงศุ์รัตน์  อ่อนข ำ  ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม       กรรมกำร 
๕.๑๐ นำงรุ่งนภำ  โรจนบุรำนนท์  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ      กรรมกำร 
๕.๑๑ นำงสำววีรนุช  หล้ำน้อย  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม       กรรมกำร 
๕.๑๒ นำยไพโรจน์  เดชะรัตนำงกูร   ครูโรงเรียนหนองไผ ่                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันและตัดสินกีฬำ มีหน้ำที่ จัดเตรียมคณะกรรมกำรตัดสิน วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร 

แข่งขัน จัดเตรียมน้ ำด่ืมต้อนรับคณะกรรมกำร ผู้มีเกียรติที่มำร่วมกำรแข่งขัน ด ำเนินกำรตรวจหลักฐำนนักกีฬำ ประสำนงำน
กับฝ่ำยจัดรำงวัล จัดสถำนที่ ประธำนจัดกำรแข่งขัน เพ่ือมอบรำงวัลให้กับนักกีฬำหลังจำกแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยใช้
สถำนที่โรงเรียนหนองไผ่ และจัดกำรแข่งขันกีฬำตำมสูจิบัตรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  สรุปผล 

กำรด ำเนินงำนพร้อมภำพถ่ำยเป็นรูปเล่มและรำยงำนสพม. ๔๐ ตำมรำยกำรดังน้ี 

๖.๑ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันและตัดสินกีฬำ  ประกอบด้วย 

 ๖.๑.๑ นำยพัชริน  ภู่ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม         ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๑.๒ นำยฐิติพงษ์  ตรีศร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ           รองประธำน
 ๖.๑.๓ นำยประชุม  เหล่ำแช่ม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์     กรรมกำร 
      ๖.๑.๔ นำยยุทธนำ  ปำนพันธ์โพธ์ิ ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย เพชรบูรณ ์     กรรมกำร 

      ๖.๑.๕ นำยเสถียรพงษ์ อติจรรยำนุรักษ์   ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม      กรรมกำร 

 ๖.๑.๖ นำยสนิท  อุชะชำ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ       กรรมกำร 

 ๖.๑.๗ นำยสุวรรณ  กันแพงศรี ครูโรงเรียนนำเฉลียงวิทยำคม      กรรมกำร 

 ๖.๑.๘ นำยทรงศักด์ิ ศรีภักดี ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

 ๖.๑.๙ นำยพยัคฆ์  จันทพยัคฆ์ ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 

 ๖.๑.๑๐ นำงสำวทิพผกำ  สำธรรม ครูโรงเรียนหนองไผ ่       กรรมกำร 
 ๖.๑.๑๑ นำยสมชำย  ศรีฉ่ ำพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๖.๑.๑๒ นำยสมนึก  บุญนำค ครูโรงเรียนหนองไผ ่  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๖.๑.๑๓ นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ ครูโรงเรียนหนองไผ ่  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
๖.๒ คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล ประกอบด้วย 

 ๖.๒.๑ นำยไพโรจน์  กระจ่ำงพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ ่      ประธำนกรรมกำร 

 ๖.๒.๒ นำยประทิน  เหลืองทอง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชนแดนวิทยำคม            รองประธำน 
 ๖.๒.๓ นำยสุวรรณชัย  พรหมศร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ      กรรมกำร 

 ๖.๒.๔ นำยพัชรินทร์  ภู่ชัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม      กรรมกำร 
 ๖.๒.๕ นำยศรีทวน  ยุ่นแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งศึกษำ      กรรมกำร 

 ๖.๒.๖ นำยวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม      กรรมกำร 

 ๖.๒.๗ นำยค ำภำสน์ บุญเติม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม      กรรมกำร 
 ๖.๒.๘ นำยสุเมธ  จงใจมั่น  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่      กรรมกำร 
 ๖.๒.๙ นำยสุริยัน  จันเกิน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม     กรรมกำร 
 ๖.๒.๑๐ นำงสำวศศิมำ  นำมวงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ     กรรมกำร 

 ๖.๒.๑๑ นำยปิ่นโมฬี  จันทสิงห ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม      กรรมกำร 

 ๖.๒.๑๒ นำงรัชดำ  ผูกพยนต์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม      กรรมกำร 
 ๖.๒.๑๓ นำงน้ ำผึ้ง  จันเจริญ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชนแดนวิทยำคม     กรรมกำร 

 ๖.๒.๑๔ นำยสมัตพงษ์  ใหม่น้อย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งศึกษำ      กรรมกำร 
 ๖.๒.๑๕ นำยสุรศักด์ิ  เชื้อเจ็ดตน  ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม       กรรมกำร 
 ๖.๒.๑๖ นำยดิเรก  ผูกพยนต์  ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม       กรรมกำร 
 ๖.๒.๑๗ นำยมนูญรักษ์  จันทร์ขำว ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๒.๑๘ นำยเศรษฐำ  บุญเสม  ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม       กรรมกำร 
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 ๖.๒.๑๙ นำยโยธิน ขัติยะ  พนักงำนโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม      กรรมกำร 
 ๖.๒.๒๐ นักศึกษำสถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขตเพชรบูรณ์ จ ำนวน ๓๐ คน      กรรมกำร 
 ๖.๒.๒๑ นำยพยัคฆ์  จันทพยัคฆ์  ครูโรงเรียนหนองไผ ่         กรรมกำรและเลขำนุกำร
 ๖.๒.๒๒ นำยสนิท  อุชะชำ  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๖.๒.๒๓ นำยสุวรรณ  กันแพงศร ี  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖.๓ คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอลในร่ม ประกอบด้วย     

  ๖.๓.๑ นำงสำวอุบลพรรณ บุญมำก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๓.๒ นำยประทีป โตมะนิตย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองศรีเทพ   รองประธำน 
 ๖.๓.๓ นำยศุภโชค เข่งแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   รองประธำน 

 ๖.๓.๔ นำยฐิติพงษ์  ตรีศร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ  รองประธำน 
 ๖.๓.๕ นำยพงศธร พรมวัง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองศรีเทพ      กรรมกำร 

 ๖.๓.๖ นำยคณนันท์ พฤทธสำโรช  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม     กรรมกำร 

 ๖.๓.๗ นำงสำวพันทิพำ จันทร์แสงสี ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ      กรรมกำร 

 ๖.๓.๘ นำยมงคล อ่อนศร ี  ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๓.๙ นำยศุภฤกษ์ ทองแถว  ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๓.๑๐ นำยสุรพล หำพุทธำ  ครูโรงเรียนหล่มสักพิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๓.๑๑ นำยวิจิตร โลมำ  ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๓.๑๒ นำยทวีศักด์ิ อุ่นจันทร์  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค ์      กรรมกำร 

 ๖.๓.๑๓ นำยธนกฤต น้อยเจริญ  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค ์      กรรมกำร 

 ๖.๓.๑๔ นำยนฐกร ศรีชุมพร  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ       กรรมกำร 

 ๖.๓.๑๕ นำยสุริยัน เปี่ยมคลัง  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ       กรรมกำร
 ๖.๓.๑๖ นำยวรำวุฒิ ดีท ำมำ  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ      กรรมกำร 

 ๖.๓.๑๗ นำยกมลำศ งำมจิตร  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ      กรรมกำร 

 ๖.๓.๑๘ นำยวิเชียร บ ำรุงมำ  ครูโรงเรียนบ้ำนกันจุ       กรรมกำร 

 ๖.๓.๑๙ นำงสำวบุศรินทร์ หมอกมุมเมือง  เจ้ำหน้ำท่ีกีฬำประจ ำอ ำเภอหนองไผ ่      กรรมกำร 

 ๖.๓.๒๐ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ๒๐ คน        กรรมกำร 

 ๖.๓.๒๑ นำยฐิติพงษ์ ตรีศร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๖.๓.๒๒ นำยวินัย สิ่วหงวน      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 ๖.๓.๒๓ นำยธันยพงศ์ เมืองแมน       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖.๔ คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำด ประกอบด้วย   

๖.๔.๑ นำยจงรัก  เกตแค       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๖.๔.๒ นำงสุริยำภรณ์  ทรงสิทธิเดช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม   รองประธำน 
๖.๔.๓ นำยบัญญัติ ปิงโสภำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม   รองประธำน 
๖.๔.๔ นำยภูมิสิทฐ์ สุคนธวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ   รองประธำน 
๖.๔.๕ นำยนภดล จันทิพย์  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์        กรรมกำร 
๖.๔.๖ นำยชัชนท  รีรมย์  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์        กรรมกำร 
๖.๔.๗ นำงวิชิตำ  โฉมอุดม   ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์        กรรมกำร 
๖.๔.๘ นำยชัยวัฒน์ เสมำทอง  ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม             กรรมกำร 
๖.๔..๙ นำยสมหมำย  อินทะโชติ  ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม       กรรมกำร 
๖.๔.๑๐ นำงสำวสมพิศ  บุตรำ  ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบรูณ ์               กรรมกำร 
๖.๔.๑๑ นำยทินกร  พิมพ์สิงห์  ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบรูณ ์             กรรมกำร 
๖.๔.๑๒ นำยสมพงษ์  เสนะจ ำนง  ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบรูณ ์              กรรมกำร 
๖.๔.๑๓ นำยค ำไพร  พลศักด์ิ  ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม       กรรมกำร 
๖.๔.๑๔ นำยกศิชำ  สะดำ  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์     กรรมกำร 
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๖.๔.๑๕ นำงสำวอำรีรัตน์  รูปบุญ  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์        กรรมกำร 
๖.๔.๑๖ นำงกัญวิดำ  สะดำ  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์        กรรมกำร 
๖.๔.๑๗ นำยธีรวัฒน์  โกศิร ิ  ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม       กรรมกำร 
๖.๔.๑๘ นำยยศชรินทร์   คุ้มทรง  ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม       กรรมกำร 
๖.๔.๑๙ นำยวีระยุทธ  เรืองฤทธ์ิ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 
๖.๔.๒๐ นำยจีรวัฒน์  จบคุ้ม  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 
๖.๔.๒๑ นำยประชุม  เหล่ำแช่ม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.๔.๒๒ นำยทินกร ทองสกุลกำร  ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๖.๕ คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำบำสเกตบอล ประกอบด้วย 
๖.๕.๑ นำยไพรัช  ประจันเขตต์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี      ประธำนกรรมกำร 
๖.๕.๒ นำยมนตรี  ส ำเภำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเนินพิทยำคม   รองประธำน 
๖.๕.๓ นำยจุลินทร์ น้ ำค้ำง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ   รองประธำน 
๖.๕.๔ นำงสุจินดำ  แก้วมำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี      กรรมกำร 

๖.๕.๕ นำงจินตนำ  มูลสวัสด์ิ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี      กรรมกำร 

๔.๕.๖ นำงประกำยดำว  หำดยำว  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี      กรรมกำร 

๖.๕.๗ นำยประสำร  มูลเดช  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี      กรรมกำร 

๖.๕.๘ นำยทวีศิลป์  เชื้อสุวรรณ ์  ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี       กรรมกำร 
๖.๕.๙ นำยภคิน เง่ำทุ่ม   ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี       กรรมกำร 

๖.๕.๑๐ นำยบุญลักษณ์ สมมีชัย  ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี       กรรมกำร 

๖.๕.๑๑ นำยธรรมศักด์ิ  ปิ่นสุข  ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี       กรรมกำร 

๖.๕.๑๒ นำงทัศนีย์  ชำญสูงเนิน  ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี       กรรมกำร 

๖.๕.๑๓ นำงแววดำว ชูสกุล  ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี       กรรมกำร 

๖.๕.๑๔ นำงพรพิมล  ทิพนนท์  ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี       กรรมกำร 

๖.๕.๑๕ นำงปิยำนันท์  ปิ่นสุข  ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี       กรรมกำร 
๖.๕.๑๖ นำยสมนึก พลพวก  ครูโรงเรียนเพชรบรูณ์วิทยำ       กรรมกำร 

๖.๕.๑๗ นำยวิวัตถ์ ไกรสิงห์    ครโูรงเรียนเพชรบรูณ์วิทยำ       กรรมกำร 

๖.๕.๑๘ นำงวันนิตำ  แก้วตัน  ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๕.๑๙ นำงวรัทยำ  จอมศรี  ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๕.๒๐ นำยไพโรจน์ แซ่ย่ำ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๕.๒๑ นำยพิชิตชัย ด้วงนวล  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๕.๒๒ นำงสำวสุนิสำ ช้ำงน้อย  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๕.๒๓ นำยนภดล  แจ่มใส  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๕.๒๔ นำยคณิต  ยืนยง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๕.๒๕ นำยภำนุมำศ เหนือเกำะหวำย  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๕.๒๖ นำยพรพรม  พันธ์ุนำยม  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๕.๒๗ นำงสำวจำรุวรรณ  กิจติบัด นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๕.๒๘ นำยภูริวัจน์  ค ำดี  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๕.๒๙ นำงสำวภำนุมำศ  กงถัน  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๕.๓๐ นำยสุทธิพงศ์  เทียนสีม่วง ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖.๕.๓๑ นำยชัชวำล มำอยู่วัง  ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๖.๕.๓๒ นำงโชติกำ ค ำจีระ  ครูโรงเรียนเพชรบรูณ์วิทยำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๖.๖ คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันเทเบิลเทนนิส  ประกอบด้วย 

 ๖.๖.๑ นำยอธิภัทร พรชัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๖.๒ นำยเสรี เปรมปรีย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม   รองประธำน 
 ๖.๖.๓ นำยพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม     กรรมกำร 

 ๖.๖.๔ นำยอดุลย์ แสนรำชำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม     กรรมกำร
 ๖.๖.๕ นำยสุนทร ระดมสุข  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม     กรรมกำร 

 ๖.๖.๖ นำยรัชชำพงษ์ อยู่สุข  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม     กรรมกำร 

 ๖.๖.๗ นำยสำยันต์ คงสุข  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม     กรรมกำร 

 ๖.๖.๘ นำยสำธิต รักษำบุญ  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม       กรรมกำร
 ๖.๖.๙ นำยวิญญู ต้ังคำร  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๖.๑๐ นำยเสกสันต์ิ สำยพรหมทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๖.๑๑ นำยจรัส วงศ์หล่มแก้ว  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๖.๑๒ นำยสุรพล หำนำม  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๖.๑๓ นำยณัชกิตต์ิ กลิ่นหอม  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๖.๑๔ นำยอ ำพล แก้วมหำวงศ์  ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๖.๑๕ นำยอักษร ดีไสว  ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคมฯ      กรรมกำร 

 ๖.๖.๑๖ นำยศุภฤกษ์ ทองแถว  ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๖.๑๗ นำยมำนิต ชมเชย  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๖.๑๘ นำยสุนทร เบ้ำชำลี  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม       กรรมกำร 

 ๖.๖.๑๙ นำยบุญแล แซสันเท๊ียะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรจีันทร์วิทยำคมฯ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๖.๖.๒๐ นำยณัฐสิทธ์ิ ช ำนำญพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๖.๗ คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเปตอง  ประกอบด้วย 

๖.๗.๑ นำยสุพจน์  ประไพเพชร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม     ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๗.๒ นำยเริงฤทธ์ิ  แก้วยศ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   รองประธำน 
 ๖.๗.๓ นำงสุดสวำสด์ิ  ประไพเพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซับบอนวิทยำคม   รองประธำน 
 ๖.๗.๔ นำยไพชยำ  พิมพ์สำรี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม    รองประธำน
 ๖.๗.๕ นำยนิรุทธ์  แก้วนิคม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม         กรรมกำร 
 ๖.๗.๖ นำยเสถียรพงษ์ อติจรรยำนุรักษ์  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม      กรรมกำร 
 ๖.๗.๗ ว่ำท่ี ร.ต. พจนำ  มำจำก  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม       กรรมกำร 
 ๖.๗.๘ นำยมำนพ  ศรีหำ  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม        กรรมกำร 
 ๖.๗.๙ นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ  ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม       กรรมกำร 
 ๖.๗.๑๐ นำยมนตรี  นุชข ำ  ครูผูช้่วยโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม      กรรมกำร 
 ๖.๗.๑๑ นำยอนุพงษ์ พำนทองค ำ  ครโูรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม       กรรมกำร 
 ๖.๗.๑๒ นำยหน่ึง  ประตำทะโย  พนักงำนรำชกำรโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม     กรรมกำร 
 ๖.๗.๑๓ นำยปรำโมท  เปลี่ยนสี  พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม     กรรมกำร 
 ๖.๗.๑๔ นำยสหสรรค์  เอมศร ี  ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม            กรรมกำร 
 ๖.๗.๑๕ นำยมำนิตย์ พำนแสวง  ครูผูช้่วยโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม      กรรมกำร 
 ๖.๗.๑๖ นำยศักด์ินรินทร์ เสี้ยมแหลม  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 
 ๖.๗.๑๗ นำยวชิระ  บุญสอำด  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 
 ๖.๗.๑๘ นำงสำวณัฏฐ์ธนัน ร ำเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม      กรรมกำรและเลขำนุกำร
 ๖.๗.๑๙ ส.อ.สมชำย  เท่ียงดี  ครูผูช้่วยโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๖.๘ คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเซปัคตะกร้อ ประกอบด้วย 

 ๖.๘.๑ นำยประเสริฐ  ช ำนำญพันธ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ ์      ประธำนกรรมกำร 
๖.๘.๒ นำยธนัญชัย พรหมภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม   รองประธำน 
๖.๘.๓ นำยไกรโรจน์   สิงห์สถิต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม      กรรมกำร 

๖.๘.๔ นำยวรจักร์ มั่นคง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม      กรรมกำร 

๖.๘.๕ นำยสมจิตร รอดเรือง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม     กรรมกำร 

๖.๘.๖ นำยมำโนช ทัศเศษ  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ ์       กรรมกำร 

๖.๘.๗ นำยนคร  กงจีน   ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ ์       กรรมกำร 

๖.๘.๘ นำยสำคร  เป้ำใจสุข  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ ์       กรรมกำร 

๖.๘.๙ นำยสัญญำ  หัสวงค์  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ ์       กรรมกำร 

๖.๘.๑๐ นำงสำววิริยำ อินทรบัวบุญ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ ์       กรรมกำร 

๖.๘.๑๑ นำงสำววัฒนำ นำสมชัย  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๘.๑๒ นำยนุชำ ครองสัตย์  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๘.๑๓ นำงสำวทิชำกร  บุตรมี  ครูโรงเรียนซับสมบรูณ์วิทยำคม      กรรมกำร 

๖.๘.๑๔ นำยวิเชียร บุญช่วยสุข ครูโรงเรียนซับสมบรูณ์วิทยำคม      กรรมกำร 

๖.๘.๑๕ นำยบุญเย่ียบม  วงษ์ท ำมำ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๘.๑๖ นำยประพันธ์  สวนทอง  ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๘.๑๗ นำยเมธำ  ม่วงมุกข์  ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๘.๑๘ ว่ำท่ี ร.ต วิวัฒนำ ศิวิไล  ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๘.๑๙ นำยประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๘.๒๐ นำยทนงค์ ยุทธยงค์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๘.๒๑ นำยสุรชัย สร้อยมี  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๘.๒๒ นำยมนตรี แผงวัด  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๘.๒๓ นำยสรสิช  แขวงแข่งขัน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ ์        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖.๘.๒๔ นำยนคร  กงจีน  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖.๙ คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล  ประกอบด้วย 

๖.๙.๑ นำยชัยชำญ  ปัญญำพวก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
๖.๙.๒ นำยสงกรำนต์  มำสีจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนต้ิววิทยำคม   รองประธำน 

๖.๙.๓ นำยไพโรจน์  ทองเพ็ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม  รองประธำน 

๖.๙.๔ นำยสิทธิโชค  ทองโคตร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนผำแดงวิทยำคม   รองประธำน 

๖.๙.๕ นำยพงษ์ศักด์ิ  กมลเสถียร  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม     กรรมกำร 

๖.๙.๖ นำยไพโรจน์  หำญแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม     กรรมกำร 

๖.๙.๗ นำงวำสนำ  จันทสิงห์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม     กรรมกำร 

๖.๙.๘ นำยสุพรรณ์  พลบุรี  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม     กรรมกำร 

๖.๙.๙ นำยคะนอง  ทองค ำสุก  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๙.๑๐ นำยปรเมศ  ดีบุญโน  ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๙.๑๑ นำยส ำเนำ  จันทร์ทรงกรด ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม      กรรมกำร 

๖.๙.๑๒ นำยกิตติภูมิ  บัวละคร  ครูโรงเรียนต้ิววิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๙.๑๓ นำยเรวัฒน์  สุริโย  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๙.๑๔ นำงสำวนวลจันทร์ สงวนสิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๙.๑๕ นำงภรัณยำ  ค ำวิเศษ  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๙.๑๖ นำยสุวิทย์ชัย  ขวัญศรี  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๙.๑๗ นำยณัฐพล  ศิริขันธ์  ครูโรงเรียนต้ิววิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๙.๑๘ นำยอำทิตย์  สะดำ  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม       กรรมกำร 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๑๒ 
 

๖.๙.๑๙ นำยอภิสิทธ์ิ สำดำ  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม       กรรมกำร 

๖.๙.๒๐ นำยปรินทร  ดีบุญโน  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๙.๒๑ นำยวันชำติ  ทองดี  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๙.๒๒ นำยอนุสรณ์  เกิดศร  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๙.๒๓ นำงสำวกุลนิภำ  จันทขันธ์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู      กรรมกำร 

๖.๙.๒๔ นำยสมศักด์ิ  กลิ่นหอม    ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม         กรรมกำร 

๖.๙.๒๕ นำยสิทธิสุทธิ  วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖.๙.๒๖ นำยสมเกียรติ  สุต๋ำ  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินกรีฑำทุกประเภท มีหน้ำท่ี  จัดเตรียมสนำม จัดกำรแข่งขันและตัดสินกรีฑำทุก
ประเภท พร้อมตรวจหลักฐำน ประกอบด้วย  

๗.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันกรีฑำ ประกอบด้วย 
๗.๑.๑ นำยพีรพัฒน์  วัชรินทรำงกูร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
๗.๑.๒ นำยไพโรจน์  กระจ่ำงพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ ่  รองประธำน 
๗.๑.๓ นำยสมชำย  ศรีฉ่ ำพันธ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
๗.๑.๔ นำงสำวชุลี  ยุงทอง   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
๗.๑.๕ นำยสุเมธ  จงใจมั่น   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
๗.๑.๖ นำงสำวบุหรัน ขวัญพรม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
๗.๑.๗ นำยศุภชัย  บรรพลำ   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม                กรรมกำร 
๗.๑.๘ นำยสรสิช  แขวงแข่งขัน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์ฯ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗.๑.๙ นำยสมนึก  บุญนำค   ครูโรงเรียนหนองไผ ่  กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

    ๗.๒ แผนกทะเบียน ประเภทลู่  ประกอบด้วย 
๗.๒.๑ นำงสำวกมลวรรณ  อิงขนร  ครูโรงเรียนหนองไผ่             ประธำนกรรมกำร 

 ๗.๒.๒ นำงพัชนี กองนิล    ครูโรงเรียนหนองไผ่          รองประธำน 
 ๗.๒.๓ นำงดวงจิต  บุญกำวิน   ครูโรงเรียนหนองไผ่             กรรมกำร 
 ๗.๒.๔ นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ   ครูโรงเรียนหนองไผ่             กรรมกำร 
 ๗.๒.๕ นำงสำวสมหญิง  พุทธศิริ  ครูโรงเรียนหนองไผ่             กรรมกำร 
 ๗.๒.๖ นำงสำวสุวรรณี  ภู่ชัย   ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมกำร 
 ๗.๒.๗ นำงสำวหน่ึงฤทัย  บุญญำวงค์     ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ      กรรมกำร 
 ๗.๒.๘ นำงสำวบัวเรียน ฤทธ์ิกล้ำ     ครูโรงเรียนหนองไผ่                 กรรมกำร 
 ๗.๒.๙ นำงสำวชนำกำนต์  พรหมบุญ     นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู     กรรมกำร 
 ๗.๒.๑๐ นำงสำวปำริดำ  เจิมทำ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู     กรรมกำร 
 ๗.๒.๑๑ นำงสำวสุกัญญำ เกษร  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู     กรรมกำร 
 ๗.๒.๑๒ นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน       ครูโรงเรียนหนองไผ่                 กรรมกำรและเลขำนุกำร         
 ๗.๒.๑๓ นำงสำวทิพผกำ  สำธรรม      ครูโรงเรียนหนองไผ่          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๗.๓ แผนกปล่อยตัวนักกรีฑา ประกอบด้วย 
๗.๓.๑ นายสมนึก  บุญนาค   ครูโรงเรียนหนองไผ่             ประธานกรรมการ 

๗.๓.๒ นายจุมพล  ชาอุ่น   ครูโรงเรียนพัชรพิทยาคม   รองประธาน 

๗.๓.๓ นายชินกร  โสมภา    ครูโรงเรียนหนองไผ่             กรรมการ 

๗.๓.๔ นายอนุรักษ์  เพชรไทย  ครูโรงเรียนหนองไผ่                กรรมการและเลขานุการ 
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     ๗.๔ แผนกเส้นชัย  ประกอบด้วย 
 ๗.๔.๑ นายค ารณ  สงเคราะห์ธรรม   ครูโรงเรียนหนองไผ่       ประธานกรรมการ 
 ๗.๔.๒ นายจตุรงค์  ว่องไวพาณิชย์  ครูโรงเรียนหนองไผ่         รองประธาน 
 ๗.๔.๓ นายสุริยา  กะวน   ครูโรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
 ๗.๔.๔ นายทรงศักด์ิ  ศรีภักดี     ครูโรงเรียนหนองไผ่         กรรมการและเลขานุการ 
     ๗.๕ แผนกประจ าลู่ ประกอบด้วย 

๗.๕.๑ นายสมปอง  ตาลเพชร  ครูโรงเรียนหนองไผ่            ประธานกรรมการ 
๗.๕.๒ นายศุภชัย  อานพรหม  ครูโรงเรียนหนองไผ่         รองประธาน 

 ๗.๕.๓ นายเฉลิมชัย  พันแนบ   ครูโรงเรียนหนองไผ่             กรรมการ 
 ๗.๕.๔ นายชูชาติ  แสงภูพาท   ครูโรงเรียนหนองไผ่             กรรมการ 
 ๗.๕.๕ นายนะรงค์  ทองน้อย   ครูโรงเรียนหนองไผ่              กรรมการและเลขานุการ         
 ๗.๕.๖ นายเฉลิมชัย  ค าชา     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๗.๖ แผนกน านักกีฬาลงสู่สนาม  ประกอบด้วย 

๗.๖.๑ นางสาวรังสิมา  อินทนินทร์   ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ   ประธานกรรมการ          
๗.๖.๒ นางมณี ด้วงนิล   ครูโรงเรียนหนองไผ่    รองประธาน 
๗.๖.๓ นางสาวน้ าฝน  วันเมือง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
๗.๖.๔ นายจิรายุส  กุลโคตร   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 

 ๕.๖.๕ นายอภิวัฒน์  ประเสริฐ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
๗.๖.๖ นายณัฐวุฒิ  แก่นธานี    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 

 ๗.๖.๗ นายโชคชัย  สุนทรวัตร   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
 ๗.๖.๘ นายณัฐวุฒิ  คงยัง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 

๗.๖.๙ นางสาวสมร  ธานีวรรณ    ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
๗.๗ แผนกรวบรวมผลการแข่งขันแต่ละรายการ   ประกอบด้วย 

 ๗.๗.๑ นายนิมิตร  ตันติวโรดม    ครูโรงเรียนหนองไผ่            ประธานกรรมการ 
๗.๗.๒ นางสุมิตตา  ชนะพันธ์   ครูโรงเรียนหนองไผ่         รองประธาน 
๗.๗.๓ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ครูโรงเรียนหนองไผ่       

กรรมการ 
๗.๗.๔ นางอรวรรณ  อานพรหม  ครูโรงเรียนหนองไผ่             กรรมการและเลขานุการ 

     ๗.๘ แผนกรับรายงานผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 ๗.๘.๑ นายนิมิตร  ตันติวโรดม    ครูโรงเรียนหนองไผ่            ประธานกรรมการ 

๗.๘.๒ นางสุมิตตา  ชนะพันธ์   ครูโรงเรียนหนองไผ่       รองประธาน 
๗.๘.๓ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๗.๘.๔ นางอรวรรณ  อานพรหม  ครูโรงเรียนหนองไผ่             กรรมการและเลขานุการ 

๗.๙ แผนกคณะกรรมการตัดสินประเภทลาน ประกอบด้วย 
๗.๙.๑ นายยุทธนา  ปานพันธ์โพธ์ิ  ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์     ประธานกรรมการ 
๗.๙.๒ นายดุรงค์ฤทธ์ิ หุ่นทอง  ครูโรงเรียนพัชรพิทยาคม   รองประธาน 
๗.๙.๓ นายสุรชัย   พันธ์นายม  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม      กรรมการ 
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๗.๙.๔ นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม      กรรมการ 
๗.๙.๕ นายอธิวัฒน์  สิงห์เวิห์น  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม      กรรมการ 
๗.๙.๖ นายอาทร   นนทโคตร  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม      กรรมการ 
๗.๙.๗ นายอนุชิต  ปริญทอง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        กรรมการ 
๗.๙.๘ นายจิระวัฒน์  สีนอก   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู             กรรมการ 
๗.๙.๙ นายวิทวัฒน์  สายบุญต้ัง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           กรรมการ 

 ๗.๙.๑๐ นายมงคล  อ่อนศรี   ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๗.๑๐ แผนกคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มอบรางวัลให้นักกรีฑาท้ังประเภทลู่และลาน ประกอบด้วย 

 ๗.๑๐.๑ นางกุลชา  ศลีกุล   ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม      ประธานกรรมการ 
๗.๑๐.๒ นางกุลปราณีต  คงเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่         รองประธาน 
๗.๑๐.๓ นางอรสา  เสาโกมุท   ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๗.๑๐.๔ นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย   ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๗.๑๐.๕ นางสาวศุภรา  สะดา  ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๗.๑๐.๖ นางรัชนีกร  ตาลเพชร  ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๗.๑๐.๗ นางถนอม  สีนาค   ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการตัดสินกองเชียร์และลีดเดอร์ มีหน้าท่ี ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน สรุปผลการแข่งขันให้กับ
ฝ่ายรวบรวมและประเมินผล 

๘.๑ นางสุดสวาสด์ิ  ประไพเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม      ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายพรศักด์ิ   ศรีพุ่ม     ครูโรงเรียนหนองไผ่         รองประธาน 
๘.๓ นายเจตต์     ทานะมัย   ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม      กรรมการ 
๘.๔ นางรัตมณี    แสงสีดา   ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์    กรรมการ 
๘.๕ นายนภดล    บุญนุ่ม   ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์     กรรมการ 
๘.๖ นายยุทธนา   นาอุดม   ครูโรงเรียนหนองไผ่         กรรมการและเลขานุการ 
๘.๗ นายไตรภูมิ   อ้ายวงค์   ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด มีหน้าที่ จัดวงดุริยางค์น าขบวนทุกสหวิทยาเขต  ขบวนธง ขบวนเชิญถ้วยรางวัล 
ประสานงานและอ านวยความสะดวกกับทุกสหวิทยาเขต ควบคุมการเดินขบวนพาเหรดจากวัดหนองไผ่      พิทยาราม ถึง
โรงเรียนหนองไผ่ ในวันพิธีเปิดการแข่งขันจนเสร็จสิ้นพิธีการเปิดและปิดการแข่งขัน ประกอบด้วย  

๙.๑ นายสุวรรณชัย  พรหมศร  ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา           ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางสาวศศิมา  นามวงษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา    รองประธาน 
๙.๓ นายศราวุธ  ศิริสุขประเสริฐ  รองผู้อ านวยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   รองประธาน 
๙.๔ นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๙.๕ นายศุภชัย  อานพรหม  ครูโรงเรียนหนองไผ่                             กรรมการ 
๙.๖ นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่                           กรรมการ 
๙.๗ นายนิรุตต์  มูลสี       ครูโรงเรียนหนองไผ่                                  กรรมการ 
๙.๘ นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่                         กรรมการ 
๙.๙ นายชินกร   โสมภา  ครูโรงเรียนหนองไผ่                    กรรมการ 
๙.๑๐ นายชูชาติ  แสงภูพาท  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
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๙.๑๑ นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์   ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๙.๑๒ นายสุริยา  กะวน    ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๙.๑๓ นางจุฑารันต์  กระตาก  ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม       กรรมการ
๙.๑๔ นางสาวณัฐิณี  ดนตรี  ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม       กรรมการ 
๙.๑๕ นางพัชนี   กองนิล  ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม       กรรมการ 
๙.๑๖ นายประพจน์  พ่อค้า         ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม       กรรมการ 
๙.๑๗ นายไสว  เอ่ียมเม้ียน   ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา       กรรมการ                                         
๙.๑๘ นายสมจิตร  แจ่มอ่วม  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา       กรรมการ                                          
๙.๑๙ นายนิกร  หล้าน้อย       ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๙.๒๐ นายทรงศักด์ิ  ศรีภักดี  ครูโรงเรียนหนองไผ่                  กรรมการ 
๙.๒๑ นายสมปอง  ตาลเพชร    ครูโรงเรียนหนองไผ่                     กรรมการและเลขานุการ 
๙.๒๒ นางสาววิรัตน์  ค าเขียน  ครูโรงเรียนหนองไผ่             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัลให้แก่นักกีฬา  มีหน้าท่ี  ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายการเงินเพ่ือจัดหา        ถ้วยรางวัล 
เกียรติบัตร ให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือด าเนินการมอบรางวัล  ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑ นายสัมฤทธ์ิ  ไวเปีย     รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐     ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ นายอาคม  วิทยเขตปภา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   รองประธาน 
๑๐.๓ นางสาวศรีสมร  ศรีเมือง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ               กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวพัฒนา  เต็มเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๕ นางฐิตาภา  สมพล  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม มีหน้าท่ี ต้อนรับและให้ความสะดวก บริการอาหาร น้ า เคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด 
– ปิด และประสานงานกับร้านค้าเพ่ือจ าหน่ายอาหารให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่น านักกีฬามาร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑๑.๑ นางสาวอุบลพรรณ  บุญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์     ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่   รองประธาน 
๑๑.๓ นางอรสา  เสาโกมุท  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๑.๔ นางดวงจิต  บุญกาวิน  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๑.๕ นางนิภา  หินสุภาพ  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๑.๖ นางอรธีรา  บุญช่วย  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๑.๗ นางสาววรวลัญช์  ทองโคตร ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๑.๘ นางสาวพรรณพร  วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๑.๙ นางสาวจีรนันท์  แก่นเสา  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๑.๑๐ นางเริงฤดี โสภาไชย  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๑.๑๑ นางสาววนิดา  ค าเก่า  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๑.๑๒ นางรัชนีกร ตาลเพชร  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๑.๑๓ นางสาวรมนี  เหลี่ยมแสง ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม       กรรมการ 
๑๑.๑๔ นางศศิธร  คตสุข  ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม       กรรมการ 
๑๑.๑๕ นางยุพิน  แก่นแก้ว  ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม       กรรมการ 
๑๑.๑๖ นางภาวิกา นนท์ตรา  ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม       กรรมการ 
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๑๑.๑๗ นางสาวพรณิดา  กงถัน  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา       กรรมการ 
๑๑.๑๘ นางสาวมธุรส  ปานไกร  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา       กรรมการ 
๑๑.๑๙ นางสาวนุสรา  มิไพทูล  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๑.๒๐ นางโรจณา มาคาน  ครูโรงเรียนหนองไผ่                    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๒๑ นางอนุรักษ์ รอดเกตุ  ครูโรงเรียนหนองไผ่                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ท าหน้าท่ี  จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์หรือสนับสนุน   ประสานงานกับผู้บริหารใน
การเชิญผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้บริการข้อมูลต่างๆที่คณะกรรมการ หรือผู้ควบคุมทีมมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือ
และประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพ่ือให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

๑๒.๑ นายประเสริฐ  ช านาญพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์      ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นายไพโรจน์  กระจ่างพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่    รองประธาน 
๑๒.๓ นางสาวอุบลพรรณ  บุญมาก   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  รองประธาน 
๑๒.๔ นายสุพจน์ ประไพเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  รองประธาน 

 ๑๒.๕ นายวินัย  สิ่วหงวน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์     กรรมการ 
 ๑๒.๖ นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  ร าเจริญ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม        กรรมการ 

๑๒.๗ นายค ารณ  สงเคราะห์ธรรม   ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๒.๘ นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๒.๙ นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว   ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๒.๑๐ นางสาวจุฑาพร  เบ้าทอง  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๒.๑๑ นางสาวนิตยา  ชาตินันท์  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๒.๑๒ นางญาตา  ศรีโคตร   ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๒.๑๓ นางสาวธณัฏฐภร  พรมด า ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๒.๑๔ นางสาวจินตนา  วันสาร  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๒.๑๕ นางสาวบุหรัน ขวัญพรม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๑๖ นางโรจณา มาคาน  ครูโรงเรียนหนองไผ่                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายการแสดงในพิธีเปิดและปิด หน้าที่ ประสานงานจัดเตรียมชุดการแสดงในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน 
ประกอบด้วย 

๑๓.๑ นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์        ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นายพรศักด์ิ  ศรีพุ่ม  ครูโรงเรียนหนองไผ่     รองประธาน 
๑๓.๓ นายณัฐสันต์  ประดับศิลป์   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม      กรรมการ 
๑๓.๔ นางสาวณัฎฐชา  คงชัย  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา       กรรมการ 
๑๓.๕ นายณัฐพล  โพธ์ิอ่อง  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม       กรรมการ 
๑๓.๖ นางนภาวดี  สิงห์จีน  ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม       กรรมการ 
๑๓.๗ นายนภดล  บุญนุ่ม  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์      กรรมการ 
๑๓.๘ นายธนกฤต  ชินโพธ์ิ  ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม       กรรมการ 
๑๓.๙ นางอภิญญา   พรมรักษา  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์       กรรมการ 
๑๓.๑๐ นายอาทิตย์  วิจบ  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ       กรรมการ 
๑๓.๑๑ นายธนาพิชญ์  บุญฟอง  ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ       กรรมการและเลขานุการ 
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๑๓.๑๒ นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี ประสานการจัดสรรเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวบรวมใบเสร็จ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าล้างหน้ี และแนะน าการจัดท าเอกสารล้างหน้ี ข้ันตอน ระยะเวลาในการด าเนินการล้างหน้ีให้
เป็นไปตามระเบียบ ประกอบด้วย 
      ๑๔.๑ นายสัมฤทธ์ิ  ไวเปีย รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐     ประธานกรรมการ 
      ๑๔.๒ นายอาคม  วิทยเขตปภา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   รองประธาน 

๑๔.๓ นางสาวชุลี  ยุงทอง  รองผู้อ านวยโรงเรียนหนองไผ่                            กรรมการ 
๑๔.๔ นางวนิดา  สารสิทธ์ิ  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๔.๕ นางสายชล  พลสีดา  ครูโรงเรียนหนองไผ่                              กรรมการ 
๑๔.๖ นายอนุรักษ์ เพชรไทย  ครูโรงเรียนหนองไผ่                          กรรมการ 
๑๔.๗ นางสาวนุสรา  มิไพทูล  ครูโรงเรียนหนองไผ่                              กรรมการ 
๑๔.๘ นางสาวนิภาพร  วันแต่ง  ครูโรงเรียนหนองไผ่                              กรรมการ 
๑๔.๙ นางสาววีรนุช มาแก้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ    
๑๔.๑๐ นางสาวพัฒนา  เต็มเพชร        นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.๑๑ นางสาวศรีสมร  ศรีเมือง        นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔.๑๒ นางฐิตาภา  สมพล  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าท่ี ประสานงานกับโรงพยาบาล จัดเจ้าหน้าท่ีพยาบาล รถพยาบาลและเวชภัณฑ์ ในการ
ปฐมพยาบาล ตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑๕.๑ นายพัชริน  ภู่ชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม      ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ พลฯสุริยัน  จันเกิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  รองประธาน 
๑๕.๓ นางภาวิกา  นนท์ตรา  ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม       กรรมการ 
๑๕.๔ นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์    ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม       กรรมการ 
๑๕.๕ นางสาวหน่ึงฤทัย  บุญญาวงค์   ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา       กรรมการ 
๑๕.๖ นายพานิตย์  ธรรมเนียม  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา       กรรมการ 
๑๕.๗ นางดาวประกาย  ตาลสุก  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา       กรรมการ 
๑๕.๘ นางชลดา  ชินพัชรธรรม  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๕.๙ นางเพลินทิพย์  โลห์สุวรรณ  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๕.๑๐ นางเริงฤดี  โสภาไชย  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๕.๑๑ นางพัชนี  กองนิล  ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.๑๒ นางสาวรัตติยา  ค าโฉม  ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี น าเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 
ประสานงานกับฝ่ายจัดการแข่งขันแต่ละสนามเพ่ือจัดเตรียมการมอบรางวัล ประกาศผลการแข่งขันเมื่อทราบผลและด าเนินการ
มอบรางวัล ตลอดการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

๑๖.๑ นายเริงฤทธ์ิ  แก้วยศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม      ประธานกรรมการ 
๑๖.๒ นายนิรุทธ์  แก้วนิคม         รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม     รองประธาน 
๑๖.๓ นางจิรัชญา  อิ่มอินทร์           ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม       กรรมการ 
๑๖.๔ นางศิริภรณ์  จุลฬา               ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม              กรรมการ 
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๑๖.๕ นายสาธาร รวบรัด             ครูโรงเรียนหนองไผ่                  กรรมการ 
๑๖.๖ นายชานนท์  คงรวยทรัพย์    ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์                กรรมการ 
๑๖.๗ นายพรศักด์ิ  ศรีพุ่ม  ครูโรงเรียนหนองไผ่                 กรรมการ 
๑๖.๘ นายเฉลิมชัย  พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๖.๙ นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๖.๑๐ นายแดนชัย  สิงห์สนิท  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๖.๑๑ นางจิตราภรณ์  จันทร์หว่าง ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๖.๑๒ นางทาริกา  วงศ์แก้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๖.๑๓ นายสุเมธ  จงใจมั่น  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.๑๔ นายไพโรจน์  เดชะรัตนางกูร  ครูโรงเรียนหนองไผ่                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖.๑๕ นายธีระวัฒน์  พันธ์ุแสง  ครูโรงเรียนหนองไผ่       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ตลอดการแข่งขัน ทุกสนามน าภาพให้
เจ้าหน้าท่ีสรุปและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน 

๑๗.๑ นายสุพจน์  ประไพเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม      ประธานกรรมการ 
๑๗.๒ นางสุดสวาสด์ิ  ประไพเพชร   ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม   รองประธาน 
๑๗.๓ นายจรัสพงษ์ แสงแก้ว  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม       กรรมการ 
๑๗.๔ นางนภาพร แสงแก้ว  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม       กรรมการ 
๑๗.๕ นางศิริภรณ์  จุลฬา                ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม              กรรมการ 
๑๗.๖ นายพิชัย  นิลนวล  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม       กรรมการ 
๑๗.๗ นายชิตพล ค าเทพ  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม       กรรมการ 
๑๗.๘ นางสาวเกศราวดี  เจริญสว่าง ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๗.๙ นายพงศกร  พรมมาก  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๗.๑๐ นายสาธาร  รวบรัด  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๗.๑๑ นายอนุรักษ์  เพชรไทย  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๗.๑๒ นายนิกร  หล้าน้อย  ครูโรงเรียนหนองไผ่         กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.๑๓ นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬา   มีหน้าท่ี สรุปและประเมินผล 
การแข่งขันกีฬา  โดยจัดบอร์ดสรุปผลการแข่งขันในแต่ละวัน สรุปผลการแข่งขัน จัดท าเกียรติบัตร เตรียมถ้วยรางวัล รวบรวม
และประสานงานให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือด าเนินการมอบรางวัล สรุปผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มให้
เรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑๘.๑ นายประทีป โตมะนิตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ      ประธานกรรมการ 
๑๘.๒ นายฐิติพงษ์ ตรีศร  ผู้อ านวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ  รองประธาน 
๑๘.๓ นายศุภโชค เข่งแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม      กรรมการ 
๑๘.๔ นายคณนันท์ พฤทธสาโรช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม     กรรมการ 
๑๘.๕ นายกิตติชัช ต้นมา  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ       กรรมการ 
๑๘.๖ นางรุ่งนภา โรจนบูรานนท์  ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ      กรรมการ 
๑๘.๗ นายสุทิน ปานขาว  ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม       กรรมการ 
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๑๘.๘ นางสุมิตตา ชนะพันธ์  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๙ นางโชติรส เปลี่ยมไชย  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๑๐ นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๑๑ นางสาวจิรวดี แก้วมี  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๑๒ นางสาววรวลัญช์  ทองโคตร ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๑๓ นางสาววนิดา ค าเก่า  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๑๔ นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๑๕ นางอนัญญา จันทรัตน์  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๑๖ นางสกุลยา พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๑๗ นายนิกร หล้าน้อย  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๑๘ นางทาริกา วงศ์แก้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๑๙ นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๒๐ นายสาธาร รวบรัด  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๒๑ นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๒๒ นางสาวเกศราวดี เจริญสว่าง ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๒๓ นายแดนชัย  สิงห์สนิท  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๒๔ นางจิตราภรณ์  จันทร์หว่าง ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๒๕ นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๒๖ นางอรวรรณ อานพรหม  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๑๘.๒๗ นายสมบูรณ์ ผาบัว   นักวิชาการศึกษาช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
๑๘.๒๘ นางสาวพรรณิภา บุญเรือง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. คณะกรรมการฝ่ายจราจร มีหน้าท่ี  อ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่จอดรถ ให้กับผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงาน 
ประกอบด้วย 
 ๑๙.๑ นายไกรโรจน์  สิงห์สถิต  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยา      ประธานกรรมการ 
 ๑๙.๒ นางสัมฤทธ์ิ  ป้องศรี  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยา    รองประธาน 

๑๙.๓ นายเรวัฒ  ย้ิมน้อย  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยา       กรรมการ 
๑๙.๔ นายนิรุตต์  มูลสี     ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๑๙.๕ นายนะรงค์  ทองน้อย    ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๑๙.๖ นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก    ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๑๙.๗ นายพงษ์ศักด์ิ  ศรีวิชัย  พนักงานรักษาความปลอดภัย       กรรมการ 
๑๙.๘ นายศรศักด์ิ  ศรีเมือง  พนักงานรักษาความปลอดภัย       กรรมการ 
๑๙.๙ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการ 
๑๙.๑๐ นางสาววิรัตน์  ค าเขียน   ครูโรงเรียนหนองไผ่         กรรมการและเลขานุการ 
๑๙.๑๑ นายนิกร  หล้าน้อย  ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้าท่ี รักษาความสงบเรียบร้อยในการแข่งขัน ประกอบด้วย 
๒๐.๑ นายธนัญชัย  พรหมภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
๒๐.๒ นายประพันธ์ เปี่ยมสุขธนอนันต์  ครูโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม    รองประธาน 
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๒๐.๓ นายวุฒิ  วงศ์พล   ครูโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม       กรรมการ 
๒๐.๔ นายชาญณรงค์  บุญจิตรนาย ครูโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม          กรรมการ 
๒๐.๕ นายเชิด  ภักดีแก้ว  ครูโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม          กรรมการ 
๒๐.๖ นายจ านง  กลิ่นหอม  ครูโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม          กรรมการ 
๒๐.๗ นางสาววัฒนา  นาสมชัย  ครูโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม          กรรมการ 
๒๐.๘ นายนุชา ครองสัตย์  ครูโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม          กรรมการ 
๒๐.๙ นายสมปอง  ตาลเพชร  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๒๐.๑๐ นายชัยรัตน์  โสภาไชย  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๒๐.๑๑ นายค ารณ  สงเคราะห์ธรรม ครูโรงเรียนหนองไผ่                              กรรมการ 
๒๐.๑๒ นายชินกร  โสมภา  ครูโรงเรียนหนองไผ่                                  กรรมการ 
๒๐.๑๓ นายชูชาติ  แสงภูพาท  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๒๐.๑๔ นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๒๐.๑๕ นายศุภชัย  อานพรหม  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๒๐.๑๖ นายนะรงค์  ทองน้อย  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๒๐.๑๗ นายสุริยา  กะวน  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๒๐.๑๘ นายเฉลิมชัย  พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่        กรรมการ 
๒๐.๑๙ นายเมธี  ชอนจ าปา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                         กรรมการ 
๒๐.๒๐ นายโชคชัย  สุนทรวัตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                         กรรมการ 
๒๐.๒๑ นายณัฐวุฒิ  แก่นธานี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                         กรรมการ 
๒๐.๒๒ นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธ์  รองผู้อ านวยการครูโรงเรียนหนองไผ่         กรรมการและเลขานุการ 
๒๐.๒๓ นายนิรุตต์  มูลสี  ครูโรงเรียนหนองไผ่              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

สั่ง ณ วันที่   ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 
 

                                          (นายทวีศิลป์  สารแสน) 
                                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 
 

 

 

 

 

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๒๑ 
 

ก ำหนดกกำพิธีเปิ ก 

มหนกพพมกำพแข่งขัดกเฬำดักปพเยดมัียมศึกษำ สิม. ๔๐ “ปิชพบูพณ์ปกมส”์ คพ้ังทเ่ ๒ 

วัดทเ่  ๕  กัดยำยด ๒๕๕๙ ณ สดำมโพงปพเยดหนดองไผ่ 

 

เวลำ ๐๗.๓๐ น. ดุริยำงค์ขบวนพำเหรดและนักกีฬำทุกสหวิทยำเขตพร้อมกัน ณ วัดหนองไผ่พิทยำรำม 

เวลำ ๐๘.๓๐ น. เคล่ือนขบวนพำเหรดเข้ำโรงเรียนหนองไผ่ ทำงประตูด้ำนทิศเหนือ เข้ำสู่สนำมต้ังขบวนตำม 
แผนผังเพื่อร่วมพิธีเปิด ผู้ถือธงกีฬำ น ำธงผูกติดกับเชือกท่ีเสำธงเพื่อเตรียมธงขึ้นสู่ยอดเสำ 

เวลำ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และผู้มีเกียรติ พร้อมกันท่ีปะร ำพิธี 

เวลำ๐๙.๓๙ น. -    ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึง 

- พิธีกรประกำศ เคำรพประธำนในพิธี “ตรง” 
- วงโยธวำทิตโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
- ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน น ำคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันไปเข้ำแถว 

หลังแท่นกล่ำวรำยงำน 

- ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกล่ำวค ำรำยงำนกำรจัดกำรแข่งขัน 
- ประธำนในพิธีกล่ำวเปิดกำรแข่งขัน มอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุน  และล่ันฆ้องชัย 
- วงโยธวำทิตโรงเรียนเพชรพิทยำคม  บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
- ประธำนเดินทำงไปถึงท่ีรับรอง  พิธีกรประกำศ “ท้ังหมดซ้ำยหัน” 
- วงโยธวำทิตโรงเรียนหนองไผ่ และโรงเรียนเพชรละครวิทยำ บรรเลงเพลงชำติ            

(ผู้เชิญธงชำติ ชักธงชำติขึ้นสู่ยอดเสำ)  
- วงโยธวำทิตโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  บรรเลงเพลงกรำวกีฬำ                                     

(ผู้เชิญธงกีฬำ ชักธงขึ้นสู่ยอดเสำ) 
- พิธีกรประกำศ “ท้ังหมดขวำหัน”นักกีฬำวิ่งคบเพลิงเข้ำสู่สนำม ไปยังท่ีจุดคบเพลิง 

(พิธีกรอ่ำนประวัตนิักกีฬำ) 

-    นักกีฬำอำวุโส (นำยทวีศิลป ์เช้ือสุวรรณ์) ไปยังแท่นกล่ำวรำยงำน            

     เพื่อเตรียมน ำกล่ำวค ำปฏิญำณ 

     (พิธีกรอ่ำนประวัตินักกีฬำอำวุโส  ผู้ถือธงของแต่ละสหวิทยำเขต น ำธงมำยืน               

     เป็นรูปครึ่งวงกลมท่ีนักกีฬำอำวุโส) 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๒๒ 
 

- นักกีฬำสมัครเล่นกล่ำวค ำปฏิญำณ ตำมนักกีฬำอำวุโสท่ีกล่ำวน ำว่ำ “นักกีฬำท้ังหมด
กล่ำวตำมข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำขอประกำศตน ณ ท่ีนี่ว่ำ ข้ำพเจ้ำจะแข่งขันกีฬำ ด้วยจิตใจ
ของนักกีฬำอย่ำงแท้จริง” 

- วงโยธวำทิตน ำขบวนพำเหรดจัดรูปขบวน สวนสนำมเคำรพประธำนในพิธี 
- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ มอบของท่ีระลึก          

ให้ท่ำนประธำนในพิธี 
- กำรแสดง องก์ท่ี ๑  พิมพิลำสกษัตริย์ตรี สิงขรเทวี ศรีรำดนครำ  มเหสีพ่อขุนผำ  เอกทัต

ตำ มหำวีรบุรุษ    
องก์ท่ี ๒  ไตรเขตกีฬำ ผสำนพลำสำมัคคี พีชปุระ 

- เสร็จพิธี 
 

หนมำยปหนตุ   ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๒๓ 
 

ก ำหนดกกำพิธีเิ ก 

มหนกพพมกำพแข่งขัดกเฬำดักปพเยดมัียมศึกษำ สิม. ๔๐ “ปิชพบูพณ์ปกมส”์ คพ้ังทเ่ ๒ 

วัดทเ่  ๗  กัดยำยด ๒๕๕๙ ณ สดำมโพงปพเยดหนดองไผ่ 

 

เวลำ ๑๖.๐๐ น. -   วงโยธวำทิต, นักกีฬำทุกสหวิทยำเขต พร้อมกัน ณ สนำมโรงเรียนหนองไผ่ 

- ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึง 
- วงโยธวำทิตโรงเรียนหนองไผ่  บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
- กำรแสดงชุด สิขเรศเพชะปุระ นบวันทำกัลป์ยำณมิตร 
- ประธำนและคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันเดินเข้ำสู่สนำมเพื่อกล่ำวรำยงำน 
- ประธำนมอบถ้วยรำงวัลชนะเลิศและถ้วยรำงวัลรวมแก่นักกีฬำแต่ละประเภท 
- ประธำนในพิธีรับค ำกล่ำวรำยงำน กล่ำวให้โอวำท และกล่ำวปิดกำรแข่งขัน 
- พิธีเชิญธงชำติ ธงประจ ำสหวิทยำเขต และธงกีฬำ ลงจำกเสำ 
- พิธีมอบธงกีฬำ 
- กำรแสดงรับธงกีฬำ  
- ขบวนเจ้ำภำพครั้งท่ี ๓ เดินเข้ำสู่สนำม สู่พิธีรับมอบธงกีฬำ 
- เสร็จพิธี 

 

 

หนมำยปหนตุ   ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๒๔ 
 

รูปแบบขบวนพำเหรด 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒   

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 
เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

๑. สหวิทยาเขตหนองไผ่ 
๒. สหวิทยาเขตเพชรพิทยาคม 
๓. สหวิทยาเขตวิเชียรบุรี 
๔. สหวิทยาเขตผาเมือง 
๕. สหวิทยาเขตชนแดน 
๖. สหวิทยาเขตศรีเทพ 
๗. สหวิทยาเขตหล่มเก่า 
๘. สหวิทยาเขตวิทยานุกูลนารี 
๙. สหวิทยาเขตบึงสามพัน 
๑๐. สหวิทยาเขตหล่มสัก 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๒๕ 
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มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๒๖ 
 

 

รูปแบบขบวนเกียรติยศ 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที ่๒   

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ (ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 
 

ป้ำยกีฬำ  
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน

มัธยมศึกษำ สพม. ๔๐  
“เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒   

 
วงค์ดุริยำงค์ 

สหวิทยำเขตหนองไผ่ 

 
ขบวนหมู่ธง 

 
ขบวนถ้วยรำงวัล 

 
ค ำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๒๗ 
 

รูปแบบขบวนของสหวิทยำเขต 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒   

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ (ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ดุริยางค์ 

 

ปายสหวิทยาเขต 

 

ธงสหวิทยาเขต 

 

คณะกรรมการสหวิทยาเขต 

 

ผูอ านวยการ, รองผูอ านวยการ และครู 

 

นักกีฬา 5๐ คน 

 

คฑากร 

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๒๘ 
 

ผังที่นั่งกองเชียร ์
มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒   

วันท่ี ๕-๗ กันยายน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 

 
ตำรำงกำรแข่งขันกองเชียร์ ลีดเดอร์ 

 
เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

๑.  สหวิทยาเขตหนองไผ่ 
๒.  สหวิทยาเขตวิเชียรบุรี 
๓.  สหวิทยาเขตศรีเทพ 
๔.  สหวิทยาเขตบึงสามพัน 
๕.  สหวิทยาเขตชนแดน 

 
พัก ๓๐ นำที  
 
เวลำ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. 

๖.  สหวิทยาเขตหล่มสัก 
๗.  สหวิทยาเขตหล่มเก่า 
๘.  สหวิทยาเขตวิทยานุกูลนารี 
๙.  สหวิทยาเขตผาเมือง 
๑๐.  สหวิทยาเขตเพชรพิทยาคม 

 
หมำยเหตุ   

๑.  เวลาเริ่มการแข่งขัน หลังจากพิธีเปิดเสร็จ เวลาเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
๒.  ส่วนสหวิทยาเขตท่ีไม่ได้ขึ้นแสตนเชียร์ทางฝ่ายจัดสถานท่ีได้เตรียมเต็นท์ท่ีพักไว้ให้ 
๓.  ๕ สหวิทยาเขตท่ีขึ้นเชียร์ตามเวลาในช่วงเช้าให้ข้ึนแสตนเชียร์เพื่อรอรับขบวนพาเหรด 

 
 
 
 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๒๙ 
 

ประวัตินักกีฬำอำวุโส 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕ - ๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 

 
 
 

นำยทวีศิลป์  เชื้อสุวรรณ์ 
ประวัติส่วนตัว 
 เกิดวันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๙    อายุ  ๖๐  ปี 

บิดา   ช่ือ  นายแจ่ม  เช้ือสุวรรณ์ 
มารดา  ช่ือ  นางบุญเล้ียง  เช้ือสุวรรณ์ 

ประวัติด้ำนกำรศึกษำ 
 พ.ศ. ๒๕๑๑  จบช้ันประถมศึกษา  จากโรงเรียนบ้านเหนือวัดใหม่ (วัชรวิทยาคาร)   

       อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๔  จบช้ันมัธยมศึกษา  จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  

 พ.ศ. ๒๕๑๘  จบประกาศนียบัตรการศึกษาช้ันสูง  จากวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 พ.ศ. ๒๕๑๘  จบปริญญาตรี  จากวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  เอกพลศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖  จบปริญญาโท  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  เอกการบริหารการศึกษา 

ผลงำนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
เริ่มเข้ารับราชการในต าแหน่งครู ๒  ระดับ ๒ ท่ีโรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อัตราเงินเดือน ๑,๓๗๕  บาท  เป็นเวลา ๑๙ ปี  และได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์  ๒ ระดับ ๗  
ท่ีโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นเวลา ๒๐ ปี ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง   
ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๓๐ 
 

ผลงำนด้ำนกีฬำ 
พ.ศ. ๒๕๑๗    เป็นนักกีฬาฟุตบอลของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   
พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๕  เป็นนักกีฬาฟุตบอลของจังหวัดเพชรบูรณ์  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขต ๖ 

เป็นเวลา ๖ ปี และเป็นนักกรีฑาประเภทลานของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๘   เป็นนักกีฬาฟุตบอลของอ าเภอหนองไผ่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใน 

กิจกรรมต่างๆ  เช่น  ฟุตบอลประเพณี  ฟุตบอลวันครูและฟุตบอลประจ าปี 
ของอ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๓๑ 
 

ประวัตินักกีฬำวิง่คบเพลิง คนที่ ๑ 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 

 
 

นำยฉัตรพล  พิพัฒนสัจจำกุล   
ประวัติส่วนตัว 
 เกิด วันอังคาร ท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  อายุ  ๑๘ ปี 
 บิดา   ช่ือ  นาย สมพาน  พิพัฒนสัจจากุล 

มารดา  ช่ือ  นาง พูลสุข  พิพัฒนสัจจากุล 
ประวัติด้ำนกำรศึกษำ 
 ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สหวิทยาเขตบึงสามพัน 
ประวัติด้ำนกีฬำ 

เป็นนักกีฬาประเภท  ฟุตบอล 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ - ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๔ ปี ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน 

  ฟุตบอลไพรมิสเตอร์ รุ่นอายุ ๑๔ ปี ท่ี จ.อุทัยธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ชนะเลิศ ฟุตบอลไพรมิสเตอร์ รุ่นอายุ ๑๖ ปี ระดับจังหวัด  
  - รองชนะเลิศ ฟุตบอลไพรมิสเตอร์ ระดับภาคเหนือตอนล่าง 

 พ.ศ. ๒๕๕๗  - รองชนะเลิศ ฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - รองชนะเลิศ ฟุตบอลไพรมิสเตอร์ ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ผู้ฝึกสอน  นำยเสถียรพงษ์  อติจรรยำนุรักษ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   โรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๓๒ 
 

ประวัตินักกีฬำวิง่คบเพลิง คนที่ ๒ 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ (ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 

 
 

นำยจักรพรรณ  จันเหลำ 
ประวัติส่วนตัว 
 เกิด วันท่ี  ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑  อายุ  ๑๘ ปี 
 บิดา  ช่ือ  นายส าลี จันเหลา 

มารดา ช่ือ  นางถวิน จันเหลา 
ประวัติด้ำนกำรศึกษำ 
 ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓   โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สหวิทยาเขตศรีเทพ 
ประวัติด้ำนกีฬำ 
 เป็นนักกีฬาประเภท  ฟุตบอลและฟุตซอล ต าแหน่ง  
 พ.ศ. ๒๕๕๑ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันฟุตบอล ระดับจังหวัด รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี  
 พ.ศ. ๒๕๕๔ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนนักศึกษา ระดับจังหวัด 

  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันฟุตซอลออมสินจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี 
 พ.ศ. ๒๕๕๗  - ตัวแทนอ าเภอศรีเทพแข่งขันทักษะฟุตบอลฮอนด้า ท่ีจังหวัดพิษณุโลก  

  ได้อันดับท่ี ๔ ของภาคเหนือ 
 
ผู้ฝึกสอน  นำยพิษณ ุ ม่ันกตัญญู ครูช ำนำญกำร โรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๓๓ 
 

ประวัตินักกีฬำวิง่คบเพลิง คนที่ ๓ 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ (ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 

 

นายชาญณรงค์  คลังคนเก่า 

ประวัติส่วนตัว 
 

เกิดวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑  

บิดาช่ือ  นายมูล   คลังคนเก่า  

มารดาช่ือ นางลออ คลังคนเก่า  

ประวัติกำรศึกษำ 

         ปัจจุบันก าลังศึกอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  สหวิทยาเขตวิเชียรบุรี 

ประวัติทำงด้ำนกีฬำ 

 -ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไพรมิสเตอร์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ณ จังหวัด

นครสวรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

 -ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ณ จังหวัดสุโขทัย 

 -ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไพรมิสเตอร์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ณ จังหวัด

นครสวรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

             -เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คนแชมป์กีฬา ๗ สี รอบ ๑๖ ทีมสุดท้าย 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๓๔ 
 

ประวัตินักกีฬำวิง่คบเพลิง คนที่ ๔ 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 

 
 

นำงสำวนิลำวรรณ  เผยศิริ 
ประวัติส่วนตัว 
 เกิด วันท่ี  ๑๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑  อายุ  ๑๘ ปี 
 บิดา  ช่ือ  นายประหยัด  เผยศิริ 

มารดา ช่ือ  นางมัจฉา  เผยศิริ 
ประวัติด้ำนกำรศึกษำ 
 ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆราชูปถัมภ์)  
สหวิทยาเขตหนองไผ่ 
ประวัติด้ำนกีฬำ 
 เป็นนักกีฬาประเภท  บาสเกตบอล ต าแหน่ง ปีก 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ - ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลของจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการแข่งขัน 

  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกภาค ๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 
  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา 
  แห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษาท่ี ๖ ณ จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน สพฐ.ชิงถ้วย 
  พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาคเหนือ ณ จังหวัดล าพูน 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๓๕ 
 

   - เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค๕ 
  จังหวัดตาก “ทีลอซูเกมส์” 

 พ.ศ. ๒๕๕๗  - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ  
  ณ จังหวัดล าพูน กีฬานักเรียนสพฐ. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า 
  สิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  
  ณ จังหวัดนครพนม 
- ชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทน 
  เขตการศึกษาเขต๖ ณ จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
  ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสพฐ.ชิงถ้วย 
  พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่ง 
  ประเทศไทย ณ จังหวัดชัยภูมิ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาเยาวชน รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาค ๕ ณ จังหวัด เชียงใหม่ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษา รอบ 
  คัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษาเขต๖ ณ จังหวัดตาก 

พ.ศ. ๒๕๕๙ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสพฐ.ชิงถ้วยพระราชทาน 
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ  
  จังหวัดน่าน และเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ จังหวัด 
  นครราชสีมา ในระหว่างวนัท่ี ๒๑สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา 
 

ผู้ฝึกสอน  นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่ 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๓๖ 
 

ประวัตินักกีฬำวิง่คบเพลิง คนที่ ๕ 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 

 
 

นำงสำวทัศนีย์   พงษ์สิงห ์
ประวัติส่วนตัว 
 เกิด วันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๒ อายุ  ๑๘ ปี 
 บิดา  ช่ือ  นายทัศนัย พงษ์สิงห ์

มารดา ช่ือ  นางกรรณิการ์  ด้วงแก้ว 
ประวัติด้ำนกำรศึกษำ 
 ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 
ประวัติด้ำนกีฬำ 
 เป็นนักกีฬาประเภท  บาสเกตบอล ต าแหน่ง ปีก 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ - ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลของจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการแข่งขัน 

  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกภาค ๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 
  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา 
  แห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษาท่ี ๖ ณ จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน สพฐ.ชิงถ้วย 
  พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาคเหนือ ณ จังหวัดล าพูน 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๓๗ 
 

  - เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค๕ 
  จังหวัดตาก “ทีลอซูเกมส์” 

 พ.ศ. ๒๕๕๗  - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ  
  ณ จังหวัดล าพูน กีฬานักเรียนสพฐ. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า 
  สิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  
  ณ จังหวัดนครพนม 
- ชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทน 
  เขตการศึกษาเขต๖ ณ จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
  ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสพฐ.ชิงถ้วย 
  พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่ง 
  ประเทศไทย ณ จังหวัดชัยภูมิ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาเยาวชน รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาค ๕ ณ จังหวัด เชียงใหม่ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษา รอบ 
  คัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษาเขต๖ ณ จังหวัดตาก 

พ.ศ. ๒๕๕๙ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสพฐ.ชิงถ้วยพระราชทาน 
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ  
  จังหวัดน่าน และเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ จังหวัด 
  นครราชสีมา ในระหว่างวนัท่ี ๒๑สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา 

 
ผู้ฝึกสอน  นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  โรงเรียนหนองไผ่ 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๓๘ 
 

ประวัตินักกีฬำวิง่คบเพลิง คนที่ ๖ 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 

 
 

นำงสำวจินต์จุฑำ  ประพันธ์ศิลป์ 
ประวัติส่วนตัว 
 เกิด วันท่ี  ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑  อายุ  ๑๘ ปี 
 บิดา  ช่ือ  นายประสาร  ประพันธ์ศิลป์ 

มารดา ช่ือ  นางสาวพวงพะยอม  วันเย็น 
ประวัติด้ำนกำรศึกษำ 
 ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 
ประวัติด้ำนกีฬำ 
 เป็นนักกีฬาประเภท  บาสเกตบอล ต าแหน่ง เซนเตอร์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ - ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลของจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการแข่งขัน 

  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกภาค ๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 
  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา 
  แห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษาท่ี ๖ ณ จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน สพฐ.ชิงถ้วย 
  พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาคเหนือ ณ จังหวัดล าพูน 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๓๙ 
 

  - เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค๕ 
  จังหวัดตาก “ทีลอซูเกมส์” 

 พ.ศ. ๒๕๕๗  - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ  
  ณ จังหวัดล าพูน กีฬานักเรียนสพฐ. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า 
  สิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  
  ณ จังหวัดนครพนม 
- ชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทน 
  เขตการศึกษาเขต๖ ณ จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
  ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสพฐ.ชิงถ้วย 
  พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่ง 
  ประเทศไทย ณ จังหวัดชัยภูมิ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาเยาวชน รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาค ๕ ณ จังหวัด เชียงใหม่ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษา รอบ 
  คัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษาเขต๖ ณ จังหวัดตาก 

พ.ศ. ๒๕๕๙ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสพฐ.ชิงถ้วยพระราชทาน 
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ  
  จังหวัดน่าน และเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ จังหวัด 
  นครราชสีมาในระหว่างวันท่ี ๒๑สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา 

 
ผู้ฝึกสอน  นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่ 

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๔๐ 
 

ประวัตินักกีฬำวิง่คบเพลิง คนที่ ๗ 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 

 
 

นำงสำวธำรำรัตน์  ธำรำรัตนำผล 
ประวัติส่วนตัว 
 เกิด วันท่ี  ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  อายุ  ๑๘ ปี 
 บิดา  ช่ือ  นายวิบูลย์  ธารารัตนาผล 

มารดา  ช่ือ  นางอมรพันธ์  ปานทอง 
ประวัติด้ำนกำรศึกษำ 
 ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 
ประวัติด้ำนกีฬำ 
 เป็นนักกีฬาประเภท  บาสเกตบอล ต าแหน่ง พอยด์การ์ด 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ - ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลของจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการแข่งขัน 

  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกภาค ๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 
  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา 
  แห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษาท่ี ๖ ณ จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน สพฐ.ชิงถ้วย 
  พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาคเหนือ ณ จังหวัดล าพูน 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๔๑ 
 

  - เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค๕ 
  จังหวัดตาก “ทีลอซูเกมส์” 

 พ.ศ. ๒๕๕๗  - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ  
  ณ จังหวัดล าพูน กีฬานักเรียนสพฐ. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า 
  สิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  
  ณ จังหวัดนครพนม 
- ชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทน 
  เขตการศึกษาเขต๖ ณ จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
  ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสพฐ.ชิงถ้วย 
  พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่ง 
  ประเทศไทย ณ จังหวัดชัยภูมิ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาเยาวชน รอบคัดเลือก 
  ตัวแทนภาค ๕ ณ จังหวัด เชียงใหม่ 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษา รอบ 
  คัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษาเขต๖ ณ จังหวัดตาก 

พ.ศ. ๒๕๕๙ - รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสพฐ.ชิงถ้วยพระราชทาน 
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ  
  จังหวัดน่าน และเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ จังหวัด 
  นครราชสีมาในระหว่างวันท่ี ๒๑สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา 

 
ผู้ฝึกสอน  นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่ 
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สหวิทยำเขตที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

 
ล ำดับ ชื่อสหวิทยำเขต โรงเรียน 

๑ เพชรพิทยาคม 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
โรงเรียนพัชรพิทยาคม 

๒ วิทยานุกูลนารี 
โรงเรียนวิทยานุกูลนาร ี
โรงเรียนเนนิพิทยาคม 
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 

๓ ชนแดน 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
โรงเรียนวงัโป่งศึกษา 
โรงเรียนวงัโป่งพิทยาคม 

๔ ศรีเทพ 

โรงเรียนศรีเทพประสรรค์ 
โรงเรียนเมืองศรีเทพ 
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 

๕ บึงสามพัน 

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
โรงเรียนวงัพิกุลพิทยาคม 
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 

๖ ผาเมือง 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
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ล ำดับ ชื่อสหวิทยำเขต โรงเรียน 

๗ หล่มสัก 

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
โรงเรียนต้ิววิทยาคม 
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 

๘ หล่มเก่า 

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

๙ เชียรบุรี 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
โรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม 
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 
โรงเรียนวงัใหญ่วิทยาคม 
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 

๑๐ หนองไผ่ 

โรงเรียนหนองไผ่ 
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
โรงเรียนเพชรละครวิทยา 
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
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ชนิดกีฬำที่จดักำรแขง่ขัน 

มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 
วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 
 

 ชนิดกีฬาท่ีจัดการแข่งขันจ านวน ๙ ชนิดกีฬา  ได้แก่ 
 

๑.  ฟุตบอล 
๒.  วอลเลย์บอล 
๓.  วอลเลย์บอลชายหาด 
๔.  เซปคัตะกร้อ 
๕.  บาสเกตบอล 
๖.  ฟุตซอล 
๗.  เปตอง 
๘.  เทเบิลเทนนิส 

 ๙.  กรีฑา 
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ระเบียบกำรแข่งขัน 

มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 
วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 
ประเภท กีฬำ ฟุตบอล 

๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลนักเรียน“สพม. ๔๐ เพชรบูรณ์เกมส์” 
คร้ังที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
๒.  คุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขัน  
             ๒.๑ เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
             ๒.๒ นักเรียนท่ีมีช่ือ ๒ สถาบันไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 
๓.  กำรสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
            ๓.๑ หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย 
                 ๓.๑.๑ ทะเบียนรายช่ือ (ใบรายช่ือรวม หัวหน้าสถานศึกษาลงนาม)  
                 ๓.๑.๒ แผงรูปนักกีฬา ทีมละไม่เกิน ๒๐ คน (ไม่เกิน ๒๐ คน และไม่น้อยกว่า ๑๕ คน) และ
เจ้าหน้าท่ีทีม ๓ คน ประกอบด้วยผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (อย่างน้อย ๑ ใน ๓ คน จะต้องเป็นครู
หรืออาจารย์ท่ีสอนอยู่จริงในเวลาปกติของโรงเรียนนั้นๆ) 
                 ๓.๑.๓ ใบรับรองสถานศึกษา (ป.พ. ๗ ) ประทับตราโรงเรียนและผู้บริหารลงนาม 
๔.  วิธีกำรจัดกำรแข่งขัน ระเบียบ กติกำ 
            ๔.๑ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  
            ๔.๒ กติกาการแข่งขัน ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพลศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน 
            ๔.๓ ครูท่ีมีช่ือเป็นผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของสถานศึกษาท่ีส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขัน ต้องส่งทีมแข่งขันตามวัน เวลา สถานท่ีตามตารางการแข่งขัน ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดการแข่งขัน 
ก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน ส้ินสุดการแข่งขันในแต่ละนัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้การแข่งขันด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย หากละเลยไม่ท าการตรวจสอบแล้วเกิดความเสียหาย ฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่รบัผิดชอบ
ใดๆท้ังส้ิน 
            ๔.๔ ให้แต่ละทีมรายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย  ๔๕ นาที และทีมไม่พร้อมท่ีจะลงท าการ
แข่งขัน หากเลยเวลาท่ีก าหนด ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  
            ๔.๕ ทีมใดไม่มาท าการแข่งขัน เจตนาไม่ท าการแข่งขันให้ทันตามก าหนดการแข่งขัน หรือผละออก
จากการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามเข้าแข่งขันในรายการท่ีเหลือ และยกเลิก



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๔๖ 
 

ผลการแข่งขันที่ผ่านมาท้ังหมด รวมทั้งห้ามส่งเข้าร่วมการแข่งขันในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย 
อุบัติเหตุ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา 
            ๔.๖ นักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบและสี ท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัคร 
ในกรณีท่ีสีเส้ือเหมือนกัน ให้ทีมท่ีมีช่ือตามหลังเปล่ียนเส้ือส ารอง 
            ๔.๗ ในวันแข่งขันให้ส่งรายช่ือนักกีฬาได้ไม่เกิน ๒๐ คน และต้องใส่เบอร์ชุดแข่งขันให้ตรงกับทะเบียน
แผงรูปนักกีฬา 
            ๔.๘ ในระหว่างการแข่งขัน ให้นักกีฬาส ารองสวมเส้ือท่ีมีสีแตกต่างจากเส้ือทีมแข่งขันทั้งสองทีม 
            ๔.๙ ท่ีพักผู้เล่นส ารอง อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวม ๓ คน และผู้เล่นส ารอง 
ไม่เกิน ๙ คนเท่านั้น 
                   ๔.๑๐.๑ รุ่นม.ต้นชาย แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่งๆละ ๓๐ นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกนิ ๑๐ นาที 
                   ๔.๑๐.๒ รุ่นม.ปลายชาย แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่งๆละ ๓๕ นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน ๑๐ นาที 
                   ๔.๑๐.๓ รุ่นม.ต้น/ปลายหญิง แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่งๆละ ๒๕ นาที พักระหว่างครึ่งไมเ่กิน ๑๐ 
นาที 
            ๔.๑๐ สนามและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
                   ๔.๑๐.๑ สนามแข่งขัน ใช้สนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอหนองไผ่ สนามโรงเรียนหนองไผ่ และสนาม
โรงเรียนเพชรละครวิทยา 
                   ๔.๑๐.๒ นักกีฬาทุกคนต้องสวมรองเท้าฟุตบอลท่ีมีความปลอดภัยสูงเท่านั้น 
                   ๔.๑๐.๓ นักกีฬาทุกคนต้องใส่สนับแข้งขนาดมาตรฐานขณะลงท าการแข่งขัน หากผู้เล่นคนใด
ไม่ปฏิบัติตามให้พักผู้เล่นคนนั้น หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ตามถูกต้อง (ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ยาวไม่น้อย
กว่า ๖ นิ้ว) 
                   ๔.๑๐.๔ หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งท่ีลงท าการแข่งขัน 
        ๔.๑๑ การเปล่ียนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เปล่ียนตัวได้ ๕ คน 
        ๔.๑๒ กรณีเสมอกันในเวลาให้หาผู้ชนะด้วยวิธียิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ (ไม่มีการต่อเวลา) 
๕.  กำรพิจำรณำทีม 
            ๕.๑ หากมีปัญหาอื่นในการแข่งขัน ให้ถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม สถานศึกษาจะอุทธรณ์ใดๆไม่ได้ท้ังส้ิน 
            ๕.๒ กรณีเจ้าหน้าท่ีทีม หรือกองเชียร์เข้าไปในสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต จะพิจารณาลงโทษตามควร
แก่กรณี 
            ๕.๓ หากมีการทะเลาะวิวาท ระหว่างทีมหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันหลังจบการแข่งขัน จะ
พิจารณาลงโทษขั้นเด็ดขาดและสถานศึกษาจะอุทธรณ์ใดๆไม่ได้ท้ังส้ิน 
๖.  กำรรักษำมำรยำท 
            ๖.๑ นักกีฬาท่ีถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 
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                 การลงโทษนักกีฬานั้นให้ใช้ระบบสากล  คือ  
- ถูกลงโทษใบเหลือง ๒ ใบ ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป ๑ นัด 
- ถูกลงโทษใบแดง ๑ ใบ  ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป ๑ นัด หรือมากกว่าแล้วแต่กรณี  แต่ถ้า

ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดงจาการทะเลาะวิวาท ชกต่อย ให้พักการแข่งขันตลอดรายการในปี
นี้ และปีต่อๆไปเป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่นับรวมปีท่ีจัดการแข่งขันนั้น  

            ๖.๒ ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาท่ีถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน ลงท าการแข่งขัน หากทีมชนะให้ปรับเป็น
แพ้ ในการแข่งขันนัดนั้น โดยจะอ้างว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 
            ๖.๓ ในกรณีท่ีสถานศึกษากระท าผิดระเบียบ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป 
            ๖.๔ ระเบียบการแข่งขันอื่นใดท่ีไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ค าตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นส้ินสุดจะอุทธรณ์ใดๆไม่ได้ท้ังส้ิน 
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ระเบียบกำรแข่งขัน 

มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 
วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กีฬำ วอลเลย์บอล 

๑.  ระเบียบกำรแข่งขัน 
 ระเบียบการแข่งขันครั้งนี ้ เรียกว่า  “ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา   “สพฐ.๔๐  
เพชรบูรณ์เกมส์  ครั้งท่ี ๒  ๒๕๕๙ ” 
๒.  กำรแบ่งรุ่น มี  ๔  รุ่น     

๒.๑  รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย  
      ๒.๒  รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น  หญิง 
 ๒.๓  รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย 
 ๒.๔ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย   หญิง   
๓.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

๓.๑ ต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

๓.๒ นักกีฬามีสิทธิ์ลงแข่งได้เพียง ๑ รุ่นอายุและต้องเลือกแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มหรือ 
วอลเลย์บอลชายหาดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจะเล่นท้ังสองอย่างมิได้ 
๔.  ก ำหนดกำรแข่งขัน 

  วันท่ี  ๕ – ๗  กันยายน  ๒๕๕๙ 
๕.  สถำนที่แข่งขัน  

  สนามกีฬาโรงเรียนหนองไผ่  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๖.  หลักฐำนในกำรเข้ำร่วมแข่งขัน 

๖.๑   แผงรูปใบสมัคร  
๖.๒   ใบรับรองการเป็นนักเรียน ( ปพ. ๗ ) 

๗.  กำรด ำเนินกำรแข่งขัน 
๗.๑  ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ 

ไทยประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 
๗.๒   ความสูงของตาข่าย                              
 ๗.๒.๑   รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง  ๒.๑๕  เมตร 
 ๗.๒.๒   รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย  ๒.๒๐  เมตร  
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 ๗.๒.๓   รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง  ๒.๒๐  เมตร 
 ๗.๒.๔   รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย  ๒.๓๘  เมตร  
๗.๓  ในวันแข่งขัน  ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน  ต้องน านักกีฬาไปรายงานตัวก่อนการแข่งขัน  ๓๐  นาที  

และอบอุ่นร่างกายก่อนก าหนดการแข่งขัน  ๑๕  นาที  ทีมใดไม่พร้อมหรือเล่นไม่ครบ  ๖  คน  ให้ปรับชุดนั้น
เป็นแพ้ 

๗.๔  ชุดใดไม่มาท าตามแข่งขันตามก าหนดวัน เวลา ในก าหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้ฝ่ายจัดการ 
แข่งขัน  ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๒๔ ช่ัวโมง จะถูกตัดสิทธิไม่ให้ท าการแข่งขันตลอดรายการนั้น 

๗.๕  วิธีการจัดการแข่งขัน 
          แบบแพ้คัดออก 
๗.๖  ระบบการแข่งขัน 
         ใช้ระบบแพ้ชนะ   ๒   ใน  ๓  เซต  
๗.๗  การแต่งกาย 

๗.๗.๑  ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬา  วอลเลย์บอล ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้อง
แต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบท่ีแจ้งไว้  เส้ือสีเดียวกับกางเกงสีเดียวกันท้ังทีม  ( ยกเว้นผู้เล่นตัวรับ
อิสระ) 

๗.๗.๒  หมายเลขเส้ือต้องติดให้เด่นชัดท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  (ตามกติกาการแข่งขัน
พร้อมเครื่องหมายหัวหน้าทีม)  

๗.๗.๓  หากนักกีฬาคนใดหรือนักกีฬาทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือบกพร่องตามระเบียบ 
และกติกาก าหนดไว้ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมการแข่งขัน หรือให้พักการแข่งขันช่ัวคราว จนกว่าจะจัดการให้เป็นที่
เรียบร้อย 

๗.๗.๔  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจะต้องแต่งกายสุภาพ จะเป็นชุดกีฬาหรือเส้ือเช้ิต สวม 
รองเท้า ผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา รองเท้าหนังให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมการแข่งขัน  

๗.๘  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนท่ีนั่งท่ีม้านั่งนักกีฬาส ารองได้เพียง ๓ คน เท่านั้น และขออนุญาตให้ 
ผู้ช่วยฝึกสอนเป็นผู้กดสัญญาณขอเวลานอกได้ แต่ผู้ฝึกสอนจะต้องเป็นผู้แสดงสัญญาณมือให้ผู้ตัดสินท่ี ๒ ทราบ 
ว่าจะขอเวลานอกแต่เพียงผู้เดียว 
๘.  กำรนับแต้ม 
 ๘.๑  ทีมท่ีได้ ๒๕ แต้มก่อน และมีแต้มน าทีมตรงข้ามอยู่ ๒ แต้ม จะเป็นชุดท่ีชนะการแข่งขันเซตนั้น
ถ้าท าแต้มได้ ๒๔ แต้มเท่ากัน จะแข่งขันต่อไปจนกว่าชุดใดชุดหนึ่งท าแต้มห่างอีกทีมหนึ่ง ๒ แต้ม  (๒๖-๒๔, 
๒๗-๒๕)    

๘.๒  ในกรณีท่ีได้เซตเท่ากัน ๑:๑  จะต้องท าการแข่งขันในเซตท่ี ๓ และจะแข่งขันกัน   เพียง ๑๕ 
แต้มและจะต้องมีแต้มห่างจากชุดตรงข้ามอย่างน้อย ๒ แต้ม 
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ระเบียบกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กีฬำ วอลเลย์บอลชำยหำด 

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล ชายหาดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา “สพม.๔๐ เพชรบูรณ์ เกมส์”ครั้งท่ี ๒ 
 
๑.  ประเภทกำรแข่งขัน 

๑.๑  ประเภททีม ชาย – หญิง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑.๒  ประเภททีม ชาย – หญิง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.  เกณฑ์กำรแข่งขัน 
๑.๑  กติกาการแข่งขันใช้กติกาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่ง

ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน 
๑.๒  การแข่งขันใช้ระบบคะแนนเล่ือนไหล แพ้ – ชนะ ๒ ใน ๓ เซท 
๑.๓  การแข่งขันแบบแพ้คัดออก 

๓.  ข้อปฏิบัติในกำรแข่งขัน 
            ใช้ในวันแข่งขัน 
๓.๑  ทุกทีมจะต้องไปแข่งขันตามวัน (เวลาให้ยึดคู่แรก) และสถานท่ีแข่งขันที่ก าหนดไว้ 
๓.๒  ทีมใดไม่พร้อมแข่งขันหลังจากเวลาท่ีก าหนด ๑๕ นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  
๓.๓  ทุกทีมต้องต้องยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีเทคนิคซึ่งปฏิบัติ

หน้าท่ีในการตัดสินและควบคุมการแข่งขันในครั้งนี้ 
๔.  ปัญหำอื่นใดนอกเหนอืจำกที่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการแข่งเป็นผู้พิจารณา ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น 
เด็ดขาดและอุทธรณ์ไม่ได้ 

 
ตำรำงแข่งขันอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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ระเบียบกำรแข่งขัน 

มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 
วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 
ประเภท กีฬำ เซปัคตะกร้อ 

๑.  ประเภทกำรแข่งขัน 
๑.๑  ประเภททีมชาย ม.ต้น / ม.ปลาย  
๑.๒  ประเภททีมหญิง ม.ต้น / ม.ปลาย 

๒.  จ ำนวนนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ 
๒.๑  ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละ ๕ คน 
๒.๒  ให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมทีม ๑ – ๒ คน 

๓.  กติกำที่ใช้ถือปฏิบัติ 
๓.๑  ให้ใช้กติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อ สหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ โดยอนุโลม 

๔.  คุณสมบัตินักกีฬำ 
๔.๑  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
๔.๒  สังกัดโรงเรียนอยู่ในสหวิทยาเขตท่ีส่งเข้าแข่งขัน 

๕.  เอกสำรประกอบกำรสมัครเข้ำแข่งขัน  ประกอบด้วย 
๕.๑  แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและผู้ฝึกสอนท้ังทีม 
๕.๒  ใบรับรองนักเรียนของสถานศึกษา (ปพ.๗) 

๖.  ข้อก ำหนดในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
๖.๑  แต่ละทีมเม่ือส่งรายช่ือนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมแล้ว ห้ามเปล่ียนแปลงรายช่ือตลอดการแข่งขัน 
๖.๒  ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ระเบียบ

การแข่งขัน และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากมีการละเมิด คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิออกจาก
การแข่งขันในครั้งนี้และครั้งต่อไป 

๖.๓  นักกีฬาแต่ละทีมท่ีจะลงท าการแข่งขัน ต้องมารายงานตัวต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน ณ สนามแข่งขัน 
ก่อนเวลาแข่งขัน ๓๐ นาที หากมิได้มารายงานตัวจะถูกปรับเป็นแพ้ ให้ยึดถือล าดับคู่แข่งขัน ( Match) ไม่
ยึดถือก าหนดเวลาการแข่งขันฯ (Time) 

๖.๔  แต่ละทีมถ้ามีนักกีฬาลงแข่งขันไม่ครบ ๓ คน ให้ปรับเป็นแพ้ 
๖.๕  ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ห้ามใส่รองเท้าแตะ) ในระหว่างการปฏิบัติ 

หน้าท่ีในสนามแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะโดนลงโทษด้วยการปรับให้ทีมเป็นฝ่ายแพ้ 
๖.๖  การประท้วง สามารถประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาได้เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ประท้วงการตัดสิน หรือ

ด้านเทคนิคอื่นใด โดยผู้จัดการทีมยื่นประท้วงพร้อมหลักฐานประกอบต่อนายทะเบียนประจ าสนามฯ เป็น 
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ลายลักษณ์อักษรภายใน ๑ ช่ัวโมง หลังการแข่งขันเสร็จส้ินลงพร้อมเงินประกนั ๕๐๐ บาท เมื่อค าตัดสินส้ินสุด
ลง และผู้ประท้วงชนะจะได้รับเงินประกันคืน ถ้าแพ้จะถูกริบเงินประกนั (ค าตัดสินของนายทะเบียนฯ  ถือเป็น
ท่ีส้ินสุด ) 

๖.๗  การประท้วงด้านคุณสมบัติของนักกีฬาให้ประท้วงได้ในระดับเขตเท่านั้น 
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ระเบียบกำรแข่งขัน 

มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 
วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 
ประเภท กีฬำ บำสเกตบอล 

๑.  ระเบียบนี้เรียกว่ำระเบียบการแข่งขันบาสเกตบอล “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ และให้ใช้
ระเบียบนี้ในการแข่งขันเท่านั้น 
๒.  ประเภทกำรแข่งขัน 
 ๒.๑  รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ๒.๒  รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
๓.  คุณสมบัติทีมและนักกีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
 ๓.๑  ให้ส่งรายช่ือผู้เล่นได้ทีมละไม่เกิน ๑๒ คน และไม่น้อยกว่า ๗ คน 
 ๓.๒  นักกีฬาบาสเกตบอลของแต่ละทีมเป็นนักเรียนในสหวิทยาเขตของตนเองเท่านั้น 
 ๓.๓  นักกีฬาสามารถมีช่ือและมีสิทธิลงแข่งขันได้เพียงทีมเดียว รุ่นเดียว เท่านั้นกรณีท่ีส่งช่ือเกิน 
๒ ทีมให้ยึดเอาทีมท่ีลงท าการแข่งขันก่อน 
 ๓.๔ กรณีมีปัญหาหรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้น ให้ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
บาสเกตบอล “เพชรบรูณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ เท่านั้น 
๔.  หลักฐำนกำรประกอบกำรรับสมัคร 
 ๔.๑  ใบรับรองนักเรียนของสถานศึกษา (ปพ.๗)  

๔.๒  ทะเบียนรายช่ือพร้อมทะเบียนรูปนักกีฬา เจ้าหน้าท่ีทีม โดยใช้รูปถ่ายขนาด ๑ - ๒ นิ้ว  
หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาและไม่รับรูปถ่ายจากบัตรประชาชน โดยให้ส่งรายช่ือ/หลักฐาน/ 
ทะเบียนรูปให้ครบถูกต้อง 
๕.  วิธีกำรจัดกำรแข่งขัน 
 ๕.๑ การจัดการแข่งขันรอบแรก แข่งขันแบบแพ้คัดออกทีมชนะเข้ารอบต่อไปทีมแพ้ตกรอบ 
 ๕.๒ กรณีไม่มาท าการแข่งขันหรือมาสายกว่าเวลา ๒๐ นาทีปรับเป็นแพ้ 
๖.  กติกำและกำรตัดสิน 
 ๖.๑  การแข่งขันก าหนดการแข่งขันไว้เป็น ๔ ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ ๗ นาทีในรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
,มัธยมศึกษาตอนปลาย พักไม่เกิน ๒,๕,๒ นาทีต่อควอเตอร์ 

๖.๒  การแข่งขันหรือเวลาในการแข่งขันสามารถเปล่ียนแปลงได้หากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เห็นสมควร 

๖.๓  กฎ กติกาใดๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้นอกเหนือจากนีใ้ห้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมบาสเกตบอล 
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แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก าหนดใช้ในปัจจุบันหรือตามท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันได้ก าหนดตามท่ี
สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศไว้แล้วหรือนอกเหนือจากท่ีสมาคม
ก าหนดไว้ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา 
๗.  กฎระเบียบและมำรยำทที่นักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ทีมต้องปฏิบัติในกำรแข่งขัน 

๗.๑  คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ในการส่ังให้เล่ือนการแข่งขันหรืองดการแข่งขัน ถ้ามี 
เหตุอันสุดวิสัยไม่สามารถแข่งขันได้ โดยทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องรับทราบและจะเรียกร้องใดๆ จาก
คณะกรรมการแข่งขันมิได้ 
 ๗.๒  หากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ เกิดขึ้นก่อนหรือขณะแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน 
เป็นผู้ช้ีขาดโดยถือมติท่ีทุกทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องยอมรับและจะอุทธรณ์ไม่ได้ 
 ๗.๓  ทุกทีมท่ีท าการแข่งขันจะต้องมาท าการแข่งขันตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีก าหนดไว้ 
 ๗.๔  ทีมใด หรือท้ัง ๒ ทีมท่ีมาถึงสนามแล้วไม่พร้อมในการแข่งขันหรือไม่ลงท าการแข่งขันภายใน ๒๐ 
นาทีจะถูกปรับเป็นแพ้หรือท้ัง ๒ ทีม 
 ๗.๕  ทีมใดหรือท้ัง ๒ ทีม ท่ีลงท าการแข่งขันและผละออกจากการแข่งขันก่อนหมดเวลาการแข่งขัน
ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ตามใบรายงานของผู้ตัดสินให้ปรับทีมท่ีผละออกจากการแข่งขันเป็นแพ้ 
 ๗.๖  ในระหว่างการแข่งขัน ถ้าทีมนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือ
เจ้าหน้าท่ีทีมทีมใดมีเจตนาไม่ลงท าการแข่งขันหรือเจตนาถ่วงการแข่งขันหรือแสดงกิริยาไม่สมควรถือว่า 
ผิดมารยาทอย่างร้ายแรงผลจากการแข่งขันด าเนินอยู่ให้ปรับทีมนักกีฬานั้นแพ้  
 ๗.๗  ในระหว่างการแข่งขัน กรณีเกิดการทะเลาะวิวาทถือว่าผิดมารยาทอย่างร้ายแรง คู่กรณีท้ัง  
๒ ทีมจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันหรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ตัดสิน  
 ๗.๘  กรณีท่ีอยู่ในระหว่างการแข่งขันผู้เล่นถูกขานฟาล์วเทคนิค ฟาล์วเจตนา ๒ ครั้ง หรือฟาล์วเสีย
สิทธิ์ในแมทช์นั้น ผู้เล่นคนนั้นจะต้องพักการแข่งขันในแมทช์ต่อไปอีก ๑ แมทช์ 
 ๗.๙  ทีมใดท่ีมาช้าและไม่ได้ลงท าการแข่งขันตามเวลาและโปรแกรมท่ีก าหนดไว้แต่มีเหตุผลท่ีสุดวิสัย 
และเหมาะสมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ช้ีขาดตามความเหมาะสม 
 ๗.๑๐  ภายในระยะเวลา ๓๐ นาทีก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในทุกๆ แมทช์ขอให้เจ้าหน้าท่ีทีม  
ผู้ฝึกสอน หรือนักกีฬา ส่งตัวแทนมารับเอกสารบัญชีรายช่ือนักกีฬาจากคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเพื่อน าไป
กรอกรายละเอียดเซ็นช่ือและท าเครื่องหมาย นักกีฬา ๕ คนแรกที่ลงท าการแข่งขันจากนั้นก็น ามาส่งคืนให้กับ
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคภายในระยะเวลา ๑๕ นาทีก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น 
 ๗.๑๑  ห้ามนักกีฬาเซ็นช่ือแทนกันโดยเด็ดขาด หากมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานย้อนหลังแล้ว
พบว่าในบัญชีรายช่ือนักกีฬา มีลายเซ็นช่ือในแต่ละครั้งไม่เหมือนกนั ให้ถือว่าได้มีการเซ็นช่ือแทนกันภายในทีม
เกิดขึ้นแล้ว ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ากล่าวตักเตือนในครั้งแรก และหากว่ากล่าวตักเตือนแล้วยัง
กระท าอีก ให้คณะกรรมการท าการปรับผลการแข่งขันในแม็ทช์นั้น ให้ทีมคู่แข่งขันได้รับผล “ชนะ” ได้โดยทันที
ท่ีมีการตรวจสอบพบหลักฐานเพราะถือว่ามีความต้ังใจและเจตนาทุจริต 
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 ๗.๑๒  เมื่อถึงวันก าหนดการแข่งขัน ทีมนักกีฬาทีมใดท่ีส่งรายช่ือมาครบท้ัง ๑๒ คนหรือไม่ครบครบท้ัง 
๑๒ คนแต่ต้องไม่ต่ ากว่า ๗ คนได้ลงท าการแข่งขันแล้ว ถ้ามีการน าเอานักกีฬาท่ีไม่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือท่ี
ได้ส่งมาแล้วลงท าการแข่งขันหากทีมคู่แข่งขันขอทักท้วงหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบว่าได้มีการ
กระท าดังกล่าวเกิดข้ึนคณะกรรมการจะปรับให้ทีมนั้นมีผลเป็น “แพ้” ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ 
 ๗.๑๓  ผู้จัดการทีม,ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, ผู้ติดตามและนักกีฬาท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
ทุกประเภทต้องยอมรับและถือเอาค าตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นเด็ดขาด 
 ๗.๑๔  ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, ผู้ติดตามและนักกีฬา ทีมหนึ่งจะมีได้จ านวน ๑๘ คน
เท่านั้นท่ีมีสิทธิ์ลงไปนั่งภายในบริเวณท่ีนั่งส าหรับนักกีฬาในสนามแข่งขัน 
 ๗.๑๕  ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, ผู้ติดตามและนักกีฬา หากแต่งกายไม่สุภาพ สวมใส่
รองเท้าแตะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ลงไปท าหน้าท่ีภายในสนามโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะถูก
ตักเตือนและหากตักเตือนแล้วยังฝ่าฝืนอีก นักกีฬาภายในทีมจะถูกปรับให้แพ้ในแมทช์นั้นและริบเงินค่าประกัน
ทีมทันที 
 ๗.๑๖  ในกรณีท่ีผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนไม่สามารถเดินทางมาท าหน้าท่ีได้จะต้อง
แต่งต้ังให้ผู้อื่นมาท าหน้าท่ีแทน โดยให้มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อน
จึงจะได้รับการอนุญาตให้ลงไปท าหน้าท่ีได้ หากไม่มีหนังสือหรือได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ 
จัดการแข่งขันผู้หนึ่งผู้ใดลงไปท าหน้าท่ีโค้ชในสนามแข่งขันจะต้องถูกปรับให้แพ้ในแมทช์นั้นทันที 
 ๗.๑๗  ทีมนักกีฬาทุกประเภทท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๗.๑๗.๑ ต้องจัดส่งนักกีฬาตามบัญชีรายช่ือนักกีฬาอย่างน้อยทีมละ ๗ คนแต่ไม่เกิน ๑๒ คน 
๗.๑๗.๒ เส้ือนักกีฬาจะต้องติดเบอร์ ๔ – ๑๕ ท้ังด้านหน้าและด้านหลังโดยด้านหน้าตัวเลข 

ต้องสูง ๑๐ เซนติเมตรและด้านหลังตัวเลขต้องสูง ๒๐ เซนติเมตร และกางเกงต้องติดเบอร์ ๔ - ๑๕ ด้านหน้า
ด้วย ไม่อนุญาตให้ผู้ท่ีแต่งกายแตกต่างจากนักกีฬาคนอื่นในทีมและมีเบอร์เส้ือและกางเกงไม่เหมือนกันลงสนาม
เด็ดขาด 

๗.๑๗.๓ การแต่งกาย ชุดการแข่งขันควรมีทีมละ ๒ ชุด คือชุดสีอ่อนและสีเข้ม คือช่ือแรก 
ในโปรแกรมแต่งกายด้วยชุดสีอ่อนเท่านั้น 

๗.๑๗.๔ การแต่งกายของนักกีฬาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด นักกีฬาจะต้อง 
ติดเบอร์ ๔ – ๑๕ ตามท่ีมีช่ือตามบัญชีนักกีฬา ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้จนกว่าจะเสร็จส้ินการแข่งขันจะเสร็จ
ส้ิน ในกรณีท่ีใส่เบอร์ไม่ตรงตามบัญชีจะถูกปรับแพ้ทันที 
 ๗.๑๘  ผลการตัดสินช้ีขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินไม่ว่ากรณีใดๆ  
ถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดไม่สามารถยกขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้ง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและอุทธรณ์ใดๆ ท้ังส้ิน 
โดยเด็ดขาด 
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๘.  กำรประท้วง 
๘.๑  การประท้วงจะต้องท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมค่าประกันการประท้วง โดยมีผู้จัดการ

ทีมเป็นผู้เซ็นหนังสือประท้วงหรือผู้รับมอบอ านาจ หนังสือประท้วงจะต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง หลังจากการแข่งขันส้ินสุดลงพร้อมหลักฐานอย่างครบถ้วน ผลการตัดสิน 
ช้ีขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ไม่มีข้อโต้แย้ง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและอุทธรณ์ใดๆท้ังส้ิน  
และทีมท่ีส่งรวมแข่งขันไม่มีสิทธิ์ที่จะประท้วงคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 ๘.๒  เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตัวจริงพบว่าได้มีการปลอมแปลง
เอกสารเป็นจริง ทีมนักกีฬาทีมนั้นต้องถูกปรับเป็นแพ้และห้ามนักกีฬาลงท าการแข่งขันทุกๆ แมทช์ตลอด
รายการนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถน าเอกสารท่ีเป็นหลักฐานในการปลอมแปลงดังกล่าวไปฟ้องร้อง
เพื่อด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายได้ 
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ระเบียบกำรแข่งขัน 

มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 
วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กีฬำ ฟุตซอล 

๑.  ประเภทแข่งขัน 
๑.๑  รุ่นชาย ม.ต้น 
๑.๒  รุ่นหญิง ม.ต้น 
๑.๓  รุ่นชาย ม.ปลาย 
๑.๔  รุ่นหญิง ม. ปลาย 

๒.  หลักฐำนกำรเข้ำร่วมแข่งขัน 
๒.๑  แผงรูป 
๒.๒  รายช่ือ 
๒.๓  ปพ.๗ 

๓.  กำรจัดกำรแข่งขัน 
๓.๑  แข่งขันแบบแพ้คัดออก 
๓.๒  แข่งขันครึ่งละ ๑๕ นาที 
๓.๓  ผลการแข่งขันในเวลาเสมอกัน ยิงลูกโทษ ณ จุดโทษ ๓ คน 
๓.๔  ทีมใดมาช้าเกินเวลาก าหนด ๑๕ นาที ปรับแพ้ 

๔.  กติกำกำรแข่งขัน 
๔.๑  กติกาการแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า)ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทยได้ประกาศแล้ว 
๔.๒  นักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสิน ประท้วงไม่ได้ 
๔.๓  นักกีฬาท่ีถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง ๒ ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามให้พักการแข่งขันในครั้ง

ต่อไป 
๔.๔  นักกีฬาท่ีถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง๒ ครั้งติดต่อกัน(ใบแดง)ให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไป 

๕.  กำรประท้วง 
๕.๑  ถ้าทีมใดต้องการประท้วงคุณสมบัติผู้เล่นจะต้องยื่นก่อนหรือหลังการแข่งขันไม่เกิน ๓๐ นาทีเป็น

ลายลักษณ์อักษรพร้อมเงินสด ๕๐๐ บาท ต่อคณะกรรมการหากการประท้วงถูกต้องจะคืนเงิน หากประท้วงไม่
ถูกต้องจะยึดเงินประกนัทันที 
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๕.๒  ถ้าประท้วงหลังการแข่งขันส้ินสุดไม่เกิน ๓๐ นาที ผลการประท้วงถูกต้องทีมท่ีถูกประท้วงจะถูก
ตัดแพ้ในนัดท่ีถูกประท้วง 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๕๙ 
 

ระเบียบกำรแข่งขัน 

มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 
วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กีฬำ เปตอง 

๑.  ใช้กติกำของสมำคมเปตองแห่งประเทศไทย 
๑.๑  การแข่งขันแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท 
๑.๒  ประเภททีมชาย  ๓  คน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
๑.๓  ประเภททีมหญิง ๓ คน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

๒.  คุณสมบัติของนักกีฬำ 
๒.๑  ต้องเป็นนักเรียนในสังกัด สพม. ๔๐  เท่านั้น  
๒.๒  ใช้หลักฐานใบรับรอง ( ปพ. ๗ ) ท่ีโรงเรียนออกให้  
๒.๓  ใช้แผงรูปของนักกีฬา 
๒.๔  ให้แต่งกายด้วยชุดกีฬาตามทีมของตน  และการแต่งกายตามแบบสากล 
๒.๕  ผู้ควบคุมทีมต้องส่งหลักฐานนักกีฬาก่อนท าการแข่งขัน หากมีการประท้วงแล้วเป็นผล ทีมท่ีถูก

ประท้วงจะถูกปรับแพ้ในเกมส์นั้นทันที 
๓.  จ ำนวนผู้เล่น 

๓.๑  ส่งรายช่ือนักกีฬาได้ ๔ คน  ลงท าการแข่งขัน  ๓  คน   ส ารอง  ๑  คน 
๓.๒  การเปล่ียนตัวผู้เล่นสามารถกระท าได้เกมส์ละ ๑ คน 

๔.  กำรนับคะแนนแพ้/ชนะ 
๔.๑  แข่งขันแบบแพ้คัดออก 
๔.๒  เป็นการแข่งขันแบบเกมส์เดียวตัดสินผลแพ้ /ชนะ 
๔.๓  ทีมใดได้คะแนนถึง ๑๓ คะแนนก่อน ให้ถือวา่เป็นผู้ชนะในเกมส์และแมทช์นั้นทันที 

๕.  กำรลงแข่งขัน 
๕.๑  แต่ละทีมจะต้องส่งใบรายช่ือนักกีฬาก่อนลงท าการแข่งขันภายใน ๑๕ นาที 
๕.๒  เมื่อถึงก าหนดเวลาแข่งขันแล้วหากทีมใด ไม่สามารถมาร่วมท าการแข่งขัน ภายใน ๑๕  นาที    

โดยไม่แจ้งสาเหตุ จะถูกปรับแพ้ในแมทช์นั้น ๆ  
๖.  อุปกรณ์ 

๖.๑  ให้แต่ละทีมเตรียมลูกเปตองของทีมตนเองมาในวันแข่งขัน 
๖.๒  ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐานการแข่งขันตามกติกาสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
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ระเบียบกำรแข่งขัน 

มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 
วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 
ประเภท กีฬำ เทเบิลเทนนิส 

๑.  กำรก ำหนดกำรแข่งขัน สถำนที่  
ณ อาคารพราวภสัสร โรงเรียนหนองไผ่ ช้ัน ๑ วันท่ี ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๕๙   

๒.  กติกำกำรแข่งขัน  
๒.๑  ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน 
๒.๒  นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในสังกัด สพม. ๔๐ เพชรบูรณ์ เท่านั้น   

๓.  ประเภทกำรแข่งขัน  
๓.๑  ชายเด่ียวมัธยมต้น  
๓.๒  หญิงเด่ียวมัธยมต้น  
๓.๓  ชายเด่ียวมัธยมปลาย 
๓.๔  หญิงเด่ียวมัธยมปลาย   

๔.  วิธีกำรแข่งขัน  
๔.๑  การจับฉลากการแข่งขันสพม. ๔๐ เพชรบูรณ์เป็นผู้พิจารณาด าเนินการ  
๔.๒  วิธีการแข่งขันให้แข่งขันแบบแพ้คัดออกถึงรอบชิงชนะเลิศ  
๔.๓  ในการแข่งขันแต่ละประเภท แข่งขันในระบบ ๒ ใน ๓ เกม เกมละ ๑๑ คะแนน     

๕.  กำรแต่งกำยของนักกีฬำ  
๕.๑  นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามกติกาของสมาคมเทเบิล

เทนนิส  
๕.๒  นักกีฬาท้ังสองฝ่ายต้องแต่งกายด้วยสีเส้ือท่ีต่างกัน ในกรณีท่ีเส้ือแข่งขันมีสีท่ีคล้ายคลึงกันแล้ว ไม่

สามารถตกลงกันได้จะใช้จับฉลาก 
๕.๓  กรณีท่ีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขันให้อยู่ในดุลยนิจของผู้ช้ีขาด   

๖.  อุปกรณ์กำรแข่งขันของนักกีฬำ  
๖.๑  ไม้เทเบิลเทนนิสต้องมีตรารับรองจากสมาคมเทเบิลเทนนิส   
๖.๒  นักกีฬาห้ามใช้ยางเทเบิลเทนนิสท่ีเป็นยางแอนต้ีหรือยางเม็ดยาวลงทา การแข่งขัน ในกรณีท่ีมี

ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การแข่งขนให้อยู่ดุลพนิจของผู้ช้ีขาด   
๗.  กำรประท้วง  

๗.๑  การประท้วงเรื่องคุณสมบัติให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันในวันนัน้ๆ   
พร้อม เงินค่าประท้วง ๕๐๐ บาท และจะคืนให้ในกรณีท่ีประท้วงเป็นผล  
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๗.๒  การประท้วงเรื่องเทคนิคให้ประท้วงก่อนการแข่งขันหรือแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน ๓๐ นาที  
นับ แต่การแข่งขันในแมทช์ท่ีมีปัญหาเสร็จส้ิน และให้ถือค าตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ 
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ระเบียบกำรแข่งขัน 

มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 
วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 
ประเภท  กรีฑำ 

  
เพื่อให้การแข่งขันกรีฑากีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม.๔๐  “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี๒ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน จึงขอก าหนดระเบียบการ
แข่งขันไว้ดังต่อไปนี ้
๑.  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม.๔๐ ครั้งท่ี๒  “เพชรบูรณ์
เกมส์” 
๒.  กติกำกำรแข่งขัน 

๒.๑  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ฉบับท่ีสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการโดยอนุโลม 

๒.๒  ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และให้ถือเป็นการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ โดยไม่มีการ 
๓.  ประเภทกำรแข่งขัน ได้ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
 

๓.๑รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชาย (๑๐ประเภท)   หญิง (๑๐ประเภท) 
   ๑. วิ่ง ๑๐๐ เมตร    ๑. วิ่ง ๑๐๐ เมตร 
   ๒. วิ่ง ๒๐๐ เมตร   ๒. วิ่ง ๒๐๐ เมตร 
    ๓. วิ่ง ๔๐๐ เมตร   ๓. วิ่ง ๔๐๐ เมตร 
   ๔. วิ่ง ๘๐๐ เมตร   ๔. วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
   ๕. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร   ๕. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร 
    ๖. วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร   ๖. วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร 
    ๗. วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร   ๗. วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร 
    ๘. กระโดดไกล    ๘. ระโดดไกล 
    ๙. ทุ่มน้ าหนัก (๔ กิโลกรัม)  ๙. ทุ่มน้ าหนัก (๓.๖๕ กิโลกรัม) 
    ๑๐. ขว้างจักร (๑ กิโลกรัม)  ๑๐. ขว้างจักร (๑ กิโลกรัม) 
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๓.๒ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชาย (๑๑ ประเภท)   หญิง (๑๑ประเภท)  

  ๑. วิ่ง ๑๐๐ เมตร   ๑. วิ่ง ๑๐๐ เมตร 
  ๒. วิ่ง ๒๐๐ เมตร   ๒. วิ่ง ๒๐๐ เมตร 
  ๓. วิ่ง ๔๐๐ เมตร   ๓. วิ่ง ๔๐๐ เมตร 
  ๔. วิ่ง ๘๐๐ เมตร   ๔. วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
  ๕. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร   ๕. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร 
  ๖. วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร   ๖. วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร 
  ๗. วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร   ๗. วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร 
  ๘. กระโดดไกล    ๘. กระโดดไกล 
  ๙. กระโดดสูง (๑.๔๐ เมตร)  ๙. กระโดดสูง (๑.๒๐ เมตร) 
  ๑๐. ทุ่มน้ าหนัก (๕.๔๕ กิโลกรัม)  ๑๐. ทุ่มน้ าหนัก (๔ กิโลกรัม) 
  ๑๑. ขว้างจักร (๑.๕ กิโลกรัม)  ๑๑. ขว้างจักร (๑. กิโลกรัม)  
๔.  จ ำนวนนักกีฬำ 

๔.๑  นักกีฬาคนหนึ่งจะแข่งขันได้เพียง ๑ ประเภท 
๔.๒  ประเภทบุคล ให้ส่งนักกีฬาแข่งขันได้ไม่เกินประเภทล่ะ ๑ คน 
๔.๓  ประเภททีม ให้ส่งนักกีฬาแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนล่ะ ๑ ทีม 

๕.  คุณสมบัตินักกีฬำ  
เป็นนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐ จ านวน ๓๙ 

โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย ๒ โรงเรียน 
๖.  กำรก ำหนดรุ่นกำรแข่งขัน 
 ๖.๑  รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๖.๒  รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๗.  ระเบียบกำรแข่งขันและกำรจัดกำรแข่งขัน 
 ๗.๑  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้จัดช่องวิ่งเฉพาะตัว จัดเข้าพวกประเภทการแข่งขันและ
จัดล าดับการประลองในการแข่งขันประเภทลาน 
 ๗.๒  การแข่งขันในรอบคัดเลือก ประเภทใดท่ีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน ๘ คน หรือ ๘ ทีม ให้ยกไปท ากร
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศตามก าหนด 
 ๗.๓  การก าหนดการแข่งขันแต่ล่ะประเภท แต่ระยะเวลาการแข่งขันอาจใกล้เคียงกัน นักกีฬาเข้า
แข่งขันหลายประเภทหรือหลายระยะ จะต้องรับผิดชอบและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันให้ทันตามการก าหนดเวลาท่ี
ก าหนดไว้ 
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๗.๔  นักกีฬาคนใดไม่มารายงานตัวหรือมาไม่ทันเวลารายงานตัวตามเวลาท่ีก าหนดการแข่งขัน จะถือ
ว่าสละสิทธิ์การแข่งขันประเภทนั้นๆ และไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในประเภทอื่นๆ อีกยกเว้นกรณีท่ีนักกีฬาก าลัง
แข่งขันประเภทอื่น โดยให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนรายงานตัวได้ แต่นักกีฬาต้องรับผิดชอบต่อการแข่งขันนั้นๆ 
ให้ทันเวลา 
 ๗.๕  นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ต่อฝ่ายรับรายงานตัวของกีฬาก่อนท่ีจะลงท า
การแข่งขันทุกครั้ง 

๗.๖  ทุกทีมต้องส่งใบรายงานตัววิ่งผลัดก่อนการเรียกรายงานตัว ๓๐ นาที ทุกรอบการแข่งขัน 
 ๗.๗  ในการประลองประเภทความไกล นักกีฬาทุกคนจะได้สิทธิ์การประลองท้ังหมด ๓ ครั้งทุกครั้ง 
 ๗.๘  การเข้ารอบสุดท้ายของประเภทลู่ 

๗.๘.๑  ประเภทใดท่ีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิด ๘ คน หรือ ๘ ทีม ให้ยกไปท าการแข่งขันในรอบชิง 
ตามก าหนดการ 

๗.๘.๒  ถ้ามี ๒ พวก ให้คัดเอาล าดับท่ี ๑-๓ ของแต่ล่ะพวก และเวลาท่ีดีท่ีสุดอีก ๒ คน  
เข้ารอบชิงชนะเลิศ 

๗.๘.๓  ถ้ามี ๓ พวก ให้คัดเอาล าดับท่ี ๑-๒ ของแต่ล่ะพวก และเวลาท่ีดีท่ีสุดอีก ๒ คน  
เข้ารอบชิงชนะเลิศ 

๗.๘.๔  ถ้ามี ๔ หรือ ๕ พวก ให้คัดเอาล าลับท่ี ๑ ของแต่ล่ะพวก และเวลาท่ีดีท่ีสุดอีก ๔ คน 
หรือทีม เข้ารอบชิงชนะเลิศ 
  ๗.๙  นักกีฬาท่ีท าการแข่งขันส้ินสุดและได้อันดับท่ี ๑-๓ ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกรรมการ
แข่งขันเพื่อรับเกียรติบัตรต่อไป 
๘.  มำรยำทของนักกีฬำ 
 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาท่ีดี และ ปฏิบัติ
ตนตามกฎตามกติกาการแข่งขันทุกประการ หากประเภทติให้เหมาะสมหรือละเมิดต่อกฎกติกาการแช่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
๙.  กำรแต่งกำย 

ให้นักกีฬาทุกคนท่ีเข้าแข่งขันแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามกติกาการแข่งขัน และชุดแข่งขันทีม
วิ่งผลัด นักกีฬาต้องสวมชุดและสีเดียวกัน 
๑๐.  กำรให้คะแนน 
 คะแนนการแข่งขันกรีฑาทุกประเภทจะให้คะแนน ดังนี้ 
  อันดับท่ี ๑ ได้ ๙ คะแนน 
  อันดับท่ี ๒ ได้ ๗ คะแนน 
  อันดับท่ี ๓ ได้ ๖ คะแนน 
  อันดับท่ี ๔ ได้ ๕ คะแนน 
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  อันดับท่ี ๕ ได้ ๔ คะแนน 
  อันดับท่ี ๖ ได้ ๓ คะแนน 
  อันดับท่ี ๗ ได้ ๒ คะแนน 
  อันดับท่ี ๘ ได้ ๑ คะแนน 
๑๑.  รำงวัลกำรแข่งขัน 
 ๑๑.๑  เกียรติบัตร 
 ๑๑.๒  ถ้วยรางวัล 
  ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 
  ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง 
  ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 
  ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง 
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ตำรำงกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กีฬำฟุตบอล 
 

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น   ประเภท ทีมชาย  สนามโรงเรียนเพชรละครวิทยา 
วันท่ี คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน หมายเหตุ 

๕ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๑ ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๑๐  ศรีเทพ – วิทยานุกูลนารี  รอบแรก 
๒ ๑๐.๒๐ น.-๑๑.๓๐ บึงสามพัน-หนองไผ่   
๓ ๑๓.๐๐ น.-๑๔.๑๐ หล่มสัก-หล่มเก่า  
๔ ๑๔.๒๐ น.-๑๕.๓๐ ชนแดน-ผู้ชนะคู่ท่ี ๑  

๖ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๕ ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๑๐  ผาเมือง-ผู้ชนะคู่ท่ี ๒  
๖ ๑๐.๒๐ น.-๑๑.๓๐ วิเชียรบุรี-เพชรพิทยาคม  
๗ ๑๓.๐๐ น.-๑๔.๑๐ ผู้ชนะท่ี๓-ผู้ชนะคู่ท่ี๔  
๘ ๑๔.๒๐ น.-๑๕.๓๐ ผู้ชนะท่ี๕-ผู้ชนะคู่ท่ี๖  

๗ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๙ ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๑๐ ผู้ชนะท่ี๗-ผู้ชนะคู่ท่ี๘  

 
หมายเหตุ – แบ่งเป็น ๒ ครึ่งๆละ ๓๐ นาที พักระหว่างครึง่ ๑๐  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๖๗ 
 

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประเภท  ทีมชาย    สนามโรงเรียนหนองไผ่ 
วันท่ี คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน หมายเหตุ 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม. ๔๐ รอบแรก 
๕ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๑ ๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐  ผาเมือง-ศรีเทพ   
๒ ๑๒.๓๐ น.-๑๓.๕๐ วิทยานุกูล-ชนแดน  
๓ ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๒๐ วิเชียรบุรี-หนองไผ่ 
๔ ๑๕.๓๐ น.-๑๖.๕๐ หล่มสัก-ผู้ชนะคู่ท่ี ๑ 

๖ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๕ ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๒๐  บึงสามพัน – ผู้ชนะคู่ท่ี  ๒ 
๖ ๑๐.๓๐ น.-๑๑.๕๐ หล่มเก่า – เพชรพิทยาคม 
๗ ๑๓.๐๐ น.-๑๔.๒๐ ผู้ชนะท่ี๓-ผู้ชนะคู่ท่ี๔ รองชนะเลิศ 
๘ ๑๕.๐๐ น.-๑๖.๕๐ ผู้ชนะท่ี๕-ผู้ชนะคู่ท่ี๖ 

๗ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๙  ผู้ชนะท่ี๗-ผู้ชนะคู่ท่ี๘ ชิงชนะเลิศ 

 
หมายเหตุ – แบ่งเป็น ๒ ครึ่งๆละ ๓๕ นาที พักระหว่างครึง่ ๑๐  นาที 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๖๘ 
 

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย   ประเภท  ทีมหญิง    สนาม หน้าอ าเภอหนองไผ่  
วันท่ี คู่ท่ี เวลา ประเภท คู่แข่งขัน หมายเหตุ 

๕ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๑ ๐๘.๐๐ น.-
๐๙.๐๐  

ม.ต้นหญิง ศรีเทพ-วิเชียรบุรี  

๒ ๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ ม.ปลายหญิง วิทยานุกูลนารี-ศรีเทพ 
๓ ๑๑.๐๐ น.-

๑๒.๐๐ 
ม.ต้นหญิง ชนแดน-หนองไผ่ 

๔ ๑๑.๐๐ .-๑๒.๐๐ ม.ปลายหญิง วิเชียรบุรี-เพชรพิทยาคม 
๕ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ ม.ต้นหญิง หล่มสัก-เพชรพิทยาคม 
๖ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ม.ปลายหญิง ชนแดน-ผาเมือง 
๗ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ ม.ต้นหญิง ผาเมือง-ผู้ชนะคู่ท่ี ๑ 
๘ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ ม.ปลายหญิง หล่มสัก-ผู้ชนะคู่ท่ี๒ 

๖ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๙ ๐๘.๐๐ น.-
๐๙.๐๐  

ม.ต้นหญิง วิทยานุกูลนารี-ผู้ชนะคู่ท่ี๓ 

๑๐ ๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ ม.ปลายหญิง หล่มเก่า-ผู้ชนะคู่ท่ี ๔ 
๑๑ ๑๑.๐๐ น.-

๑๒.๐๐ 
ม.ต้นหญิง บึงสามพัน-หล่มเก่า 

๑๒ ๑๑.๐๐ .-๑๒.๐๐ ม.ปลายหญิง หนองไผ่ – บึงสามพัน 
๑๓ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ ม.ต้นหญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๕-ผู้ชนะคู่ท่ี ๗ รองชนะเลิศ 
๑๔ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ม.ปลายหญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๖-ผู้ชนะคู่ท่ี ๘ 
๑๕ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ ม.ต้นหญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๙-ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๑ 
๑๖ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ ม.ปลายหญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๐-ผู้ชนะคู่ท่ี 

๑๒ 
๗ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๑๗ ๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ ม.ต้นหญิง ผู้ชนะท่ี๑๓-ผู้ชนะคู่ท่ี๑๕ ชิงชนะเลิศ 
 ๑๑.๐๐ น.-

๑๒.๐๐ 
ม.ปลายหญิง ผู้ชนะท่ี๑๔-ผู้ชนะคู่ท่ี๑๖ ชิงชนะเลิศ 

 
หมายเหตุ – แบ่งเป็น ๒ ครึ่งๆละ ๓๐ นาที พักระหว่างครึง่ ๑๐  นาที



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๖๙ 
 

ตำรำงกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กีฬำวอลเลย์บอล 

คู่ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา ประเภท ทีม รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

๑ ๕ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 
๐๘.๓๐ 

น. 

ม.ต้น หญิง ชนแดน – บึงสามพัน   สนาม ๑ 
๒ ม.ต้น หญิง เพชรพิทยาคม – วิเชียรบุรี   
๓ ม.ต้น หญิง ศรีเทพ – วิทยานุกูนารี   
๔ ม.ต้น หญิง หล่มสัก – หนองไผ่   
๕ ม.ต้น ชาย ผาเมือง – บึงสามพัน   
๖ ม.ต้น ชาย เพชรพิทยาคม – วิทยานุกูลนาร ี   
๗ ม.ต้น ชาย หล่มสัก – วิเชียรบุรี   
๘ ม.ต้น ชาย ศรีเทพ – ชนแดน   
๙ ๕ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 

๐๘.๓๐ 
น.  

ม.ปลาย หญิง ผาเมือง – หล่มเก่า   สนาม ๒ 
๑๐ ม.ปลาย หญิง เพชรพิทยาคม – วิทยานุกูลนาร ี   
๑๑ ม.ปลาย หญิง หนองไผ่ – ชนแดน   
๑๒ ม.ปลาย หญิง ศรีเทพ – หล่มสัก   
๑๓ ม.ปลาย ชาย ชนแดน – เพชรพิทยาคม   
๑๔ ม.ปลาย ชาย วิทยานุกูลนารี – หนองไผ่   
๑๕ ม.ปลาย ชาย ศรีเทพ – หล่มเก่า   
๑๖ ม.ปลาย ชาย วิเชียรบุรี – หล่มสัก   
๑๗ ๖ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 

๐๘.๓๐ 
น. 

ม.ต้น หญิง หล่มเก่า – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑   สนาม ๑ 
๑๘ ม.ต้น หญิง ผาเมือง – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒   
๑๙ ม.ต้น ชาย หล่มเก่า – ผู้ชนะคู่ท่ี ๕   
๒๐ ม.ต้น ชาย หนองไผ่ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๖   
๒๑ ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๓ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๗   
๒๒ ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๔ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๘   
๒๓ ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๗ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๙   
๒๔ ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๘ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๐   

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๗๐ 
 

คู่ท่ี วัน/เดือน/
ปี 

เวลา ประเภท ทีม รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

๒๕ ๖ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 
๐๘.๓๐ 

น. 

ม.ปลาย หญิง วิเชียรบุรี – ผู้ชนะคู่ท่ี ๙   สนาม ๒ 
๒๖ ม.ปลาย หญิง บึงสามพัน – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๐   
๒๗ ม.ปลาย ชาย ผาเมือง – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๓   
๒๘ ม.ปลาย ชาย บึงสามพัน – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๔   
๒๙ ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๑ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๕   
๓๐ ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๒ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๖   
๓๑ ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๕ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๗   
๓๒ ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๖ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๘   
๓๓ ๗ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 

๐๘.๓๐ 
น. 

ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๑ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๒ ชิง   
๓๔ ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๓ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๔ ชิง  
๓๕ ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๙ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๐ ชิง  
๓๖ ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๑ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๒ ชิง  

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๗๑ 
 

ตำรำงกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท วอลเลย์บอลชำยหำด 

คู่ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา ประเภท ทีม รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

๑ ๕ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา
๐๙.๐๐ 
น. 

ม.ต้น หญิง วิเชียรบุรี – หล่มเก่า ๑   
๒ ม.ต้น หญิง หนองไผ่ – ชนแดน ๑   
๓ ม.ต้น หญิง วิทยานุกูลนารี – บึงสามพัน ๑   
๔ ม.ต้น หญิง ศรีเทพ – เพชรพิทยาคม ๑   
๕ ม.ต้น ชาย บึงสามพัน – เพชรพิทยาคม ๑   
๖ ม.ต้น ชาย หล่มสัก – ผาเมือง ๑   
๗ ม.ต้น ชาย วิทยานุกูลนารี – หล่มเก่า ๑   
๘ ม.ต้น ชาย หนองไผ่ – ศรีเทพ ๑   
๙ ม.ปลาย หญิง หนองไผ่ – ศรีเทพ ๑   

๑๐ ม.ปลาย หญิง บึงสามพัน – วิเชียรบุรี ๑   
๑๑ ม.ปลาย หญิง เพชร – วิทยานุกูลนารี ๑   
๑๒ ม.ปลาย หญิง ชนแดน – หล่มสัก ๑   
๑๓ ม.ปลาย ชาย หล่มเก่า – วิทยานุกูลนารี ๑   
๑๔ ม.ปลาย ชาย ผาเมือง – บึงสามพัน ๑   
๑๕ ม.ปลาย ชาย เพชร – หล่มสัก ๑   
๑๖ ม.ปลาย ชาย ศรีเทพ – ชนแดน ๑   
๑๗ ๖ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 

๐๙.๐๐ 
น. 

ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑ – หล่มสัก ๒   
๑๘ ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๓ – ผาเมือง ๒   
๑๙ ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๕ – ชนแดน ๒   
๒๐ ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๗ – วิเชียรบุรี ๒   
๒๑ ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๙ – ผาเมือง ๒   
๒๒ ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๑ – หล่มเก่า ๒   
๒๓ ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๓ – วิเชียรบุรี ๒   
๒๔ ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๕ – หนองไผ่ ๒   
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๗๒ 
 

 

 

 

คู่ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา ประเภท ทีม รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

๒๕ ๖ ก.ย.๕๙  ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๒ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๗ รอง   
๒๖ ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๔ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๘ รอง   
๒๗ ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๖ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๙ รอง   
๒๘ ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๘ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๐ รอง   
๒๙ ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๐ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๑ รอง   
๓๐ ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๒ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๒ รอง   
๓๑ ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๔ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๓ รอง   
๓๒ ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๖ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๔ รอง   
๓๓ ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๕ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๖ ชิง   
๓๔ ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๗ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๘ ชิง   
๓๕ ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๙ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๐ ชิง   
๓๖ ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๑ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๒ ชิง   
 
 
หมำยเหตุ    ตารางการแข่งขันอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๗๓ 
 

ตำรำงกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กีฬำเซปักตะกร้อ 
 

สนำมที่ ๑ กีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชาย ม.ต้นและชาย ม.ปลาย 
 

คู่ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา ประเภท ทีม รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

๑ ๕ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 
๐๙.๐๐ น 

ม.ต้น ผาเมือง – หล่มสัก ๑   
๒ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ต้น หนองไผ่ – หล่มเก่า ๑   
๓ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย เพชรพิทยาคม – ผาเมือง ๑   
๔ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย ศรีเทพ – หล่มเก่า ๑   
๕ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ต้น ชนแดน – วิทยานุกูลนารี ๑   
๖ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ต้น บึงสามพัน – เพชรพิทยาคม ๑   
๗ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย บึงสามพัน – ชนแดน  ๑   
๘ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย หนองไผ่ – วิเชียรบุรี ๑   
๙ ๖ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 

๐๙.๐๐ น 
ม.ต้น วิเชียรบุรี – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑ ๑   

๑๐ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ต้น ศรีเทพ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒ ๑   
๑๑ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย วิทยานุกูลนารี – ผู้ชนะคู่ท่ี ๓ ๑   
๑๒ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย หล่มสัก – ผู้ชนะคู่ท่ี ๔ ๑   
๑๓ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี ๕ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๙ รอง   
๑๔ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี ๖ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๐ รอง   
๑๕ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๗ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๑ รอง   
๑๖ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๘ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๒ รอง   
๑๗ ๗ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 

๐๙.๐๐ น 
ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๓ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๔ ชิง   

๑๘ ๗ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๕ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๖ ชิง   
 

 
 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๗๔ 
 

สนำมที่ ๒  กีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมหญิง ม.ต้นและหญิง ม.ปลาย 
 

คู่ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา ประเภท ทีม รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

๑ ๕ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 
๐๙.๐๐ น 

ม.ต้น ผาเมือง – ชนแดน ๑   
๒ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ต้น วิเชียรบุรี – หล่มเก่า ๑   
๓ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย ศรีเทพ – หล่มเก่า ๑   
๔ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย หล่มสัก – ผาเมือง ๑   
๕ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ต้น วิทยานุกูลนารี– เพชรพิทยาคม ๑   
๖ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ต้น บึงสามพัน – หน่องไผ่ ๑   
๗ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย ชนแดน – เพชรพิทยาคม ๑   
๘ ๕ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย วิทยานุกูลนารี– หน่องไผ่ ๑   
๙ ๖ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 

๐๙.๐๐ น 
ม.ต้น ศรีเทพ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑ ๑   

๑๐ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ต้น หล่มสัก – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒ ๑   
๑๑ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย วิเชียรบุรี– ผู้ชนะคู่ท่ี ๓ ๑   
๑๒ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย บึงสามพัน – ผู้ชนะคู่ท่ี ๔ ๑   
๑๓ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี ๕ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๙ รอง   
๑๔ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี ๖ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๐ รอง   
๑๕ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๗ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๑ รอง   
๑๖ ๖ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๘ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๒ รอง   
๑๗ ๗ ก.ย.๕๙ เริ่มเวลา 

๐๙.๐๐ น 
ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๓ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๔ ชิง   

๑๘ ๗ ก.ย.๕๙ ม.ปลาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๕ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๖ ชิง   
 
 

หมำยเหตุ   ทีมกีฬาเซปักตะกร้อทุกสหวิทยาเขตให้ส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนลงแข่งขัน 

1. รายช่ือนักกีฬา 

2. ผังรูปนักกีฬา 

3. ใบ ปพ ๗ 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๗๕ 
 

ตำรำงกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กีฬำบำสเกตบอล 

คู่ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา ประเภท ทีม รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

๑ ๕ ก.ย.๕๙ ๙:๐๐ น. ม.ต้น หญิง วิเชียรบุรี – วิทยานุกูลนารี ๑   
๒ ๕ ก.ย.๕๙ ๙:๓๐ น. ม.ต้น หญิง บึงสามพัน - หนองไผ่ ๑   
๓ ๕ ก.ย.๕๙ ๑๐:๐๐ น. ม.ปลาย หญิง วิทยานุกูลนารี – หล่มเก่า ๑   
๔ ๕ ก.ย.๕๙ ๑๐:๓๐ น. ม.ปลาย หญิง ผาเมือง – หนองไผ่ ๑   
๕ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น ชาย ผาเมือง – วิทยานุกูลนารี ๑   
๖ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น ชาย ชนแดน – หนองไผ่ ๑   
๗ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลายชาย  ศรีเทพ - วิเชียรบุรี  ๑   
๘ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย ชาย  หนองไผ่ – วิทยานุกูลนารี ๑   
๙ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น หญิง ศรีเทพ – เพชรพิทยาคม ๑   

๑๐ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น หญิง หล่มสัก – ผาเมือง ๑   
๑๑ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย หญิง หล่มสัก – วิเชียร ๑   
๑๒ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย หญิง ชนแดน – เพชรพิทยาคม ๑   
๑๓ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น ชาย บึงสมพัน – หล่มเก่า ๑   
๑๔ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น ชาย เพชรพิทยาคม – หล่มสัก ๑   
๑๕ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย ชาย เพชรพิทยาคม – หล่มเก่า ๑   
๑๖ ๕ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย ชาย บึงสามพัน – ผาเมือง ๑   
๑๗ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น หญิง หล่มเก่า – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑ ๑   
๑๘ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น หญิง ชนแดน – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒ ๑   
๑๙ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย หญิง  ศรีเทพ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๓ ๑   
๒๐ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย หญิง  บึงสามพัน – ผู้ชนะคู่ท่ี ๔ ๑   
๒๑ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น ชาย  วิเชียร – ผู้ชนะคู่ท่ี ๕ ๑   
๒๒ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น ชาย ศรีเทพ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๖ ๑   
๒๓ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย ชาย  หล่มสัก - ผู้ชนะคู่ท่ี ๗  ๑   
๒๔ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย ชาย  ชนแดน – ผู้ชนะคู่ท่ี ๘ ๑   

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๗๖ 
 

 

คู่ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา ประเภท ทีม รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 

๒๕ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๙ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๗ รอง   
๒๖ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๐ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๘ รอง   
๒๗ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๑ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๙ รอง   
๒๘ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๒ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๐ รอง   
๒๙ ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๓ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๑ รอง   
๓๐  ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๔ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๒ รอง   
๓๑  ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๕ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๓ รอง   
๓๒  ๖ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๖ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๔ รอง   
๓๓  ๗ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๕ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๖ ชิง   
๓๔  ๗ ก.ย.๕๙ น. ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๗ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๘ ชิง   
๓๕  ๗ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๙ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๐ ชิง   
๓๖  ๗ ก.ย.๕๙ น. ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๑ - ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๒ ชิง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๗๗ 
 

ตำรำงกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กีฬำฟุตซอล 

คู่ท่ี วัน/เดือน/ป ี เวลา ประเภท ทีม รอบ 
ผลการ
แข่งขัน 

หมาย
เหตุ 

๑ ๕ ก.ย. ๕๙ ๐๙.๐๐ น. ม.ต้น ชาย ผาเมือง  เพชรพิทยาคม    
๒ ๕ ก.ย. ๕๙ ๐๙.๔๐ น. ม.ต้น ชาย ศรีเทพ  - วิทยานุกูลนารี    
๓ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๐.๒๐ น. ม.ต้น หญิง ผาเมือง  - วิทยานุกูลนารี    
๔ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๑.๐๐ น. ม.ต้น หญิง บึงสามพัน  - วิเชียรบุร ี    
๕ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๑.๔๐ น. ม.ปลาย ชาย วิเชียรบุรี - วิทยานุกูลนารี    
๖ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๒.๒๐ น. ม.ปลาย ชาย หล่มสัก  - หล่มเก่า    
๗ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๓.๐๐ น. ม.ปลาย หญิง ศรีเทพ  - บึงสามพัน    
๘ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๓.๔๐ น. ม.ปลาย หญิง หนองไผ่  - วิเชียรบุรี    
๙ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๔.๒๐ น. ม.ต้น ชาย บึงสามพัน  - หล่มเก่า    

๑๐ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๕.๐๐ น. ม.ต้น หญิง หล่มสัก  - หนองไผ่    
๑๑ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๕.๔๐ น. ม.ปลาย ชาย บึงสามพัน  - ผาเมือง    
๑๒ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๖.๒๐ น. ม.ปลาย หญิง วิทยานุกูลนารี  - หล่มเก่า    
๑๓ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๗.๐๐ น. ม.ต้น ชาย ชนแดน – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑    
๑๔ ๕ ก.ย. ๕๙ ๑๗.๔๐ น. ม.ต้น หญิง ชนแดน – ผู้ชนะคู่ท่ี ๓    
๑๕ ๖ ก.ย. ๕๙ ๐๙.๐๐ น. ม.ปลาย ชาย ศรีเทพ  – ผู้ชนะคู่ท่ี ๕    
๑๖ ๖ ก.ย. ๕๙ ๐๙.๔๐ น. ม.ปลาย หญิง เพชรพิทยาคม–ผู้ชนะคู่ท่ี ๗    
๑๗ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๐.๒๐ น. ม.ต้น ชาย หล่มสัก  – ผู้ชนะคู่ท่ี ๒    
๑๘ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๑.๐๐ น. ม.ต้น หญิง เพชรพิทยาคม–ผู้ชนะคู่ท่ี ๔    
๑๙ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๑.๔๐ น. ม.ปลาย ชาย ชนแดน – ผู้ชนะคู่ท่ี ๖    
๒๐ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๒.๒๐ น. ม.ปลาย หญิง ชนแดน – ผู้ชนะคู่ท่ี ๘    
๒๑ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๓.๐๐ น. ม.ต้น ชาย หนองไผ่  -  วิเชียรบุรี    
๒๒ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๓.๔๐ น. ม.ต้น หญิง ศรีเทพ  -  หล่มเก่า    
๒๓ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๔.๒๐ น. ม.ปลาย ชาย หนองไผ่  เพชรพิทยาคม    

 

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๗๘ 
 

คู่ท่ี วัน/เดือน/ป ี เวลา ประเภท ทีม รอบ 
ผลการ
แข่งขัน 

หมาย
เหตุ 

๒๔ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๕.๐๐ น. ม.ปลาย หญิง หล่มสัก  -  ผาเมือง    
๒๕ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๕.๔๐ น. ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี ๙ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๓    
๒๖ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๖.๒๐ น. ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี๑๐–ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๔    
๒๗ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๗.๐๐ น. ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี๑๑–ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๕    
๒๘ ๖ ก.ย. ๕๙ ๑๗.๔๐ น. ม.ปลาย หญิง   ผู้ชนะคู่ท่ี๑๒–ผู้ชนะคู่ท่ี ๑๖    
๒๙ ๗ ก.ย. ๕๙ ๐๙.๐๐ น. ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี๑๗–ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๑    
๓๐ ๗ ก.ย. ๕๙ ๐๙.๔๐ น. ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี๑๘–ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๒    
๓๑ ๗ ก.ย. ๕๙ ๑๐.๒๐ น. ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี๑๙–ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๓    
๓๒ ๗ ก.ย. ๕๙ ๑๑.๐๐ น. ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี๒๐–ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๔    
๓๓ ๗ ก.ย. ๕๙ ๑๑.๔๐ น. ม.ต้น ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี๒๕–ผู้ชนะคู่ท่ี ๒๙    
๓๔ ๗ ก.ย. ๕๙ ๑๒.๒๐ น. ม.ต้น หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี๒๖–ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๐    
๓๕ ๗ ก.ย. ๕๙ ๑๓.๐๐ น. ม.ปลาย ชาย ผู้ชนะคู่ท่ี๒๗–ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๑    
๓๖ ๗ ก.ย. ๕๙ ๑๓.๔๐ น. ม.ปลาย หญิง ผู้ชนะคู่ท่ี๒๘–ผู้ชนะคู่ท่ี ๓๒    
 

หมำยเหตุ / หลักฐำนที่ต้องเตรียมมำในวันแข่งขัน                                                                                                                                 
๑. แผงรูปนักกีฬา                                                                                                                                                                    
๒ .ใบรับรองผลการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. ใบรายช่ือนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม 

 
 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๗๙ 
 

ตำรำงกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กีฬำเปตอง 
มัธยมศึกษำตอนต้นชำย 
คู่ท่ี วัน/เดือน/ป ี เวลำ ทีม รอบ ผลกำรแข่งขัน หมำยเหตุ 
๑   หล่มสัก –บึงสามพัน    
๒   ผาเมือง -ศรีเทพ    
๓   หล่มเก่า – วิทยานุกูลนารี    
๔   หนองไผ่ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑    
๕   เพชรพิทยาคม-ผู้ชนะคู่ท่ี ๒    
๖   วิเชียรบุรี -ชนแดน    
๗   ผู้ชนะคู่ท่ี ๓- ผู้ชนะคู่ท่ี ๔    
๘   ผู้ชนะคู่ท่ี ๕- ผู้ชนะคู่ท่ี ๖    
๙   ผู้ชนะคู่ท่ี ๗- ผู้ชนะคู่ท่ี ๘    

 
มัธยมศึกษำตอนต้นหญิง 
คู่ท่ี วัน/เดือน/ป ี เวลำ ทีม รอบ ผลกำรแข่งขัน หมำยเหตุ 
๑   วิทยานุกูลนารี –วิเชียรบุรี    
๒   ชนแดน -หล่มสัก    
๓   หนองไผ่ – เพชรพิทยาคม    
๔   บึงสามพัน – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑    
๕   หล่มเก่า-ผู้ชนะคู่ท่ี ๒    
๖   ผาเมือง -ศรีเทพ    
๗   ผู้ชนะคู่ท่ี ๓- ผู้ชนะคู่ท่ี ๔    
๘   ผู้ชนะคู่ท่ี ๕- ผู้ชนะคู่ท่ี ๖    
๙   ผู้ชนะคู่ท่ี ๗- ผู้ชนะคู่ท่ี ๘    



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๘๐ 
 

มัธยมศึกษำตอนปลำยชำย 
คู่ท่ี วัน/เดือน/ป ี เวลำ ทีม รอบ ผลกำรแข่งขัน หมำยเหตุ 
๑   ศรีเทพ-วิทยานุกูลนารี    
   ชนแดน -หล่มเก่า    
   ผาเมือง – บึงสามพัน    
   วิเชียรบุรี – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑    
   หนองไผ่-ผู้ชนะคู่ท่ี ๒    
   เพชรพิทยาคม -หล่มสัก    
   ผู้ชนะคู่ท่ี ๓- ผู้ชนะคู่ท่ี ๔    
   ผู้ชนะคู่ท่ี ๕- ผู้ชนะคู่ท่ี ๖    
   ผู้ชนะคู่ท่ี ๗- ผู้ชนะคู่ท่ี ๘    
       

 
 
มัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง 
คู่ท่ี วัน/เดือน/ป ี เวลำ ทีม รอบ ผลกำรแข่งขัน หมำยเหตุ 
๑   บึงสามพัน-ผาเมือง    
   หล่มสัก -หล่มเก่า    
   วิเชียรบุรี – ชนแดน    
   ศรีเทพ – ผู้ชนะคู่ท่ี ๑    
   วิทยานุกูลนารี-ผู้ชนะคู่ท่ี ๒    
   หนองไผ่ -หล่มสัก    
   ผู้ชนะคู่ท่ี ๓- ผู้ชนะคู่ท่ี ๔    
   ผู้ชนะคู่ท่ี ๕- ผู้ชนะคู่ท่ี ๖    
   ผู้ชนะคู่ท่ี ๗- ผู้ชนะคู่ท่ี ๘    



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๘๑ 
 

ตำรำงกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท เทเบิลเทนนิส 

 

มัธยมศึกษำตอนต้นชำย 

คู่ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลำ ทีม รอบ ผลกำรแข่งขัน หมำยเหตุ 

๑  ๐๙.๐๐ คู่ท่ี ๑ หล่มสัก – วิเชียรบุรี    
๒   คู่ท่ี ๒ หล่มเก่า – วิทยานุกุลนารี    
๓   คู่ท่ี ๓ เพชรพิทยาคม – ผาเมือง    
๔   คู่ท่ี ๔ ผู้ชนะคู่ท่ี ๑-ชนแดน    
๕   คู่ท่ี ๕ ผู้ชนะคู่ท่ี ๒- บึงสามพัน    
๖   คู่ท่ี ๖ หนองไผ่ – ศรีเทพ    
๗   คู่ท่ี ๗ ผู้ชนะคู่ท่ี๓-ผู้ชนะคู่ท่ี๔     
๘   คู่ท่ี ๘ ผู้ชนะคู่ท่ี๕-ผู้ชนะคู่ท่ี๖    
๙   คู่ท่ี ๙ ผู้ชนะคู่ท่ี๗-ผู้ชนะคู่ท่ี๘    

                                   
มัธยมศึกษำตอนต้นหญิง 

คู่ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลำ ทีม รอบ ผลกำรแข่งขัน หมำยเหตุ 

๑  ๐๙.๐๐ คู่ท่ี ๑ ผาเมือง - วิเชียรบุรี    
๒   คู่ท่ี ๒ ชนแดน - วิทยานุกุลนารี    
๓   คู่ท่ี ๓ หนองไผ่ - ศรีเทพ    
๔   คู่ท่ี ๔ ผู้ชนะคู่ท่ี ๑- เพชรพิทยาคม    
๕   คู่ท่ี ๕ ผู้ชนะคู่ท่ี ๒- บึงสามพัน    
๖   คู่ท่ี ๖ หล่มสัก - หล่มเก่า    
๗   คู่ท่ี ๗ ผู้ชนะคู่ท่ี๓-ผู้ชนะคู่ท่ี๔     
๘   คู่ท่ี ๘ ผู้ชนะคู่ท่ี๕-ผู้ชนะคู่ท่ี๖    
๙   คู่ท่ี ๙ ผู้ชนะคู่ท่ี๗-ผู้ชนะคู่ท่ี๘    

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๘๒ 
 

มัธยมศึกษำตอนปลำยชำย 

คู่ท่ี วัน/เดือน/ป ี เวลำ ทีม รอบ ผลกำรแข่งขัน หมำยเหตุ 
๑  ๐๙.๐๐ คู่ท่ี ๑ บึงสามพัน – ผาเมือง    
๒   คู่ท่ี ๒ ชนแดน - หล่มสัก    
๓   คู่ท่ี ๓ เพชรพิทยาคม - วิเชียรบุรี    
๔   คู่ท่ี ๔ ผู้ชนะคู่ท่ี ๑- หล่มเก่า    
๕   คู่ท่ี ๕ ผู้ชนะคู่ท่ี ๒- หนองไผ่    
๖   คู่ท่ี ๖ ศรีเทพ - วิทยานุกุลนารี    
๗   คู่ท่ี ๗ ผู้ชนะคู่ท่ี๓-ผู้ชนะคู่ท่ี๔     
๘   คู่ท่ี ๘ ผู้ชนะคู่ท่ี๕-ผู้ชนะคู่ท่ี๖    
๙   คู่ท่ี ๙ ผู้ชนะคู่ท่ี๗-ผู้ชนะคู่ท่ี๘    

 

 

มัธยมศึกษำตอนปลำยหญิง 

คู่ท่ี วัน/เดือน/ป ี เวลำ ทีม รอบ ผลกำรแข่งขัน หมำยเหตุ 
๑  ๐๙.๐๐ คู่ท่ี ๑ วิเชียรบุรี - บึงสามพัน     
๒   คู่ท่ี ๒ เพชรพิทยาคม - ชนแดน    
๓   คู่ท่ี ๓ หล่มสัก - ศรีเทพ    
๔   คู่ท่ี ๔ ผู้ชนะคู่ท่ี ๑- หนองไผ่    
๕   คู่ท่ี ๕ ผู้ชนะคู่ท่ี ๒- วิทยานุกุลนารี    
๖   คู่ท่ี ๖ หล่มเก่า - ผาเมือง    
๗   คู่ท่ี ๗ ผู้ชนะคู่ท่ี๓-ผู้ชนะคู่ท่ี๔     
๘   คู่ท่ี ๘ ผู้ชนะคู่ท่ี๕-ผู้ชนะคู่ท่ี๖    
๙   คู่ท่ี ๙ ผู้ชนะคู่ท่ี๗-ผู้ชนะคู่ท่ี๘    

 

 

 

 

 

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๘๓ 
 

ตำรำงกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กรีฑำ (ลำน) 
 

ล ำดับ รำยกำรแข่งขัน รุ่น รอบ เวลำแขง่ขัน 
๒๐๑ ขว้างจักร ๑๕ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๐๘.๐๐น. 
๒๐๒ กระโดดไกล ๑๕ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๐๘.๐๐น. 
๒๐๓ กระโดดสูง ๑๘ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๐๘.๐๐น. 
๒๐๔ ทุ่มน้ าหนัก ๑๕ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๐๘.๐๐น. 
๒๐๕ กระโดดไกล ๑๕ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๐๙.๐๐น. 
๒๐๖ กระโดดสูง ๑๘ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๐๙.๐๐น. 
๒๐๗ ทุ่มน้ าหนัก ๑๕ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๐๙.๐๐น. 
๒๐๘ ขว้างจักร ๑๘ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๐๙.๐๐น. 
๒๐๙ กระโดดไกล ๑๘ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๐๙.๐๐น. 
๒๑๐ กระโดดสูง ๑๕ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๐.๐๐น. 
๒๑๑ ทุ่มน้ าหนัก ๑๘ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๐.๐๐น. 
๒๑๒ ขว้างจักร ๑๕ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๐.๐๐น. 
๒๑๓ กระโดดไกล ๑๘ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๑.๐๐น. 
๒๑๔ กระโดดสูง ๑๕ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๑.๐๐น. 
๒๑๕ ทุ่มน้ าหนัก ๑๘ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๑.๐๐น. 
๒๑๖ ขว้างจักร ๑๘ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๑.๐๐น. 
 

หมายเหตุ – เวลาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  ประเภทลานท าการแข่งขันคนละ ๓ ครั้ง 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๘๔ 
 

ตำรำงกำรแข่งขัน 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕-๗ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

ประเภท กรีฑำ (ลู่) 
 

ล ำดับ รำยกำรแข่งขัน รุ่น รอบ เวลำแข่งขนั 
๑๐๑ วิ่ง ๑,๕๐๐ ม. ๑๕ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๐๘.๐๐ น. 
๑๐๒ วิ่ง ๑,๕๐๐ ม. ๑๕ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๐๘.๑๐ น. 
๑๐๓ วิ่ง ๑,๕๐๐ ม. ๑๘ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๐๘.๒๐ น. 
๑๐๔ วิ่ง ๑,๕๐๐ ม. ๑๘ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๐๘.๓๐ น. 
๑๐๕ วิ่ง ๔๐๐ ม. ๑๕ ปี ชาย คัดเลือก ๐๘.๔๐ น. 
๑๐๖ วิ่ง ๔๐๐ ม. ๑๕ ปี หญิง คัดเลือก ๐๘.๕๐ น. 
๑๐๗ วิ่ง ๔๐๐ ม. ๑๘ ปี ชาย คัดเลือก ๐๙.๐๐ น. 
๑๐๘ วิ่ง ๔๐๐ ม. ๑๘ ปี หญิง คัดเลือก ๐๙.๑๐ น. 
๑๐๙ วิ่ง ๑๐๐ ม. ๑๕ ปี ชาย คัดเลือก ๐๙.๒๐ น. 
๑๑๐ วิ่ง ๑๐๐ ม. ๑๕ ปี หญิง คัดเลือก ๐๙.๓๐ น. 
๑๑๑ วิ่ง ๑๐๐ ม. ๑๘ ปี ชาย คัดเลือก ๐๙.๔๐ น. 
๑๑๒ วิ่ง ๑๐๐ ม. ๑๘ ปี หญิง คัดเลือก ๐๙.๕๐ น. 
๑๑๓ วิ่ง ๒๐๐ ม. ๑๕ ปี ชาย คัดเลือก ๑๐.๐๐ น. 
๑๑๔ วิ่ง ๒๐๐ ม. ๑๕ ปี หญิง คัดเลือก ๑๐.๑๐ น. 
๑๑๕ วิ่ง ๒๐๐ ม. ๑๘ ปี ชาย คัดเลือก ๑๐.๒๐ น. 
๑๑๖ วิ่ง ๒๐๐ ม. ๑๘ ปี หญิง คัดเลือก ๑๐.๓๐ น. 
๑๑๗ วิ่ง ๔ x ๔๐๐ ๑๕ ปี ชาย คัดเลือก ๑๐.๔๐ น. 
๑๑๘ วิ่ง ๔ x ๔๐๐ ๑๕ ปี หญิง คัดเลือก ๑๐.๕๐ น. 
๑๑๙ วิ่ง ๔ x ๔๐๐ ๑๘ ปี ชาย คัดเลือก ๑๑.๐๐ น. 
๑๒๐ วิ่ง ๔ x ๔๐๐ ๑๘ ปี หญิง คัดเลือก ๑๑.๑๐ น. 
๑๒๑ วิ่ง ๔ x ๑๐๐ ๑๕ ปี ชาย คัดเลือก ๑๑.๒๐ น. 
๑๒๒ วิ่ง ๔ x ๑๐๐ ๑๕ ปี หญิง คัดเลือก ๑๑.๓๐ น. 
๑๒๓ วิ่ง ๔ x ๑๐๐ ๑๘ ปี ชาย คัดเลือก ๑๑.๔๐ น. 
๑๒๔ วิ่ง ๔ x ๑๐๐ ๑๘ ปี หญิง คัดเลือก ๑๑.๕๐ น. 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๘๕ 
 

ล ำดับ รำยกำรแข่งขัน รุ่น รอบ เวลำแข่งขัน 
๑๒๕ วิ่ง ๘๐๐ ม. ๑๕ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๒.๐๐ น. 
๑๒๖ วิ่ง ๘๐๐ ม. ๑๕ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๒.๑๐ น. 
๑๒๗ วิ่ง ๘๐๐ ม. ๑๘ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๒.๒๐ น. 
๑๒๘ วิ่ง ๘๐๐ ม. ๑๘ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๒.๓๐ น. 
๑๒๙ วิ่ง ๔๐๐ ม. ๑๕ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๒.๔๐ น. 
๑๓๐ วิ่ง ๔๐๐ ม. ๑๕ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๒.๕๐ น. 
๑๓๑ วิ่ง ๔๐๐ ม. ๑๘ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๓.๑๐ น. 
๑๓๒ วิ่ง ๔๐๐ ม. ๑๘ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๓.๐๐ น. 
๑๓๓ วิ่ง ๑๐๐ ม. ๑๕ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๓.๒๐ น. 
๑๓๔ วิ่ง ๑๐๐ ม. ๑๕ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๓.๓๐ น. 
๑๓๕ วิ่ง ๑๐๐ ม. ๑๘ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๓.๔๐ น. 
๑๓๖ วิ่ง ๑๐๐ ม. ๑๘ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๓.๕๐ น. 
๑๓๗ วิ่ง ๒๐๐ ม. ๑๕ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๔.๐๐ น. 
๑๓๘ วิ่ง ๒๐๐ ม. ๑๕ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๔.๑๐ น. 
๑๓๙ วิ่ง ๒๐๐ ม. ๑๘ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๔.๒๐ น. 
๑๔๐ วิ่ง ๒๐๐ ม. ๑๘ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๔.๓๐ น. 
๑๔๑ วิ่ง ๔ x ๔๐๐ ม. ๑๕ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๔.๔๐ น. 
๑๔๒ วิ่ง ๔ x ๔๐๐ ม. ๑๕ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๔.๕๐ น. 
๑๔๓ วิ่ง ๔ x ๔๐๐ ม. ๑๘ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๕.๐๐ น. 
๑๔๔ วิ่ง ๔ x ๔๐๐ ม. ๑๘ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๕.๑๐ น. 
๑๔๕ วิ่ง ๔ x ๑๐๐ ม. ๑๕ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๕.๒๐ น. 
๑๔๖ วิ่ง ๔ x ๑๐๐ ม. ๑๕ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๕.๓๐ น. 
๑๔๗ วิ่ง ๔ x ๑๐๐ ม. ๑๘ ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ๑๕.๔๐ น. 
๑๔๘ วิ่ง ๔ x ๑๐๐ ม. ๑๘ ปี หญิง ชิงชนะเลิศ ๑๕.๕๐ น. 
 
หมำยเหตุ      เวลาอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๘๖ 
 

เกณฑ์กำรแข่งขันกองเชียรแ์ละลีดเดอร์ 
มหกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส”์ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๕ กันยำยน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) 

………………………………………………….. 
ระเบียบกำรแข่งขัน 

1. กองเชียร์สหวิทยาเขตละ ๕๐  คน (ไม่จ ากัดเพศและระดับช้ัน) 
2. เพลงบังคับ 

เพลงท่ี ๑  เพลงมาร์ชเพชรบูรณ์  
เพลงท่ี ๒  เพลงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

3. เพลงอิสระสร้างความสนุกสนาน (ไม่จ ากัดจ านวนเพลง ตามความเหมาะสม) 
4. ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ นาที ไม่เกิน ๑๒ นาที 
5. เชียร์ลีดเดอร์ จ านวน ๕ – ๑๐ คน การแต่งกายสวยงามและมีความเหมาะสม 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1. ตรงต่อเวลา         ๕   คะแนน 
2. จ านวนคนบนอัฒจันทร ์        ๕   คะแนน 
3. การเลือกเพลงมีเหมาะสมและมีความหมาย               ๑๕ คะแนน 
4. การแต่งกายของเชียร์ลีดเดอร์       ๑๐ คะแนน 
5. การแสดงออก อารมณ์ ท่าเต้นของเชียร์ลีดเดอร์แข็งแรงและมีความสอดคล้องกับเพลง ๒๐ คะแนน 
6. การแต่งกายของกองเชียร์        ๑๐ คะแนน 
7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        ๑๐ คะแนน 
8. กองเชียร์มีความพร้อมเพรียง       ๒๐ คะแนน 
9. อุปกรณ์ประกอบในการเชียร์       ๕   คะแนน 

รวม             ๑๐๐ คะแนน 

 

 

 

 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๘๗ 
 

ตำรำงกำรแข่งขันกองเชียร์ ลีดเดอร์ 
 

เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
๑.  สหวิทยาเขตหนองไผ่ 
๒.  สหวิทยาเขตวิเชียรบุรี 
๓.  สหวิทยาเขตศรีเทพ 
๔.  สหวิทยาเขตบึงสามพัน 
๕.  สหวิทยาเขตชนแดน 

 
พัก ๓๐ นำที  
 
เวลำ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. 

๖.  สหวิทยาเขตหล่มสัก 
๗.  สหวิทยาเขตหล่มเก่า 
๘.  สหวิทยาเขตวิทยานุกูลนารี 
๙.  สหวิทยาเขตผาเมือง 
๑๐. สหวิทยาเขตเพชรพิทยาคม 

 
หมำยเหตุ  เวลาเริ่มการแข่งขัน หลังจากพิธีเปิดเสร็จ เวลาเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๔๐ “เพชรบูรณ์เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ๘๘ 
 

 
 
 
 
  

 
 

 ๕ - ๗ กนัยำยน ๒๕๕๙ 
 
 
 

ณ สนามกีฬา  โรงเรียนหนองไผ่ 
โรงเรียนเพชรละครวิทยา 
โรงเรียน........................ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 


