
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

                
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ 

 ที่  297 / ๒๕65  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรััดกำรแ่่ง่ันกีาำ นักเรียน  เยำวชนและประชำชน 

ต้ำนยำเสพติด (ช่อผกำเกมส์) ครั้งที่   21  ประั ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 
................................................ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริม  
การกีฬา ทั้งส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันกีฬา 
นักเรียน เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด (ช่อผกาเกมส์) ครั้งที่ 21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       
ระหว่างวันที่  21  – 25 พฤศจิกายน ๒๕65 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านช่อผกา ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ           
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรักการออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬาอันจะ
น าไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด  
   เพื่อให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามความ   
มุ่งหมายของทางราชการ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดแข่งขันกีฬาฯ ดังนี้   

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำรแ่่ง่ัน 
  1.1   นายส ารวย  บ่อไทย    ประธานกรรมการ 
  1.2   นายพิเชษฐ  จันศรี      รองประธานกรรมการ 
  1.3   นายช านาญ  สุภาษิต    กรรมการ 
  1.4   นายทองดี  ปะริโต     กรรมการ 

๑.๕   นางสาวนัณพิภัทร  บ่อไทย    กรรมการ 
๑.๖   นายปราโมทย์  พรหมบุบผา    กรรมการ 

  1.๗   นายสมชาย  ไชยศรีรัมย์    กรรมการ 
  1.8   นายวันชัย  รินทะ     กรรมการ 
  1.9   นางบัวรินทร์  พินาศภัย    กรรมการ 
  1.10 ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน    กรรมการ 

1.๑1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกคน กรรมการ 
  1.12 นางก าไล  สิริภูบาล    กรรมการ 
  ๑.๑3 นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ    กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับดูแล สั่งการ สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
จัดการแข่งขัน ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินััดกำรแ่่ง่ัน . 
  2.1   นายส ารวย   บ่อไทย    ประธานกรรมการ 
  2.2   นายช านาญ  สุภาษิต    กรรมการ 
  ๒.๓   นายทองดี  ปะริโต     กรรมการ 
  ๒.๔   นางสาวนัณพิภัทร  บ่อไทย    กรรมการ 
  2.๕   นางก าไล  สิริภูบาล    กรรมการ 
  2.๖   นายพิเชษฐ  จันศร ี    กรรมการ 
  2.๗   นายปราโมทย์  พรหมบุบผา    กรรมการ 
  2.๘   นายสมชาย  ไชยศรีรัมย์    กรรมการ 

๒.9   นายวันชัย  รินทะ     กรรมการ 
๒.10 นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ    กรรมการ 
๒.11 จ่าเอกธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์   กรรมการ 

  2.๑2 ก านันต าบลช่อผกา     กรรมการ 
  ๒.๑3 ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน    กรรมการ 
  2.๑4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกคน กรรมการ 
  2.๑5 นางสาวณีรนุช  คงสืบชาติ    กรรมการ/เลขานุการ 

2.16 นายภัทธพงษ์  ปะทิทัง    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดการแข่งขันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้คอย

ประสานงาน ช่วยเหลือ ร่วมมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เรียบร้อย  
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยอุทธรณ์และเทคนิค 

  3.1   นางบัวรินทร์  พินาศภยั    ประธานกรรมการ 
  3.2   นายพิเชษฐ  จันศร ี    กรรมการ 
  3.3   นายปราโมทย์  พรหมบุบผา    กรรมการ 
  3.4   นายสมชาย  ไชยศรีรัมย์    กรรมการ 

3.5   นายวันชัย  รินทะ     กรรมการ 
3.6   นายวิรัตน์  บรรดาศักดิ์    กรรมการ 
๓.7   นายช านาญ   สุภาษิต    กรรมการ 
3.8   นายทองดี  ปะริโต     กรรมการ 
3.9   นายอุดม  ศรีโสภณ     กรรมการ 
๓.10 นายพัด   เกิดช่อ     กรรมการ 
๓.11 นายมงคล  จ าเนียรกูล    กรรมการ 
๓.๑2 จ่าเอกธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์   กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมคณะกรรมการกีฬา กรีฑา พิจารณา วินิจฉัย  ชี้ขาด ในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้น

ด้วยความยุติธรรม  และงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
/4. คณะ…   
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4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกำร 
  4.1   นายพิเชษฐ  จันศร ี    ประธานกรรมการ 
  4.2   นายประดิษฐ์  ไชยสงคราม    กรรมการ 

๔.๓   นางก าไล  สิริภูบาล    กรรมการ 
4.4   นายประสิทธิ์  ละอองเอก    กรรมการ 

  4.5   นางสาวจิราพร  กลมประโคน   กรรมการ 
๔.6   นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ    กรรมการ 
๔.7   นางสาววีนัส  ทองสลัด    กรรมการ  
๔.8   นายกรีรินทร์  บ่อไทย    กรรมการ 
๔.9   นางสาวอลิสา  สุขกล่ า    กรรมการ 
๔.10   นายสุรศักดิ์  บุราณสุข    กรรมการ 
๔.11   นางอติกานต์  เผ่าทรงพล    กรรมการ 
๔.12 นางสาวสาคร  ทิพย์อักษร    กรรมการ 
๔.13 นางสาวโสรยา  เล็กประโคน    กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลด าเนินการเกี่ยวกับพิธีการต่างๆ จัดพิธีกรในพิธีเปิด–ปิด การแข่งขัน  

ด าเนินการในพิธีเปิด–ปิด ให้เป็นไปตามขั้นตอน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป และประกาศผลการแข่งขัน ประสานกับฝ่าย
มอบรางวัลในการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ถ่ายภาพตลอดการแข่งขันกีฬา และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. คณะกรรมกำรกำรเงินและงบประมำณ  
  5.1   นางก าไล  สิริภูบาล    ประธานกรรมการ 

๕.๒   นางนฤมล  อดุลย์ศักดิ์    กรรมการ 
  5.๓   นางสาวณีรนุช  คงสืบชาติ    กรรมการ 
  ๕.๔   นายสุรศักดิ์  บุราณสุข    กรรมการ 
  ๕.๕   นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง    กรรมการ/เลขานุการ 

          มีหน้ำที่  วางแผนการบริหารงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ จัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องส าหรับการแข่งขันกีฬา จัดท าบัญชีให้สามารถตรวจสอบได้          
เบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ แนะน าให้ค าปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานเบิกจ่าย
งบประมาณ และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
  6.1   นายประสิทธิ์  ละอองเอก    ประธานกรรมการ 
  6.2   นางนิภาพร  เผือกพันธ์    กรรมการ 

6.3   นายส าราญ  ไพรเพียร    กรรมการ 
  6.4   นางสาวกมลฉัตร  มณีศรี    กรรมการ 
  6.5   นางจารุวรรณ  สาน้อยกุล    กรรมการ  

6.6   คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านช่อผกา  กรรมการ 
6.7  พนักงานส่วนต าบล อบต.ช่อผกา ทุกคน  กรรมการ 

/6.8 นางสาว … 
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6.8  นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง    กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้ำที่  ต้อนรับประธาน แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด–ปิด บริการน้ าดื่ม ผ้าเย็น ส าหรับประธานและ

แขกผู้มีเกียรติ จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ าดื่ม-น้ าแข็ง ไว้บริการแก่คณะกรรมการตัดสินกีฬาและ
กรีฑาทุกสนามการแข่งขัน และจัดน้ าดื่มวางไว้เป็นจุดให้เพียงพอในสนามแข่งขันกีฬาและกรีฑา  และงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

7. คณะกรรมกำรควบคุมทีม 
  7.1   นางบัวรินทร์  พินาศภยั    ประธานกรรมการ  
  7.2   ผู้ใหญ่บ้าน ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
  7.3   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกคน กรรมการ 
  7.4   สารวัตรก านัน      กรรมการ 
  7.5   ผูจ้ัดการทีม ทกุทีม     กรรมการ 

7.6   นางสาวนัณพิภัทร  บ่อไทย    กรรมการ /เลขานุการ 
  มีหน้ำที่ ดูแล ควบคุมก ากับติดตามทีมของตัวเอง ให้สามารถด าเนินการแข่งขันได้ตามระยะเวลาใน
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
  8.1   นางบวร  เภสัชชะ     ประธานกรรมการ 
  8.2   นายศรสิริ  สุขแสวง    กรรมการ 
  8.3   นางสาวพรเพ็ญ   เพียขันทา    กรรมการ 
  ๘.๔   นางมิ่งขวัญ  เมินดี     กรรมการ 
  8.5   นางเนตรนภา  เยียวรมัย์    กรรมการ 
  8.6   นางผกากรอง  พันธุ์ไธสง    กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้ำที่  จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เวชภัณฑ์ ยา วัสดุ อุปกรณ์ และรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การแข่งขันกีฬา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. เั้ำหน้ำที่รักษำควำมสงบและัรำัร 
  9.1   นายช านาญ  สุภาษิต    ประธานกรรมการ 
  9.2   เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ช านิ    กรรมการ 
  9.3   ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน    กรรมการ 

9.4   สมาชิก อปพร.     กรรมการ 
9.๕   นายสอ้ิง  สุขส าราญ    กรรมการ 
๙.๖   จ่าเอกธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์   กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวกด้านการจราจร ทั้งเส้นทางเดินขบวนพาเหรด รักษาความสงบบริเวณ

สนามกีฬาตลอดการแข่งขัน และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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10. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลกำรััดเตรียมสถำนที่และสนำมแ่่ง่ัน 
  10.1   นายประสิทธิ์  ละอองเอก    ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒    นายทองดี  ปะริโต    กรรมการ 
  10.3   นางสาวจริยา  สินปักษา    กรรมการ 
  10.4   ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
  10.5   พนักงานส่วนต าบล อบต.ช่อผกา ทุกคน  กรรมการ 
  10.6   คณะครูโรงเรียนบ้านช่อผกา   กรรมการ 
  ๑๐.7   นายอุดม  ทวีศรี     กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล และอ านวยความสะดวก ตรวจสอบ ในการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการ
แข่งขันกีฬา กองอ านวยการให้พร้อมก่อนการแข่งขันกีฬา และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยััดเตรียมถ้วยรำงวัล /ฝ่ำยััดหำและสนับสนุนถ้วยรำงวัล 
  1๑.1   พระครูถาวรธรรมประยุต    ประธานกรรมการ 
  1๑.2   พระครูสารกิจจาภิรมย์    กรรมการ 
  ๑๑.๓   พระครูวิชิตธรรมวิฑูร    กรรมการ 

11.4   นายพิเชษฐ  จันศร ี    กรรมการ 
  11.5   นายปราโมทย์  พรหมบุบผา   กรรมการ 
  11.6   นายสมชาย  ไชยศรีรัมย์    กรรมการ 

11.7   นายวันชัย  รินทะ     กรรมการ 
1๑.8   นางบวร  เภสชัชะ    กรรมการ 
11.9   นายประสิทธิ์  ละอองเอก    กรรมการ 
๑๑.10   นางก าไล  สิริภูบาล    กรรมการ 

  1๑.11   นางนฤมล  อดุลย์ศักดิ์    กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้ำที่ จัดเตรียมถ้วยรางวัล /รางวัล ส าหรับนักกีฬา ตลอดจนกระบวนการจัดมอบถ้วยรางวัล/
รางวัลให้กับนักกีฬา และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1๒. คณะกรรมกำรฝ่ำย่บวนพำเหรดและกองเชียร์ 
  1๒.1   นายพิเชษฐ  จันศร ี    ประธานกรรมการ 
  1๒.2   นายปราโมทย์  พรหมบุบผา   กรรมการ 
  1๒.3   นายสมชาย  ไชยศรีรัมย์    กรรมการ 

12.4   นายวันชัย  รินทะ     กรรมการ 
  1๒.5   คณะครู ทุกโรงเรียน    กรรมการ 
  1๒.6   พนักงานส่วนต าบล อบต.ช่อผกา ทุกคน  กรรมการ 
  1๒.7   นายอุดม  ทวีศรี     กรรมการ/เลขานุการ 
    
 

/มีหน้าที่... 
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มีหน้ำที่  จัดให้มีวงดุริยางค์น าขบวนพาเหรดน าหน้า ป้ายชื่องาน ขบวนธงชาติ จัดท าแผนผังล าดับ
การเดินขบวนพาเหรดพร้อมข้อมูลรายละเอียดแต่ละขบวนพาเหรด จัดท าป้ายก าหนดจุดเริ่มต้น ณ โรงเรียน        
บ้านช่อผกา และป้ายในสนามพิธีเปิดการแข่งขันล าดับขบวนพาเหรด เส้นทางเดินจัดท าผังจุดยืน ของขบวนพาเหรด        
ในพีเปิด – ปิด ก าหนดจุดที่ตั้งกองเชียร์ตามความเหมาะสม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียนและรับรำยงำนตัวนักกีาำ 
  1๓.1   นางสาวอนุสรา  สุขกล่ า      ประธานกรรมการ  
  1๓.2   นางสาวสุพัตรา  อินทสุช    กรรมการ 
  1๓.3   นางบัวหลัน  ตาชูชาติ    กรรมการ 
  1๓.4   นางอติกานต์  เผ่าทรงพล    กรรมการ 
  ๑๓.5   นางสายฝน  สารรัมย ์    กรรมการ 
  ๑๓.6   นางสาวสาคร  ทิพย์อักษร    กรรมการ 
  ๑๓.7   นางเตือนจิตต์  แสนกุรัง    กรรมการ 
  ๑๓.8   นางอัญชลี  จันทร์ลา    กรรมการ 
  ๑๓.9  นางสาววีนัส  ทองสลัด    กรรมการ 
  ๑๓.๑0  นางสาวอลิสา  สุขกล่ า    กรรมการ 
  ๑๓.๑1  นางสาวอาภัสรา  ฮุยประโคน   กรรมการ 

13.12   นางจันทกานติ์  ชาญชาติ   กรรมการ 
13.13   นายชัชฤทธิ์  สนทนา    กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้ำที่  รวบรวมทะเบียนนักกีฬาไว้เป็นหลักฐาน จัดท าแบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน       
ทุกประเภท เรียกตัวนักกีฬา ตรวจสอบหลักฐาน และน าตัวนักกีฬาลงสนามแข่งขัน  จัดนักกีฬาเข้าแข่งขันในรอบ       
ชิงชนะเลิศ รวมคะแนนผลการแข่งขันทุกชนิดกีฬาและกรีฑาที่แข่งขัน เพ่ือมอบรางวัล และงานอ่ืนๆ  ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำสูัิบัตร 
  1๔.1  นายประสิทธ์  ละอองเอก    ประธานกรรมการ 
  14.2  นายชัยวัฒน์  หนูน้ าค า    กรรมการ 
  1๔.3  นายอนันตกรณ์  จันทร์นพคุณ   กรรมการ   
  ๑๔.4  จ่าเอกธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์   กรรมการ 
  ๑๔.5  นายนันทวัฒน์  เนินกระโทก   กรรมการ 

1๔.6  นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล    กรรมการ 
  1๔.7  นายภัทธพงษ์  ปะทิทัง    กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้ำที่  จัดท าสูจิบัตรการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัน เวลา และประเภทการ
แข่งขัน มอบให้ฝ่ายต่างๆ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

15. คณะ... 
 



 

-๗- 
 

1๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอุปกรณ์กีาำ 
  1๕.1   นายอุดม   ทวีศรี     ประธานกรรมการ 

1๕.2  นายประสิทธิ์  ละอองเอก    กรรมการ 
  15.3  นายชัยวัฒน์  หนูน้ าค า    กรรมการ 
  1๕.4   นายธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร   กรรมการ 

15.5   นายนิรุตน์  จ าเนียรกูล    กรรมการ 
  15.6   นายเมธี  ดวงกระโทก    กรรมการ 
  15.7   นายกรีรินทร์  บ่อไทย    กรรมการ 
  1๕.8   จ่าเอกธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์   กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้ำที่ จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์กีฬาที่จะใช้ในการแข่งขันให้เพียงพอ  และงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยััดเตรียมกำรแสดงพิธีเปิดกำรแ่่ง่ันกีาำ 
  1๖.1   นายพิเชษฐ  จันศร ี    ประธานกรรมการ 
  16.2   นางธนกร  อุบลดิลกวงศ์    กรรมการ 
  16.3   นางสาวรุ่งทิพย์  จ าเนียรกูล   กรรมการ 
  1๖.4   นายอ านวย  จันทร์ศรี     กรรมการ 
  1๖.5   คณะครูโรงเรียนบ้านช่อผกา   กรรมการ 

๑๖.6   นายเสมอ  ครุภัณฑ์    กรรมการ 
  1๖.7   นายอุดม  ศรีโสภณ    กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้ำที่  จัดเตรียมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ฝึกซ้อมและจัดหาบุคลากรมาแสดงในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา 

1๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสิน่บวนพำเหรดและกองเชียร์ 
  1๗.1   นางบวร  เภสชัชะ    ประธานกรรมการ 
  1๗.2   นางสาวพรเพ็ญ  เพียขันทา   กรรมการ 
  17.3   นางศรสิริ  สุขแสวง    กรรมการ 
  1๗.4   นางนฤมล  อดุลย์ศักดิ์    กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้ำที่ จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ก าหนดเกณฑ์การประกวดกองเชียร์ และ
ตัดสินการประกวดกองเชียร์ 

1๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  1๘.1   นางก าไล  สิริภูบาล    ประธานกรรมการ 

๑๘.๒   นางสาวณีรนุช  คงสืบชาติ    กรรมการ 
  1๘.๓   นางสาวอลิสา  สุขกล่ า    กรรมการ 
  1๘.๔   นายชัชฤทธิ์  สนทนา    กรรมการ 
  18.5   นางบัวหลัน  ตาชูชาติ    กรรมการ 

18.6. นางสาว ... 
 



 

-8- 
 
 

  18.6   นางสาวสาคร  ทิพย์อักษร    กรรมการ 
18.7   นายภัทธพงษ์  ปะทิทัง    กรรมการ/เลขานุการ 

  มีหน้ำที่  สรุปรายงานผลการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาให้ผู้บริหารทราบ 
19. กรรมกำรตัดสินกีาำ กรีฑำ นักเรียน เยำวชน และประชำชน  

      19.1 กรรมกำรตัดสินฟุตบอล/ฟุตซอล 
     19.1.1 ระดับนักเรียน/ประถม 
   1)  นายชัยวัฒน์  ปิลวาสน ์  หัวหน้า 
   2)  นายเอกวัฒน์  พาดฤทธิ์  ผู้ช่วย 
   3)  นายชัยวัฒน์  หนูน้ าค า  ผู้ช่วย 
   4)  นายอนันตกรณ์  จันทร์นพคุณ ผู้ช่วย  

     19.1.2 ระดับมัธยม 
   ๑)  นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ  หัวหน้า 
   2)  นายอนันตกรณ์  จันทร์นพคุณ ผู้ช่วย 
   3)  จ่าเอกธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์ ผู้ช่วย 
   4)  นายธรรธราธิป  จันทรว์ิเชียร ผู้ช่วย 
   5)  นายนิพนธ์  หมั่นนึก  ผู้ช่วย 
   6)  นายคมสันต์  นรัฐกิจ  ผู้ช่วย  
          19.1.3 ระดับเยำวชน และประชำชน 
   ๑) คณะกรรมการตัดสินกีฬา (กลาง) 
  19.2 กรรมกำรตัดสินเซปักตะกร้อ 

   19.2.1 ระดับนักเรียน 
   1)  นายวิชัย  แพร่งสุวรรณ  หวัหน้า 
   2)  นายกุลยภัทร  สุขสบาย  ผู้ช่วย 
   3)  นายนันทวัฒน์  เนินกระโทก ผู้ช่วย 

   19.2.2  ระดับเยำวชน และประชำชน 
   1)  นายธนิก  สนโสม   หัวหน้า 
   2)  นายเสงี่ยม  จันทร์น้อย  ผู้ช่วย 
   3)  นายแพง  นาแก้ว   ผู้ช่วย 
  19.3 กรรมกำรตัดสินวอลเลย์บอล  

   19.3.1  ระดับนักเรียน/ประถม/มัธยม 
   1)   นายสมภาร  ผ่องราศรี  หัวหน้า 
   ๒)   คณะกรรมการตัดสินกีฬา (กลาง) 
   ๓)   นางสังวาลย์  นิลวรรณ์  ผู้ช่วย 
   ๔)   นายธรรมการ  พรประชาธรรม ผู้ช่วย 
   ๕)   นางสาวฝน  สารรัมย ์  ผู้ช่วย 
 

 
 

/๖) นางกมล... 
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   ๖)   นางกมลฉัตร  มณีศรี  ผู้ช่วย 
   ๗)   นางสาวอนุสรา  สุขกล่ า  ผู้ช่วย 

   19.3.2  ระดับเยำวชน และประชำชนชำย 
   1)   จ่าเอกธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์ หัวหน้า 
   ๒)   คณะกรรมการตัดสินกีฬา (กลาง) 

  3)   นายธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร ผู้ช่วย 
  4)   นายประเทือง จ าเนียรกูล  ผู้ช่วย 
  5)   นายศราวุธ โสมวงศ ์  ผู้ช่วย 

   6)   นายคมสันต์  นรัฐกิจ   ผู้ช่วย 
   7)   นายนิพนธ์  หมั่นนึก  ผู้ช่วย 

  8)   นายเมธี  ดวงกระโทก  ผู้ช่วย 
  9)   นายแพง  นาแก้ว   ผู้ช่วย 
  10)   นายชัชฤทธิ์  สนทนา  ผู้ช่วย 
  11)   นายกรีรินทร์  บ่อไทย  ผู้ช่วย 

   19.3.3  ระดับเยำวชน และประชำชนหญิง 
   1)   นายสุรศักดิ์  บุราณสุข  หัวหน้า 
   ๒)   คณะกรรมการตัดสินกีฬา (กลาง) 

  ๓)   นายประเทือง จ าเนียรกูล  ผู้ช่วย 
  ๔)   นายศราวุธ โสมวงศ ์  ผู้ช่วย 
  ๕)   นางสาววีนัส  ทองสลัด  ผู้ช่วย 
  ๖)   นางสาวโสรยา  เล็กประโคน ผู้ช่วย 
  ๗)   นางบัวหลัน  ตาชูชาติ  ผู้ช่วย 

   ๘)   นางอติกานต์  เผ่าทรงพล   ผู้ช่วย 
   ๙)   นางสาวสาคร  ทิพย์อักษร  ผู้ช่วย 

  ๑๐)   นางสายฝน  สารรัมย ์  ผู้ช่วย 
  1๑)   นางเตือนจิตต์  แสนกุรัง  ผู้ช่วย 
  1๒)   นางสาวจิรประภา  ทวศีร ี ผู้ช่วย 
  ๑๓) นางส าอาง   ศรีโสภณ  ผู้ช่วย 
 19.4 กรรมกำรตัดสินเทเบิลเทนนิส 

       1)  นายธรรมการ  พรประชาธรรม หัวหน้า 
       2)  นายวสันต์  โมห้างหว้า  ผู้ช่วย 
       3)  นางธนกร  อุบลดิลกวงศ์  ผู้ช่วย 
       4)  นางสาวอัญชลี  จันลา  ผู้ช่วย 
  19.5 กรรมกำรตัดสินเปตอง 
   19.5.1  ระดับนักเรียน 
   1)   นางสาวชัชฎาภรณ์  บัวโฮม หัวหน้า 
   2)   นางพจนีย์  สุขสบาย  ผู้ช่วย 
   3)   นางสาวยลลดา  พันธุ์ไธสง  ผู้ช่วย 
 

/๔) นางสาว... 
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   4)   นางสาวพรนภา  มิ่งค า  ผู้ช่วย 
   5)   นางสาวน้ าหนึ่ง  จันทวงศ ์  ผู้ช่วย     
 

   19.5.2  ระดับเยำวชน และประชำชน 
   1)   นายอุดม  ทวีศรี   หัวหน้า 

  ๒)   นายแพง  นาแก้ว   ผู้ช่วย 
   ๓)   นายคงยุทธ  นุวงค ์  ผู้ช่วย 
   4)   นายสนั่น  ฉิมงาม   ผู้ช่วย 
   5)   นายสมหมาย  อินทร์ส าราญ ผู้ช่วย 
 

  19.6 กรรมกำรตัดสินกรีฑำ     
   19.6.1  กรรมกำรรับ และส่งตัวนักกรีฑำ 
    1)   นางสมภาร  ผ่องราศรี  หัวหน้า 

   2)   นางนิภาพร  เผือกพันธ์  ผู้ช่วย 
    3)   นางสาวฐิติมา  นานอก  ผู้ช่วย 
    4)   นายนพวงศ์  ทวีวัฒน์  ผู้ช่วย 
    5)   นางสาวจิรัชยา  เจริญวงศ์  ผู้ช่วย 
    6)  นางสาวนรินทร์รัตน์  เย็นจิต ผู้ช่วย 

   19.6.2 กรรมกำรัับสลำก และติดเบอร์ 
    1)  นางจารุวรรณ  สาน้อยกูล  หัวหน้า 
    2)  นางสาวอัญชลี  จันลา  ผู้ช่วย 
    3)   นางสุรีฉาย  ลุนวงศ ์  ผู้ช่วย 
    4)   นางสาวสุพัตรา  อินทสุข  ผู้ช่วย 
    5)   นางสังวาลย์  นิลวรรณ ์  ผู้ช่วย 
    6)   นายอรุณ   ทรงแสงจันทร์  ผู้ช่วย 
    7)   นางบัวหลัน  ตาชูชาติ  ผู้ช่วย 
    8)   นางอติกานต์  เผ่าทรงพล  ผู้ช่วย 
    9)   นางสายฝน  สารรัมย ์  ผู้ช่วย 
    10)   นายศรีทัศน์  บุญเสน  ผู้ช่วย 
    ๑1)   นางวิลักษณ์  สุจิตร  ผู้ช่วย 

   ๑2)   นางสาวพรนภา  มิ่งค า  ผู้ช่วย 
   19.6.3 กรรมกำรปล่อยตัวนักกีาำ 
    1)   นายชัยวัฒน์  ปิลวาสน ์  หัวหน้า 
    2)   นายอนันตกรณ์  จันทร์นพคุณ ผู้ช่วย 

  3)   นายชัชฤทธิ์  สนทนา  ผู้ช่วย 
    4)   นายคงยุทธ  นุวงค์  ผู้ช่วย 
 
 
 
 

/๑๙.๖.๔ กรรมการ... 
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   19.6.4 กรรมกำรก ำกับลู่ 
   1)  นายวิชัย  แพร่งสุวรรณ  หัวหน้า 
   2)  นายปัญญา  ทศกระโทก  ผู้ช่วย 
   3)  นายธนิก  สนโสม   ผู้ช่วย 
   4)  นายนิพนธ์  หมั่นนึก  ผู้ช่วย 
   5)  นายคมสันต์  นรัฐกิจ  ผู้ช่วย  
   6)  นายเมธี  ดวงกระโทก  ผู้ช่วย 
   7)  นายคมสันต์  สุขหนองโปร่ง  ผู้ช่วย 

  8)   นายภัทรชัย  พ่ึงตน  ผู้ช่วย 
   9)   นายนิรุตน์  จ าเนียรกูล  ผู้ช่วย 
   10) นายหนูไกล  เงาะเศษ  ผู้ช่วย 
   11) นางสาวสุภมาส  ร่วมชาติ  ผู้ช่วย 
   12) นางสาวอลิสา  สุขกล่ า  ผู้ช่วย 
   19.6.5  กรรมกำรก ำกับเส้นชัย  
   1)   นางสาวอนุสรา  สุขกล่ า  หัวหน้า 
   2)   นางสาววรางคณา สุดตาชาติ ผู้ช่วย 
   3)   นางวรรณวิไล  แต้มศรี  ผู้ช่วย 
   4)   นางเพ็ญศรี  เกิดช่อ  ผู้ช่วย 
   5)   นางจริยา  ศีลปักษา  ผู้ช่วย 
   6)   นางสาวอาภัสรา  ฮุยประโคน ผู้ช่วย 
   7)   นางสาวจิรประภา  ทวีศรี  ผู้ช่วย 
   8)   นางสาววีนัส  ทองสลัด  ผู้ช่วย 

   19.6.6  กรรมกำรแั้งผลกำรแ่่ง่ัน และประชำสัมพันธ์   
   1)  นายสมชาย  ไชยศรีรัมย์  หัวหน้า 
   2)  นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ  ผู้ช่วย 
   ๓)  นายภัทธพงษ์  ปะทิทัง  ผู้ช่วย 
   ๔)  นางบัวหลัน  ตาชูชาต ิ  ผู้ช่วย 
   ๕)  นางสาวโสรยา  เล็กประโคน ผู้ช่วย  

   19.6.7  กรรมกำรฝ่ำยทะเบียน และบันทึกผลกำรแ่่ง่ัน  
   1)   นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ  หัวหน้า 
   ๒)   นางสาวรุ่งทิพย์  จ าเนียรกูล ผู้ช่วย 
   ๓)   นางอติกานต์  เผ่าทรงพล  ผู้ช่วย 
   ๔)   นางบัวหลัน  ตาชูชาต ิ  ผู้ช่วย 
   ๕)   นางสาวสาคร  ทิพย์อักษร  ผู้ช่วย 
   19.6.8  กรรมกำรมอบรำงวัล  
   1)   นางธนกร  อุบลดิลกวงษ์  หัวหน้า 
   2)   นางเพชร  สุดใจนาค  ผู้ช่วย 
   3)   นางอุไรรัตน์  วิบูรณ์ธนมาส ผู้ช่วย 
   4)   นางสาวณีรนุช  คงสืบชาติ  ผู้ช่วย 

/๕) นางสาว ... 
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   5)   นางสาวสุภมาส  ร่วมชาติ  ผู้ช่วย 
   6)   นายระพีพันธ์  พินิจพันธ์  ผู้ช่วย 
   4)   นางสาวอลิสา  สุขกล่ า  ผู้ช่วย 
   8)   นางอติกานต์  เผ่าทรงพล  ผู้ช่วย 
   9)  นางสาวจิรประภา  ทวีศร ี  ผู้ช่วย 
 

            19.7  กรรมกำรััดกำรแ่่ง่ันมินิมำรำธอน 
     19.7.1  กรรมกำรลงทะเบียน 

  1)   นายช านาญ  สุภาษิต  หัวหน้า 
  2)   นายอุดม ศรีโสภณ  ผู้ช่วย 
  3)   นายพัด  เกิดช่อ     ผู้ช่วย 
  4)   นายทองดี  ปะริโต     ผู้ช่วย 
  5)   นายอ านวย  จันทร์ศรี    ผู้ช่วย 
  6)   นายธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร  ผู้ช่วย 
  7)   นายชัยวัฒน์  หนูน้ าค า  ผู้ช่วย 

   19.7.2  กรรมกำรปล่อยตัว 
  1)   นายชัยวัฒน์  ปิลวาสน ์  หัวหน้า 
  2)   นายอนันตกรณ์  จันทร์นพคุณ ผู้ช่วย 

   19.7.3  กรรมกำรควบคุมกำรแ่่ง่ันตลอดเส้นทำง 
  1)   นายช านาญ  สุภาษิต  หัวหน้า 

2)   นายพัด  เกิดช่อ   ผู้ช่วย 
3)   นายนันทวัฒน์  เนินกระโทก ผู้ช่วย 
4)   นายนิพนธ์  หมั่นนึก  ผู้ช่วย 
๕)   นายมานพ  จันทร์นพคุณ  ผู้ช่วย 
๖)   นายสวัสดิ์  ชินรัมย์  ผู้ช่วย 
๗)   นายมงคล  จ าเนียรกูล     ผู้ช่วย 
๘)   นายสุระ  ภาชะโน  ผู้ช่วย 
๙)   นายคมสัน  สุขหนองโป่ง  ผู้ช่วย 
1๐) นายปรีชา  อยู่สินธุ์  ผู้ช่วย 
1๑) นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี  ผู้ช่วย 
1๒) นายสนั่น  ฉิมงาม   ผู้ช่วย 

   19.7.4  กรรมกำรก ำกับเส้นชัย 
  1)   จ่าเอก ธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์ หัวหน้า 
  2)   นายสุรศักดิ์  บุราณสุข  ผู้ช่วย 
  3)   นางสาววีนัส  ทองสลัด  ผู้ช่วย 
  3)   นางสาวอลิสา  สุขกล่ า    ผู้ช่วย 
  4)   นางสาวสุภมาส  ร่วมชาติ  ผู้ช่วย 
    
 

/๖ นางสาว ... 
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  5)   นางสาวณีรนุช  คงสืบชาติ  ผู้ช่วย 
  6)   นางสาวโสรยา  เล็กประโคน ผู้ช่วย 
  7)   นายชัชฤทธิ์  สนทนา  ผู้ช่วย 
  8)   นางสาวสาคร  ทิพย์อักษร  ผู้ช่วย 
  9)   นางส าอาง  ศรีโสภณ  ผู้ช่วย 
  ๑0) นายเมธี  ดวงกระโทก  ผู้ช่วย 
  ๑1) นายคมสันต์  นรัฐกิจ  ผู้ช่วย 
  ๑2)  นายภัทธพงษ์  ปะทิทัง  ผู้ช่วย 
  ๑3)  นางอติกานต์  เผ่าทรงพล  ผู้ช่วย 
  ๑4)  นางสายฝน  สารรัมย์  ผู้ช่วย 
  ๑5)  นางเตือนจิตต์  แสนกุรัง  ผู้ช่วย 
  ๑6)  นางสาวจิรประภา  ทวีศร ี ผู้ช่วย 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ บริสุทธิ์ 

ยุติธรรม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

            สั่ง  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
       
                                                                  (นายส ารวย   บ่อไทย) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/ก าหนด... 
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ก ำหนดกำร 
พิธีเปิดกำรแ่่ง่ันกีาำนักเรียน เยำวชน และประชำชนต้ำนยำเสพติด (ช่อผกำเกมส์) 

 ครั้งที่  ๒๑  ประั ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๖ 
  วันที่ ๒๓  พฤศักิำยน  256๕ 

ณ  สนำมกีาำโรงเรียนบ้ำนช่อผกำ  ต ำบลช่อผกำ  อ ำเภอช ำนิ  ัังหวัดบุรรีัมย์ 

******************************************* 

เวลา  07.00  น. -   เจ้าหน้าที ่ ผู้ควบคุมทีม นักกีฬา และผู้ร่วมขบวนพาเหรด  ต้ังขบวนพาเหรด  
      ณ บริเวณวัดโคกกระหาด หมู่ที ่5 บ้านโคกกระหาด ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ  
   จังหวัดบุรีรัมย์ 

เวลา  ๐๘.๒๐ น.      -   วงดุริยางค์น าขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวนไปที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านช่อผกา 
  เวลา  08.๓0 น. -   ประธานจัดการแข่งขัน  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และ

แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ กองอ านวยการ 
 เวลา 0๙.๐0 น.          -   ประธานในพิธี เดินทางมาถึงกองอ านวยการ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 

- ประธานจัดการแข่งขัน เชิญประธานในพิธีพักท่ีรับรอง 
- พิธีกร เชิญประธานเข้าประจ าแท่นรับค ากล่าวรายงาน 

 -   วงดุริยางค์  น าขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬา (ผ่านหน้าประธานท าพิธีเคารพประธาน)    
 -   ขบวนพาเหรดตั้งแถวหน้ากองอ านวยการตามล าดับ 

-   เมื่อขบวนพาเหรดตั้งแถวเรียบร้อยแล้ว พิธีกรประกาศ “ต่อไปนี้จะเป็นการเชิญ  ธงชาติ
ขึ้นสู่ยอดเสา (ขบวนพาเหรดหันหน้าไปทางเสาธง) (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ)  และ
สวดมนต์ไหว้พระ 

- เชิญธงสีขึ้นสู่ยอดเสา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา) 
- ประธานจัดการแข่งขัน  คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตั้ง

แถวหน้ากองอ านวยการ 
                               -   ประธานจัดการแข่งขัน  (นายองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  
      กล่าวรายงานต่อประธานพิธี 

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา 
- พิธีกรสั่งเคารพประธาน วงดุริยางคบ์รรเลงเพลงมหาฤกษ์  ต่อด้วยลั่นฆ้องชัย  ๑  ครั้ง 
- พิธีกรเชิญประธานในพิธี เข้าสู่ที่รับรอง 
- ประธานจัดการแข่งขัน  เดินน าแถวคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันออกจากสนาม   
- นักกีฬาผู้เชิญคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนาม  
- พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาผู้เชิญคบเพลิง  (เริ่มอ่านช่วงที่นักกีฬาผู้เชิญคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนาม) 

 
 

/พิธีกร.... 
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- พิธีกรเชิญนักกีฬาอาวุโสประจ าที่และเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ถือธงประจ าทีมทุกทีมตั้งแถวเป็น

รูปครึ่งวงกลมที่หน้าแท่นกล่าวค าปฏิญาณตน 
- พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส 
- นักกีฬาอาวุโสใช้มือขวาจับชายธงไว้ข้างหน้า แล้วน านักกีฬากล่าวค าปฏิญาณตน 
- พิธีกรเชิญนักกีฬาอาวุโสและเจ้าหน้าที่ผู้ถือธงประจ าทีมกลับเข้าประจ าที่ 
- วงดุริยางคบ์รรเลงเพลงน าขบวนพาเหรดเคลื่อนออกจากสนามเข้าสู่อัฒจรรย์ 
-  การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (ช่อผกา

เกมส์) ครั้งที่ ๒๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  -  ชุดการแสดง วิถีชีวิตชาวบ้านช่อผกา จากชุมชนโซนช่อผกา (หมู่ที ่3 ,5 , ๗) 
  -  ชุดการแสดงเต้นแอโรบิค จากนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อผกา 

   -    เสร็จพิธีเปิด 
 

 

                     **************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนผงั... 
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แผนผังกำรััด่บวนพำเหรดกีาำต ำบลช่อผกำ 
ตั้ง่บวนที่  วัดบ้ำนโคกกระหำด  หมู่ที่  5  บ้ำนโคกกระหำด  

   ในวันที่  23  พฤศัิกำยน  2566  เวลำ  07.00  น.   
 

1. เริ่มเคลื่อน  เวลำ  08.00 น. 
 

2. ล ำดับ่บวน  ดังนี้ 
 2.1   วงดุริยางค ์   2.5   โซนบุ-หนองเทา 
 2.2   ป้ายชื่อ  ช่อผกาเกมส์  2.6   โซนส าโรงโคกเพชร 
 2.3   ธงทิว    2.7   โซนช่อผกา 
 2.4   โซนหัวสะพาน 
   
3. แผนผัง่บวนพำเหรดหน้ำกองอ ำนวยกำร 
 
         โซนช่อผกา       โซนส าโรงโคกเพชร      ป้ายช่อผกาเกมส์        โซนบุ-หนองเทา      โซนหัวสะพาน 
 

                                                               วงดุริยางค์ 

                                                             ผู้กล่าวรายงาน 

 

 

              กองอ านวยการ                                            
 
 
      

 4. แผนผังกำรััดอัฒัรรย์                                   
   
         โซนช่อผกา        โซนส าโรงโคกเพชร      ป้ายช่อผกาเกมส์       โซนบุ-หนองเทา      โซนหัวสะพาน 
 

 
     สนามฟุตบอล 

     โรงเรียนบ้านช่อผกา 
 

 กองอ านวยการ                           
 
 

/การแข่งขัน...                  
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กำรแ่่ง่ันกีาำ นักเรียน  เยำวชน และประชำชนต ำบลช่อผกำต้ำนยำเสพติด 
 “ช่อผกำเกมส์ ครั้งที่  21” ประั ำปีงบประมำณ 2566 

  ระหว่ำงวันที่   21 – 25  พฤศัิกำยน  2565   
ณ  สนำมกีาำโรงเรียนบ้ำนช่อผกำ 

----------------------------------------------- 
 

 1. ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน  4  ทีม  ได้แก่ 
  1.1  โรงเรียนบ้านส าโรงโคกเพชร  (บ้านโคกเพชร หมูที่ 1, บ้านโคกส าโรง หมูที่ 2 และ                

บ้านหนอง   บัวหลวง หมูที่ 12) 
  1.2  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (บ้านหัวสะพาน หมูที่  4, บ้านหนองตาเปล่ง หมูที่  6,                

บ้านเทพอรุณ หมูที่ 11 และบ้านปราสาทเทพสถิต หมูที่ 13) 
  1.3  โรงเรียนบ้านช่อผกา (บ้านช่อผกา หมูที่ 5, บ้านโคกกระหาด 7 และบ้านหนองเสม็ดน้อย       

หมูที่ 3) 
  1.4  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา (บ้านบุ หมูที่ 9, บ้านหนองเทา หมูที่ 8 และบ้านโคกตาแก้ว หมูที่ 10) 

 2. นักกีาำที่เ่้ำร่วมกำรแ่่ง่ัน   ดังนี้ 
  2.1  นักเรียนระดับประถมศึกษา 
  2.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  2.3  ระดับเยาวชน และประชาชน 

  3. ประเภทกีาำที่ััดให้มีกำรแ่่ง่ัน 
  3.1   กรีฑา 
  3.2   กีฬา 

  4. ชนิดกีาำที่ััดให้มีกำรแ่่ง่ัน  ดังนี้ 
  4.1  ระดับประถมศึกษำชำย 

 1)  ฟุตบอล  4)  เซปักตะกร้อ 
 2)  ฟุตชอล  5)  เปตอง (ทีมละ 3 คน) 
 3)  วอลเลย์บอล  6)  เทเบิลเทนนิส (เดี่ยว) 

  4.2  ระดับประถมศึกษำหญิง 
 1)  วอลเลย์บอล  3)  เทเบิลเทนนิส (เดี่ยว) 
 2)  เซปักตะกร้อ  4)  เปตอง (ทีมละ 3 คน)  

  4.3  ระดับมัธยมตอนต้นชำย 
 1)  ฟุตบอล  4)  เซปักตะกร้อ 
 2)  ฟุตชอล  5)  เปตอง (ทีมละ 3 คน) 
 3)  วอลเลย์บอล  6)  เทเบิลเทนนิส (เดี่ยว) 

  4.4 ระดับมัธยมตอนต้นหญิง 
 1)  วอลเลย์บอล  3)  เทเบิลเทนนิส (เดี่ยว) 
 2)  เซปักตะกร้อ  4)  เปตอง (ทีมละ 3 คน)  

   4.5 ระดับเยำวชน และประชำชนชำย 
  1)  ฟุตบอล  3)  เซปักตะกร้อ 

 2)  วอลเลย์บอล  4)  เปตอง (ทีมละ 3 คน) 
 

/5.6 ระดับ... 
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4.6 ระดับเยำวชน และประชำชนหญิง 
  1)  ฟุตบอล  3)  เปตอง (ทีมละ 3 คน) 

 2)  วอลเลย์บอล   
5.  ชนิดกรีฑำที่ััดให้มีกำรแ่่ง่ันดังนี้ 

                 5.1  ประเภทมินิมำรำธอน  10  กิโลเมตร   
วันที่  25  พฤศัิกำยน  2566 

ปล่อยตัว   เวลา  07.00 น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
ถึงเส้นชัย    ประตูทางเข้าโรงเรียนบ้านช่อผกา 

 ล าดับ 
   ที ่

รายการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน 

ที่ 1 เหรียญทอง ที่ 2 เหรียญเงิน ที่ 3 เหรียญทองแดง 
  1 วิ่งมินิมาราธอน ประถมศึกษาชาย    
  2 วิ่งมินิมาราธอน ประถมศึกษาหญิง    
  3 วิ่งมินิมาราธอน มัธยมศึกษาชาย    
  4 วิ่งมินิมาราธอน มัธยมศึกษาหญิง    
  5 วิ่งมินิมาราธอน เยาวชน และประชาชนชาย    
  6 วิ่งมินิมาราธอน เยาวชน และประชาชนหญิง    

 

              5.2  ประเภทลู่ 
     วันที่  25  พฤศัิกำยน  2565  เริ่มแ่่ง่ัน  เวลำ  09.00  น.    

   

ล าดับ 
ที ่

รายการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน 

ที่ 1 เหรียญทอง ที่ 2  เหรียญเงิน ที่ 3  เหรียญทองแดง 
  1 วิ่ง 50 เมตร    อนุบาลชาย    
  2 วิ่ง 50 เมตร    อนุบาลหญิง    
  3 วิ่ง 80 เมตร    ประถมศึกษาชาย    
  4 วิ่ง 80 เมตร    ประถมศึกษาหญิง    
  5 วิ่ง 100 เมตร   ประถมศึกษาชาย    
  6 วิ่ง 100 เมตร   ประถมศึกษาหญิง    
  7 วิ่ง 100 เมตร   มัธยมศึกษาชาย    
  8 วิ่ง 100 เมตร   มัธยมศึกษาหญิง    
  9 วิ่ง 100 เมตร    เยาวชนชาย    
 10 วิ่ง 100 เมตร    เยาวชนหญงิ    
 11 วิ่ง 200 เมตร   ประถมศึกษาชาย    
 12 วิ่ง 200 เมตร   ประถมศึกษาหญิง    
 13 วิ่ง 200 เมตร   มัธยมศึกษาชาย    
 14 วิ่ง 200 เมตร   มัธยมศึกษาหญิง    
 15 วิ่ง 200 เมตร   เยาวชนชาย    
 16 วิ่ง 200 เมตร   เยาวชนหญิง    
 17 วิ่ง 400 เมตร   ประถมศึกษาชาย    

 

/18. วิ่ง ... 
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ล าดับ 
   ที ่

รายการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน 

ที่ 1 เหรียญทอง ที่ 2 เหรียญเงิน ที่ 3 เหรียญทองแดง 
 18 วิ่ง 400 เมตร   ประถมศึกษาหญิง    
 19 วิ่ง 400 เมตร   มัธยมศึกษาชาย    
 20 วิ่ง 400 เมตร   มัธยมศึกษาหญิง    
 21 วิ่ง 400 เมตร   เยาวชนชาย    
 22 วิ่ง 400 เมตร   เยาวชนหญิง    
 23 วิ่งผลัด  8 X 50  เมตร  ระดับอนุบาล     
 24 วิ่งผลัด  4 X 100  เมตร   ประถมชาย    
 25 วิ่งผลัด  4 X 100  เมตร   ประถมหญิง    
 26 วิ่งผลัด  4 X 100  เมตร   มัธยมชาย    
 27 วิ่งผลัด  4 X 100  เมตร   มัธยมหญิง    
 28 วิ่งผลัด  4 X 100 เมตร รายการพิเศษ (ชาย) 

(ทีมครู) ,(ทีม รพ.สต.+อสม.) ,(ทีมผู้น าท้องที่), 
(ทีม อบต.) 

   

 29 วิ่งผลัด  4 X 100 เมตร รายการพิเศษ (หญิง) 
(ทีมครู) ,(ทีม รพ.สต.+อสม.) ,(ทีมผู้น าท้องที่), 
(ทีม อบต.) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
           /ระเบียบ... 
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ระเบียบ่้อบังคับ 
กำรแ่่ง่ันกีาำ นักเรียน เยำวชนและประชำชน ต้ำนยำเสพติด 
 (ช่อผกำเกมส์) ครั้งที่  21” ประั ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 

****************************************** 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ด าเนินการจัดการกีฬา นักเรียน 

เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด “ช่อผกาเกมส์” ครั้งที่ 21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือส่งเสริม       
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรักการออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬาอันจะน าไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุข         
และสิ่งเสพติด 

 เพ่ือให้การแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด (ช่อผกาเกมส์) ครั้งที่ 21    
ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึงเห็นควรให้มีการ        
วางระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน  ไว้ดังนี้ 
 1. ก ำหนดกำรแ่่ง่ันกีาำ กรีฑำ นักเรียน เยำวชนและประชำชน (ช่อผกำเกมส์) ครั้งที่ 21 
ประั ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ก ำหนดให้มีกำรแ่่ง่ันในระหว่ำงวันที่ 21–25 พฤศัิกำยน  2565 

 2. คุณสมบัติ่องผู้มีสิทธิ์เ่้ำร่วมกำรแ่่ง่ัน 
  2.1   กีฬานักเรียน 
   -   ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในเขตต าบลช่อผกา 
   -   มีชื่อในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนในโซนนั้น  ๆ 
   -   มีรายชื่อในใบส่งรายชื่อนักกีฬาในนัดนั้น ๆ ด้วย 
  2.2   กีฬาเยาวชน 
   -  เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลช่อผกา 

-  มีรายชื่อในทะเบียนบ้านของหมู่บ้านตามการจัดแบ่งทีมการแข่งขันทีมนั้น ๆ เว้นแต่
บุคคลที่มีครอบครัว หรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านอ่ืนโดยเปิดเผยในเขตต าบลช่อผกา สามารถลงท าการแข่งขัน ตามการ
จัดแบ่งทีมการแข่งขันตามที่มีทะเบียนบ้านอยู่ หรือตามที่ตนอาศัยอยู่ก็ได้ แต่ต้องลงท าการแข่งขันตามการจัดแบ่งทีม
การแข่งขนัทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น 
   -  กรณีเป็นทหารกองเกิน ต้องมีภูมิล าเนาในหมู่บ้านตามการจัดแบ่งทีมการแข่งขัน  
   -  เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามการจัดแบ่งทีมการแข่งขัน    
   -  มีรายชื่อในใบส่งรายชื่อนักกีฬาในนัดนั้น ๆ ด้วย 

 3. ั ำนวนนักกีาำที่ร่วมกำรแ่่ง่ัน 
 การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันให้เป็นไปตามกฎบัญญัติของกีฬาและให้ส่งรายชื่อของนักกีฬาตาม

หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  3.1   ฟุตบอล   ส่งรายชื่อได้ทีมละไม่เกิน 18 คน 
  3.2   วอลเลย์บอล ส่งรายชื่อได้ทีมละไม่เกิน 12 คน 
  3.3   เซปักตะกร้อ ส่งรายชื่อได้ทีมละไม่เกิน 4 คน 
  3.4   ฟุตชอล  ส่งรายชื่อได้ทีมละไม่เกิน 8 คน 
  3.5   เปตอง  ส่งรายชื่อได้ทีมละไม่เกิน 4 คน 
  3.6   เทเบิลเทนนิส ส่งรายชื่อได้ทีมละไม่เกิน 1 คน  

3.7   กรีฑา  ส่งรายชื่อจ านวนตามรายการแต่ละชนิดและประเภทของรายการนั้น 
3.8   วิ่งระยะไกล ทุกรุ่น ทุกประเภท ส่งเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อยทีมละ  4  คน  

/4. การด าเนิน... 
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  4. กำรด ำเนินกำรแ่่ง่ัน 
  4.1 ทุกทีมจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาแต่ละชนิดของกีฬานั้น ๆ ก่อนท าการแข่งขันทุกครั้ง 
  4.2 หากทีมใดท าการแข่งขันไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ในตารางการแข่งขัน หรือไม่ทันตามเวลาที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประกาศแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิน 15 นาที  โดยไม่มีเหตุอันควร  
ทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ให้แพ้ในนัดนั้นๆ  และผู้ควบคุมทีม  หรือหัวหน้าทีมจะต้องเสียค่าปรับ เป็นเงิน  2,000 บาท     
ต่อนัด (เฉพาะกีฬา ไมร่วมกรีฑา)   

ในการตัดสิทธิ์ให้ทีมใดแพ้นั้น  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคนิค   
  4.3 การแข่งขันกีฬาทุกชนิด ผู้ที่จะลงท าการแข่งขันต้องใส่ชุดกีฬาเท่านั้น ห้ามใส่กางเกงขาสั้น  ลาย
ดอกไม้ (ชุดนุ่งเล่น) ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด ถ้ามีการประท้วงให้ปรับแพ้ทันท ี

 5. ระเบียบ่้อบังคับ่องกีาำแต่ละชนิดมีดังต่อไปนี้ 
  5.1 ฟุตบอล  
   -  นักเรียนระดับประถมศึกษา แข่งขันครึ่งละ 30 นาที พัก 10 นาที 
   -  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แข่งขันครึ่งละ 35 นาที พัก 10 นาที 
   -  เยาวชน และประชาชน แข่งขันครึ่งละ 40 นาที พัก 10 นาท ี

-  นักเรียนระดับประถมศึกษา เยาวชนและประชาชน แข่งขันระบบแบ่งสาย ผู้ชนะได้   
   ชิงชนะเลิศ 

   -  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันชิงชนะเลิศได้ทันที 
   -  การเปลี่ยนผู้เล่นส ารองในแต่ละเกม แต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวได้ 3 ครั้ง  
                                  โดยแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนผู้เล่นส ารองได้ 5 คน 

-  หากนักกีฬาทีมใดได้รับใบเหลือง  ผู้ควบคมุทีมหรือ จนท.ทีม ต้องเสียค่าปรับ  
   50 บาท/ครั้ง  
-  หากนักกีฬาทีมใดได้รับใบแดง  ผู้ควบคุมทีมหรือ จนท. ทีมต้องเสียค่าปรับ    
   100 บาท/ครั้ง 
-  หากนักกีฬาที่ได้รับใบเหลืองสะสม  2  ใบหรือใบแดง ต้องถูกห้ามลงแข่งขันนัด  
   ต่อไป  1 นัด 
-  การแข่งขันในทุกรอบ เมื่อท าการแข่งขันครบเวลาแล้วหากเสมอกันให้ตัดสินโดย  
   ใช้กติกาการยิงประตูที่จุดโทษ เพ่ือหาผู้ชนะ 
-  กติกาอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้นให้ใช้กติกาของสมาคมฟุตบอล 
   สมัครเล่นแห่งประเทศไทย 

  5.2   วอลเลย์บอล 
   -   วอลเลย์บอลทั้งชายและหญิง แข่งขันหาผู้ชนะ 2 ใน 3 เซ็ท 
   -   กติกาต่างๆ ให้ใช้กติกาของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
  5.3   เซปักตะกร้อ 
   -   แข่งขันหาผู้ชนะ 2 ใน 3 เช็ท 
   -   กติกาต่างๆ ให้ใช้กติกาของสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
  5.4   ฟุตชอล 
   -   ระดับประถมศึกษา แข่งขันครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที 
   -   ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที  
   -   เมื่อท าการแข่งขันครบเวลาแล้ว หากเสมอกันให้ยิงประตูท่ีจุดโทษ เพ่ือหาผู้ชนะ  

/5.5 เปตอง... 
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  5.5   เปตอง 
   -   แข่งขันหาผู้ชนะ  2 ใน 3 เกม แต่ละเกมใช้ 11 แต้ม 
   -   กติกาต่างๆ ให้ใช้กติกาของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย  
  5.6   เทเบิลเทนนิส 
   -   แข่งขันหาผู้ชนะ 2 ใน 3 เกม 
   -   กติกาต่างๆ ให้ใช้กติกาของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

5.7   กรีฑำ 
   -   นักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งชายและหญิง  (ไม่จ ากัดส่วนสูง) 
   -   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งชายและหญิง ไม่จ ากัดอายุและส่วนสูง 

 6. กำรประท้วง 
   -   ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาชนิดนั้น ๆ เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นประท้วงต่อคณะกรรมการโดยการท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
   -   การยื่นประท้วง จะท าการประท้วงได้กรณีนักกีฬา ทีม โค้ช หรือผู้ควบคุมทีมกระท าการ
ผิดระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติดช่อผกาเกมส์ ครั้งที่ 21 
ประจ าปีงบประมาณ  2566  เท่านั้น 
   -   การยื่นประท้วง ให้ยื่นประท้วงภายใน 30 นาที หลังจบการแข่งขันนัดนั้นๆ พร้อมเงิน
ประกัน 300 บาท ต่อการประท้วง 1 ครั้ง ถ้าหากประท้วงเป็นผล คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ ถ้าหากการ
ประท้วงไม่เป็นผล คณะกรรมการจะยึดเงินประท้วงเข้าส่วนกลาง 

 7. กำรวินิัฉัยพิัำรณำกำรประท้วง 
   -   ค าวินิจฉัยการประท้วงของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและไม่มีการประท้วงในเรื่อง
เดิมอีก 

      8. เกณฑ์กำรให้คะแนน่บวนพำเหรด และกองเชียร์ 
1. หลักเกณฑ์กำรประกวด่บวนพำเหรด 

       - ความพร้อมเพรียง (ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ กติกา การให้ความร่วมมือ)                     
จ านวน ๓0 คะแนน 
       - แต่งการเหมาะสมความสวยงาม (ดูจาก การแต่งกาย  การจัดแถว  ภาพรวมของขบวน)  
จ านวน 20 คะแนน               

     -  องค์ประกอบของริ้วขบวน (ดูจากการจัดอันดับความส าคัญของริ้วขบวนได้เหมาะสม สอดคล้อง 
ต่อเนื่อง ต้องมผีู้เข้าร่วมขบวนเดินพาเหรด ไม่ต่ ากว่า 100 คน)  จ านวน ๓0 คะแนน     
         - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประหยัดพอเพียง (ดูจากแนวคิดและอุปกรณ์ท่ีใช้สอดแทรกความคิด 
คติสอนใจ)  จ านวน 10 คะแนน  
       - มีการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ประเพณีไทย (การแต่งกายตามประเพณีไทย 
- ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและรณรงค์ใช้ของไทย  เช่น  เสื้อผ้า อุปกรณ์การตกแต่งรูปขบวน) จ านวน 10 คะแนน  
   
 
 
 
 

/อุปกรณ์... 
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2. หลักเกณฑ์กำรประกวดกองเชียร์ 
       - การแต่งกายของกองเชียร์ (การแต่งกาย สวยงาม สร้างสรรค์ สุภาพ เป็นระเบียบ เหมาะสม)   
จ านวน ๒๕ คะแนน 
       - ความแข็งแรง ความพร้อมเพรียง ของการเต้น (ลีลา ท่าทาง การเชียร์ สอดคล้องกับจังหวะเพลง
ประกอบเชียร์) จ านวน ๒๕ คะแนน 
      - อัฒจันทร์ Stand Cheer (จัดแต่งสวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) จ านวน 20 คะแนน 

    - ความต่อเนื่องของการเชียร์ (ความต่อเนื่องของการเชียร์ ตั้งแต่เริ่ม จนจบ) จ านวน ๑๕ คะแนน   
     - อุปกรณ์ประกอบการเชียร์ (ประหยัด คุ้มค่า) จ านวน 15 คะแนน    

          3. กำรรวมคะแนน ่บวนพำเหรด และกองเชียร์      
     - ให้เอาคะแนนจากคณะกรรมการกลางมารวมกัน     
     - น าคะแนนจากทั้ง 2 ข้อมารวมกัน ทีมไหนได้คะแนนเยอะ เป็นผู้ชนะ 

……………………………………………………….. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผลการ... 
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ผลกำรัับสลำกแบ่งสำย 
ฟุตบอล แ่่ง่ันแบบไ่ว้สำย 

1.  ประชำชนชำย 
1  โซนบุหนองเทา    แพ้ 
       
2. โซนส าโรงโคกเพชร    ชนะ 
 
3. โซนช่อผกา     ชนะ 
       
4.  โซนหัวสะพาน    แพ้ 

 
2.  ประชำชนหญิง 

1. โซนบุหนองเทา    แพ้     
 

2. โซนส าโรงโคกเพชร    ชนะ 
 
3. โซนช่อผกา     ชนะ 
       
4. โซนหัวสะพาน    แพ้ 

 
3.  นักเรียนประถมศึกษำชำย 

1. โซนช่อผกา     แพ้     
 
2. โซนหัวสะพาน    ชนะ 
 
3. โซนบุหนองเทา    ชนะ 
 
4. โซนส าโรงโคกเพชร    แพ้ 

 
4.  นักเรียนมัธยมชำย 

1. โรงเรียนบ้านช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 

 
 
 
 

/วอลเลย์... 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชนะเลิศ 
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วอลเลย์บอล  แ่่ง่ันแบบไ่ว้สำย 

1.  ประชำชนชำย 
 
1. โซนช่อผกา       แพ้ 
 
2. โซนบุหนองเทา    ชนะ 
 
3. โซนส าโรงโคกเพชร     ชนะ 
 
4.  โซนหัวสะพาน    แพ้ 
 

2.  ประชำชนหญิง 
 
1. โซนส าโรงโคกเพชร    แพ้     
 
2. โซนช่อผกา     ชนะ 
 
3. โซนบุหนองเทา    ชนะ 
 
4. โซนหัวสะพาน      แพ้ 
 

3.  นักเรียนประถมศึกษำชำย 
 
1 โซนช่อผกา     แพ้     
 
2. โซนหัวสะพาน    ชนะ 
 
3. โซนบุหนองเทา    ชนะ 
 
4. โซนส าโรงโคกเพชร    แพ้ 
 
 

 

 

 

/4. นักเรียน... 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 
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4.  นักเรียนประถมศึกษำหญิง 
 
1. โซนบุหนองเทา    แพ้     
 
2. โซนส าโรงโคกเพชร    ชนะ 
 
3. โซนหัวสะพาน    ชนะ 
 
4. โซนช่อผกา     แพ้                                         
 

5.  นักเรียนมัธยมศึกษำชำย 
1. โรงเรียนบ้านช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 
 

6.  นักเรียนมัธยมศึกษำหญิง 
1. โรงเรียนบ้านช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 
 
ตะกร้อ  แ่่ง่ันแบบไ่ว้สำย 

1.  ประชำชนชำย 
 
1. โซนบุหนองเทา    แพ้ 
 
2. โซนหัวสะพาน    ชนะ 
 
3. โซนส าโรงโคกเพชร    ชนะ 
 
4. โซนช่อผกา     แพ้ 
 
 

 

 

 

/2. นักเรียน... 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 
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2.  นักเรียนประถมศึกษำชำย 
 
1. โซนหัวสะพาน    แพ้     
 
2. โซนบุหนองเทา    ชนะ 
 
3.  โซนช่อผกา     ชนะ 
 
4.  โซนส าโรงโคกเพชร    แพ้ 
 

 
3.  นักเรียนประถมศึกษำหญิง 

 
1. โซนส าโรงโคกเพชร    แพ้     
 
2. โซนหัวสะพาน      ชนะ 
 
3. โซนบุหนองเทา    ชนะ 
 
4. โซนช่อผกา       แพ้ 
 

4.  นักเรียนมัธยมศึกษำชำย 
1. โรงเรียนบ้านช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 

 
5.  นักเรียนมัธยมศึกษำหญิง 

3. โรงเรียนบ้านช่อผกา 
 
4. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 
 

 
 
. 
 
 

 

/เปตอง... 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 
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เปตอง   แ่่ง่ันแบบแพ้ตกรอบ 

1.  ประชำชนชำย 
1. โซนส าโรงโคกเพชร      
       
2. โซนหัวสะพาน     
 
3. โซนบุหนองเทา    
 
4. โซนช่อผกา      

 
2.  ประชำชนหญิง 

1. โซนส าโรงโคกเพชร      
       
2. โซนหัวสะพาน    
 
3. โซนบุหนองเทา    
 
4. โซนช่อผกา    

 
3.  นักเรียนประถมศึกษำชำย 

1. โซนส าโรงโคกเพชร     
       
2. โซนบุหนองเทา    
 
3. โซนหัวสะพาน      
 
4.  โซนช่อผกา    

 
4.  นักเรียนประถมศึกษำหญิง 

1. โซนบุหนองเทา    
       
2. โซนหัวสะพาน     
 
3. โซนช่อผกา       
 
4. โซนส าโรงโคกเพชร   

 
 

/5. นักเรียน... 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 
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5.  นักเรียนมัธยมศึกษำชำย 
1. โรงเรียนบ้านช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 

 
6.  นักเรียนมัธยมศึกษำหญิง 

1. โรงเรียนบ้านช่อผกา 
 
2. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 
 
ปิงปอง   แ่่ง่ันแบบแพ้ตกรอบ 

1.  นักเรียนประถมศึกษำชำย 
1. โซนบุหนองเทา      
       
2. โซนส าโรงโคกเพชร    
 
3. โซนช่อผกา       
 
4. โซนหัวสะพาน    

 
2.  นักเรียนประถมศึกษำหญิง 

1. โซนส าโรงโคกเพชร    
       
2. โซนบุหนองเทา  
 
3. โซนหัวสะพาน      
 
4. โซนช่อผกา   

 
3.  นักเรียนมัธยมชำย  

1. โรงเรียนบ้านช่อผกา     
 
2. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน    
 

4.  นักเรียนมัธยมหญิง 
1. โรงเรียนบ้านช่อผกา   
     
2. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 

 
/ฟุตซอล... 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 
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ฟุตซอล   แ่่ง่ันแบบแพ้ตกรอบ 

1.  นักเรียนประถมศึกษำชำย 
1. โซนบุหนองเทา   
       
2. โซนส าโรงโคกเพชร    
 
3. โซนหัวสะพาน      
 
4. โซนช่อผกา 

 
2.   นักเรียนมัธยมชำย  

1. โรงเรียนบ้านช่อผกา     
 
2. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ตาราง... 
 

ชิงชนะเลิศ 

ชิงชนะเลิศ 



 

-31- 
 

ตำรำงกำรแ่่ง่ันกีาำ นักเรียนเยำชนและประชำชน (ช่อผกำเกมส์) ครั้งที่ 21   
ประั ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

*************************************** 
วันที่  21  พฤศัิกำยน  2565  (นอกรอบ) 

ฟุตบอล   สนำมโรงเรียนบ้ำนช่อผกำ 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท           ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน        กรรมกำร ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 08.00 น. ประถมชาย ช่อผกา – หัวสะพาน   
  2 09.00 น. ประถมชาย บุหนองเทา - ส าโรงโคกเพชร   
  3 10.30 น. ประชาชนชาย บุหนองเทา - ส าโรงโคกเพชร   
  4 12.00 น. ประชาชนชาย ช่อผกา – หัวสะพาน   
  5 13.30 น. ประชาชนหญิง บุหนองเทา - ส าโรงโคกเพชร   
  6 15.00 น. ประชาชนหญิง ช่อผกา - หัวสะพาน   

วอลเลย์บอล   สนำมโรงเรียนบ้ำนช่อผกำ 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท          ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน      กรรมกำร ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.00 น. ประถมหญิง บุหนองเทา - ส าโรงโคกเพชร   
  2 10.00 น. ประถมหญิง หัวสะพาน -ช่อผกา   
  3 11.00 น. ประถมชาย ช่อผกา – หัวสะพาน   
  4 13.00 น. ประถมชาย บุหนองเทา - ส าโรงโคกเพชร   
  5 14.00 น. ประชาชนชาย ช่อผกา – บุหนองเทา   
  6 15.00 น. ประชาชนชาย ส าโรงโคกเพชร - หัวสะพาน    

ตะกร้อนักเรียน   สนำมโรงเรียนบ้ำนช่อผกำ 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท          ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน       กรรมกำร ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 11.00 น. ประถมหญิง ส าโรงโคกเพชร - หัวสะพาน   
  2 12.00 น. ประถมหญิง บุหนองเทา - ช่อผกา   
  3 13.00 น. ประถมหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 1 - ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  4  14.00 น. ประถมหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 2 - ผู้แพ้คู่ที่ 1   
  5 15.00 น. ประถมชาย หัวสะพาน - บุหนองเทา   
  6 16.00 น. ประถมชาย ช่อผกา - ส าโรงโคกเพชร   

ปิงปองนักเรียน   สนำมโรงเรียนบ้ำนช่อผกำ 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท         ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน         กรรมกำร ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.30 น. ประถมชาย บุหนองเทา - ส าโรงโคกเพชร   
  2 10.00 น. ประถมชาย ช่อผกา - หัวสะพาน   
  3 10.30 น. ประถมหญิง ส าโรงโคกเพชร - บุหนองเทา   
  4 11.00 น. ประถมหญิง หัวสะพาน - ช่อผกา   

 
/เปตอง... 
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เปตองนักเรียนมัธยม สนำมโรงเรียนบ้ำนบุ-หนองเทำ 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท     ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน      กรรมกำร ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.30 น. ชิงชนะเลิศมัธยมชาย ช่อผกา - หัวสะพาน   
  2 10.00 น. ชิงชนะเลิศมัธยมหญิง ช่อผกา - หัวสะพาน   

 
 

วันที่  ๒๒  พฤศัิกำยน  256๕  (นอกรอบ) 
 

ฟุตซอล นักเรียน  สนำมโรงเรียนบ้ำนช่อผกำ 
คู่ที ่    เวลำ    ประเภท        ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน        กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.00 น. ประถมศึกษาชาย บุหนองเทา - ส าโรงโคกเพชร   
  2 10.00 น. ประถมศึกษาชาย หัวสะพาน - ช่อผกา   
  3 11.00 น. มัธยมศึกษาชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ช่อผกา – หัวสะพาน   

  4 13.00 น. ประถมชาย 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

/ตาราง... 



 

-33- 
 

ตำรำงกำรแ่่ง่ันกีาำ นักเรียนเยำชนและประชำชน (ช่อผกำเกมส์) ครั้งที่ 2๑   
ประั ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๖ 

วันที่  ๒๓  พฤศัิกำยน  256๕  
ฟุตบอล   
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท          ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน    กรรมกำร ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.30 น. ชิงชนะเลิศ มัธยมชาย ช่อผกา - หัวสะพาน   
  2 10.50 น. ประชาชนชาย ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   

  3 13.00 น. ประถมชาย ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  4 14.30 น. ประถมชาย ผู้ชนะคู่ที่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   

 
วอลเลย์บอล 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท         ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน     กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.30 น. ชิงชนะเลิศ 

มัธยมศึกษาหญิง 
ช่อผกา - หัวสะพาน  
 

  

  2 10.30 น. ชิงชนะเลิศ 
มัธยมศึกษาชาย 

ช่อผกา - หัวสะพาน  
 

  

  3 13.00 น. ประถมศึกษาหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้แพ้คู่ที ่2   
  4 14.00 น. ประถมศึกษาหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
  5 13.00 น. ประชาชนหญิง ส าโรงโคกเพชร - ช่อผกา   
  6 14.00 น. ประชาชนหญิง บุหนองเทา - หัวสะพาน   

 
ตะกร้อ 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท           ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน     กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.30 น. ชิงชนะเลิศ 

ประถมหญิง 
ผู้ชนะคู่ที่ 1 - ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  2 10.30 น. ประถมศึกษาชาย ผู้ชนะคู่ที่ 1 - ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  3 13.00 น. ประชาชนชาย บุหนองเทา - หัวสะพาน   
  4 14.00 น. ประชาชนชาย ส าโรงโคกเพชร - ช่อผกา   

 
เปตอง 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท         ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน     กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.30 น. ประชาชนหญิง ส าโรงโคกเพชร - หัวสะพาน   
  2 10.30 น. ประชาชนหญิง บุหนองเทา - ช่อผกา   
  3 13.00 น. ประชาชนชาย ส าโรงโคกเพชร - หัวสะพาน   
  4 14.00 น. ประชาชนชาย บุหนองเทา - ช่อผกา   

 
/ปิงปอง... 
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ปิงปอง นักเรียน 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท         ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน       กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 10.30 น. ชิงชนะเลิศ 

ประถมศึกษาชาย 
ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2 
 

  

  2 11.30 น. ชิงชนะเลิศ 
ประถมศึกษาหญิง 

ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2 
 

  

  3 13.00 น. ชิงชนะเลิศ 
มัธยมศึกษาชาย 

ช่อผกา - หัวสะพาน 
 

  

  4 14.00 น. ชิงชนะเลิศ 
มัธยมศึกษาหญิง 

ช่อผกา - หัวสะพาน 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ตาราง... 
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ตำรำงกำรแ่่ง่ันกีาำ นักเรียนเยำชนและประชำชน (ช่อผกำเกมส์) ครั้งที่ 2๑   
 ประั ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๖  

วันที่  ๒๔  พฤศัิกำยน  256๕  
ฟุตบอล 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท         ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน       กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.00 น. ประชาชนหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  2 10.30 น. ประชาชนหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
  3 13.00 น. ประถมศึกษาชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  4 14.30 น. ประชาชนชาย ผู้ชนะคู่ที่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
 
วอลเลย์บอล 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท         ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน       กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.00 น. ประชาชนชาย ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  2 10.00 น. ประชาชนชาย ผู้ชนะคู่ที่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
  3 11.00 น. ประถมชาย ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  4 13.00 น. ชิงชนะเลิศ 

ประถมหญิง 
ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  5 14.00 น. ประชาชนหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้แพ้คู่ที ่2   
  6 15.00 น. ประชาชนหญิง ผู้ชนะคู่ที่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
  7 16.00 น. ประถมชาย ผู้ชนะคู่ที่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   

 
เปตอง นักเรียน 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท         ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน        กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.00 น. ประถมศึกษาชาย ส าโรงโคกเพชร – บุหนองเทา   
  2 10.00 น. ประถมศึกษาชาย หัวสะพาน - ช่อผกา   
  3 11.00 น. ประถมศึกษาหญิง บุหนองเทา – หัวสะพาน   
  4 12.00 น. ประถมศึกษาหญิง ช่อผกา - ส าโรงโคกเพชร   

 
 
 
 

 

 

 

/ตะกร้อ... 
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ตะกร้อ 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท         ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน       กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 09.00 น มัธยมศึกษาหญิง 

คู่ชิงชนะเลิศ 
ช่อผกา – หัวสะพาน 
 

  

  2 10.00 น. มัธยมศึกษาชาย 
คู่ชิงชนะเลิศ 

ช่อผกา – หัวสะพาน 
 

  

  3 11.00 น. ประถมศึกษาชาย ผู้ชนะคู่ที่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   
  4 13.00 น. ประชาชนชาย ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2   
  5 14.00 น. ประชาชนชาย ผู้ชนะคู่ที่ 2 – ผู้แพ้คู่ที่ 1   

 
ปิงปอง นักเรียน 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท        ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน       กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 13.00 น. ประถมศึกษาชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2 
 

  

  2 14.30 น. ประถมศึกษาหญิง 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ตาราง... 
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ตำรำงกำรแ่่ง่ันกีาำ นักเรียนเยำชนและประชำชน (ช่อผกำเกมส์) ครั้งที่ 21   
ประั ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 
วันที่  25  พฤศัิกำยน  2565   

 
ฟุตบอล 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท         ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน      กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 11.00 น. ประชาชนหญิง 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  2 
 

13.00 น. คู่พิเศษ (ชาย)  (ปกครอง + ท้องถิ่น +รพ.สต.) 
- คร ู

  

  3 
 

14.30 น. ประชาชนชาย 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

 
วอลเลย์บอล 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท         ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 11.00 น. ประชาชนชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  2 13.00 น. ประชาชนหญิง 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  3 
 

14.00 น. ประถมศึกษาชาย 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

 
ตะกร้อ 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท           ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 11.00 น. ประถมศึกษาชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  2 13.00 น. ประชาชนชาย 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

 
 

 

 

 

เปตอง... 
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เปตอง นักเรียน 
 คู่ที ่    เวลำ    ประเภท        ทีมที่เ่้ำแ่่ง่ัน        กรรมกำร  ผลกำรแ่่ง่ัน 
  1 11.00 น. ประชาชนชาย 

ชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  2 13.00 น. ประถมศึกษาชาย 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  3 
 

11.00 น. ประถมศึกษาหญิง 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

  4 13.00 น. ประชาชนหญิง 
ชิงชนะเลิศ 

ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ก าหนด...
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ก ำหนดกำรพิธีปิด 
กำรแ่่ง่ันกีาำ นักเรียน เยำวชนและประชำชนต้ำนยำเสพติด (ช่อผกำเกมส์) ครั้งที่ 2๑                 

ประั ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 256๖ 
วันที่  ๒๕  พฤศัิกำยน  256๕   

ณ  สนำมกีาำโรงเรียนบ้ำนช่อผกำ  ต ำบลช่อผกำ  อ ำเภอช ำนิ  ัังหวัดบุรีรัมย์ 
********************************** 

 
เวลำ   16.00 น.  นักกีฬาทุกโซนพร้อมกันที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านช่อผกา 
  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช่อผกา 

     เข้าสู่ที่รับรอง 
  พิธีกรเชิญประธานในพิธี เข้าประจ าต าแหน่งรับค ากล่าวรายงาน สรุปผลการแข่งขัน 
  ประธานคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวสรุปผลการแข่งขัน   

     พร้อมเชิญประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติมอบรางวัลต่างๆ ให้กับนักกีฬา  
     ทุกประเภท 

  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดการแข่งขัน 
  พิธีกรสั่งทั้งหมดแถวตรง (เปิดเพลงชาติ) เชิญธงชาติลงจากยอดเสา แล้วต่อ 

     ด้วย (เปิดเพลงกราวกีฬา) เชิญธงกีฬาลงจากยอดเสา 
  ประธานในพิธีมอบธงกีฬาให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป 
  พิธีกรสั่งขบวนนักกีฬา กองเชียร์และคณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเข้า  

     แถวเป็นวงกลม ไขว้มือจับมือกันร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม (เปิดเพลง  
     สามัคคีชุมนุม) 

  ทุกคนในสนามยืนตรงเพื่อร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (เปิดเพลง 
      สรรเสริญพระบารมี) 
  เสร็จพิธี (นักกีฬาแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ) 

 
หมำยเหตุ   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

*************************************************************** 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน่บวนพำเหรด และกองเชียร์ 

1. หลักเกณฑ์กำรประกวด่บวนพำเหรด 

กำรแ่่ง่ันกีาำ นักเรียน เยำวชนและประชำชน ต้ำนยำเสพติด 
 (ช่อผกำเกมส์) ครั้งที่  21” ประั ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 

 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

1. ความพร้อมเพรียง  - ตรงต่อเวลา  เคารพกฎระเบียบ 
กติกา  การให้ความร่วมมือ 

 

30 
 

2. แต่งการเหมาะสมความสวยงาม   - ดูจาก การแต่งกาย  การจัดแถว  
ภาพรวมของขบวน 

 

20 
 

3. องค์ประกอบของริ้วขบวน - ดูจากการจัดอันดับความส าคัญ
ของริ้วขบวนได้เหมาะสม 
สอดคล้อง ต่อเนื่องต้องมี 

- ผู้เข้าร่วมขบวนเดินพาเหรด  

ไม่ต่ ากว่า 100 คน 

 

30 

 

 

4. 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ประหยัดพอเพียง 

- ดูจากแนวคิดและอุปกรณ์ท่ีใช้ 

-  สอดแทรกความคิด คติสอนใจ   

 

10 
 

5. มีการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
และอนุรักษ์ประเพณีไทย 

- การแต่งกายตามประเพณีไทย 

- ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและ
รณรงค์ใช้ของไทย  เช่น  เสื้อผ้า   

อุปกรณ์การตกแต่งรูปขบวน 

10 

 

รวม 100  
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2. หลักเกณฑ์กำรประกวดกองเชียร์ 

กำรแ่่ง่ันกีาำ นักเรียน เยำวชนและประชำชน ต้ำนยำเสพติด 
 (ช่อผกำเกมส์) ครั้งท่ี  21” ประั ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 

 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

1 การแต่งกายของกองเชียร์ การแต่งกาย สวยงาม สร้างสรรค์ 
สุภาพ เป็นระเบียบ เหมาะสม 

25  

2 ความแข็งแรง ความพร้อม
เพรียง ของการเต้น 

ลีลา ท่าทาง การเชียร์ สอดคล้องกับ
จังหวะเพลงประกอบเชียร์ 

25  

3 อัฒจันทร์ Stand Cheer  จัดแต่งสวยงาม ความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค ์

20  

4 
ความต่อเนื่องของการเชียร์ ความต่อเนื่องของการเชียร์ ตั้งแต่เริ่ม 

จนจบ 
15  

5 อุปกรณ์ประกอบการเชียร์  ประหยัด คุ้มค่า 15  

รวม 100  

 

 

 

 

 


