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พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส เกี่ยวกับการกีฬา 

 “...การกีฬาน้ัน ย่อมเป็นท่ีทราบกันอยู่โดยท่ัว ไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้ แข็งแรง 
และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้ อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคี
กลมเกลียวกัน อย่างท่ีเรียกกันว่ามี นํ้าใจเป็นนักกีฬา...” 
 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจําปีณ กรีฑาสถานแห่งชาติ 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๘ 

 

 “...ร่างกายของเราน้ัน ธรรมชาติสร้างมาสําหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะ
พอดีโดยสม่ําเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังน้ัน ผู้ท่ีปรกติทําการงานโดย ไม่ได้ใช้กําลัง หรือใช้
กําลังแต่น้อย จึงจําเป็นต้องหาเวลาออกกําลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอ ทุกวัน...” 
 

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดํารัสในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเร่ืองการออกกําลังเพ่ือสุขภาพ 

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓ 

 

 “...การกีฬาน้ันมีหลักสําคัญอยู่ท่ีว่าจะต้อง ฝึกฝนตนเองให้แข็งแรง ให้มีความสามารถใน กีฬาของตน       
เพื่อจะพร้อมท่ีจะไปปฏิบัติหน้าท่ีในการ แข่งขันและได้ชัยชนะมา ถึงเวลาเข้าแข่ง ข้นก็จะต้องต้ังสติให้ดี เพื่อให้
ปฏิบัติได้เต็มท่ีตามท่ีได้ฝึกฝนมา...” 
 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักกีฬาที่จะเข้ารว่มการแขง่ขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๕  
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐานวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ 

 

 “...การกีฬาน้ัน จะต้องมีการฝึกซ้อมให้ดี ท้ังในทางวิชาการ คือเทคนิคและท้ังในทาง กาย คือ ความ
แข็งแรงสมบูรณ์ ถ้าขาดสองอย่างน้ี จะทําให้ไม่สามารถปฏิบัติภาระของตัวให้ได้ ชัยชนะ จึงต้องเตรียมตัว เตรียม
กายของตนให้ดีเพื่อท่ีจะได้ ไม่ต้องปราชัย...” 
 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ส.ส.มหากุศล  
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒ 

 

 “...นักกีฬาท่ีดีนอกจากต้องมีการแสดงท้ัง ในทางกายในทางสมอง คือ ใช้ความคิด และวิทยาการแล้วก็
ต้องมีจิตใจเป็นนักกีฬา อันน้ีจะ ทําให้มีชัยเหมือนกัน ถ้าแสดงตนเป็นคน ท่ีมีจิตใจเป็นนักกีฬา จะทําให้ใจเย็นข้ึน 
เกิดเร่ืองอะไรก็สามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้...” 
 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ส.ส.มหากุศล 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐานวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒ 

 

 “...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจท่ีดีและสังคมท่ีมั่นคง เพราะร่างกายท่ี
แข็งแรงจะอํานวยผล ให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ ดีพร้อมท้ังร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมี
กําลังทําประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มท่ี...”  
 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพรวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ 
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“พระมหากษัตริย์นักกีฬา” 
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พระมหากษัตริย์นักกีฬา 

 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในการกีฬามาต้ังแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ด้วยโปรด
กีฬาหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ฮอคกี้น้ําแข็ง สกีหิมะ แบดมินตันเทนนิส ยิงปืน การทรงรถเล็ก การทรงกอล์ฟเล็ก 
และการวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกีฬาท่ีต้องทรงอาศัยเทคนิค ไหวพริบ และความละเอียดอ่อน   
มาประยุกต์ใช้กับความรู้และความสามารถรอบตัวร่วมกัน เนื่องจากพระราชภารกิจท่ีต้องทรงปฏิบัติมี  
เป็นจํานวนมาก พระองค์จะทรงกีฬาเมื่อทรงว่างจากพระราชกรณียกิจ เพื่อการออกกําลังพระวรกายและ
พักผ่อนพระองค์เป็นสําคัญ 
 ทุกครั้งท่ีจะทรงกีฬา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงปฏิบัติพระองค์อย่างถูกต้องตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกชีพจร 
ความดันพระโลหิตท้ังก่อนและหลัง ทรงออกกําลังพระวรกายอย่างสม่ําเสมอและทรงศึกษาเรื่องขั้นตอน
ของการออกกําลังกายอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนึ่งในกีฬาท่ีทรงโปรดปราน ด้วยทรงเล่นอย่างสม่ําเสมอ ท้ังยังมีพระอัจฉริยภาพเป็นพิเศษคือ 
การทรงเรือใบ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทรงเล่นเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น หากแต่ยังทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์
เองและทรงนําไปร่วมในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งท่ี ๔ (ภายหลังจึงได้เปล่ียนช่ือเป็นกีฬาซีเกมส์) จน
ทรงได้รับชัยชนะในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ นับ
จากนั้นจึงได้ถือเอาวันแห่งชัยชนะของพระองค์เป็น “วันกีฬาแห่งชาติ” 
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองเหรียญทองร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาอุบลรัตน-
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียท่ีสามารถครองรางวัล
ชนะเลิศในการแข่งขันและเป็นท่ียอมรับในวงการกีฬาเรือใบระดับโลก 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 แบดมินตันเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานมากเช่นกัน 
และโปรดให้มีการปรับแต่งหอประชุมภายในศาลาผกาภิรมย์ สวนจิตรลดาให้เป็นสนามแบดมินตันมาตรฐาน 
ซึ่งพระองค์มักจะทรงแบดมินตันในตอนเย็นวันศุกร์ และเช้าวันอาทิตย์ ท้ังยังทรงรับสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ อีกด้วย นับจากนั้นวงการแบดมินตันของ
ไทยจึงได้ก้าวไกลสู่ระดับสากล 
 ด้วยความท่ีทรงตระหนักถึงแก่นแท้ของการกีฬาว่าเป็นหัวใจสําคัญในการเสริมสร้างสุขอนามัยให้
แข็งแรงซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาสมองให้เกิดความคิดท่ีกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงมี   
พระราชประสงค์ในการสนับสนุนให้พสกนิกรชาวไทยเกิดความสนใจในการกีฬายิ่งขึ้น ด้วยจะก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยรวมท้ังต่อตนเองและประเทศชาติ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจําปี ๒๕๐๗  
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติกรมพลศึกษา วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๗ ความตอนหนึ่งว่า 
 "...การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลดีทาง
จิตใจได้อย่างมากมาย นักกีฬาท่ีได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้ว ย่อมมีใจแน่วแน่ตัดสินใจได้รวดเร็ว มี
ความเพียรพยายามไม่ท้อถอย และมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึง
เป็นผู้ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง..." 
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หลายครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักกีฬาท่ีจะเดินทาง
เพื่อไปแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ยังต่างประเทศได้เข้าเฝูาทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อพระราชทาน  
พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท เพื่อให้กําลังใจและเตือนสติให้ทุกคนได้ระลึกถึงความเป็นคนไทย 
พร้อมเล่นกีฬาด้วยน้ําใจและไมตรี ดังพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก่คณะนักกีฬาซึ่งจะเดินทางไป
ร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้ง ท่ี ๕ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า 
 "...แต่ในคราวนี้โดยท่ีเป็นผู้แทนของประเทศไทยและไปในต่างประเทศ ก็ย่อมมีหน้าท่ีและต้องมี
การปฏิบัติ เพิ่มเติมอีกก็คือเวลาปฏิบัติกีฬาก็จะต้องปฏิบัติตนเป็นนักกีฬาท่ีแท้ เพื่อแสดงว่าประเทศไทยมี
นักกีฬาท่ีมีน้ําใจดีไม่ใช่พาล ถ้าชนะก็อย่าทะนงตัว ถ้าแพ้ก็อย่าท้อใจ ในการปฏิบัติกีฬานั้น การแสดง
ออกมาซึ่งกิริยาหรือท่าทางก็เป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด..." 
 พระปรีชาสามารถด้านการกีฬาและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ท่ีพระราชทานแก่วงการกีฬา ได้สร้างคุณูปการต่างๆ มากมายเป็นท่ีประจักษ์แจ้งจนทรงได้รับการ  
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสดุดีจากองค์การด้านการกีฬาจากนานาประเทศ 
เหรียญสดุดีพระเกียรติยศด้านการกีฬาที่องค์กรต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 

 เหรียญดุษฎีกิตติมศักด์ิของโอลิมปิก“อิสริยาภรณ์โอลิมปิกช้ันสูงสุด (ทอง)” (First Class 
Order of Olympic(Gold)) ในฐานะท่ีทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงและทรงสนับสนุนกีฬาจนเป็นท่ี
ปรากฏชัดและนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกท่ีทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เหรียญโอลิมปิกช้ันสูงสุด 

 อิสริยาภรณ์สูงสุดทางการกีฬาของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA Merit Award) ในฐานะ    
ท่ีทรงเป็นนักกีฬายอดเย่ียม และทรงให้การสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของเอเชียและของโลกอย่างต่อเนื่อง 

 ถ้วยลาลาอูนิส (Lalaounis Cup) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณด้านการ
กีฬาและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อวงการกีฬาของไทยและระหว่าง
ประเทศ 

 เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ  “โกลเด้น ชายนิง ซิมโบลออฟ เวิลด์        
ลีดเดอร์ชิพ” (Golden Shining Symbolof World Leadership) ในฐานะท่ีทรง
สนับสนุนการกีฬาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวย 

       แม้ว่าพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาจะเริ่มต้นขึ้นจากความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสุขภาพ  
พลามัยส่วนพระองค์ แต่ด้วยทรงเห็นว่าเป็นพื้นฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จึงทรงพยายามปลูกฝังเรื่องความรักในการกีฬา โดยทรงเป็นผู้นําในการจุดประกายให้ปวงชนชาวไทย    
หันมาให้ความสนใจในกีฬามากขึ้น ด้วยการทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างของนักกี ฬาท่ีสมบูรณ์   
พร้อมท้ังร่างกายและจิตใจ จนได้รับชัยชนะในการแข่งขันกีฬาเรือใบระดับเหรียญทอง ทําให้พสกนิกร
พร้อมใจกันมุ่งมั่นเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพื่อรับกับการมีชีวิตและจิตใจท่ีเข้มแข็ง ส่งผลให้ระบบการ
กีฬาของประเทศไทยเติบโตขึ้นงอกงามยิ่งขึ้น ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในฐานะท่ีไทย "เป็นหนึ่ง" 
ในผู้นําด้านการกีฬาบนเวทีโลก ไม่ว่าจะเป็น เทควันโด ตะกร้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "มวยไทย" จนก่อเกิด 
"มิตร" และ "ไมตรี" จากประเทศท่ัวโลกและก้าวไปสู่อารยะด้านเกมกีฬาอย่างสมภาคภูมิ 
 
 

 

๔ 

http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AF-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5


๖ 
 

  
ในด้านพระราชกรณียกิจทางการกีฬาของชาติเป็นท่ีกระจ่างชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสละ
เวลาทุกส่ิงทุกอย่างเพื่อการกีฬาทรงศึกษาและทรงทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์เอง  เพื่อให้พสกนิกรได้
ดําเนินรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
กับสมาคมกีฬาสมัครเล่น รวม ๑๑ สมาคม ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๑. สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๒. สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๓. สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๔. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๕. สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๖. ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๗. สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๘. สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๙. สมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๑๐. สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 และเมื่อปี ๒๕๓๙ ทรงรับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป็นสมาคมท่ี ๑๑ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ  
รับการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งท่ี ๕ ครั้งท่ี ๖ และครั้งท่ี ๘ กีฬาแหลมทอง ครั้งท่ี ๔ ครั้งท่ี ๘ การแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี ๑๓ ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์  และได้เสด็จ 
พระราชดําเนินทรงเปิดการแข่งขันทุกครั้ง โดยทรงพระราชทานไฟพระฤกษ์ให้กับการแข่งขันกีฬา
เอเช่ียนเกมส์, กีฬาแหลมทอง และกีฬาซีเกมส์ ดังกล่าว รวมท้ังยังได้พระราชทานไฟพระฤกษ์การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ด้วย 
 พระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศไทย และทรงเป็นนักกีฬาท่ียิ่งใหญ่นี้  เป็น    
ส่ิงท่ีพสกนิกรปวงชนชาวไทยท้ังประเทศภาคภูมิใจและน้อมรําลึกเสมอว่าพระองค์ท่านคือ  "ม่ิงขวัญและ
ดวงใจของวงการกีฬาไทย" 
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สารของ 
พลเอก ธีรชัย   นาควานิช 
ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก คร้ังที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙    
 
 การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ท่ีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีนั้น ถือเป็นการ
พัฒนากําลังพลให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ         
มีคุณธรรม รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น อีกท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้กําลังพลได้แสดงขีดความสามารถ
และเพิ่มพูนทักษะทางด้านกีฬา มีการเตรียมร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่ง พร้อมสําหรับการแข่งขัน 
จึงนับเป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกองทัพบกมีศักยภาพ   
มีความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจสนองตอบต่อนโยบายของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน 
 สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๖ เช่ือมั่นว่าจะเปี่ยมไปด้วย
มิตรภาพและบรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีได้กําหนดไว้ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีและผู้ให้การสนับสนุน ท่ีได้ร่วมกันเตรียมการเป็นอย่างดีและ
ครบถ้วน เพื่อให้การดําเนินการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกันนี้ขอให้นักกีฬา
ทุกท่านได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาอย่างเต็มความสามารถ มีน้ําใจและจิตสํานึกของการเป็นนักกีฬาท่ีดี 
โดยยึดถือเรื่องความรัก ความสามัคคี เป็นสําคัญ 
 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย เดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาล
แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรด     
ดลบันดาลพระราชทานพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าท่ีทุกฝุาย และนักกีฬาทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ถึงพร้อมด้วยกําลังกาย กําลังใจ ในการพัฒนาการกีฬาของ
กองทัพบกให้มีความก้าวหน้า และเป็นกําลังสําคัญท่ีจะสร้างความวัฒนาถาวรให้กับประเทศชาติ
ต่อไป 
    
                                                               พลเอก 
     ( ธีรชัย   นาควานิช) 
     ผู้บัญชาการทหารบก 
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สารของ 
พลโท สมศักดิ์    นิลบรรเจดิกุล 
แม่ทัพภาคที่ ๓ 
ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก คร้ังที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 
 กองทัพภาคท่ี ๓ รู้ สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ท่ีกองทัพบกได้
มอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้ง ท่ี ๖๖ 
ประจําปี ๒๕๕๙ ซึ่งนับเป็น ครั้งท่ี ๔ ท่ีกองทัพภาคท่ี ๓ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก โดยครั้งแรกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก 
ครั้งท่ี ๔๒ ประจําปี ๒๕๓๕ ครั้งท่ี ๒ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก     
ครั้งท่ี ๖๒ ประจําปี ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๓ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก 
ครั้งท่ี ๖๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 
 การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๖ ประจําปี ๒๕๕๙ กําหนดให้มี
การแข่งขันในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และสนามกีฬาภายใน
ค่ายทหาร ท้ัง ๓ ค่าย ได้แก่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ         
ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ รวมท้ังสนามกีฬาของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
ได้แก่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ และโรงเรียนจ่านกร้อง โดยกองทัพภาคท่ี ๓ จะดําเนินการจัดการแข่งขันด้วยความ
เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ท้ังภายในกองทัพบก 
ส่วนราชการพลเรือน และภาคประชาชน โดยอาศัยกีฬาเป็นส่ือกลาง เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองทัพบก 
 กองทัพภาคท่ี ๓ ขอต้อนรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนสําคัญในการ
ช่วยให้การดําเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสําเร็จ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาทุกประการ 
 
                                                            พลโท           
             ( สมศักดิ์    นิลบรรเจิดกุล ) 
                                  แม่ทัพภาคท่ี ๓ 
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สารของ 
พลตรี เกษม   เบญจนิรัติศัย 
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก 
ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก คร้ังที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 
 การกีฬานั้นมีความสําคัญยิ่งในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคคล เพราะนอกจาก     
จะช่วยให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ แล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย 
สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันตระหนักถึงคุณค่าของ
การเล่นกีฬา และพัฒนาไปสู่การแข่งขันอย่างดี 
 ในโอกาสนี้ ผมขออํานวยพรให้การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๖ 
ประจําปี ๒๕๕๙ ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี และสามารถสรรหานักกีฬาท่ีมีขีดความสามารถ
สูง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย และกีฬาสโมสร เพื่อนําช่ือเสียงมาสู่
กองทัพบกเป็นส่วนรวมต่อไป 
 

           พลตรี  
               ( เกษม   เบญจนิรัติศัย ) 
               เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

๙ 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 
 

 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว ยศ ช่ือ – สกุล  พลตรี เกียรติศักดิ์     ดวงแดง 
 วัน/เดือน/ปีเกิด   ๑ กันยายน ๒๕๐๐ อาย ุ ๕๘ ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๙ 

การศึกษา หลักสูตรทางทหารและพลเรือน 
 - ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - ปี ๒๕๒๕ หลักสูตรช้ันนายร้อย เหล่าทหารปืนใหญ่ รุ่นท่ี ๒๓  
 - ปี ๒๕๓๐ หลักสูตรช้ันนายพัน เหล่าทหารปืนใหญ่ รุ่นท่ี ๓๓  
 - ปี ๒๕๓๒ หลักสูตรหลักประจําโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดท่ี ๖๘  
 - ปี ๒๕๕๒ หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นท่ี ๕๐  

ต าแหน่งราชการที่ส าคัญ 
 - ปี ๒๕๒๕ ผู้ตรวจการณห์น้า กองร้อยทหารปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี ๑๗  
 - ปี ๒๕๒๙ ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี ๑๗  
 - ปี ๒๕๓๑ ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี ๑๐๔  
 - ปี ๒๕๓๙ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ท่ี ๑๐๔  
 - ปี ๒๕๔๕ เสนาธิการ กรมทหารปืนใหญ่ท่ี ๒๑  
 - ปี ๒๕๕๒ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ท่ี ๔  
 - ปี ๒๕๕๓ รองเสนาธิการ กองทัพน้อยท่ี ๓  
 - ปี ๒๕๕๘ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙  

ผลงานด้านกีฬา    
 - เป็นนักกีฬาฟุตบอล ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าแข่งขันกีฬาโรงเรียนทหาร - ตํารวจ   
  สี่เหล่าทัพประจําปี ๒๕๒๑ - ปี ๒๕๒๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ปี ๒๕๒๑, ปี ๒๕๒๓ และ   
  ปี ๒๕๓๔ 
 - เป็นนักกีฬาฟุตบอลของกองทัพภาคท่ี ๓ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก  
   ประจําปี ๒๕๒๖ - ปี ๒๕๒๙ 
 - เป็นผู้ควบคุมทีมฟุตบอล กองทัพภาคท่ี ๓ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก     
  ครั้งท่ี ๕๔ ปี ๒๕๔๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
 - เป็นนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสของกองทัพภาคท่ี ๓ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก     
  ครั้งท่ี ๖๑ ปี ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
 - เป็นผู้ควบคุมทีมฟุตบอลอาวุโส กองทัพภาคท่ี ๓ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก 
  ครั้งท่ี ๖๖ ปี ๒๕๕๙   

ปัจจุบัน รับราชการอยู่ท่ี  มณฑลทหารบกที่ ๓๙   
  

นกักฬีาอาวโุส 
พลตร ีเกยีรตศิกัดิ ์  ดวงแดง 

 

๑๑ 



๑๓ 
 

นกักฬีาวิง่คบเพลงิ 
ส.ต. พรีะเชษฐ ์    จนัทรา 

 
 
 
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว  ยศ ช่ือ – สกุล    สิบตรี พีระเชษฐ์     จันทรา 
  วัน/เดือน/ปีเกิด  ๙ กันยายน ๒๕๓๓  อายุ  ๒๖  ปี 
  บิดา  นายวีระชัย  จันทรา  มารดา  นางสุดารัตน์  จันทรา 
การศึกษา 

- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
  วิทยาเขตสุโขทัย 
 

ผลงานด้านกีฬา : นักกีฬากรีฑา 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๐ ขอนแก่นเกมส์ 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๑ เชียงใหม่เกมส์ 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๒ สุพรรณบุรีเกมส์ 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๓ นครราชสีมาเกมส์ 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๔ นครสวรรค์เกมส์ 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๓ นครราชสีมา 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๔ ราชบุรี 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๕ นครราชสีมา และเป็นเจ้าของสถิติกีฬา ทบ. 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ ท่ีประเทศพม่า และทําลายสถิติกีฬาซีเกมส์ ท่ีประเทศพม่า 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ ท่ีประเทศสิงคโปร์ และปัจจุบันเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทย 
 
ปัจจุบัน รับราชการอยู่ท่ี    ร.๑๔ พัน.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นกักฬีาวิง่คบเพลงิ 
สบิตร ีพรีะเชษฐ ์    จนัทรา 

๑๒ 



๑๔ 
 

นกักฬีาวิง่คบเพลงิ 
ส.ต. พรีะเชษฐ ์    จนัทรา 

 
 
 
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว  ยศ ช่ือ – สกุล    อส.ทพ.ณัฐพันเลิศ    เอื้ออภิญญกุล 
  วัน/เดือน/ปีเกิด  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗  อายุ  ๒๑  ปี 
  บิดา  นายณัฐพัสนัย  เอื้ออภิญญกุล  มารดา นางณัฐหรรษกานต์  เอื้ออภิญญกุล 

การศึกษา  
 - อนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จังหวัดแพร่ 
 - ประถมศึกษา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา จังหวัดแพร่ 
 - มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 
 - ปัจจุบันกําลังศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผลงานด้านการกีฬา : นักกีฬายิงปืน 
 ปี ๒๕๕๕ - ชนะเลิศ (๒ เหรียญทอง) ปืนอัดลมบุคคลและทีม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  
  - เหรียญทองแดง ปืนสั้นยิงช้า บุคคล ใน Thailand Open ท่ีสนามยิงปืน หัวหมาก  
  - เหรียญทองแดง ปืนสั้นยิงช้า บุคคล ใน Asian Air Gun Championship ท่ีประเทศอิหร่าน 
  - รับโล่รางวัลบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น (นักกีฬายอดเยี่ยม) จากผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภท ปืนอัดลมบุคคล และรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ประเภท 
    ปืนสั้นยิงช้า บุคคล ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒๘ 
 ปี  ๒๕๕๖ - ชนะเลิศ ๒ เหรียญทอง ปืนอัดลมบุคคลและทีม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
  - เหรียญทองแดง ปืนสั้นยิงช้า บุคคล ใน Bangkok Open ท่ีสนามยิงปืน หัวหมาก 
  - ชนะเลิศ ๒ เหรียญทอง ปืนสั้นยิงช้าและปืนสั้นอัดลม บุคคล ในกีฬามหาวิทยาลัย  
    มอดินแดงเกมส์       
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภท ปืนอัดลมบุคคล และชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภท 
    ปืนสั้นยิงช้า บุคคล ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒๙  
 ปี ๒๕๕๗ - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภท ปืนอัดลมบุคคล และชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภท 

    ปืนสั้นยิงช้า บุคคล ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๐ 
              ปี ๒๕๕๘ - ชนะเลิศ ๑ เหรียญทอง ปืนสั้นยิงช้า ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๔ นครสวรรค์เกมส์  
               - รองชนะเลิศ ๑ เหรียญเงิน ปืนสั้นอัดลม ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๔ นครสวรรค์เกมส์ 
  - เหรียญเงิน ปืนสั้นยิงช้า บุคคล ใน ซีเกมส์ ครั้งท่ี ๒๘ ท่ีประเทศสิงคโปร์  
  - เหรียญเงิน ปืนสั้นอัดลม ทีม ใน ซีเกมส์ ครั้งท่ี ๒๘ ท่ีประเทศสิงคโปร์  
               
ปัจจุบัน  - รับราชการท่ี กรมทหารพรานท่ี ๓๒ 
 
 
 

 

นกักฬีาวิง่คบเพลงิ 
อส.ทพ.ณัฐพนัเลศิ    เอือ้อภญิญกลุ 

๑๓ 



๑๕ 
 

นกักฬีาวิง่คบเพลงิ 
ส.ต. พรีะเชษฐ ์    จนัทรา 

 
 
 
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว  ยศ ช่ือ – สกุล     อส.ทพ.วรัชญา    วงศ์เทียนชัย 
  วัน/เดือน/ปีเกิด   ๗ กันยายน ๒๕๓๒  อายุ  ๒๗  ปี 
  บิดา  นายสิงขร   วงศ์เทียนชัย   มารดา นางสโรชา   วงศ์เทียนชัย 

การศึกษา 
 - อนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 - มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงราย 
 - จบการศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ผลงานด้านกีฬา   :  นักกีฬาเทนนิส 
            ปี ๒๕๕๒ - ชนะเลิศ ๓ เหรียญทอง ประเภททีมหญิง หญิงเด่ียวและหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬา 
   มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  - ชนะเลิศ ๓ เหรียญทอง ประเภททีมหญิง หญิงคู่และคู่ผสม ในการแข่งขันกีฬา 
   แห่งชาติท่ีจังหวัดตรัง 

  - ชนะเลิศ ๓ เหรียญทองประเภททีมหญิง หญิงคู่และคู่ผสม ในการแข่งขันกีฬา 
   ซีเกมส์ครั้งท่ี ๒๕  “เวียงจันทร์เกมส์” ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ปี ๒๕๕๔ - ชนะเลิศเหรียญทองประเภททีมหญิง และเหรียญทองแดงประเภทคู่ผสม กีฬา 
   มหาวิทยาลัยโลก ภาคฤดูร้อนท่ีเซินเจิ้น ประเทศจีน  
  - ชนะเลิศเหรียญทองประเภททีมหญิง และรองชนะเลิศอันดับหน่ึงเหรียญเงินประเภท 
   หญิงคู่ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งท่ี ๒๖ ท่ีเมืองปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซีย 
  - รองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์  
   ท่ีเมืองกวางโจวประเทศจีน 
 ปี ๒๕๕๖ - รองชนะเลิศอันดับหน่ึงประเภทหญิงคู่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกภาคฤดูร้อน  
   ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย  
 ปี ๒๕๕๘ - ชนะเลิศ ๒ เหรียญทองประเภททีมหญิงและหญิงคู่ ๑ เหรียญเงินประเภทหญิงเด่ียว  
   การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ท่ีประเทศสิงคโปร์  

 - รองชนะเลิศอันดับหน่ึงเหรียญเงินประเภททีมหญิงและหญิงคู่ การแข่งขันกีฬา 
   มหาวิทยาลัยโลก ภาคฤดูร้อน ณ เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้  
  - ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทหญิงเด่ียว และประเภทหญิงคู่ รองชนะเลิศเหรียญเงิน 
   ประเภทหญิง ในกีฬานักเรียนชิงแชมป์เอเชีย ท่ีประเทศอินโดนีเซีย  

ปัจจุบัน  รับราชการท่ี กรมทหารพรานท่ี ๓๓ 
 
 
 
 

 

นกักฬีาวิง่คบเพลงิ 
อส.ทพ.วรชัญา    วงศเ์ทยีนชยั 

๑๔ 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว  ยศ ช่ือ – สกุล     สิบเอก ศรีขรินทร์   วรรณสา 
  วัน/เดือน/ปีเกิด  ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒  อายุ  ๒๗  ปี 
  บิดา  นายพันทวี   วรรณสา   มารดา นางสุก   วรรณสา 

การศึกษา 
 - มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ อําเภอกุฉินารายณ์  
  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 - โรงเรียนนายสิบทหารบก รุ่นท่ี ๑๓/๒๕๕๒ 
 -  ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
  วิทยาเขตสุโขทัย 

ผลงานด้านกีฬา   : นักกีฬากรีฑา 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๗ พิษณุโลกเกมส์  
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๒ สุพรรณบุรีเกมส์ 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๓ นครราชสีมา 
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๔ ราชบุรี 
 - รองชนะเลิศ เหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ ท่ีประเทศพม่า  
 - ชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ ท่ีประเทศสิงคโปร์  

ปัจจุบัน  รับราชการท่ี กองพันทหารราบท่ี ๓ กรมทหารราบท่ี ๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นกักฬีาวิง่คบเพลงิ 

สบิเอก ศรขีรนิทร ์  วรรณสา 

๑๕ 



๑๗ 
 

นกักฬีาวิง่คบเพลงิ 
ส.ต. พรีะเชษฐ ์    จนัทรา 

 
 
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว  ยศ ช่ือ – สกุล     อส.ทพ.สมัคร   แซ่หาญ 
  วัน/เดือน/ปีเกิด  ๖  ธันวาคม ๒๕๓๖  อายุ  ๒๓  ปี 
  บิดา  นาย ผัว  แซ่หาญ   มารดา นาง คัว  แซ่โซ้ง 

การศึกษา 
 - อนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 - มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ อําเภอจุน  
  จังหวัดพะเยา 
 - ปัจจุบัน กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

ผลงานด้านกีฬา   :  นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่น 
            ปี ๒๕๕๕ - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยไทยสมัครเล่น  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งท่ี ๓๙  
   จังหวัดชลบุรี 
            ปี ๒๕๕๖ - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๓ 
   ณ จังหวัดพิษณุโลก  
 ปี ๒๕๕๗ - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๔ 
   ณ จังหวัดราชบุรี 
  - รองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) มวยสากลสมัครเล่น การแข่งขันกีฬามวยสากล 
   สมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
 ปี ๒๕๕๘ - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๔ 
   ณ จังหวัดนครราชสีมา 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬากองทัพไทย  
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๓ 
  - รองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาชิงถ้วยพระราชทาน 
   คิงส์คัพ 
  -  ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น และรางวัลนักชกยอดเย่ียม กีฬาแห่งชาติ  
   ครั้งท่ี ๔๓ จังหวัดนครราชสีมา  
    -  ปัจจุบันเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย รุ่นไลท์ฟลายเวท (๔๙ กิโลกรัม) 

 ปัจจุบัน  รับราชการท่ี กรมทหารพรานท่ี ๓๒ 
 

 

นกักฬีาวิง่คบเพลงิ 
อส.ทพ.สมคัร   แซห่าญ 

๑๖ 



๑๘ 
 

 
 
 

สัญลักษณ์กีฬา ๒๒ ประเภท 
การแขง่ขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๖ 

 

ฟุตบอล 

ฟุตบอลอาวุโส 
วอลเลย์บอล 

บาสเกตบอล 

เซปักตะกร้อ 

ตะกร้อลอดห่วง 

มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น 

รักบี้ฟตุบอล 

กรีฑา เทนนิส 

ยิงปืน 

เปตอง 

ปัญจกีฬาทหาร 

ฟันดาบ เทเบิลเทนนิส 

แบดมินตัน 

ว่ายน้ า 

จักรยาน 

กอล์ฟ 

 
เทควันโด ฟุตซอล 

๑๗ 



๑๙ 
 

 

 

 

 
 

• เป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในพงศาวดารเมื่อครั้งที่ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพํานักอยู่ในกรุงหงสาวดี ประเทศเมียนมาร์ 
พระองค์ทรงนําไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลกเพ่ือนําไปชนกับ
ไก่ของพระมหาอุปราชาเป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความเฉลียวฉลาด 
ในการต่อสู้จึงชนชนะจนได้รับสมญาว่า “เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเล้ียง” 

ไก่เหลืองหางขาว 

• เป็นสีของพระมหากษัตริย์ ใส่ไว้เหนือหัว สีน้ าเงิน 

• เป็นสีของชาติ เป็นสีแห่งความสามัคคี สีแดง 

• เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ สีขาว 

• สีม่วง เป็นสีประจําจังหวัดพิษณุโลก ชุดเกราะนักรบโบราณเป็น    
ชุดเกราะนักรบไทยสมัยพระองค์ดํา 

เกราะนักรบโบราณ 

สีม่วง 

• ผู้เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร ขุนศึก 

• การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ ๖๖ เลข ๖๖ 

• มีความคม หากมีความชํานาญจะสามารถใช้ได้อย่าง ฉับไว รวดเร็ว 
เป็นอาวุธของนักรบไทยสมัยโบราณ ดาบ 

• เป็นสีของเครื่องแบบทหารเหล่า ทบ. ชุดสีเขียว 

๑๘ 



๒๐ 
 

 
สารบัญ 

       เร่ือง หน้า 

 พระมหากษัตริย์นักกีฬา ๑ 
 สารของ ผบ.ทบ.ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งท่ี ๖๖ ประจําปี ๒๕๕๙ ๗ 
 สารของ มทภ.๓ ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งท่ี ๖๖ ประจําปี ๒๕๕๙ ๘ 
 สารของ จก.สก.ทบ.ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งท่ี ๖๖ ประจําปี ๒๕๕๙ ๙ 
 นักกีฬาอาวุโส ๑๑ 
 นักกีฬาวิ่งคบเพลิง ๑๒ 
 สัญลักษณ์กีฬา ๒๐ ประเภท ๑๗ 
 ประวัติความเป็นมาของไก่เหลืองหางขาว ๑๘ 
 ตารางกําหนดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๖ ๒๑ 
 กําหนดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๖ ๒๒ 
 กําหนดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๖ ๒๔ 
 ผังเส้นทางการเดินพาเหรดนักกีฬา ๒๖ 
 การจัดขบวนพาเหรดนักกีฬา ๒๗ 
 แผนผังแสดงสนามกีฬา ๒๘ 
 การจัดท่ีพักและเจ้าหน้าท่ีประสานงาน ๓๒ 
 การจัดท่ีพักนักกีฬา ๓๓ 
 รายละเอียดการติดต่อประสานงานคณะกรรมการฝุายจัดการแข่งขัน ๓๕ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบกีฬา สก.ทบ./สง.คกฬ.ทบ. ร่วมประสานงานการแข่งขันกีฬา

ภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจําปี ๒๕๕๙ 
๓๘ 

 ประวัติการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ๔๘ 
 ทําเนียบนักกีฬาอาวุโสในกีฬากองทัพบก ๕๑ 
 กําหนดสีเส้ือกลุ่มการแข่งขัน ๕๒ 
 สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๕ ๕๓ 
 สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๖ ๕๔ 
 สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งท่ี ๖๕ ๕๕ 
 สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งท่ี ๖๖ ๕๖ 
 สรุปรวมเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๕ ๕๗ 
 สรุปรวมเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๖ ๕๗ 
 รายละเอียดการแข่งขันกีฬา ๒๒ ชนิด ๕๘ 
 รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา ๒๒ ชนิด ๖๑ 
  

 



๒๑ 
 

 
เร่ือง หน้า 

 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบกีฬา สก.ทบ./สง.คกฬ.ทบ. ๖๔ 
 การแข่งกีฬาฟุตบอล ๖๕ 
 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ๖๗ 
 การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ๖๙ 
 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ๗๑ 
 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ๗๓ 
 การแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง ๗๕ 
 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ๗๗ 
 การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ๗๙ 
 การแข่งขันกีฬากอล์ฟ ๘๑ 
 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส ๘๓ 
 การแข่งขันกีฬายิงปืน ๘๕ 
 การแข่งขันกีฬาเปตอง ๘๗ 
 การแข่งขันกีฬาเทนนิส ๘๙ 
 การแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาทหาร ๙๑ 
 การแข่งขันกีฬากรีฑา ๙๓ 
 การแข่งขันกีฬาฟันดาบ ๙๕ 
 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ๙๗ 
 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ํา ๙๙ 
 การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ๑๐๑ 
 การแข่งขันกีฬาจักรยาน ๑๐๓ 
 การแข่งขันกีฬาเทควันโด ๑๐๕ 
 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ๑๐๗ 
 ประวัติกองทัพภาคท่ี ๓ ๑๐๙ 
 ประวัติจังหวัดพิษณุโลก ๑๑๗ 
 แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ๑๒๒ 
 สถานท่ีท่องเท่ียวในค่ายทหาร ๑๒๖ 
 ทําเนียบนักกีฬาท่ีได้รับเส้ือสามารถของกองทัพบก ช้ัน ๒ ๑๒๗ 

 
 
 
 

 
 



๒๒ 
 

 
ตารางก าหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙  ณ จังหวัดพิษณุโลก 

 หมายเหตุ    ปช. - ประชุมก่อนการแข่งขัน 
     X - วันที่ทําการแข่งขัน     
 

ล าดับ ชนิดกีฬา 
ห้วงวัน 
แข่งขัน 

วันแข่งขัน     
สถานท่ีใช้แข่งขัน 

  

๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ เวลา 

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ.   

๑ พิธีเปิด ๑ วัน         x         ๑๗๐๐ สนามกีฬากลางจังหวัดพ.ล. 

๒ พิธีปิด ๑ วัน                   x ๑๗๐๐ สนามกีฬากลางจังหวัดพ.ล. 

๓ ฟุตบอล ๙ วัน ปช x x x x x x พัก x x ๑๔๐๐ สนามกีฬากลางจังหวัดพ.ล. 

                          ๑๖๐๐ สนาม ร.๔ พัน.๓ 

๔ ฟุตบอลอาวุโส ๙ วัน ปช x x x x x พัก x x  ๑๘๐๐ สนามป.พัน.๑๐๔ 

๕ วอลเลย์บอล ๕ วัน       ปช x x x x x   ๐๘๓๐ โรงพลศึกษา๖๐๐ ที่นั่ง  

๖ บาสเกตบอล ๕ วัน       ปช x x x x x   ๑๓๐๐ โรงกีฬาอเนกประสงค์ ส.พัน.๒๓ 

๗ เซปักตะกร้อ ๕ วัน       ปช x x x x x   ๑๓๐๐ โรงพลศึกษา๒,๕๐๐ ที่นั่ง  

๘ ตะกร้อลอดห่วง ๕ วัน       ปช x x x x x   ๐๘๓๐ โรงพลศึกษา๒,๕๐๐ ที่นั่ง  

๙ มวยสากลสมัครเล่น ๖ วัน     ปช x x x x พัก x   ๑๓๐๐ อาคารอเนกประสงค์ค่ายสมเด็จ 
พระเอกาทศรถ ๑๐ มวยไทยสมัครเล่น ๖ วัน     ปช x x x x พัก x   ๑๖๓๐ 

๑๑ รักบี้ฟุตบอล ๙ วัน ปช x x x x x x x พัก x ๐๘๓๐ สนามส.พัน.๒๓ 

                          ๑๔๓๐   

๑๒ กรีฑา ๑ วัน          ปช x  
 

    ๐๘๐๐ สนามกีฬากลางจังหวัดพ.ล. 

๑๓ เทนนิส ๕ วัน       ปช x x x x x   ๐๘๐๐ สนามเทนนิสค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

๑๔ ยิงปืน ๒ วัน         ปช x x       ๐๘๐๐ สนามยิงปืนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

๑๕ เปตอง ๕ วัน       ปช x x x x x   ๐๘๐๐ สนามฝทพ.ศปก.ทภ.๓ 

๑๖ ปัญจกีฬาทหาร ๓ วัน       ปช x x x       ๐๙๐๐ 
๑๓๐๐ 

สนามค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ, 
สระว่ายน้ํา รร.เตรยีมอุดมศึกษาภาคเหนือ                           

๑๗ ฟันดาบ ๓ วัน           ปช x x x   ๐๙๐๐ สโมสรบันเทิงทัพฯ 

๑๘ เทเบิลเทนนิส ๕ วัน       ปช x x x x x   ๐๙๐๐ อาคารสร้างเสริมสุขภาพ รพ.พุทธชินราช 

๑๙ แบดมินตัน ๕ วัน       ปช x x x x x   ๐๙๐๐ โรงพลศึกษา ทภ.๓ 

๒๐ ว่ายน้ า ๒ วัน             ปช x x   ๑๕๐๐ รร.เตรยีมอุดมศึกษาภาคเหนือ 

๒๑ จักรยาน ๒ วัน 
            

ปช x x  ๐๘๐๐ สนามค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ,  
สนามหน้า บก.ช.พัน.๓๐๒ 

๒๒ ฟุตซอล ๕ วัน    ปช x x x x x  ๐๘๐๐ สนามกีฬาในร่ม ม.นเรศวร 

๒๓ เทควันโด ๑ วัน      ปช x    ๐๙๐๐ หอประชุม รร.จ่านกร้อง 

๒๔ กอล์ฟ ๔ วัน         ปช x x x x   ๐๗๐๐ สนามกอล์ฟดงภูเกิด 

๒๕ กอล์ฟสังสรรค์ ๑ วัน                   x ๐๗๓๐ สนามกอล์ฟดงภูเกิด 

๒๑ 



๒๓ 
 

 
ก าหนดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. คร้ังที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก 
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 

เวลา การปฏิบตั ิ หมายเหต ุ

๑๔๓๐ 
๑๖๓๐ 
๑๖๓๕ 

 
๑๖๔๕ 

 
 
 

๑๖๕๐ 
 
 
 

๑๗๐๐ 
 
 
 

๑๗๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๔๐ 
 
 

- การแข่งขันฟุตบอล 
- เสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอล 
- การแสดงก่อนพิธีเปิด 
- เสร็จสิ้นการแสดง 
- วงโยธวาทิต, ขบวนเทิดพระเกียรติ, นักกีฬา, มาสคอต, ปูายการแข่งขัน, ปูายต่างๆ/    
  หมู่ธงชาติ, หมู่ธง ภปร., หมู่ธง สก./ ขบวนนักกีฬา ๘ กลุ่ม/วงขลุ่ยกลอง/ 
  หมู่เชิญธงชาติ, หมู่เชิญธงกีฬา ทบ. หมู่เชิญธงกีฬา ทภ.๓ และ ขบวนถ้วยรางวัล 
  พร้อม ณ จุดรวมพล 
- วงดุริยางค์ พร้อมหน้าอัฒจันทร์ 
- นายทหารช้ันผู้ใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารอรับประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) 
  บริเวณทางเข้าสนามกีฬาด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา  
- ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) เดินทางมาถึงและเข้าห้องรับรอง 
- ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) เข้าประจําท่ี ณ หน้าท่ีน่ัง 
- วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
- การแสดงต้อนรับประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) และนักกีฬา (ไม่เกิน ๒๐ นาที) 
- การแสดงจบ 
- พลแตรแฟนแฟร์เปุาสัญญาณ ๑ จบ 
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงนําขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีเข้าสู่สนาม 
  • ขบวนพาเหรด : นักกีฬาทีมชาติ/มาสคอต/ปูายการแข่งขัน/ธงชาติ/ธง ภปร./ 
 ธง สก./ปูายคําขวัญกีฬา ทบ./คําขวัญ ทบ./คําขวัญ ทภ.๓/ 
  ริ้วธงชาติ/ริ้วธง ภปร./ ริ้วธง สก. / ขบวนนักกีฬา ๘ กลุ่ม/ 
 วงขลุ่ยกลอง/หมู่เชิญธงชาติ/หมู่เชิญธงกีฬา ทบ./หมู่เชิญธง ทภ.๓/ 
 ขบวนเชิญถ้วยรางวัล 
  • ขบวนเกียรติยศ  : เชิญธงการแข่งขันฯ เข้าสู่สนามอย่างเป็นทางการเข้าบริเวณ 
 หน้าเสาธงประกอบด้วย วงขลุ่ยกลอง, หมู่ธงชาติ/หมู่ธงกีฬา ทบ./ 
 หมู่ธงกีฬา ทภ.๓/ขบวนเชิญถ้วยรางวัล 
- พลแตรแฟนแฟร์เปุาสัญญาณ ๑ จบ 
- พิธีเชิญธงชาติ 
- พลแตรแฟนแฟร์เปุาสัญญาณ ๑ จบ 
- VTR กองทัพภาคท่ี ๓ (๒ นาที) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

๒๒ 



๒๔ 
 

 

เวลา การปฏิบตั ิ หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๕๐ 
 
 
 
 
 

๑๘๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐๐ 

- ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน (มทภ.๓) นําคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  เข้าประจําท่ีบนแท่นกล่าวรายงาน 
- ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน (มทภ.๓) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) 
  และเรียนเชิญประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) ให้โอวาท และกล่าวเปิดการแข่งขัน และ 
  กระทําพิธีเปิดการแข่งขัน 
- ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) ให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
- ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) กระทําพิธีเปิด 
- ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน (มทภ.๓) นําคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  มอบของท่ีระลึกและสูจิบัตรให้ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) 
- พิธีเชิญธงกีฬา ทบ. และธงกีฬา ทภ.๓ 
- พลแตรแฟนแฟร์เปุาสัญญาณ ๑ จบ 
- พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส 
- พิธีกล่าวคําปฏิญาณของนักกีฬา 
- พลแตรแฟนแฟร์เปุาสัญญาณ ๑ จบ 
- พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง 
- เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
- เชิญประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) และข้าราชการช้ันผู้ใหญ่เข้าพัก ณ ห้องรับรอง 
- เชิญผู้ร่วมพิธีเดินทางร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ สโมสรบันเทิงทัพ 
- ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) เดินทางไปสโมสรบันเทิงทัพ 
- งานเลี้ยงรับรอง 
- ประธานในพิธี (ผบ.ทบ.) พร้อมคณะฯ เดินทางกลับ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



๒๕ 
 

 
ก าหนดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก 
วันพุธท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

เวลา การปฏิบตั ิ หมายเหต ุ

๑๔๐๐ 
๑๕๔๕ 

 
๑๖๐๐ 
๑๖๓๐ 

 
 
 

๑๖๕๕ 
 

- แข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ  
- เสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ 
- พิธีมอบเหรียญรางวัลกีฬาฟุตบอล 
- การแสดงก่อนพิธีปิดการแข่งขัน 
- วงดุริยางค์ นําขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม 
- นายทหารช้ันผู้ใหญ่ และกรรมการจัดการแข่งขันรอรับประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) 
  บริเวณทางเข้าสนามกีฬาด้านอัฒจันทร์มีหลังคา 
- ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) เดินมาถึงและเข้าห้องรับรอง 
- ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) ออกจากห้องรับรองเข้าสู่ปรัมพิธี 
- ผู้ควบคุมแถวบอกแถวทําความเคารพประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ) 
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ๑ จบ 
- ผู้ควบคุมแถว บอกแถว "พัก" 
- พลแตรแฟนแฟร์เปุาสัญญาณ ๑ จบ 
- เสียงประกาศ นําคณะกรรมการจัดการแข่งขันกระทําพิธีปิดอย่างเป็นทางการ 
- ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน (มทภ.๓) นําคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  เดินเข้าประจําท่ีบนแท่นกล่าวรายงาน 
- ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน (มทภ.๓) กล่าวรายงานผลการแข่งขัน 
  และเรียนเชิญประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) มอบรางวัลกองเชียร์ และมอบถ้วยรางวัล  
  แก่กลุ่มกีฬาท่ีชนะการแข่งขันท้ัง ๒๒ ชนิดกีฬา และกล่าวปิดการแข่งขันตามลําดับ 
- ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) มอบรางวัลประกวดกองเชียร์และมอบถ้วยรางวัลกีฬา 
- ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) กล่าวให้โอวาท กล่าวปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
- ผู้ควบคุมแถว บอกแถวทําความเคารพ 
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  ๑ จบ 
- พลแตรแฟนแฟร์เปุาสัญญาณ   ๑   จบ 
- พิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา 
- พิธีเชิญธงกีฬา ทบ. และธงกีฬา ทภ.๓ ลงจากยอดเสา 
- พิธีส่งมอบธงกีฬา ทบ. ให้เจ้าภาพในปีต่อไป (กช. ครั้งท่ี ๖๗ ประจําปี ๒๕๖๐) 
- การแสดงเฉลิมฉลองการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๗ 
 

 
 
 

 

 
 
 

๒๔ 



๒๖ 
 

 

เวลา การปฏิบตั ิ หมายเหต ุ

๑๗๓๐ 
 
 
 
 

๑๘๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐๐ 
 
 
 

- พลแตรแฟนแฟร์เปุาสัญญาณ ๑ จบ 
- แถวนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีในสนาม จัดแถวสําหรับพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง 
- การแสดง (พิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง) 
- การดับไฟในกระถางดับเพลิง 
- เสร็จพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
- ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) เข้าพักคอย ณ ห้องรับรอง 
- ประธานเดินทางออกจากสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ไปยังสโมสรบันเทิงทัพ 
  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
- งานเลี้ยงรับรอง 

• ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) มอบโล่ท่ีระลึกให้กับส่วนราชการ, ภาคเอกชน, 
สถานศึกษา ท่ีให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ 

• ประธาน มอบรางวัลกอล์ฟสังสรรค์ให้นักกีฬากอล์ฟสังสรรค์ 
- ประธานในพิธีฯ (ผบ.ทบ.) และ คณะ ทบ. เดินทางกลับ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๕ 



๒๗ 
 

 
ผังเส้นทางการเดินพาเหรดนักกีฬาพิธีเปิด 

การแขง่ขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท่นกล่าวรายงาน 
ผู้ถือป้ายกองทัพบก 
ผู้ถือธงกองทัพบก 
ผู้ควบคุมขบวนพาเหรด 
ขบวนนักกีฬา 
ผู้ถือป้ายกลุ่ม 
ผู้ถือธงกลุ่ม 
ผู้ควบคุมนักกีฬากลุ่ม 

ขลุ่ยกลอง 
หมู่ธงชาติ 
หมู่ธงกีฬา ทบ. 
หมู่ธง ทภ.๓ 
Mascot 
เสลี่ยงเชิญถ้วย 

๒๖ 



๒๘ 
 

 
การจัดขบวนพาเหรดนักกีฬา 

การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

การแต่งกาย 
 ขบวนพาเหรด 
กลุ่มธงสี  ชุดวอร์มของ ทภ.๓ 
ผู้ถือปูายกองทัพบก (สุภาพสตรี) ชุดไทย 
ผู้ถือธงกองทัพบก เส้ือเบรเซอร์ 
ผู้ควบคุมขบวนพาเหรด ชุดเบรเซอร์ 
ผู้เชิญถ้วยรางวัล (สุภาพสตรี) ชุดไทย 
ผู้ถือปูายกลุ่มท่ี ๑ – ๘ (สุภาพสตรี) ชุดแต่งกาย เคร่ืองแบบทหารหญิง 
ผู้ถือธงกลุ่มท่ี ๑ – ๘ ชุดวอร์มของ ทบ. 
ผู้ควบคุมนักกีฬากลุ่มท่ี ๑ – ๘ ชุดเบรเซอร์ 
นักกีฬากลุ่มท่ี ๑ – ๘ ชุดวอร์มของแต่ละกลุ่ม 
 หมู่เชิญธง 
ธงชาติ           เคร่ืองแบบปกติขาว หมวกทรงหม้อตาล ถุงมือขาว 
ธงกีฬา ทบ. , ทภ.๓  เคร่ืองแบบปกติขาว หมวกทรงหม้อตาล ถุงมือขาว 
ธงสัญลักษณ์ ภปร., สก.  เคร่ืองแบบปกติขาว หมวกทรงหม้อตาล ถุงมือขาว 

10 ก้าว 5 ก้าว 5 ก้าว 5 ก้าว 

๒๗ 



๒๙ 
 

 
แผนผังแสดงสนามกีฬา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 

สถานท่ีการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

๑ 

๒ 

๕ 

๔ 

๗ 

๙ 

๘ 

๖ 

๑๑ 

๑๐ 

๓ 

๑๒ 

ทางเข้า  ทางออก 

๑. อาคารชมพูพันธ์ุทิพย์ 
๒. ลานเอนกประสงค ์
๓. สนามเทนนิส ๘ คอร์ท 
๔. อัฒจันทร์ไม่มีหลังคา 
๕. สนามฟุตบอล 
๖. อัฒจันทร์มีหลังคา 
๗. โรงยิม ๖๐๐ ที่น่ัง 
๘. อาคารกีฬาพิษณุโลก 
๙. สระว่ายนํ้า 
๑๐. ลานจอดรถ 
๑๑. โรงยิม ๒,๕๐๐ ที่น่ัง 
๑๒. กกท.จว.พิษณุโลก 

๒๘ 



๓๐ 
 

 
แผนผังแสดงสนามกีฬาและท่ีพักนักกีฬา 

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่แขง่ขันกีฬา 
๑. สโมสรบันเทิงทัพ 
    - สนามแข่งขันกีฬาฟันดาบ 
๒. โรงฝึกพลศึกษา 
    - สนามแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
๓. สนามฟุตบอล ร.๔ พัน.๓  
    - สนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลทั่วไป 

               ที่พักนักกีฬา 
๑. ที่พัก ร.๔ พัน ๓ (กลุ่ม ๗) 
๒. ที่พัก ร.๔ พัน ๓ (กลุ่ม ๗) 
๓. ที่พัก ร.๔ พัน ๓ (กลุ่ม ๗) 
๔. ที่พัก ร.๔ พัน ๓ (กลุ่ม ๗) 
๕. ที่พัก ร้อย สห.พล.ร.๔ (กลุ่ม ๓) 
๖. ที่พัก ส.พัน ๔ (กลุ่ม ๔) 
๗. ที่พัก พัน สร.๔ ( กลุ่ม ๔ ) 
๘. ที่พัก กอง พธ.พล.ร.๔ (กลุ่ม ๓) 
๙. ที่พัก ร้อย.ม.ลว.๔ (กลุ่ม ๓) 
๑๐. ที่พัก มทบ.๓๙ (กลุ่ม ๓) 
๑๑. เรือนรับรอง มทบ.๓๙ 

๒๙ 



๓๑ 
 

 
แผนผังแสดงสนามกีฬาและท่ีพักนักกีฬา 

ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

สถานท่ีแข่งขันกีฬา 
๑. สนามฟุตบอล ป.พัน.๑๐๔ (กีฬาฟุตบอลอาวุโส) 
๒. สนามฟุตบอล ส.พัน.๒๓ (กีฬารักบี้ฟุตบอล) 
๓. สนามเปตอง ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ (กีฬาเปตอง) 
๔. สนามต้นโพธิ ์ (กีฬาปัญจกีฬาทหาร) 
๕. อาคารอเนกประสงค์ฯ (กีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น) 
๖. สนามกอล์ฟดงภูเกิด (กีฬากอล์ฟ) 
๗. สนามเทนนิส ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (กีฬาเทนนิส) 
๘. สนามยิงปืน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (กีฬายิงปืน) 
๙. โรงกีฬาอเนกประสงค์ ส.พัน.๒๓ (กีฬาบาสเก็ตบอล) 

               ท่ีพักนกักีฬา 
กลุ่ม ๑     :  อาคาร ป.๔ 
กลุ่ม ๑     :  อาคาร ม.พัน.๙ 
กลุ่ม ๒     :  อาคาร พัน.สพ.กระสุน ๒๓ 
กลุ่ม ๒     :  อาคาร พัน.ซบร.๒๓ 
กลุ่ม ๕     :  อาคาร ส.พัน.๒๓ 
กลุ่ม ๕     :  อาคาร พัน.สบร.๒๓ 
กลุ่ม ๖     :  อาคาร ศปภอ.ทบ.๓ 
กลุ่ม ๖     :  อาคาร ป.พัน.๑๐๔ 
กลุ่ม ๘     :  อาคาร พัน.ขส.๒๓ 
กลุ่ม ๘     :  อาคาร พัน.สร.๒๓ 
 
       เรือนรับรอง บชร.๓ 
       อาคารสหกรณ์ ฯ (เก่า)  (นักกีฬาหญิง) 

๓๐ 



๓๒ 
 

 
แผนผังแสดงสนามกฬีา 

ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
การแขง่ขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๖ ประจ าป ี๒๕๕๙ 

 

 
 

                    สนามแข่งจักรยาน 
   - ประเภทลู่   ใช้สนามหน้าหน้ากองพนัทหารช่างที่ ๓๐๒ 
   - ประเภทภูเขา  ใช้สนามด้านหลังค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

 

 

 

 

 

 
๓๑ 



๓๓ 
 

 
การจัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานท่ีพักในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. 

ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

กลุ่มนกักีฬา สถานที่พกั/หน่วย ผูป้ระสานงาน หมายเลขโทรศพัท ์

กลุ่ม ๑ 
(ทภ.๑) 

ป.๔  
ม.พัน.๙ 

   
ร.ท.สานิตย์ 
ร.ท.ศุภสิทธิ์ 
 

 
ไท้ยง้วน 
สิงหะ 
 

๐๘๗-๘๔๙๑๗๗๓ 
๐๘๑-๐๔๖๓๐๓๖ 

กลุ่ม ๒ 
(ทภ.๒) 

 พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ 
พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ 

ร.อ.พิภพ 
พ.ท.วิรัตน์   

อินนะปุสะ 
สุริโย 

๐๘๑-๓๙๔๖๙๐๘ 
๐๘๙-๗๐๘๙๒๗๗ 

กลุ่ม ๓ 
(ทภ.๓) 

มทบ.๓๙ 
กอง พธ.พล.ร.๔ 
ร้อย.สห.พล.ร.๔ 
ร้อย.ม.(ลว.) ๔ 

ร.ท.สุริโย 
ร.ท.นิสสรณ์ 
ร.ท.นัฐกรณ์ 
พ.ต.อัศวัสส์ 

พรมปัญญา 
ฮะวังจ ู
บุญเรือง 
หล่อคงสุข 

๐๘๕-๙๐๗๘๙๖๓ 
๐๙๐-๐๖๓๓๘๔๔ 
๐๘๑-๒๘๕๗๑๔๗ 
๐๘๑-๐๔๑๔๓๔๓ 

กลุ่ม ๔ 
(ทภ.๔) 

ส.พัน.๔  
พัน.สร.๔ 

ร.อ.มาณพ 
ร.ต.ประกิจ 

กันตีวงศ์ 
เล้าวงศ์ 

๐๘๙-๙๕๗๐๓๐๔ 
๐๘๖-๑๑๙๙๕๖๒ 

กลุ่ม ๕ 
(นสศ.) 

พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ 
ส.พัน.๒๓ 

ร.อ.สมาน 
ร.ต.สุวัฒน์   

ท่าผา 
ราชเพียแก้ว 

๐๘๗-๓๐๙๖๕๗๘ 
๐๘๔-๕๗๖๒๓๒๐ 

กลุ่ม ๖ 
(นปอ. และ 

 กลุ่มพหลโยธนิ)  

ศปภอ.ทบ.๓ 
ป.พัน.๑๐๔ 

ร.อ.สมัด 
ร.อ.พรชัย   

สุภารัตน์ 
มากเทพพงษ ์

๐๘๗-๒๐๒๖๐๔๙ 
๐๘๓-๖๒๖๕๕๕๘ 

กลุ่ม ๗ 
(กลุ่มยุทธบรกิาร) 

ร.๔ พัน.๓ ร.ท.ราชันย์   กันทากาศ ๐๘๔-๗๔๗๖๐๐๖ 

กลุ่ม ๘ 
(ทบ. ส่วนกลาง 
รร.จปร. และ 
กลุ่มอดิศร) 

พัน.ขส.๒๓ บชร.๓  
พัน.สร.๒๓ บชร.๓ 

พ.ต.พิพัฒน์พงศ์ 
ร.อ.วัลลภ   

ปันแปง 
ค่ายเทศ 

๐๘๖-๒๐๐๘๔๓๙ 
๐๘๔-๙๔๘๗๖๗๒ 

นักกีฬาหญงิ อาคารสหกรณ์ ทภ.๓ (เดิม) ร.อ.เด่นดวง   พิพัฒน์กําธร ๐๘๓-๙๕๓๒๐๓๙ 

นักกีฬาอาวุโส และ
เจ้าหน้าที่ ทบ. 

เรือนรับรอง บชร.๓. พ.ท.สุชาติ   อักษร ๐๘๑-๓๗๙๒๔๑๖ 

เรือนรับรอง มทบ.๓๙ ร.อ.สุริโย   พรมปัญญา ๐๘๙-๒๙๔๘๘๕๑ 

 

 

๓๒ 



๓๔ 
 

 

การจัดท่ีพักนักกีฬา การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

กลุ่มนกักีฬา สถานที่พกั/หน่วยกองร้อย 
จ านวน
นักกีฬา 
(คน) 

รวม 
(คน) 

โทรศพัท์ 
ทบ. 

หมายเหต ุ

      

กลุ่ม ๑ 
(ทภ.๑) 

ป.๔ 
 - ร้อย.บก.ป.๔ 
ม.พัน.๙ 
 - ร้อย.บก.ม.พัน.๙ 
 - ร้อย.ถ.๑ ม.พัน.๙ 
 - ร้อย.ถ.๒ ม.พัน.๙ 
 - ร้อย.ถ.๓ ม.พัน.๙ 

 
๔๐ 

 
๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 

๒๔๐ 

 
๗๓๖๔๔ 

 
๗๓๖๕๔ 
๗๓๖๕๓ 
๗๓๗๖๔ 
๗๓๖๕๖ 

  
  
  
  
  
  
  

      
      

กลุ่ม ๒ 
(ทภ.๒) 

พัน.สพ.กระสนุ ๒๓ บชร.๓ 
 - ร้อย.บก.พัน.สพ.ฯ 
 - ร้อย สพ.กระสุนฯ 
พัน.ซบร. ๒๓ บชร.๓ 
 - ร้อย.บก.ฯ 
 - ร้อย.ซบร.๑ 
 - ร้อย.ซบร.๒ 
 - ร้อย.สสช. 

  
๗๐ 
๗๐ 
  

๓๕ 
๓๕ 
๓๕ 
๓๕ 

๒๘๐ 

  
๗๓๖๘๐ 
๗๓๖๗๘ 

  
๗๓๖๙๒ 
๗๓๖๙๘ 
๗๓๗๐๑ 
๗๓๖๙๓ 

  
  
  
  
  
  
  
  

      
      

กลุ่ม ๓ 
(ทภ.๓) 

มทบ.๓๙ 
- หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ 
พล.ร.๔ 
 - กอง พธ.พล.ร.๔ 
 - ร้อย.ม.ลว.๔ 
 - ร้อย.สห.พล.ร.๔ 

 
๕๐ 

 
๓๐ 
๒๐ 
๒๐ 

๑๒๐ 

 
๗๓๔๙๙ 

 
๗๓๑๘๖ 
๗๓๕๐๖ 
๗๓๔๓๓ 

  
  
  
  
  

      
      

กลุ่ม ๔ 
(ทภ.๔) 

ส.พนั.๔ 
 - ร้อย วศข. ส.พัน.๔ 
 - ร้อย สวถ. ส.พัน.๔ 
พัน.สร.๔ 
 - ร้อย.สร.๑ 

 
๖๐ 
๖๐ 

 
๑๐๐ 

๒๒๐ 

 
๗๓๔๔๗ 
๗๓๔๔๑ 

 
๗๓๒๓๗ 

  
  
  
  
  

      

 

 

๓๓ 



๓๕ 
 

 

 
กลุ่มนกักีฬา 

สถานที่พกั/หน่วย 
จ านวน
นักกีฬา 
(คน) 

รวม 
(คน) 

โทรศพัท ์
 ทบ. 

หมายเหต ุ

      

กลุ่ม ๕ 
(นสศ.) 

ส.พนั.๒๓ 
- ร้อย.บก.ส.พัน.๒๓ 
 - ร้อย.วศข.ส.พัน.๒๓ 
พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ 
- ร้อย.ส่งกําลัง สป.  
 - ร้อย.บร.สนาม 

  
๙๐ 
๖๐ 
  

๖๐ 
๖๐ 

๒๗๐ 

  
๗๓๗๖๑ 
๗๔๐๘๔ 

  
๗๓๗๓๑ 
๗๓๗๓๐ 

  
  
  
  
  
  

      
      

กลุ่ม ๖ 
(นปอ. และ 

กลุ่มพหลโยธิน) 

ศปภอ.ทบ.๓ 
 - ส่วนการสื่อสาร 
 - ร้อย.บก.ศปภอ.ทบ.๓ 
ป.พัน.๑๐๔ 
 - ป.พัน.๑๐๔ ร้อย.๑ 
 - ป.พัน.๑๐๔ ร้อย.๒ 
 - ป.พัน.๑๐๔ ร้อย.๓ 

  
๖๐ 
๖๐ 
  

๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 

๒๗๐ 

  
๗๓๙๕๙ 
๗๓๙๖๐ 

  
๗๓๖๕๗ 
๗๓๖๕๘ 
๗๓๘๒๔ 

  
  
  
  
  
  
  

      
      

กลุ่ม ๗ 
(กลุ่มยุทธบรกิาร) 

ร.๔พนั.๓ 
 - ร้อย.อวบ.ท่ี ๑ 
 - ร้อย.อวบ.ท่ี ๒ 
 - ร้อย.อวบ.ท่ี ๓ 
 - ร้อย.สสช. 

 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๔๐ 

๒๒๐ 

 
๗๓๒๗๙ 
๗๓๕๓๕ 
๗๓๕๐๕ 
๗๓๐๘๙ 

  
  
  
  
  

      
      

กลุ่ม ๘ 
(ทบ. ส่วนกลาง 
รร.จปร. และ 
กลุ่มอดิศร) 

พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ 
 - ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๒ฯ 
 - ร้อย.ขส.รยบ.กลางฯ 
พัน.สร.๒๓ บชร.๓ 
 - ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ 

  
๖๐ 
๖๐ 
  

๑๒๐ 

๒๔๐ 

  
๗๓๗๐๗ 
๗๓๗๑๑ 

  
๗๓๗๓๔ 

  
  
  
  
  

      
      

นักกีฬาหญงิ ร้อย.บก.ทภ.๓ 
- อาคารสหกรณ์ ทภ.๓ (เดิม) 

๑๐๐ ๑๐๐ 
๗๓๔๖๕ 
๗๓๔๖๘ 

 
      
      

นักกีฬาอาวุโส และ
เจ้าหน้าที่ ทบ. 

เรือนรับรอง มทบ.๓๙ 
เรือนรับรอง บชร.๓ 

๓๖ 
๒๐ 

๕๖ ๗๓๑๑๗ 
๗๓๘๕๓ 

 
 

 

 

๓๔ 



๓๖ 
 

 
รายละเอียดการติดต่อประสานงานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

ล าดับ คณะกรรมการ ประธาน เลขานุการ 
    

๑ 
 
 
 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

 
 

พล.ท.สมศักด์ิ  นิลบรรเจิดกุล 
 มทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๐๑ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๕๐๒๕ 

พ.อ.กิตติ  ด้วงแจ่ม 
 ผอ.กกพ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๓๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๘๔๒ 

    
    

๒ 
 
 
 

ฝ่ายจัดการแข่งขัน 
 
 
 

พล.ต.ธนา  จารุวัต 
 รอง มทภ.๓ (๒) 
โทร.ทบ. ๗๓๓๐๒ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๑๑๓๔ 

พ.อ.กิตติ  ด้วงแจ่ม 
 ผอ.กกพ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๓๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๘๔๒ 

    
    

๓ ฝ่ายสิทธิประโยชน์
และงบประมาณ 

 
 

พ.อ.จาตุรงค์  เช้ือคําฟู    
 รอง เสธ.ทภ.๓ (๒) 
โทร.ทบ. ๗๓๓๑๒ 

โทร.สส.ทหาร ๓๒-๒๑๓๕๒ 

พ.อ.สามารถ  มโนรถมงคล 
 ผอ.กปช.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๔๑ 
โทร.สส.ทหาร ๓๒-๒๒๓๒๖ 

    
    

๔ ฝ่ายสนับสนนุ 
 
 
 

พล.ต.โอม  สิทธิสาร    
 รอง มทภ.๓ (๓) 
โทร.ทบ. ๗๓๓๐๘ 

โทร.๐๕๕-๒๔๑๘๔๒ 

พ.อ.นพดล  ยงพาณิชย์ 
 ผอ.กกบ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๗๔๘ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๒๘๕๘ 

    
    

๕ ฝ่ายพิธีการและ 
ปฏิคม 

 
 

พล.ต.ธนา  จารุวัต 
 รอง มทภ.๓ (๒) 
โทร.ทบ. ๗๓๓๐๒ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๑๑๓๔ 

พ.อ.กิตติ  ด้วงแจ่ม 
 ผอ.กกพ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๓๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๘๔๒ 

    
    

๖ ฝ่ายจัดการแสดง 
 
 

พ.อ.รเณศ  อินทร์ยิ้ม  
รอง เสธ.ทภ.๓ (๑) 
โทร.ทบ. ๗๓๓๑๔ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๑๘๔๒ 

พ.อ.กิตติ  ด้วงแจ่ม 
 ผอ.กกพ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๓๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๘๔๒ 

  
  

 

 

๓๕ 



๓๗ 
 

 

ล าดับ คณะกรรมการ ประธาน เลขานุการ 
    

๗ ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยและ
การจราจร 

 

พล.ต.คู่ชีพ  เลิศหงิม 
รอง มทภ.๓ (๑) 

โทร.ทบ. ๗๓๓๐๔ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๑๓๗ 

พ.อ.เจนณรงค์   ขําฉา 
 ผอ.กขว.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๒๔ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๒๘๕๖ 

    
    

๘ ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
  
  
  

พล.ต.ธนา  จารุวัต  
รอง มทภ.๓ (๒) 

โทร.ทบ. ๗๓๓๐๒ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๑๓๔ 

พ.อ.สมบัติ  บุญกอแก้ว 
ผอ.กกร.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๘๕๗ 
โทร.ฯ ๐๕๕-๒๔๒๘๕๙ 

    
    

๙ ฝ่ายรับและพิจารณา
การประท้วง 

 
 

พล.ต.การุญ  รัตนสุวรรณ                                  
 รอง มทน.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๘๘๒ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๔๘๗๔ 

พ.อ.ชูศักดิ ์ สงวนบุญญพงษ ์
 ผอ.กกพ.ทน.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๘๖๗ 
โทร. ๐๕๕-๒๕๙๐๗๐ 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 



๓๘ 
 

 
ค าสั่งกองทัพบก 

(เฉพาะ) 
ท่ี ๑๒๖๕/๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๖ ประจําปี ๒๕๕๙ 
********************* 

 เพื่อให้การเตรียมแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจําปี ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ      ผนวก ก 
 ๒. คณะกรรมการฝุายจัดการแข่งขัน     ผนวก ข 
 ๓. คณะกรรมการฝุายสิทธิประโยชน์และงบประมาณ   ผนวก ค 
 ๔. คณะกรรมการฝุายสนับสนุน     ผนวก ง 
 ๕. คณะกรรมการฝุายพิธีการและปฏิคม    ผนวก จ 
 ๖. คณะกรรมการฝุายจัดการแสดง     ผนวก ฉ 
 ๗. คณะกรรมการฝุายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  ผนวก ช 
 ๘. คณะกรรมการฝุายประชาสัมพันธ์     ผนวก ซ 
 ๙. คณะกรรมการฝุายรับและพิจารณาการประท้วง   ผนวก ด 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๓๐    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
                                                       (ลงช่ือ)  พล.อ. ธีรชัย   นาควานิช  

               ( ธีรชัย   นาควานิช ) 
                       ผบ.ทบ 
สก.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



๓๙ 
 

 
ผนวก ก  คณะกรรมการอ านวยการ 

ประกอบคําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๖๕/๕๘   ลง  ๓๐ พ.ย.๕๘ 

********************* 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
 ๑. ผช.ผบ.ทบ. (๒)  เป็นประธานท่ีปรึกษา 
 ๒. รอง เสธ.ทบ. (๑)  เป็นรองประธานท่ีปรึกษา 
 ๓. ปช.ทบ.                             เป็นรองประธานท่ีปรึกษา 
 ๔. จก.กพ.ทบ.                              เป็นรองประธานท่ีปรึกษา 
 ๕. จก.สก.ทบ.                        เป็นรองประธานท่ีปรึกษา 
 ๖. ผบ.หน่วยที่รับผิดชอบกีฬาของ ทบ.  เป็นท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
 ๑. มทภ.๓ เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. มทน.๓ เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๓. รอง มทภ.๓ (๑) เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๔. รอง มทภ.๓ (๒) เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๕. รอง มทภ.๓ (๓) เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๖. รอง มทน.๓ เป็นกรรมการ 
 ๗. เสธ.ทภ.๓ เป็นกรรมการ 
 ๘. เสธ.ทน.๓ เป็นกรรมการ 
 ๙. ผบ.พล.ร.๔ เป็นกรรมการ 
 ๑๐. ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นกรรมการ 
 ๑๑. ผบ.บชร.๓ เป็นกรรมการ 
 ๑๒. ผบ.มทบ.๓๙ เป็นกรรมการ 
 ๑๓. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านกําลังพล/กิจการพลเรือน) เป็นกรรมการ 
 ๑๔. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านส่งกําลังบํารุง/งบประมาณ) เป็นกรรมการ 
 ๑๕. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านยุทธการ/การข่าว) เป็นกรรมการ 
 ๑๖. รอง จก.สก.ทบ. เป็นกรรมการ 
 ๑๗. ผอ.กกพ.ทภ.๓ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
        ๑๘. ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๙. รอง ผอ.กกพ.ทภ.๓ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        โดยให้มีหน้าท่ีวางแผน อํานวยการ กํากับดูแลการเตรียมการและกําหนดนโยบายในการดําเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจําปี ๒๕๕๙ ให้เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 
                       

 
 
 

๓๘ 



๔๐ 
 

 
ผนวก ข  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 

ประกอบคําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๖๕/๕๘   ลง  ๓๐ พ.ย.๕๘ 

********************* 
 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
 ๑. รอง มทภ.๓ (๒) เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. รอง จก.สก.ทบ. เป็นรองประธานกรรมการ  
 ๓. ผบ.พล.ร.๔ เป็นรองประธานกรรมการ  
  และประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
  ฟุตบอล(ท่ัวไป), ฟุตบอล(อาวุโส), กรีฑา, รักบี้ฟุตบอล, 
  ปัญจกีฬาทหาร, วอลเลย์บอล, ฟุตซอล, เทควันโด 
 ๔. ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นรองประธานกรรมการ  
  และประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
  จักรยาน, มวยสากลสมัครเล่น, มวยไทยสมัครเล่น,  
  เปตอง 
 ๕. ผบ.บชร.๓ เป็นรองประธานกรรมการ 
  และประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
  กอล์ฟ, ว่ายน้ํา, ยิงปืน, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, 
                        เซปักตะกร้อ, ตะกร้อลอดห่วง      
 ๖. ผบ.มทบ.๓๙ เป็นรองประธานกรรมการ 
  และประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
  ฟันดาบ, แบดมินตัน, บาสเกตบอล 
 ๗. ผอ.กกพ.ทภ.๓        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๘. ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙. รอง ผอ.กกพ.ทภ.๓ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐. ฝสธ.กกพ.ทภ.๓ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑. หน.จัดการแข่งขัน กกฬ.สก.ทบ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒. นายทหารผู้รับผิดชอบกีฬาของ สก.ทบ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยให้มีหน้าท่ี เตรียมการสนับสนุนและดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖          
ประจําปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

 
 
 
 
 

๓๙ 



๔๑ 
 

 
ผนวก ค  คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และงบประมาณ 
ประกอบคําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๖๕/๕๘   ลง  ๓๐ พ.ย.๕๘ 

********************* 
 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และงบประมาณ  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
 ๑. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านส่งกําลังบํารุง/งบประมาณ)  เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. ผอ.กกบ.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๓. ผอ.กกร.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๔. รอง ผอ.กกร.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๕. ฝพธ.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๖. ฝสธ.กปช.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๗. ฝสธ.กกบ.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๘. นธน.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๙. ผบ.ร้อย.บก.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๑๐. ผู้แทน สก.ทบ.   เป็นกรรมการ 
 ๑๑. ผอ.กปช.ทภ.๓   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. รอง ผอ.กปช.ทภ.๓   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓. รอง ผอ.กกบ.ทภ.๓   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔. น.กง.ทภ.๓   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยมีหน้าท่ี ดังนี้.- 
 ๑. ดําเนินการด้านสิทธิประโยชน์ โดยประสานกับผู้สนับสนุนต่าง  ๆ เพื่อให้ได้มา ซึ่งงบสิทธิ
ประโยชน์ และประสานงานกับฝุายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ติดตามงบประมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
กีฬา ท่ีพักนักกีฬา และงบประมาณจัดการแข่งขัน รวมท้ังดําเนินการรับ - จ่าย เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าท่ีและนักกีฬา ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. กํากับดูแล การดําเนินกรรมวิธีจัดหา และจัดทําหลักฐานการใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน        
ให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ.๒๕๓๕ ว่าด้วยการพัสดุ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมท้ังระเบียบคําส่ัง ทบ. ท่ีเกี่ยวข้อง 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 



๔๒ 
 

 
ผนวก ง  คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน 

ประกอบคําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๖๕/๕๘   ลง  ๓๐ พ.ย.๕๘ 

********************* 
     คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
 ๑. รอง มทภ.๓ (๓)   เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๓. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านส่งกําลังบํารุง/งบประมาณ)  เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๔. รอง ผบ.พล.ร.๔   เป็นกรรมการ 
 ๕. รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓    เป็นกรรมการ 
 ๖. รอง ผบ.บชร.๓    เป็นกรรมการ 
 ๗. รอง ผบ.มทบ.๓๙    เป็นกรรมการ 
 ๘. รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เป็นกรรมการ 
 ๙. ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓   เป็นกรรมการ 
 ๑๐. ผบ.พัน.สร.๔   เป็นกรรมการ 
 ๑๑. รองนายแพทย์ใหญ่ ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๑๒. ฝสส.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๑๓. ผบ.ส.พัน.๔   เป็นกรรมการ 
 ๑๔. ผบ.ส.พัน.๒๓   เป็นกรรมการ 
 ๑๕. หก.กบร.บชร.๓   เป็นกรรมการ 
 ๑๖. ผบ.ศปภอ.ทบ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๑๗. ผบ.ร.๔ พัน.๓   เป็นกรรมการ 
 ๑๘. ผบ.ม.พัน.๙   เป็นกรรมการ 
 ๑๙. ผบ.ป.พัน.๑๐๔   เป็นกรรมการ 
 ๒๐. ผบ.ช.พัน.๓๐๒   เป็นกรรมการ 
 ๒๑. ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓   เป็นกรรมการ 
 ๒๒. ผบ.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓   เป็นกรรมการ 
 ๒๓. ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓   เป็นกรรมการ 
 ๒๔. ผบ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓   เป็นกรรมการ 
 ๒๕. หน.ฝกบ.พล.ร.๔   เป็นกรรมการ 
 ๒๖. หน.ฝกบ.พล.พัฒนา ๓   เป็นกรรมการ 
 ๒๗. ฝอ.๔ มทบ.๓๙   เป็นกรรมการ 
 ๒๘. หก.กกบ.บชร.๓    เป็นกรรมการ 
 ๒๙. หน.ฝทพ.ศปก.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๓๐. หน.บก.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
  
 
 

๔๑ 



๔๓ 
 

 
 
 ๓๑. หน.บก.ทน.๓   เป็นกรรมการ 
 ๓๒. ผบ.ร้อย.บก.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
 ๓๓. ผบ.ร้อย.บก.ทน.๓   เป็นกรรมการ 
 ๓๔. ผอ.กกบ.ทภ.๓   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๓๕. รอง ผอ.กกบ.ทภ.๓   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓๖. ฝสธ.กกบ.ทภ.๓   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยมีหน้าท่ี เตรียมการดําเนินการเกี่ยวกับจัดท่ีพัก การบริการต่าง ๆ สําหรับผู้บังคับบัญชาช้ันสูง    
ท่ีมาร่วมการแข่งขันและตรวจเยี่ยมการแข่งขัน ในระหว่างการแข่งขัน รวมท้ังการจัดเล้ียงรับรอง
ผู้บังคับบัญชา, นักกีฬา และเจ้าหน้าท่ีอื่น  ๆ ให้การสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการจัด
ยานพาหนะสําหรับผู้บังคับบัญชาและรับ – ส่งนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี ระหว่างท่ีพักนักกีฬาไปสนามแข่งขัน 
สนับสนุนยานพาหนะให้กับฝุายต่าง ๆ ตามท่ีร้องขอ รวมท้ังเสนอประมาณการ การเบิกจ่าย สป.๓      
ตามความเหมาะสม และอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๔๒ 



๔๔ 
 

 
ผนวก จ  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม 

ประกอบคําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๖๕/๕๘   ลง  ๓๐ พ.ย.๕๘ 

********************* 
 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
 ๑. รอง มทภ.๓ (๒)  เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านกําลังพล/กิจการพลเรือน)       เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๓. รอง ผบ.พล.ร.๔  เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๔. รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๕. รอง ผบ.บชร.๓  เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๖. รอง ผบ.มทบ.๓๙ เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๗. ผบ.ป.๔  เป็นกรรมการ 
 ๘. ผบ.ช.๓  เป็นกรรมการ 
 ๙. ผอ.กยก.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
 ๑๐. ผอ.กกบ.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
 ๑๑. ผอ.กกร.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
 ๑๒. ผอ.กกพ.ทภ.๓   เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๓. รอง ผอ.กกพ.ทภ.๓  เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔. ฝสธ.กกพ.ทภ.๓ เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
 ๑. ดําเนินการเชิญและต้อนรับผู้บังคับบัญชาช้ันสูง นายทหารช้ันผู้ใหญ่ของ ทบ., ข้าราชการ      
ช้ันผู้ใหญ่ของส่วนราชการในพื้นท่ี จว.พิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติอื่น  ๆ มาร่วมในพิธีเปิด – ปิดการ
แข่งขนัรวมท้ังการดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการทั้งปวงในพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน ฯ 
 ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร จัดทําสูจิบัตร, เหรียญรางวัล พร้อม
เกียรติบัตร, โล่ประกาศเกียรติคุณ ของท่ีระลึกสําหรับนักกีฬาและกรรมการตัดสิน ตลอดจนอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 



๔๕ 
 

 
ผนวก ฉ  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง 

ประกอบคําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๖๕/๕๘   ลง  ๓๐ พ.ย.๕๘ 

********************* 
 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง    ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
     ๑. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านกําลังพล/กิจการพลเรือน) เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. รอง ผบ.พล.ร.๔  เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๓. รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓  เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๔. รอง ผบ.บชร.๓  เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๕. รอง ผบ.มทบ.๓๙  เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๖. ผอ.กยก.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
 ๗. ผอ.กกบ.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
 ๘. ผอ.กกร.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
 ๙. ผอ.กปช.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
 ๑๐. ผบ.ป.๔  เป็นกรรมการ 
 ๑๑. ผบ.ช.๓  เป็นกรรมการ 
 ๑๒. ผบ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓  เป็นกรรมการ 
 ๑๓. ผบ.หน่วยฝึก นศท.มทบ.๓๙  เป็นกรรมการ 
 ๑๔. ผบ.ส.พัน.๒๓  เป็นกรรมการ 
 ๑๕. ผู้แทน ดย.ทบ.  เป็นกรรมการ 
 ๑๖. ผอ.กกพ.ทภ.๓  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๗. รอง ผอ.กกพ.ทภ.๓  เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๘. ฝสธ.กกพ.ทภ.๓  เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยมีหน้าท่ี ดําเนินการจัดการแสดงกิจกรรมและแสง, สี, เสียง  ท้ังในสนามและบนอัฒจันทร์      
ในวันพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจําปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 
 
 
 
 
 

๔๔ 



๔๖ 
 

 
ผนวก ช   คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

ประกอบคําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๖๕/๕๘   ลง  ๓๐ พ.ย.๕๘ 

********************* 
 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
 ๑. รอง มทภ.๓ (๑)  เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านยุทธการ/การข่าว) เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๓. รอง ผบ.พล.ร.๔  เป็นกรรมการ 
 ๔. รอง ผบ.มทบ.๓๙ เป็นกรรมการ 
 ๕. ผอ.กยก.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
 ๖. ผอ.กขว.ทน.๓  เป็นกรรมการ 
 ๗. เสธ.บชร.๓  เป็นกรรมการ 
 ๘. หน.ฝขว.พล.ร.๔  เป็นกรรมการ 
 ๙. หน.ฝขว.พล.พัฒนา ๓ เป็นกรรมการ 
 ๑๐. หก.กขว.บชร.๓  เป็นกรรมการ 
 ๑๑. หก.กขว.มทบ.๓๙ เป็นกรรมการ  
 ๑๒. ฝอ.๒ มทบ.๓๙  เป็นกรรมการ 
 ๑๓. ผบ.ร้อย.สห.มทบ.๓๙ เป็นกรรมการ 
 ๑๔. ผสห.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
 ๑๕. ผอ.กขว.ทภ.๓  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. รอง ผอ.กขว.ทภ.๓ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๑๗. ฝสธ.กขว.ทภ.๓  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ           
 โดยมีหน้าท่ี ดําเนินการจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในระหว่างการแข่งขัน
รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยให้กับนักกีฬา, สนามกีฬา ตลอดจนประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าท่ี
ตํารวจ เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 



๔๗ 
 

 
ผนวก ซ  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ประกอบคําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๖๕/๕๘   ลง  ๓๐ พ.ย.๕๘ 

********************* 
 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
 ๑. รอง มทภ.๓ (๒) เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านกําลังพล/กิจการพลเรือน) เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๓. รอง ผบ.พล.ร.๔ เป็นกรรมการ 
 ๔. รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นกรรมการ 
 ๕. รอง ผบ.บชร.๓   เป็นกรรมการ 
 ๖. รอง ผบ.มทบ.๓๙ เป็นกรรมการ 
 ๗. ผอ.กกพ.ทภ.๓ เป็นกรรมการ 
 ๘. รอง ผอ.กกพ.ทภ.๓ เป็นกรรมการ 
 ๙. หน.ฝกร.พล.ร.๔ เป็นกรรมการ 
 ๑๐. หน.ฝกร.พล.พัฒนา ๓ เป็นกรรมการ 
 ๑๑. หก.กกร.บชร.๓ เป็นกรรมการ 
 ๑๒. หก.กกร.มทบ.๓๙ เป็นกรรมการ 
 ๑๓. ลก.กวส.ทบ.๓ เป็นกรรมการ 
 ๑๔. ผอ.กกร.ทภ.๓ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. รอง ผอ.กกร.ทภ.๓ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๖. ฝสธ.กกร.ทภ.๓ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๑๗. ผู้แทน สก.ทบ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๘. ผู้แทน สลก.ทบ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      โดยมีหน้าท่ี วางแผน อํานวยการ ดําเนินการ ด้านการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.  
ครั้งท่ี ๖๖ ประจําปี ๒๕๕๙ โดยต่อเนื่อง ก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน จัดการแถลงข่าว 
ดําเนินการรวบรวมผลการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขันกีฬาทุกชนิด โดยจัดทําเป็นรูปเล่มแจกจ่ายในพิธีปิด
การแข่งขันฯ รวมท้ังการจัดทําปูายสรุปผลการแข่งขันฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันกีฬาทุกชนิด    
ให้ข้าราชการและประชาชนได้ทราบท่ัวกันและจัดให้มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์, วิทยุในพิธีเปิด – ปิด
การแข่งขัน และการแข่งขันกีฬาบางชนิดท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้พิจารณาความเหมาะสม 
 

 
 

 
 
           

๔๖ 



๔๘ 
 

 
ผนวก ด  คณะกรรมการฝ่ายรับและพิจารณาการประท้วง 

ประกอบคําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๖๕/๕๘   ลง  ๓๐ พ.ย.๕๘ 

********************* 
 คณะกรรมการฝ่ายรับและพิจารณาการประท้วง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
 ๑. รอง มทน.๓ เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. เสธ.ทน.๓ เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๓. ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาท้ัง ๒๒ ชนิดกีฬา เป็นรอง ประธานกรรมการ  
 ๔. รอง เสธ.ทน.๓ เป็นกรรมการ 
 ๕. ผอ.กขว.ทน.๓ เป็นกรรมการ 
 ๖. ผอ.กยก.ทน.๓ เป็นกรรมการ 
 ๗. ผอ.กกบ.ทน.๓ เป็นกรรมการ 
 ๘. ผอ.กกร.ทน.๓ เป็นกรรมการ 
 ๙. ผอ.กกพ.ทน.๓ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑.รอง ผอ.กกพ.ทน.๓ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒. ผู้แทน กพ.ทบ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓. หน.จัดการแข่งขัน กกฬ.สก.ทบ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔. นายทหารผู้รับผิดชอบกีฬาของ สก.ทบ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยมีหน้าท่ี รับและพิจารณาการประท้วงในกรณีท่ีเกิดการประท้วงของหน่วยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 
และดําเนินการไปตามระเบียบการแข่งขันที่กําหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔๗ 



๔๙ 
 

 
 

 

 กีฬากองทัพบกได้เริ่มการแข่งขันมาต้ังแต่ ครั้งท่ี ๑ เมื่อปี ๒๔๙๒ เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนา
ตามลําดับจนถึงครั้งท่ี ๓๔ เมื่อปี ๒๕๒๗ กีฬากองทัพบกได้ไปจัดการแข่งขันในส่วนภูมิภาคเป็นปีแรก      
ณ กองทัพภาคท่ี ๒ จังหวัดนครราชสีมา แล้วต่อมาก็จัดหมุนเวียนไปแข่งขันตามกองทัพภาคต่าง  ๆ  
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และครั้งท่ี ๔๕ ปี ๒๕๓๘ ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น ๘ กลุ่ม ดังนี้.- 
 กลุ่มท่ี ๑ ทภ.๑ 
 กลุ่มท่ี ๒ ทภ.๒ 
 กลุ่มท่ี ๓ ทภ.๓ 
 กลุ่มท่ี ๔ ทภ.๔  และกลุ่มค่ายธนะรัชต์ 
 กลุ่มท่ี ๕ นสศ. 
 กลุ่มท่ี ๖ นปอ. และกลุ่มพหลโยธิน 
 กลุ่มท่ี ๗ กลุ่มยุทธบริการ (กช., สส., สพ.ทบ.  และขส.ทบ.) 
 กลุ่มท่ี ๘ ทบ.ส่วนกลาง, ค่ายอดิศร, รร.จปร. 
 การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกมีความมุ่งหมายของการจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมให้กําลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพบก ได้เล่นกีฬาให้มากท่ีสุด เพื่อพลานามัยท่ี
สมบูรณ์ มีความแข็งแกร่ง พร้อมท่ีจะทําการรบ และปฏิบัติงานในยามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ส่งเสริมให้ทหารรู้จักกติกาในการเล่นกีฬาต่างๆ อย่างถูกต้อง เมื่อแข่งขันเสร็จนักกีฬาท่ี
ได้รับชัยชนะจะสามารถเป็นตัวแทนกองทัพบก เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับสูงต่อไป 
 ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างทหารด้วยกัน 
 

 เกียรติประวัติของหน่วย 
การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.๒๔๙๒ - ครั้งท่ี ๑๔ พ.ศ.๒๕๐๖ ยังไม่มีการคิดคะแนน 

 ครั้งท่ี   ๑๕  พ.ศ.๒๕๐๗ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งท่ี   ๑๖ พ.ศ.๒๕๐๘ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งท่ี   ๑๗ พ.ศ.๒๕๐๙ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งท่ี   ๑๘ พ.ศ.๒๕๑๐ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งท่ี   ๑๙ พ.ศ.๒๕๑๑ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งท่ี   ๒๐ พ.ศ.๒๕๑๒ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งท่ี   ๒๑ พ.ศ.๒๕๑๓ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
    พ.ศ.๒๕๑๔ งดการแข่งขัน (มีกีฬาเอเชียนเกมส์) 
 ครั้งท่ี ๒๒ พ.ศ.๒๕๑๕ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.   
      
           
          

ประวัติการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. 

๔๘ 



๕๐ 
 

 
 
 ครั้งท่ี ๒๒ พ.ศ.๒๕๑๕ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.   
 ครั้งท่ี ๒๓ พ.ศ.๒๕๑๖ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.    
 ครั้งท่ี ๒๔ พ.ศ.๒๕๑๗ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.    
 ครั้งท่ี ๒๕ พ.ศ.๒๕๑๘ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.   
 ครั้งท่ี ๒๖ พ.ศ.๒๕๑๙ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.   
 ครั้งท่ี ๒๗ พ.ศ.๒๕๒๐ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.   
 ครั้งท่ี ๒๘ พ.ศ.๒๕๒๑ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.  
 ครั้งท่ี ๒๙ พ.ศ.๒๕๒๒ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ./ขส.ทบ. 
 ครั้งท่ี  ๓๐ พ.ศ.๒๕๒๓ ชนะเลิศ ขส.ทบ. รองชนะเลิศ สส. 
 ครั้งท่ี  ๓๑ พ.ศ.๒๕๒๔ ชนะเลิศ ขส.ทบ. รองชนะเลิศ สส./พล.ปตอ. 
 ครั้งท่ี  ๓๒ พ.ศ.๒๕๒๕ ชนะเลิศ ขส.ทบ. รองชนะเลิศ พล.ปตอ. 
 ครั้งท่ี  ๓๓ พ.ศ.๒๕๒๖ ชนะเลิศ ขส.ทบ. รองชนะเลิศ พล.ปตอ. 
 ครั้งท่ี  ๓๔ พ.ศ.๒๕๒๗ ชนะเลิศ ทภ.๒ รองชนะเลิศ พล.ปตอ. 
 ครั้งท่ี  ๓๕ พ.ศ.๒๕๒๘ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ พล.ปตอ. 
 ครั้งท่ี  ๓๖ พ.ศ.๒๕๒๙ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ ขส.ทบ. 
 ครั้งท่ี  ๓๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ ขส.ทบ. 
 ครั้งท่ี  ๓๘ พ.ศ.๒๕๓๑ ชนะเลิศ ทภ.๒ รองชนะเลิศ ขส.ทบ. 
 ครั้งท่ี  ๓๙ พ.ศ.๒๕๓๒ ชนะเลิศ ทภ.๒ รองชนะเลิศ ขส.ทบ. 
 ครั้งท่ี  ๔๐ พ.ศ.๒๕๓๓ ชนะเลิศ ทภ.๒ รองชนะเลิศ นสศ. 
 ครั้งท่ี  ๔๑ พ.ศ.๒๕๓๔ ชนะเลิศ ทภ.๒ รองชนะเลิศ นสศ. 
 ครั้งท่ี  ๔๒ พ.ศ.๒๕๓๕ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ ทภ.๒ 
 ครั้งท่ี  ๔๓ พ.ศ.๒๕๓๖ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ ทภ.๒ 
 ครั้งท่ี  ๔๔ พ.ศ.๒๕๓๗ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ ทภ.๑ 
 ครั้งท่ี  ๔๕ พ.ศ.๒๕๓๘ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๗ 
 ครั้งท่ี  ๔๖ พ.ศ.๒๕๓๙ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งท่ี  ๔๗ พ.ศ.๒๕๔๐ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๓ 
 ครั้งท่ี  ๔๘ พ.ศ.๒๕๔๑ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑ 
 ครั้งท่ี  ๔๙ พ.ศ.๒๕๔๒ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๕ 
 ครั้งท่ี  ๕๐ พ.ศ.๒๕๔๓ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งท่ี  ๕๑ พ.ศ.๒๕๔๔ ชนะเลิศ กลุ่ม ๓ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งท่ี  ๕๒ พ.ศ.๒๕๔๕ ชนะเลิศ กลุ่ม ๓ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๕ 
 ครั้งท่ี  ๕๓ พ.ศ.๒๕๔๖ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งท่ี  ๕๔ พ.ศ.๒๕๔๗ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑ 
  
           
 

๔๙ 



๕๑ 
 

 
 
 ครั้งท่ี  ๕๕ พ.ศ.๒๕๔๘ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๕ 
 ครั้งท่ี  ๕๖ พ.ศ.๒๕๔๙ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งท่ี  ๕๗ พ.ศ.๒๕๕๐ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งท่ี  ๕๘ พ.ศ.๒๕๕๑ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งท่ี  ๕๙ พ.ศ.๒๕๕๒ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑ 
 ครั้งท่ี  ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๓ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๕ 
 ครั้งท่ี  ๖๑ พ.ศ.๒๕๕๔ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑ 
 ครั้งท่ี ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑  
 ครั้งท่ี ๖๓ พ.ศ.๒๕๕๖ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑   
                 ครั้งท่ี   ๖๔    พ.ศ.๒๕๕๗     ชนะเลิศ  กลุ่ม ๒     รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑ 
                 ครั้งท่ี   ๖๕    พ.ศ.๒๕๕๘     ชนะเลิศ  กลุ่ม ๑     รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
                 ครั้งท่ี   ๖๖    พ.ศ.๒๕๕๙     ชนะเลิศ  กลุ่ม ....... รองชนะเลิศ กลุ่ม ………   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๑ 



๕๒ 
 

 
ท าเนียบนักกีฬาอาวุโสในกีฬากองทัพบก 

ล าดับ ปีพ.ศ. ยศ-นาม หมายเหตุ 

๑ ๒๕๑๒ พล.ท.พร ธนะภูม ิ   
๒ ๒๕๑๓ พล.ต.ประลอง วีระปรีย   
๓   งดการแข่งขันเน่ืองจากมีการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ในประเทศไทย   
๔ ๒๕๑๕ พ.อ.เอิบ สุนทรสีมะ   
๕ ๒๕๑๖ พล.ต.แถบ สุดกังวาล   
๖ ๒๕๑๗ พ.อ.เฉลิม กรัณยวัฒน ์   
๗ ๒๕๑๘ พ.อ.ประเทียบ เทศวิศาล   
๘ ๒๕๑๙ พ.อ.ประจวบ แก้วคํา   
๙ ๒๕๒๐ พล.ท.ปวัฒพงศ์ หุตะเสวี   

๑๐ ๒๕๒๑ พล.ต.ม.ร.ว.สุตพันธ์ ทวีวงศ์   
๑๑ ๒๕๒๒ พล.ต.เสถียร นิลกําแหง   
๑๒ ๒๕๒๓ พล.ต.วราภรณ์ อิศรางกูรณอยุธยา   
๑๓ ๒๕๒๔ พล.ต.กระว ี สุทัศน์ณอยุธยา   
๑๔ ๒๕๒๕ พล.ต.มรกต ธัญญศิร ิ   
๑๕ ๒๕๒๖ พล.อ.เทียนชัย ศิริสัมพันธ์   
๑๖ ๒๕๒๗ พล.ต.อิสระพงษ์ หนุนภักดี   
๑๗ ๒๕๒๘ พล.ต.รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์   
๑๘ ๒๕๒๙ พล.ต.ทํานุ ผุดผาด   
๑๙ ๒๕๓๐ พล.ต.เชิดชาย ธีรัทธานนท์   
๒๐ ๒๕๓๑ พล.ต.ขจร รามัญวงศ์   
๒๑ ๒๕๓๒ พ.อ.เกตุเสพสวัสด์ิ ภักดีกุล   
๒๒ ๒๕๓๓ พล.ต.อาวุธ วิภาตะพันธ ์   
๒๓ ๒๕๓๔ พ.อ.ประจักษ ์ วิสุตกุล   
๒๔ ๒๕๓๕ พ.อ.ธัชชัย อุทะนุต   
๒๕ ๒๕๓๖ พ.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร   
๒๖ ๒๕๓๗ พ.อ.จํานง กําจัด   
๒๗ ๒๕๓๘ พล.ต.วิษณุ อุดมสรยุทธ   
๒๘ ๒๕๓๙ พล.ต.พนม จีนะวิจารณะ   
๒๙ 
๓๐ 

 

๒๕๔๐ 
๒๕๔๑ 

พล.ต.เกรียงไกร 
พล.ต.อาภรณ์ 

เจริญศิริ 
กุลพงษ์ 

  

 
 

๕๒ 



๕๓ 
 

 
 

ล าดับ ปีพ.ศ. ยศ-นาม หมายเหตุ 

๓๑ ๒๕๔๒ พ.อ.อภิวัฒน ์ วุฒิภักดี   
๓๒ ๒๕๔๓ พ.อ.มนตร ี อุมารี   
๓๓ ๒๕๔๔ พ.อ.สมพล อวยพร   
๓๔ ๒๕๔๕ พ.อ.บรรจง สังข์สุวรรณ   
๓๕ ๒๕๔๖ พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง   
๓๖ ๒๕๔๗ พ.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์   
๓๗ ๒๕๔๘ พล.ต.บูรวัฒน ์ ศุภวณิช   
๓๘ ๒๕๔๙ พล.ต.ฉลองชัย วัฒนนาวา   
๓๙ ๒๕๕๐ พ.อ.ประเสริฐ ผกาแก้ว   
๔๐ ๒๕๕๑ พล.ต.สมชาย อัครวนิชา   
๔๑ ๒๕๕๒ พล.ต.สุรพล ฤกษ์สําราญ   
๔๒ ๒๕๕๓ พ.อ.ปฏิหาริย์ โรจนะภิรมย ์   
๔๓ ๒๕๕๔ พ.อ.วัจน์พัฒน ์ เฟื่องฟ ู   
๔๔ ๒๕๕๕ พล.ต.เอนก  อินทร์อํานวย   
๔๕ 
๔๖ 
๕๗ 
๕๘ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๙ 

พล.ต.ธัญญพรหม 
พ.อ.สมศักดิ์ 
พ.อ.นรธิป 
พล.ต.เกียรติศักดิ์ 

อัศวจินดา 
เครือเช้า 
โพยนอก 
ดวงแดง 

  

 
 

การก าหนดสีเสื้อกลุ่ม 
การแขง่ขันกีฬาภายในทบ.ครั้งที ่๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ล าดับ กลุ่ม สีเสื้อแข่งขัน หมายเหตุ 

๑ กลุ่ม ๑ สีบานเย็นขลิบเหลือง   
๒ กลุ่ม ๒ สีบานเย็นกับกรมท่า   
๓ กลุ่ม ๓ สีกรมท่าขลิบฟูา   
๔ กลุ่ม ๔ สีน้ําเงินขลิบแดง   
๕ กลุ่ม ๕ สีดํา – ฟูา   
๖ กลุ่ม ๖ สีฟูาขลิบเหลือง   
๗ กลุ่ม ๗ สีเขียวขลิบเหลือง   
๘ กลุ่ม ๘ สีฟูาขลิบขาว   

 
 

๕๒ 



๕๔ 
 

 
สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๕ ประจ าป ี๒๕๕๘ 

ณ กองทัพภาคที ่๒  จังหวดันครราชสมีา 
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ล าดับ ชนิดกีฬา 
กลุ่ม 
๑ 

กลุ่ม 
๒ 

กลุ่ม 
๓ 

กลุ่ม 
๔ 

กลุ่ม 
๕ 

กลุ่ม 
๖ 

กลุ่ม 
๗ 

กลุ่ม
๘ 

หมายเหต ุ

๑ ฟุตบอล ๓ ๑ - - - ๒ - -   
๒ วอลเลย์บอล ๑ ๓  -  -  -  - ๒  -   
๓ บาสเกตบอล ๑ ๒  - ๓  -  -  -  -   
๔ เซปักตะกร้อ ๒ ๓  - - ๑  - ๑  -   
๕ ตะกรอ้ลอดห่วง  ๓ ๒  ๑  - -  - -  -   
๖ รักบี้ฟตุบอล ๓ ๑ -  ๒  -  -  -  -   
๗ มวยสากลสมัครเลน่ ๒ ๓ - ๑  -  -  -  -   
๘ มวยไทยสมัครเลน่  ๑ ๓  ๒ -  - -  -  -   
๙ กอลฟ์ ๒  ๓ -  -  -  -  ๑ -   

๑๐ กรีฑา  - ๓ ๒ ๑  -  -  -  -   
๑๑ ยิงปืน ๒  ๓  - ๑ -  -  -  -   
๑๒ เปตอง  ๑  - - ๒  -  - ๓  -   
๑๓ เทนนิส  ๓ ๒  -  - ๑  - -  -   
๑๔ ปัญจกีฬาทหาร ๓ ๑  -  - ๒  -  -  -   
๑๕ ฟันดาบ ๒ ๓  -  - ๑  -  -  -   
๑๖ เทเบิลเทนนิส  - ๑  ๒   -  - - ๓  -   
๑๗ ว่ายน้ า ๓ ๒  -  ๑ -  -  -  -   
๑๘ แบดมินตัน ๓ ๑  -  -  -  - ๒  -   
๑๙ ฟุตบอลอาวุโส ๒  ๑ -  - ๓  -  -  -   
๒๐ จักรยาน ๑ ๓ - ๒ - - - -   
๒๑ ฟุตซอล ๓ ๒ - - - - ๑ -  

  ๒๒  เทควันโด ๓ - - ๑ - ๒ - -  
รวม ๔๔ ๔๓ ๗ ๑๔ ๘ ๔ ๑๓ ๐   

ล าดับที ่ ๑ ๒ ๖ ๓ ๕ ๗ ๔ ๘   
 

 
 
 
 
 
 

๕๓ 



๕๕ 
 

 
สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖ ประจ าป ี๒๕๕๙ 

ณ กองทัพภาคท่ี ๓  จังหวัดพิษณุโลก 
ระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๗  กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ 

ล าดับ ชนิดกีฬา 
กลุ่ม 
๑ 

กลุ่ม 
๒ 

กลุ่ม 
๓ 

กลุ่ม 
๔ 

กลุ่ม 
๕ 

กลุ่ม 
๖ 

กลุ่ม 
๗ 

กลุ่ม
๘ 

หมายเหต ุ

๑ ฟุตบอล           
๒ วอลเลย์บอล           
๓ บาสเกตบอล           
๔ เซปักตะกร้อ           
๕ ตะกรอ้ลอดห่วง           
๖ รักบี้ฟตุบอล           
๗ มวยสากลสมัครเลน่           
๘ มวยไทยสมัครเลน่           
๙ กอลฟ์           

๑๐ กรีฑา           
๑๑ ยิงปืน           
๑๒ เปตอง           
๑๓ เทนนิส           
๑๔ ปัญจกีฬาทหาร           
๑๕ ฟันดาบ           
๑๖ เทเบิลเทนนิส           
๑๗ ว่ายน้ า           
๑๘ แบดมินตัน           
๑๙ ฟุตบอลอาวุโส         

 ๒๐ จักรยาน         
 ๒๑ ฟุตซอล          

๒๒ เทควันโด          
รวม           

  

 ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ กลุ่ม …….. 
 รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ ๑ ได้แก่ กลุ่ม …….. 
 รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่ม …….. 
 หมายเหต ุ
  ชนะเลิศชนิดกีฬา ได้ ๓ คะแนน 
  รองชนะเลิศชนิดกีฬาอันดับ ๑ ได้ ๒ คะแนน 
  รองชนะเลิศชนิดกีฬาอันดับ ๒ ได้ ๑ คะแนน 

 
๕๔ 



๕๖ 
 

 
สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๕ ประจ าป ี๒๕๕๘ 

ณ กองทัพภาคท่ี ๒  จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันท่ี ๖ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ล าดับ ชนิดกีฬา ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

หมายเหตุ 

๑ ฟุตบอล  กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๖  กลุ่ม ๒   
๒ วอลเลย์บอล  กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๗  กลุ่ม ๑   
๓ บาสเกบอล  กลุ่ม ๔  กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๑   
๔ เซปักตะกร้อ  กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๕,๗   
๕ ตะกร้อลอดห่วง  กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓   
๖ รักบี้ฟุตบอล  กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๔  กลุ่ม ๒   
๗ มวยสากลสมัครเล่น  กลุ่ม ๒   กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๑   
๘ มวยไทยสมัครเล่น กลุ่ม ๒  กลุ่ม ๑  กลุ่ม ๔   
๙ กอล์ฟ กลุ่ม ๒  กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๗   

๑๐ กรีฑา กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓  กลุ่ม ๔   
๑๑ ยิงปืน  กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๔   
๑๒ เปตอง กลุ่ม ๗ กลุ่ม ๔ กลุ่ม ๑   
๑๓ เทนนิส  กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๕   
๑๔ ปัญจกีฬาทหาร  กลุ่ม ๑  กลุ่ม ๕ กลุ่ม ๒   
๑๕ ฟันดาบ  กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๑  กลุ่ม ๕   
๒๖ เทเบิลเทนนิส กลุ่ม ๗  กลุ่ม ๓  กลุ่ม ๒   
๑๗ ว่ายน้ํา  กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒  กลุ่ม ๔   
๑๘ แบดมินตัน กลุ่ม ๑  กลุ่ม ๗  กลุ่ม ๒   
๑๙ ฟุตบอลอาวุโส กลุ่ม ๕  กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒   
๒๐ จักรยาน กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๔ กลุ่ม ๑   
๒๑ ฟุตซอล กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๗  
๒๒ เทควันโด กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๖ กลุ่ม ๔  

 
 ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ กลุ่มท่ี ๑ 
 รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ ๑ ได้แก่ กลุ่มท่ี ๒ 
 รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่มท่ี ๔ 
 
 
 
 

๕๕ 



๕๗ 
 

 
สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ณ กองทัพภาคที ่๓  จังหวดัพิษณุโลก 
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ล าดับ ชนิดกีฬา ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

หมายเหตุ 

๑ ฟุตบอล      
๒ วอลเลย์บอล      
๓ บาสเกบอล      
๔ เซปักตะกร้อ      
๕ ตะกร้อลอดห่วง      
๖ รักบี้ฟุตบอล      
๗ มวยสากลสมัครเล่น      
๘ มวยไทยสมัครเล่น      
๙ กอล์ฟ      

๑๐ กรีฑา      
๑๑ ยิงปืน      
๑๒ เปตอง      
๑๓ เทนนิส      
๑๔ ปัญจกีฬาทหาร      
๑๕ ฟันดาบ      
๒๖ เทเบิลเทนนิส      
๑๗ ว่ายน้ํา      
๑๘ แบดมินตัน      
๑๙ ฟุตบอลอาวุโส      
๒๐ จักรยาน      
๒๑ ฟุตซอล     
๒๒ เทควันโด     

 
 ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ กลุ่มท่ี.......... 
 รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ ๑ ได้แก่ กลุ่มท่ี.......... 
 รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่มท่ี………. 
 
 
 
 

๕๖ 



๕๘ 
 

 
สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๕ ประจ าป ี๒๕๕๘ 

ณ กองทัพภาคที ่๒  จังหวดันครราชสมีา 
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ล าดับ กลุ่มที่เข้าแข่งขัน 
เหรียญรางวัล 

รวม หมายเหตุ 
ทอง เงิน ทองแดง 

๑ กลุ่มท่ี ๑ ๓๘ ๒๙ ๒๖ ๙๓   
๒ กลุ่มท่ี ๒ ๔๕ ๓๕ ๒๙ ๑๐๙   
๓ กลุ่มท่ี ๓ ๑๒ ๑๖ ๒๗ ๕๕   
๔ กลุ่มท่ี ๔ ๑๕ ๑๗ ๓๓ ๖๕   
๕ กลุ่มท่ี ๕ ๗ ๙ ๒๓ ๓๙   
๖ กลุ่มท่ี ๖ ๓ ๑๒ ๒๐ ๓๕   
๗ กลุ่มท่ี ๗ ๑๐ ๑๓ ๑๘ ๔๑   
๘ กลุ่มท่ี ๘ ๔ ๔ ๑๗ ๒๕   

รวม ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๙๓ ๔๖๒   

 
 

สรุปรวมเหรียญรางวลั กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ณ กองทัพภาคที ่๓  จังหวดัพิษณุโลก 

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ล าดับ กลุ่มที่เข้าแข่งขัน 
เหรียญรางวัล 

รวม หมายเหตุ 
ทอง เงิน ทองแดง 

๑ กลุ่มท่ี ๑       
๒ กลุ่มท่ี ๒       
๓ กลุ่มท่ี ๓       
๔ กลุ่มท่ี ๔       
๕ กลุ่มท่ี ๕       
๖ กลุ่มท่ี ๖       
๗ กลุ่มท่ี ๗       
๘ กลุ่มท่ี ๘       

รวม       
 
 
 

๕๗ 



๕๙ 
 

 
รายละเอียดการแข่งขันกีฬา ๒๒ ชนิด  

ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ณ กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก 

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ล าดับ ชนิดกีฬา 
ก าหนด 

 วันประชุมและ 
สถานท่ีประชุม 

ก าหนด 
วันส่งรายชื่อ 
นักกีฬาพร้อม

หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน 

ประธาน/รองประธาน
จัดการแข่งขัน 

เลขานุการจัดการแข่งขัน 

      

๑ ฟุตบอล ๘ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๐๘๐๐ 
ห้องประชุม 
บก.ส.พัน.๔ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พล.ต.นพพร   เรือนจันทร์ 
ผบ.พล.ร.๔ 

มือถือ ๐๘๑-๙๙๒๓๔๙๐ 
โทร.ทบ.๗๓๒๖๐ 

พ.ท.วันปิย     แก้วเกษ 
ผบ.ส.พัน.๔ 

มือถือ ๐๘๑-๙๘๑๓๓๔๔ 
โทร.ทบ. ๗๓๔๔๒ 

      
      

๒ วอลเลย์บอล ๑๑ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

VIP อบจ.พ.ล. 

๑๓ ม.ค.๕๙ พ.อ.กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ 
ผบ.ป.๔ 

มือถือ ๐๘๙-๔๓๘๘๙๘๙ 
โทร.ทบ. ๗๓๖๗๐ 

พ.ต.อภิชาติ  อ่อนอุดม 
ฝอ.๑ ป.๔ 

มือถือ ๐๘๙-๘๕๗๔๕๖๖ 
โทร.ทบ. ๗๓๖๖๙ 

      
      

๓ บาสเกตบอล ๑๑ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 

ห้องประชุมโรงยิม 
ส.พัน.๒๓  

๑๓ ม.ค.๕๙ พล.ต.เกียรติศักด์ิ ดวงแดง 
ผบ.มทบ.๓๙ 

มือถือ๐๘๑-๗๒๗๐๖๔๐  
โทร.ทบ. ๗๓๔๑๒ 

พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล 
ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๙ 

มือถือ ๐๘๑-๘๐๙๙๖๘๓ 
โทร.ทบ. ๗๓๔๘๕ 

      
      

๔ เซปักตะกร้อ ๑๑ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 

ห้องประชุมโรงพล
ศึกษา ๒,๕๐๐ ที่น่ัง 
สนามกีฬากลาง ฯ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พ.อ.ฐานพัฒท์  ฉัตรเมืองปัก 
ผบ.พัน.สบร.๒๓บชร.๓ 
โทร.๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ 

มือถือ ๐๘๑-๒๘๐๒๒๓๘ 
โทร.ทบ. ๗๓๗๑๓ 

ร.อ.สมาน  ท่าผา 
ฝอ.๑ พัน.สบร.๒๓บชร.๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ 
มือถือ ๐๘๗-๓๐๙๖๕๗๘ 

โทร.ทบ. ๗๓๗๒๐ 
      
      

๕ ตะกร้อลอดห่วง ๑๑ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 

ห้องประชุมโรงพล
ศึกษา ๒,๕๐๐ ที่น่ัง 
สนามกีฬากลาง ฯ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พ.อ.ฐานพัฒท์  ฉัตรเมืองปัก 
ผบ.พัน.สบร.๒๓บชร.๓ 
โทร.๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ 

มือถือ ๐๘๑-๒๘๐๒๒๓๘ 
โทร.ทบ. ๗๓๗๑๓ 

ร.อ.สมาน  ท่าผา 
ฝอ.๑ พัน.สบร.๒๓บชร.๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ 
มือถือ ๐๘๗-๓๐๙๖๕๗๘ 

โทร.ทบ. ๗๓๗๒๐ 
      
      

๖ รักบี้ฟุตบอล ๘ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๐๘๐๐ 
ห้องประชุม 
บก.ม.พัน.๙ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พ.ท.ธนกฤติ   สุขเกิด 
ผบ.ม.พัน.๙ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๒๐๖๔ 
มือถือ ๐๘๑-๗๐๗๙๕๙๕ 

โทร.ทบ. ๗๓๖๕๒ 

ร.ท.ธีรากร   ตุลาสืบ 
รอง.ผบ.ร้อย.ถ.ม.พัน.๙ 
โทร. ๐๕๕-๒๕๒๐๖๔ 

มือถือ ๐๘๘-๒๘๐๐๙๙๕ 
โทร.ทบ. ๗๓๖๕๒ 

 
 
 

๕๘ 



๖๐ 
 

 

ล าดับ ชนิดกีฬา 
ก าหนด 

 วันประชุมและ 
สถานท่ีประชุม 

ก าหนด 
วันส่งรายชื่อ 
นักกีฬาพร้อม

หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน 

ประธาน/รองประธาน
จัดการแข่งขัน 

เลขานุการจัดการแข่งขัน 

      

๗ มวยสากล
สมัครเล่น 

๑๐ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๓๐๐ 

 ณ อาคารอเนกประสงค ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา 
ผบ.พล.พัฒนา ๓ 

มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๙๙๕๕ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๐๑ 

พ.ต.สุรชาติ   พันธ์แจ้ง 
รรก.หน.ฝกพ.พล.พฒันา ๓ 
มือถือ ๐๘๑-๖๒๖๖๓๐๓ 

โทร.ทบ. ๗๔๘๑๕ 
      
      

๘ มวยไทย
สมัครเล่น 

๑๐ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๓๐๐ 

 ณ อาคารอเนกประสงค ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา 
ผบ.พล.พัฒนา ๓ 

มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๙๙๕๕ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๐๑ 

พ.ต.สุรชาติ   พันธ์แจ้ง 
รรก.หน.ฝกพ.พล.พฒันา ๓ 
มือถือ ๐๘๑-๖๒๖๖๓๐๓ 

โทร.ทบ. ๗๔๘๑๕ 
      
      

๙ กอล์ฟ ๑๒ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 

ณ ห้องประชุม 
สนามกอล์ฟดงภูเกิด 

๑๓ ม.ค.๕๙ พล.ต.ทรงวุฒิ  จิตตานนท ์
ผบ.บชร.๓ 

มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๔๑๗๓ 
โทร.๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ 

พ.อ.พินิจ   งามขาํ 
ศพก.ทภ.๓ 

มือถือ ๐๙๓-๒๕๗๑๑๗๗ 
โทร.ทบ. ๗๔๐๙๙ 

      
      

๑๐ กรีฑา ๑๓ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 

ห้องประชุมสนามกีฬากลาง 
จังหวัด พ.ล. 

๑๓ ม.ค.๕๙ พ.อ.อุกฤษฎ์   นุตคําแหง 
รอง ผบ.พล.ร.๔ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๒๐๒๔ 
มือถือ ๐๙๐-๙๐๗๙๑๐๕ 

พ.ต.อัศวัสส์   หล่อคงสขุ 
ผบ.ร้อย.(ลว.) ๔ 

โทร. ๐๕๕-๒๘๒๒๕๖ 
มือถือ ๐๘๑-๐๔๑๑๔๓๔๓ 

      
      

๑๑ ยิงปืน ๑๓ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๐๙๓๐ 

ห้องประชุมสนามยิงปืน 
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข 
ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ฯ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๓ 

มือถือ ๐๘๙-๑๖๖๑๑๙๙๘ 

พ.ท.นพดล  กุลานุสนธิ ์
น.ฝกน.ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๓ 
มือถือ ๐๘๙-๔๖๑๐๓๖๔ 

      

      

๑๒ เปตอง ๑๑ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

บก.ช.พัน.๓๐๒ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พ.อ. พลเดช เขื่อนพันธ์
ผบ.ช.พัน.๓๐๒ 

มือถือ ๐๘๕-๐๔๙๖๖๖๒ 
โทร. ๐๕๕-๗๔๗๔๖ 

พ.ท.สมใจ   กุคําอู ่
ทําการแทน ฝอ.๓ ช.พัน.๓๐๒ 

มือถือ ๐๘๑-๘๘๓๒๐๘๗ 
โทร.๐๕๕-๓๑๑๓๒๗ 

      
      

๑๓ ปัญจกีฬาทหาร ๑๑ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

บก.ร.๔ พัน.๓ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พล.ต.นพพร   เรือนจันทร์ 
ผบ.พล.ร.๔ 

มือถือ ๐๘๑-๙๙๒๓๔๙๐ 
โทร.ทบ.๗๓๒๖๐ 

พ.ท.ธีระยุทธ์   สายยืด 
ผบ.ร.๔ พัน.๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๐๘ 
มือถือ ๐๘๑-๙๖๒๖๕๘๓ 

      
      

๑๔ 
 
 
 

เทนนิส 
 
 
 

๑๑ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

บก.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ 

๑๓ ม.ค.๕๙ 
 
 
 

พล.ต.ทรงวุฒิ  จิตตานนท ์
ผบ.บชร.๓ 

มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๔๑๗๓ 
โทร.๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ 

พ.อ.พลากร  แสนแก้วทอง 
ผบ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ 
มือถือ ๐๘๖-๑๘๕๐๗๒๒ 

โทร.๐๕๕-๓๗๗๐๐๑ 
      

 
 
 

๕๙ 



๖๑ 
 

 
 

ล าดับ ชนิดกีฬา 
ก าหนด 

 วันประชุมและ 
สถานท่ีประชุม 

ก าหนด 
วันส่งรายชื่อ 
นักกีฬาพร้อม

หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน 

ประธาน/รองประธาน
จัดการแข่งขัน 

เลขานุการจัดการแข่งขัน 
      

๑๕ ฟันดาบ ๑๓ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

สโมสรบันเทิงทัพ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พล.ต.เกียรติศักด์ิ ดวงแดง 
ผบ.มทบ.๓๙ 

มือถือ ๐๘๑-๗๒๗๐๖๔๐  
โทร.ทบ. ๗๓๔๑๒ 

พ.อ.พสิษฐ์   มุขเพชร 
รอง เสธ.มทบ.๓๙ 

มือถือ ๐๙๕-๖๖๑๙๙๙๑ 
โทร.ทบ. ๗๓๒๔๒ 

      
      

๑๖ แบดมินตัน ๑๑ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

โรงพลศึกษา ทภ.๓ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พล.ต.เกียรติศักด์ิ ดวงแดง 
ผบ.มทบ.๓๙ 

มือถือ ๐๘๑-๗๒๗๐๖๔๐  
โทร.ทบ. ๗๓๔๑๒ 

พ.อ.ปิยะชาติ ศูนยะคณิต 
รอง เสธ.มทบ.๓๙ 

มือถือ ๐๙๑-๘๓๙๗๖๒๔ 
โทร.ทบ. ๗๓๒๔๒ 

      
      

๑๗ ว่ายน้ า ๑๔ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 

ห้องประชุมสระว่ายนํ้า 
รร.เตรียมอุดมศึกษา 

ภาคเหนือ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส 
ผบ.พัน.ขส.๒๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๗ 
มือถือ ๐๘๙-๑๐๙๓๕๑๑ 

โทร.ทบ. ๗๗๗๐๘ 

พ.ต.ชงค์   เสมาคง 
ฝอ.๑ พัน.ขส.๒๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๗ 
มือถือ ๐๘๙-๘๕๗๘๙๒๙ 

โทร.ทบ. ๗๓๗๑๐ 
      

      

๑๘ เทเบิลเทนนิส ๑๑ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 

อาคารศูนย์สร้างเสริม
สุขภาพ รพ.พุทธชินราช 

๑๓ ม.ค.๕๙ พล.ต.ทรงวุฒิ  จิตตานนท ์
ผบ.บชร.๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ 
มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๔๑๗๓ 

พ.อ.ทองแดง  อาฒยะพันธ์ 
ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๔ 

มือถือ ๐๘๑-๘๓๖๒๑๓๔ 
      
      

๑๙ ฟุตบอลอาวุโส ๘ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๐๘๐๐ 
ห้องประชุม 

บก.ป.พัน.๑๐๔ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พ.ท.ณัฐพงษ์  เสาวยงค์ 
ผบ.ป.พัน.๑๐๔ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๑๐๗๖ 
มือถือ ๐๘๑-๒๘๐๕๙๓๐ 

ร.ท.เพลิน  ต่วนโต 
ผบ.ร้อย.บก ป.พัน.๑๐๔ 
โทร. ๐๕๕-๒๕๑๐๗๖ 

มือถือ ๐๘๕-๖๐๓๐๔๖๖ 
      
      

๒๐ จักรยาน ๑๔ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

บก.ช.๓ 

๑๓ ม.ค.๕๙ พ.อ.สมใจ   คิดเกื้อการุญ 
ผบ.ช.๓ 

โทร. ๐๕๕-๓๑๒๐๑๕ 
มือถือ ๐๘๑-๒๘๐๒๒๙๙ 

ร.ท.ชาญชัย    ธรรมชัยกุล 
น.ลาดตระเวน ช.๓ 

โทร. ๐๕๕-๓๑๑๔๕๓ 
มือถือ ๐๘๑-๐๔๒๓๗๔๑ 

๒๑ 
 
 

 

ฟุตซอล 
 
 
 

๑๑ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

กอง พธ.พล.ร.๔ 

๑๓ ม.ค.๕๙ 
 
 
 

พ.ท.เมธา   รักเจรญิ 
ผบ.กอง พธ.พล.ร.๔ 

 โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๖๐ 
มือถือ ๐๙๒-๕๓๙๓๕๖ 

ร.ต.ภุชงค์   กิตติสาเรศ 
รอง ผบ.มว.รถยนต์บรรทุก 

โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๖๐ 
มือถือ ๐๙๔-๘๓๐๓๒๕๑ 

 

๒๒ เทควันโด ๑๓ ก.พ.๕๙ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 
รร.จ่านกร้อง 

๑๓ ม.ค.๕๙ พ.ท.รัฐพงศ์   เพชรสังข ์
ผบ.พัน.สร.๔ 

มือถือ ๐๘๑-๓๗๕๘๐๙๐ 
โทร.ทบ. ๗๓๐๘๑ 

ร.อ.ศราวุธ   มุณี 
ผบ.ร้อย.บก.พัน.สร.๔ 

มือถือ ๐๘๔-๕๙๗๒๒๙๘ 
โทร.ทบ. ๗๓๐๘๑ 

 ๖๐ 



๖๒ 
 

 
รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา ๒๒ ชนิด 
ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ณ กองทัพภาคที่ ๓  จังหวัดพิษณุโลก 
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ล าดับ ชนิดกีฬา ประธาน รองประธาน เลขานุการ เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
      

 ๑ 
  
  
  

 ฟุตบอล 
  
  
  

พ.ท.วันปิย     แก้วเกษ ร.อ.กิติพงค์   เกตุเดชา ร.ต.ประโนช     บุญธูป จ.ส.อ.วิษณุ   อินทโชติ 
ผบ.ส.พัน.๔ ฝอ.๓ ส.พัน.๔ ฝอ.๑ ส.พัน.๔ นายสิบสื่อสาร 

โทร. ๐๕๕-๒๕๑๘๔๔ โทร. ๐๕๕-๒๕๑๘๔๔ โทร. ๐๕๕-๒๕๑๘๔๔  โทร. ๐๕๕-๒๕๑๘๔๔  
มือถือ ๐๘๑-๙๘๑๓๓๔๔ 

โทร.ทบ. ๗๓๔๔๒ 
มือถือ ๐๙๕-๖๓๔๖๘๕๕ 

โทร.ทบ. ๗๓๔๔๒ 
มือถือ ๐๘๓-๒๑๓๑๗๑๐ 

โทร.ทบ. ๗๓๔๔๒ 
มือถือ ๐๘๗-๗๓๕๓๘๔        

          

      

 ๒ 
  
  
  

 ฟุตบอลอาวุโส 
  
  
  

พ.ท.ณฐัพงษ์  เสาวยงค ์ พ.ต.ยุทธนา  รุ่งศรี ร.ท.เพลิน  ต่วนโต ส.อ.จิตตพล  ศรีฉ่ํา 
ผบ.ป.พัน.๑๐๔ ผบ.ร้อย.๒ ป.พัน.๑๐๔  ผบ.ร้อย.บก ป.พัน.๑๐๔ พลขับรถ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๑๐๗๖ โทร. ๐๕๕-๒๕๑๐๗๖ โทร. ๐๕๕-๒๕๑๐๗๖ โทร. ๐๕๕-๒๕๑๐๗๖ 
มือถือ ๐๘๑-๒๘๐๕๙๓๐ มือถือ ๐๘๖-๔๐๔๒๘๙๔ มือถือ ๐๘๕-๖๐๓๐๔๖๖ มือถือ ๐๘๐-๕๐๘๗๘๐๙ 

โทร.ทบ. ๗๓๖๕๙ โทร.ทบ. ๗๓๖๖๑ โทร.ทบ. ๗๓๖๖๑ โทร.ทบ. ๗๓๖๖๑ 
      

      

๓ 
  
  
  

รักบี้ฟตุบอล 
  
  
  

พ.ท.ธนกฤติ สุขเกิด ร.อ.อัศวพงศ์ สงิห์รักษ์ ร.ท.ธีรากร ตุลาสืบ จ.ส.อ.อุวัฒน์ หงษ์ยนต์ 
ผบ.ม.พัน.๙ ฝอ.๓.ม.พัน.๙ รอง.ผบ.ร้อย.ถ.ม.พัน.๙ ผบ.รถ.ร้อย.ถ ม.พัน.๙ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๒๐๖๔ โทร. ๐๕๕-๒๕๒๐๖๔ โทร. ๐๕๕-๒๕๒๐๖๔ โทร. ๐๕๕-๒๕๒๐๖๔ 
มือถือ ๐๘๑-๗๐๗๙๕๙๕ มือถือ ๐๘๖-๒๐๔๕๕๔๔ มือถือ ๐๘๘-๒๘๐๐๙๙๕ มือถือ ๐๘๘-๕๔๖๙๘๒๙ 

โทร.ทบ. ๗๓๖๕๒ โทร.ทบ. ๗๓๖๕๒ โทร.ทบ. ๗๓๖๕๒ โทร.ทบ. ๗๓๖๕๒ 
      
      

 ๔ 
  
  

บาสเกตบอล 
  
  

พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล พ.ต.วัชรินทร์ แจ่มใส ร.อ.ชนันพัฒน์ คําอ่าง จ.ส.ต.สารัตน์ กันจู 
ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๙ 

มือถือ๐๘๑-๘๐๙๙๖๘๓ 
อจ.วิชาผสมเหล่า นฝ.นศท. 
มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๙๓๓๔ 

ครูวิชาผสมเหล่า นฝ.นศท. 
มือถือ ๐๘๙-๑๙๔๖๕๕๑ 

ส.ส่งกําลัง นฝ.นศท. 
มือถือ๐๙๑-๐๑๒๖๕๐๐ 

โทร.ทบ. ๗๓๔๘๕ โทร.ทบ. ๗๓๔๓๕ โทร.ทบ. ๗๓๔๓๕ โทร.ทบ. ๗๓๔๓๕ 
          

      

๕ 
  
  
  

วอลเล่ย์บอล 
  
  
  

พ.อ.กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ พ.อ.เสมอ  แจ่มใส พ.ต.อภิชาติ  อ่อนอุดม จ.ส.ต.ชิดชัย  เจิมจุ้ย 
ผบ.ป.๔  รอง ผบ.ป.๔ ฝอ.๑ ป.๔ นายสิบรถกู ้

โทร. ๐๕๕-๓๐๑๐๓๖ โทร. ๐๕๕-๓๐๑๐๓๖ โทร. ๐๕๕-๓๐๑๐๓๖ โทร.๐๕๕-๓๐๑๐๓๖ 
มือถือ ๐๘๙-๔๓๘๘๙๘๙ มือถือ ๐๘๑-๙๗๑๕๕๓๕ มือถือ ๐๘๙-๘๕๗๔๕๖๖ มือถือ ๐๘๑-๖๗๕๗๙๑๘ 

โทร.ทบ. ๗๓๖๗๐ โทร.ทบ. ๗๓๖๗๐ โทร.ทบ. ๗๓๖๖๙ โทร.ทบ. ๗๓๖๖๙ 
      

      

 ๖ 
  
  
  

 เซปักตะกรอ้ 
  
  
  

พ.อ.ฐานพัฒท์  ฉัตรเมืองปัก พ.ท.ณรงค์   ตรงต่อกิจ ร.อ.สมาน  ท่าผา ร.ต.มานพ อู่นาท 
ผบ.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ฝอ.๔ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ฝอ.๑ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ นชง.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ 

มือถือ ๐๙๐-๐๑๒๓๘๒๒ มือถือ ๐๘๑-๗๒๗๕๔๘๗ มือถือ ๐๘๗-๓๐๙๖๕๗๘ มือถือ ๐๙๔-๖๐๑๘๑๐๗ 
โทร.ทบ. ๗๓๗๑๓  โทร.ทบ. ๗๓๗๒๐  

      

 
 
 

๖๑ 



๖๓ 
 

 
ล าดับ ชนิดกีฬา ประธาน รองประธาน เลขานุการ เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

      

 ๗ 
  
  
 

ตะกร้อลอด
ห่วง 
  
  
  

พ.อ.ฐานพัฒท์  ฉัตรเมืองปัก พ.ท.ณรงค์   ตรงต่อกิจ ร.อ.สมาน  ท่าผา ร.ต.มานพ อู่นาท 
ผบ.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ฝอ.๔ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ฝอ.๑ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ นชง.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ 

มือถือ ๐๙๐-๐๑๒๓๘๒๒ มือถือ ๐๘๑-๗๒๗๕๔๘๗ มือถือ ๐๘๗-๓๐๙๖๕๗๘ มือถือ ๐๙๔-๖๐๑๘๑๐๗ 
โทร.ทบ. ๗๓๗๑๓  โทร.ทบ. ๗๓๗๒๐  

      
      

 ๘ 
  
  

มวยสากล
สมัครเล่น 
  
  

พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา พ.อ.ธวัช   ศรีสว่าง พ.ต.สุรชาติ   พันธ์แจ้ง จ.ส.อ.สัมพันธ์  ไตรถวิลละ 
ผบ.พล.พัฒนา ๓ 

มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๙๙๕๕ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๐๑ 

รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓ 
มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๗๙๕๖ 

โทร.ทบ. ๗๔๘๐๒ 

รรก.หน.ฝกพ.พล.พัฒนา ๓ 
มือถือ ๐๘๑-๖๒๖๖๓๐๓ 

โทร.ทบ. ๗๔๘๑๕ 

นายสิบการกีฬา 
มือถือ ๐๙๓-๑๙๓๐๔๓๕ 

โทร.ทบ. ๗๕๘๑๗ 
      

๙ 
  
  

มวยไทย
สมัครเล่น 
  
  

พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา พ.อ.ธวัช   ศรีสว่าง พ.ต.สุรชาติ   พันธ์แจ้ง จ.ส.อ.สัมพันธ์  ไตรถวิลละ 
ผบ.พล.พัฒนา ๓ 

มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๙๙๕๕ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๐๑ 

รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓ 
มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๗๙๕๖ 

โทร.ทบ. ๗๔๘๐๒ 

รรก.หน.ฝกพ.พล.พัฒนา ๓ 
มือถือ ๐๘๑-๖๒๖๖๓๐๓ 

โทร.ทบ. ๗๔๘๑๕ 

นายสิบการกีฬา 
มือถือ ๐๙๓-๑๙๓๐๔๓๕ 

โทร.ทบ. ๗๕๘๑๗ 
      

๑๐ 
  
  

เทนนิส 
  
  

พล.ต.ทรงวุฒิ  จิตตานนท์ พ.อ.กฤษณะ  ภู่ทอง พ.อ.พลากร  แสนแก้วทอง จ.ส.อ.วีระพันธ์  นครศรี 
ผบ.บชร.๓ เสธ.บชร.๓ ผบ.พัน.ซบร.๒๓บชร.๓ นายสิบควบคุมการซ่อม 

โทร. ๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ โทร. ๐๕๕-๒๔๑๗๕๗ โทร. ๐๕๕-๓๗๗๐๐๑ โทร. ๐๕๕-๓๗๗๐๐๑ 
มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๔๑๗๓ มือถือ ๐๘๑-๙๒๖๔๕๕๖ มือถือ ๐๘๖-๑๘๕๐๗๒๒ มือถือ ๐๘๒-๓๙๓๖๘๗๙ 

      
      

๑๑ 
  
  
  

เทเบิลเทนนิส 
  
  
  

พ.อ.ทองแดง  อาฒยะพันธ์ พ.อ.หญิง ภาวดี ดวงแดง พ.ต.ปัญญา  อุ่นใจ ร.อ.ธิติพันธ์  พรวรชิตพงษ์ 
ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ผบ.หน่วยศัลยกรรมสนามฯ ฝอ.๑ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ผช.นายทหารฝุายยุทธการ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๔ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๔ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๔ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๔ 

มือถือ ๐๘๑-๘๓๖๒๑๓๔ มือถือ ๐๘๑-๗๒๗๐๘๐๗ มือถือ ๐๘๙-๖๓๘๕๙๕๘ มือถือ ๐๙๓-๑๓๒๑๓๑๒ 
          

      

๑๒ 
  
  
  

กรีฑา 
  
  
  

พ.อ.อุกฤษฎ์   นุตคําแหง พ.อ.พรชัย   นพรัตน์ พ.ต.อัศวัสส์   หล่อคงสุข ส.ท.อภิชาต   คมขําหนัก 
รอง ผบ.พล.ร.๔ รอง เสธ.พล.ร.๔ ผบ.ร้อย.(ลว.)๔ พลสูทกรรม 

โทร. ๐๕๕-๒๕๒๐๒๔ โทร. ๐๕๕-๒๕๒๐๒๔ โทร. ๐๕๕-๒๘๒๒๕๖ โทร. ๐๕๕-๒๘๒๒๕๖ 
มือถือ ๐๙๐-๙๐๗๙๑๐๕ มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๓๑๙๒ มือถือ ๐๘๑-๐๔๑๑๔๓๔๓ มือถือ ๐๘๘-๘๑๕๐๕๒๗ 

โทร.ทบ. ๗๓๒๖๙ โทร.ทบ. ๗๓๒๗๘ โทร.ทบ. ๗๓๕๐๖ โทร.ทบ. ๗๓๕๐๖ 
      
      

๑๓ 
  
  
  

ยิงปืน 
  
  
  

พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข พ.ท.นพดล  กุลานุสนธิ์ พ.ท.นพดล  กุลานุสนธิ์ จ.ส.อ.สุชาติ  พรมนาค 
ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ฯ น.ฝกน.ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ฯ น.ฝกน.ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ฯ โทร. ๐๘๗-๘๔๗๙๙๖๙ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๓ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๓ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๓ จ.ส.ต.วรุจน์  งามนิล 

มือถือ ๐๘๙-๑๖๖๑๑๙๙๘ มือถือ ๐๘๙-๔๖๑๐๓๖๔ มือถือ ๐๘๙-๔๖๑๐๓๖๔ โทร. ๐๘๓-๖๒๖๙๙๙๕ 
โทร.ทบ. ๗๓๖๘๑ โทร.ทบ. ๗๓๖๘๑ โทร.ทบ. ๗๓๖๘๑  

      

๑๔ 
  
  

เปตอง 
  
  

พ.อ.พลเดช   เขื่อนพันธ์ พ.ท.สมใจ  กุคําอู่ ร.ท.อํานาจ   ดวงกําเนิด จ.ส.อ.ศุภกฤษ   เงินเชื้อ 
ผบ.ช.พัน.๓๐๒ 

โทร.๐๕๕-๓๑๑๓๒๗ 
วิศวกรโยธา 

โทร.๐๕๕-๓๑๑๓๒๗ 
ฝอ.๑ ช.พัน.๓๐๒ 

โทร.๐๕๕-๓๑๑๓๒๗ 
ช่างไม้อาวุโส 

โทร.๐๕๕-๓๑๑๓๒๗ 
มือถือ ๐๘๕-๐๔๙๖๒๖๒ 

 
มือถือ ๐๘๑-๘๘๓๒๐๘๗ มือถือ ๐๘๘-๒๗๔๖๒๑๒ มือถือ ๐๙๙-๔๔๖๘๖๔๓ 

 
      

 
 ๖๒ 



๖๔ 
 

 
ล าดับ ชนิดกีฬา ประธาน รองประธาน เลขานุการ เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

      

๑๕ 
  
  
  

ปัญจกีฬา
ทหาร 
  
  

พ.ท.ธีระยุทธ์   สายยืด พ.ท.สุทธศิักด์ิ ไหลเต่ือย ร.ท.วันชัย  ภู่มี ส.ต.ชัยชนะ บุญโสภา 
ผบ.ร.๔ พัน.๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๐๘ 
มือถือ ๐๘๑-๙๖๒๖๕๘๓ 

รรก.ผบ.ร.๔ พัน.๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๐๘ 

มือถือ ๐๘๙-๒๑๘๑๙๐๑ 

ทกท. ฝอ.๑ ร.๔ พัน.๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๐๘ 

มือถือ ๐๘๑-๘๘๘๒๕๙๐ 

พลขับรถช่างโยธาสนาม 
โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๐๘ 

มือถือ ๐๘๗-๓๐๗๗๑๙๓ 
      

๑๖ 
  
  
  

กอล์ฟ 
  
  
  

พล.ต.ทรงวุฒิ   จิตตานนท์ พ.อ.สราวุธ  เมืองแมะ พ.อ.กฤษณะ  ภู่ทอง พ.อ.พินิจ   งามขํา 
ผบ.บชร.๓ 

มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๔๑๗๓ 
โทร.๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ 

รอง ผบ.บชร.๓ 
มือถือ ๐๘๑-๙๒๖๔๕๕๖ 

โทร.ทบ. ๗๓๖๑๒ 

เสธ.บชร.๓ 
มือถือ ๐๘๑-๕๓๒๑๐๗๕ 

โทร.ทบ. ๗๓๖๑๕ 

ศพก.ทภ.๓ 
(สนามกอล์ฟดงภูเกิด) 

มือถือ ๐๙๓-๒๕๗๑๑๗๗ 
   โทร.ทบ. ๗๔๐๙๙ 

      

๑๗ 
  
  

ฟันดาบ 
  
  

พ.อ.พสิษฐ์ มุขเพชร พ.อ.รังสรรค์ คุ้มราศ ี พ.ท.ไตรภพ จัทร์เจริญ ส.อ.ไมตรี ขจีจิต 
รอง เสธ.มทบ.๓๙ 

มือถือ ๐๙๕-๖๖๑๙๙๙๑ 
หก.กกพ.มทบ.๓๙ 

มือถือ ๐๘๑-๖๐๕๔๖๙๓ 
รอง หก.กกพ.มทบ.๓๙ 
มือถือ๐๙๑-๘๔๒๒๔๘๘ 

รอง ผบ.หมู่ ร้อย.สห. 
มือถือ ๐๘๔-๘๒๑๖๐๙๙ 

โทร.ทบ. ๗๓๒๔๒ โทร.ทบ. ๗๓๒๔๑ โทร.ทบ. ๗๓๔๑๘ โทร.ทบ. ๗๓๔๑๘ 
      
      

๑๘ 
  
  

แบดมินตัน 
  
  

พ.อ.ปิยะชาติ   ศูนยะคณิต พ.อ.วราวุธ   ปุยสําลี พ.ต.ทวนทอง   สิทธ ิ จ.ส.อ.ชาญ เกตุดี 
รอง เสธ.มทบ.๓๙ 

มือถือ ๐๙๑-๘๓๙๗๖๒๔ 
หก.กกบ.มทบ.๓๙ 

มือถือ ๐๘๑-๙๙๒๒๑๓๖ 
พลา มทบ.๓๙ 

มือถือ ๐๘๙-๕๖๗๕๑๕๕  
หน.คลัง ผพธ.มทบ.๓๙ 

มือถือ ๐๘๖-๒๑๐๒๕๔๔ 
โทร.ทบ. ๗๓๒๔๒ โทร.ทบ. ๗๓๔๑๖ โทร.ทบ. ๗๓๔๐๒ โทร.ทบ. ๗๓๔๐๓ 

          
      

๑๙ 
  
  
  

ว่ายน้ า 
  
  
  

พ.อ.ธนากร วรรโณภาส พ.ท.เกรียงศักด์ิ ชมภูน้อย พ.ต.ชงค์ เสมาคง จ.ส.อ.ประทีป 
ผบ.พัน.ขส.๒๓ ฯ รอง ผบ.พัน.ขส.๒๓ ฯ ฝอ.๑ พัน.ขส.๒๓ ฯ พัน.ขส.๒๓ ฯ  

โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๗ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๗ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๗ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๗ 
มือถือ ๐๘๙-๑๐๙๓๕๑๑ มือถือ ๐๘๖-๔๑๐๗๔๔๙ มือถือ ๐๘๙-๘๕๗๘๙๒๙ มือถือ ๐๘๙-๘๕๗๘๗๒๙ 

โทร.ทบ. ๗๗๗๐๘ โทร.ทบ. ๗๓๗๐๘ โทร.ทบ. ๗๓๗๑๐ โทร.ทบ. ๗๓๗๑๐ 
      
      

๒๐ 
  
  
  

จักรยาน 
  
  
  

พ.อ.สมใจ   คิดเก้ือการุญ พ.อ.พงศธร   เมืองแก่น ร.ท.ชาญชัย    ธรรมชัยกุล จ.ส.อ.วิชัย  ภู่ทอง 
ผบ.ช.๓ เสธ.ช.๓ น.ลาดตระเวน ช.๓     ช่างเขียนแบบก่อสร้าง 

โทร. ๐๕๕-๓๑๒๐๑๕ โทร. ๐๕๕-๓๑๑๓๒๔ โทร. ๐๕๕-๓๑๑๔๕๓ โทร. ๐๕๕-๓๑๑๓๒๔ 
มือถือ ๐๘๑-๒๘๐๒๒๙๙ มือถือ ๐๘๑-๓๒๔๑๒๘๑ มือถือ ๐๘๑-๐๔๒๓๗๔๑ มือถือ ๐๘๒-๑๖๖๖๒๒๘ 

โทร.ทบ. ๗๔๘๐๑ โทร.ทบ. ๗๔๗๐๑ โทร.ทบ. ๗๔๗๐๓ โทร.ทบ. ๗๔๗๑๓ 
      

๒๑ 
  
  

เทควันโด  
  

พ.ท.รัฐพงศ์   เพชรสงัข ์ พ.ต.สุภมิตร   กันทะวงศ์ ร.อ.ศราวุธ   มุณ ี จ.ส.อ.ชัยรุ่ง   ทองโอย 
ผบ.พัน.สร.๔ 

มือถือ ๐๘๑-๓๗๕๘๐๙๐ 
โทร.ทบ. ๗๓๐๘๑ 

น.ยก./ขว.พัน.สร.๔ 
มือถือ ๐๘๕-๐๔๕๐๐๖๖ 

โทร.ทบ. ๗๓๐๗๙ 

ผบ.ร้อย.บก.พัน.สร.๔ 
มือถือ ๐๘๔-๕๙๗๒๒๙๘ 

โทร.ทบ. ๗๓๐๘๑ 

ส.หัวหน้าชุด 
มือถือ ๐๘๓-๑๖๔๘๓๓๙ 

โทร.ทบ. ๗๓๐๘๑ 
      

๒๒ 
  
  
  

 ฟุตซอล 
  
  

พ.ท.เมธา   รักเจริญ ร.ท.นิสสรณ์   ฮะวังจู ร.ต.ภุชงค์   กิตติสาเรศ จ.ส.อ.จเร   พลธีระ 
ผบ.กอง พธ.พล.ร.๔ 

 โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๖๐ 
มือถือ ๐๙๒-๕๓๙๓๕๖ 

โทร.ทบ.๗๓๑๓๖ 

ผบ.มว.ส่งกําลงัฯ 
โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๖๐ 

มือถือ ๐๙๐-๐๖๓๓๘๔๔ 
โทร.ทบ.๗๓๑๘๕ 

รอง ผบ.มว.รถยนต์บรรทุก 
โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๖๐ 

มือถือ ๐๙๔-๘๓๐๓๒๕๑ 
โทร.ทบ.๗๓๔๕๗ 

ผบ.ตอนฯ 
โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๖๐ 

มือถือ ๐๘๖-๖๗๒๔๙๕๕ 
โทร.ทบ.๗๓๔๕๗ 

 

 
 

๖๓ 



๖๕ 
 

 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบกีฬา สก.ทบ./สง.คกฬ.ทบ.  

ร่วมประสานงานการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

ล าดับ ชนิดกีฬา ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 

๑ กรีฑา ร.ท.ภูวดิท เตียวเจริญ ๐๘๙-๑๐๙๕๕๕๑ 
๒ มวยสากลสมัครเล่น พ.ต.อนันต์ เป่ียมสุคนธ์ ๐๘๑-๘๐๑๑๑๙๙ 
๓ มวยไทยสมัครเล่น ร.ต.คุณาพันธุ์ ชมสุข ๐๘๑-๔๑๔๒๖๓๓ 
๔ แบดมินตัน   พ.ท.หญิง ชัชสรัญรัสย์  ปาลวัฒน์ ๐๙๔-๕๙๕๙๙๒๔ 
๕ บาสเกตบอล พ.ท.อมร พงษ์สุพรรณ ๐๘๕-๒๑๑๕๔๔๔ 
๖ จักรยาน ร.อ.จิรายุ สมอยู ่ ๐๙๗-๐๐๑๒๘๔๐ 
๗ ฟันดาบ พ.ท.หญิง นงนภัส พินกลาง ๐๘๙-๒๐๖๗๒๔๒ 
๘ ฟุตบอล พ.ท.ขวัญ รัตนรังสี ๐๘๑-๓๘๒๕๒๖๑ 
๙ ฟุตบอลอาวุโส พ.อ.เลิศชาย เจตะสานนท์ ๐๘๙-๒๘๓๘๐๐๒ 
๑๐ ฟุตซอล พ.อ.พงษ์พันธุ ์ รัตนสุนทร ๐๘๑-๗๗๔๐๙๕๙ 
๑๑ กอล์ฟ ร.ท.นฤปพล สามิภักดิ ์ ๐๘๗-๙๘๐๙๙๘๗ 
๑๒ ปัญจกีฬาทหาร ร.อ.ชัยยศ ช่ืนสกุล ๐๘๗-๙๘๐๑๐๔๕ 
๑๓ เปตอง พ.ท.หญิง สุดาทิพย์ ศรีโสภา ๐๘๖-๖๖๓๘๑๔๓ 
๑๔ รักบี้ฟุตบอล พ.ต.วรวุฒิ นาคฉัตรีย์ ๐๘๑-๑๗๑๗๓๗๐ 
๑๕ เซปักตะกร้อ พ.อ.เอกฉันท์ ชาญเฉลิม ๐๘๑-๖๘๔๘๖๒๑ 
๑๖ ตะกร้อลอดห่วง พ.อ.เอกฉันท์ ชาญเฉลิม ๐๘๑-๖๘๔๘๖๒๑ 
๑๗ ยิงปืน ร.อ.คมสันต์ ยังเดช ๐๘๘-๒๔๗๙๘๔๕ 
๑๘ ว่ายนํ้า ร.ต.เกษม นพรัตน์ ๐๙๗-๒๔๓๑๖๑๕ 
๑๙ เทเบิลเทนนิส พ.ต.หญิง ภัชรัศม์ แก้วคงบูรพัฒน์ ๐๘๕-๓๗๓๑๙๙๙ 
๒๐ เทควันโด   พ.ท.หญิงชัชสรัญรัสย์  ปาลวัฒน์ ๐๙๔-๕๙๕๙๙๒๔ 
๒๑ เทนนิส ร.ต.อดุลย์ เถ่ือนกูล ๐๙๓-๒๔๓๙๙๑๙ 
๒๒ วอลเลย์บอล พ.ท.วิทยา นามมณฑา ๐๘๓-๕๗๕๗๘๕๐ 
๒๓ นายทหารงบประมาณ พ.ท.หญิง ศิริเพ็ญ ถนอมคุ้ม ๐๘๑-๗๕๘๑๔๒๘ 
     

 

 

 

๖๔ 



๖๖ 
 

 

 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารส่ือสารที่ ๔ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๙ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน 
 

สนามหน้า กองพันทหารราบท่ี ๓ กรมทหารราบท่ี ๔ 
และสนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก 
 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 
 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
- แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีมแข่งขัน

แบบพบกันท้ังหมดในแต่ละสาย นําทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 
๑ และ ๒  ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 

- ท่ี ๑  สาย ก  พบกับ  ท่ี ๒ ข 
- ท่ี ๑  สาย ข  พบกับ  ท่ี ๒ ก 

รอบชิงชนะเลิศ 
- ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๓ 

- - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๑ 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๖ 
กลุ่มท่ี  ๒ 
 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

ส.อ.วิทยา    โพธิ์ยอด 
 

กลุ่มท่ี  ๑    

 
 
 
 

การแขง่ขันกีฬาฟตุบอล  
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๖๕ 



๖๗ 
 

 
ก าหนดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล  

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

วันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เวลา  ๑๔๐๐  ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุม บก.ส.พัน.๔ 

                      สาย ก.       สาย ข. 
               ๑. กลุ่มท่ี ๑    ๕. กลุ่มท่ี  ๖ 
               ๒. กลุ่มท่ี ๒    ๖. กลุ่มท่ี  ๕ 
               ๓. กลุ่มท่ี ๔    ๗. กลุ่มท่ี  ๗ 
               ๔. กลุ่มท่ี ๘    ๘. กลุ่มท่ี  ๓ 

วัน - เดอืน - ป ี คู่ที ่ เวลา สาย คู่แข่งขนั สนามแข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

๙ ก.พ.๕๙ ๑ ๑๔๐๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๔ ร.๔ พัน.๓  
๒ ๑๖๐๐ ก กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๘ ร.๔ พัน.๓  

๑๐ ก.พ.๕๙ ๓ ๑๔๐๐ ข กลุ่มท่ี ๖ พบกลุ่มท่ี ๕ ร.๔ พัน.๓  
๔ ๑๖๐๐ ข กลุ่มท่ี ๗ พบกลุ่มท่ี ๓ ร.๔ พัน.๓  

๑๑ ก.พ.๕๙ ๕ ๑๔๐๐ ก กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๒ ร.๔ พัน.๓  
๖ ๑๖๐๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๘ ร.๔ พัน.๓  

๑๒ ก.พ.๕๙ ๗ ๑๔๐๐ ข กลุ่มท่ี ๖ พบกลุ่มท่ี ๓ สนามกีฬากลาง จว.พ.ล.  
๘ ๑๖๐๐ ข กลุ่มท่ี ๕ พบกลุ่มท่ี ๗ ร.๔ พัน.๓  

๑๓ ก.พ.๕๙ ๙ ๑๔๐๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๒ ร.๔ พัน.๓  
๑๐ ๑๖๐๐ ก กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๘ ร.๔ พัน.๓  

๑๔ ก.พ.๕๙ ๑๑ ๑๔๐๐ ข กลุ่มท่ี ๖ พบกลุ่มท่ี ๗ ร.๔ พัน.๓  
๑๒ ๑๖๐๐ ข กลุ่มท่ี ๕ พบกลุ่มท่ี ๓ ร.๔ พัน.๓  

๑๕ ก.พ.๕๙  - -  - พักการแข่งขัน  -  
๑๖ ก.พ.๕๙ ๑๓ ๑๔๐๐ 

 - 
กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 

(ที่ ๑ สาย ก พบ ที่ ๒ สาย ข) 
ร.๔ พัน.๓  

๑๔ ๑๖๐๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ที่ ๑ สาย ข พบ ที่ ๒ สาย ก) 

ร.๔ พัน.๓  

๑๗ ก.พ.๕๙ ๑๕ ๐๙๐๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้แพ้คู่ที่ ๑๓ พบ ผู้แพคู้่ที่ ๑๔) 

ร.๔ พัน.๓  

๑๖ ๑๕๐๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้ชนะคู่ที่ ๑๓ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๔) 

สนามกีฬากลาง จว.พ.ล.  

หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ           พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 
 

 
 
 

๖๖ 



๖๘ 
 

 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

มณฑลทหารบกท่ี ๓๙ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน โรงกีฬาอเนกประสงค์ กองพันทหารส่ือสารที่ ๒๓ 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีมแข่งขัน
แบบพบกันท้ังหมดในแต่ละสาย นําทีมท่ีมีคะแนนเป็น 
ท่ี ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 
    - ท่ี ๑  สาย ก  พบกับ  ท่ี ๒ ข 
    - ท่ี ๑  สาย ข  พบกับ  ท่ี ๒ ก 
รอบชิงชนะเลิศ 
     - ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๓ 

-      - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๑ 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ                  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๔ 
กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๑ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

อส.ทพ.ธวัชชัย   สุขทับ 
 

กลุ่มท่ี  ๑ 

 

 

 

 

การแขง่ขันกีฬาบาสเกตบอล 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๖๗ 



๖๙ 
 

 

 ก าหนดการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เวลา  ๑๔๐๐  ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ  

ณ ห้องประชุม โรงกีฬาอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารท่ี ๒๓ 
                      สาย ก.       สาย ข. 

               ๑. กลุ่มท่ี ๒    ๕. กลุ่มท่ี  ๓ 
               ๒. กลุ่มท่ี ๕    ๖. กลุ่มท่ี  ๘ 
               ๓. กลุ่มท่ี ๖    ๗. กลุ่มท่ี  ๔ 
               ๔. กลุ่มท่ี ๗    ๘. กลุ่มท่ี  ๑ 

วัน - เดอืน - ป ี คู่ที ่ สาย เวลา คู่แข่งขนั ผลการแข่งขนั หมายเหต ุ
๑๒ ก.พ.๕๙ ๑ ก ๐๙๐๐ กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๕  รอบแรก 

๒ ข ๑๐๓๐ กลุ่มท่ี ๓ พบกลุ่มท่ี ๘  รอบแรก 
๓ ก ๑๒๐๐ กลุ่มท่ี ๖ พบกลุ่มท่ี ๗  รอบแรก 
๔ ข ๑๓๓๐ กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๑  รอบแรก 

๑๓ ก.พ.๕๙ ๕ ข ๐๙๐๐ กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๘  รอบแรก 
๖ ข ๑๐๓๐ กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๓  รอบแรก 
๗ ก ๑๒๐๐ กลุ่มท่ี ๖ พบกลุ่มท่ี ๒  รอบแรก 
๘ ก ๑๓๓๐ กลุ่มท่ี ๗ พบกลุ่มท่ี ๕  รอบแรก 

๑๔ ก.พ.๕๙ ๙ ก ๐๙๐๐ กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๗  รอบแรก 
๑๐ ก ๑๐๓๐ กลุ่มท่ี ๕ พบกลุ่มท่ี ๖  รอบแรก 
๑๑ ข ๑๒๐๐ กลุ่มท่ี ๘ พบกลุ่มท่ี ๔  รอบแรก 
๑๒ ข ๑๓๓๐ กลุ่มท่ี ๓ พบกลุ่มท่ี ๑  รอบแรก 

๑๕ ก.พ.๕๙ ๑๓ - ๑๐๐๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ที่ ๑ สาย ก พบ ที่ ๒ สาย ข) 

 รอบรองฯ 

๑๔ - ๑๑๓๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ที่ ๑ สาย ข พบ ที่ ๒ สาย ก) 

 รอบรองฯ 

๑๖ ก.พ.๕๙ ๑๕ - ๑๐๐๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้แพ้คู่ที่ ๑๓ พบ ผู้แพคู้่ที่ ๑๔) 

 ชิงอันดับ ๓ 

๑๖ - ๑๑๓๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้ชนะคู่ที่ ๑๓ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๔) 

 ชิงชนะเลิศ 

หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ           พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 
 

 
 

 

๖๘ 



๗๐ 
 

 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารม้าท่ี ๙ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๙ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน สนามหน้า กองพันทหารส่ือสารที่ ๒๓    

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีมแข่งขัน
แบบพบกันท้ังหมดในแต่ละสาย นําทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 
๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 
    - ท่ี ๑  สาย ก  พบกับ  ท่ี ๒ ข 
    - ท่ี ๑  สาย ข  พบกับ  ท่ี ๒ ก 
รอบชิงชนะเลิศ 
     - ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ  ชิงท่ี ๓ 

-      - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๑ 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ                  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๔ 
กลุ่มท่ี  ๒ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

พ.ท.นัย     คันเสนาคม 
 

กลุ่มท่ี  ๑    

 

 

 

 

การแขง่ขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๖๙ 



๗๑ 
 

 
ก าหนดการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล 

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

วันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๘๐๐   ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ 
    ณ  ห้องประชุมกองบังคับการกองพันทหารม้าท่ี ๙ 

                      สาย ก.       สาย ข. 
               ๑. กลุ่มท่ี ๑    ๕. กลุ่มท่ี  ๔ 
               ๒. กลุ่มท่ี ๘    ๖. กลุ่มท่ี  ๖ 
               ๓. กลุ่มท่ี ๗    ๗. กลุ่มท่ี  ๓ 
               ๔. กลุ่มท่ี ๒    ๘. กลุ่มท่ี  ๕ 

วัน - เดอืน - ป ี คู่ที ่ เวลา สาย คู่แข่งขนั ผลการแข่งขนั หมายเหต ุ
๙ ก.พ.๕๙ ๑ ๑๔๓๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๘  รอบแรก 

๒ ๑๖๐๐ ก กลุ่มท่ี ๗ พบกลุ่มท่ี ๒  
 ๑๐ ก.พ.๕๙ ๓ ๑๔๓๐ ข กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๖  รอบแรก 

๔ ๑๖๐๐ ข กลุ่มท่ี ๓ พบกลุ่มท่ี ๕   
๑๑ ก.พ.๕๙ ๕ ๑๔๓๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๗  รอบแรก 

๖ ๑๖๐๐ ก กลุ่มท่ี ๘ พบกลุ่มท่ี ๒  
 ๑๒ ก.พ.๕๙ ๗ ๐๘๓๐ ข กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๓  รอบแรก 

๘ ๑๐๐๐ ข กลุ่มท่ี ๖ พบกลุ่มท่ี ๕  
 ๑๓ ก.พ.๕๙ ๙ ๑๔๓๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๒  รอบแรก 

๑๐ ๑๖๐๐ ก กลุ่มท่ี ๗ พบกลุ่มท่ี ๘  
 ๑๔ ก.พ.๕๙ ๑๑ ๑๔๓๐ ข กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๕  รอบแรก 

๑๒ ๑๖๐๐ ข กลุ่มท่ี ๖ พบกลุ่มท่ี ๓   
๑๕ ก.พ.๕๙  - -  - พักการแข่งขัน  - 
๑๖ ก.พ.๕๙ ๑๓ ๑๔๓๐ 

 - 
กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 

(ที่ ๑ สาย ก พบ ที่ ๒ สาย ข) 
 รอบรองฯ 

๑๔ ๑๖๐๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ที่ ๑ สาย ข พบ ที่ ๒ สาย ก) 

 รอบรองฯ 

๑๗ ก.พ.๕๙ ๑๕ ๐๘๓๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้แพ้คู่ที่ ๑๓ พบ ผู้แพคู้่ที่ ๑๔) 

 ชิงอันดับ ๓ 

๑๖ ๑๐๐๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้ชนะคู่ที่ ๑๓ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๔) 

 ชิงชนะเลิศ 

          หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ           พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 
 

 
 
 

๗๐ 



๗๒ 
 

 
 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กรมทหารปืนใหญ่ท่ี ๔ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน 
 

โรงพลศึกษา ๖๐๐ ท่ีนั่ง สนามกีฬากลาง 
จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีมแข่งขัน
แบบพบกันท้ังหมดในแต่ละสาย นําทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 
๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 
    - ท่ี ๑  สาย ก  พบกับ  ท่ี ๒ ข 
    - ท่ี ๑  สาย ข  พบกับ  ท่ี ๒ ก 
รอบชิงชนะเลิศ 
     - ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๓ 

-      - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๑ 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ                  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๗ 
กลุ่มท่ี  ๑ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

ส.อ.พงศกร   นิมะวัลย์ 
 

กลุ่มท่ี  ๒ 

 
 
 

การแขง่ขันกีฬาวอลเลย่์บอล 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๗๑ 



๗๓ 
 

 
ก าหนดการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล 

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ 
  ณ ห้องประชุม VIP อบจ.พ.ล. สนามกีฬากลางจังหวัด พ.ล. 
                      สาย ก.       สาย ข. 

               ๑. กลุ่มท่ี ๗    ๕. กลุ่มท่ี  ๒ 
               ๒. กลุ่มท่ี ๔    ๖. กลุ่มท่ี  ๘ 
               ๓. กลุ่มท่ี ๑    ๗. กลุ่มท่ี  ๕ 
               ๔. กลุ่มท่ี ๖    ๘. กลุ่มท่ี  ๓ 

วัน - เดอืน - ป ี คู่ที ่ สาย เวลา คู่แข่งขนั ผลการแข่งขนั หมายเหต ุ
๑๒ ก.พ.๕๙ ๑ ก ๐๘๓๐ กลุ่มท่ี ๗ พบกลุ่มท่ี ๔  รอบแรก 

๒ ก ๐๙๓๐ กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๖  รอบแรก 
๓ ข ๑๐๓๐ กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๘  รอบแรก 
๔ ข ๑๑๓๐ กลุ่มท่ี ๕ พบกลุ่มท่ี ๓  รอบแรก 

๑๓ ก.พ.๕๙ ๕ ข ๐๘๓๐ กลุ่มท่ี ๕ พบกลุ่มท่ี ๘  รอบแรก 
๖ ข ๐๙๓๐ กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๓  รอบแรก 
๗ ก ๑๐๓๐ กลุ่มท่ี ๗ พบกลุ่มท่ี ๑  รอบแรก 
๘ ก ๑๑๓๐ กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๖  รอบแรก 

๑๔ ก.พ.๕๙ ๙ ก ๐๘๓๐ กลุ่มท่ี ๗ พบกลุ่มท่ี ๖  รอบแรก 
๑๐ ก ๐๙๓๐ กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๑  รอบแรก 
๑๑ ข ๑๐๓๐ กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๕  รอบแรก 
๑๒ ข ๑๑๓๐ กลุ่มท่ี ๘ พบกลุ่มท่ี ๓  รอบแรก 

๑๕ ก.พ.๕๙ ๑๓ - ๐๙๐๐ 
 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ที่ ๑ สาย ก พบ ที่ ๒ สาย ข) 

 รอบรองฯ 

๑๔ - ๑๐๐๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ที่ ๑ สาย ข พบ ที่ ๒ สาย ก) 

 รอบรองฯ 

๑๖ ก.พ.๕๙ ๑๕ - ๐๙๐๐ 
 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้แพ้คู่ที่ ๑๓ พบ ผู้แพคู้่ที่ ๑๔) 

 ชิงอันดับ ๓ 

๑๖ - ๑๐๐๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้ชนะคู่ที่ ๑๓ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๔) 

 ชิงชนะเลิศ 

หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ           พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 
 

 
 

 

๗๒ 



๗๔ 
 

 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันส่งกําลังและบริการท่ี ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน 
 

โรงพลศึกษา ๒,๕๐๐ ท่ีนั่ง สนามกีฬากลาง 
จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีมแข่งขัน
แบบพบกันท้ังหมดในแต่ละสาย นําทีมท่ีมีคะแนนเป็น 
ท่ี ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 
    - ท่ี ๑  สาย ก  พบกับ  ท่ี ๒ ข 
    - ท่ี ๑  สาย ข  พบกับ  ท่ี ๒ ก 
รอบชิงชนะเลิศ 
     - ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๓ 

-      - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๑ 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๕, ๗ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

ส.อ.อภิศักดิ์     สาระชอบ 
 

กลุ่มท่ี  ๒ 

 
 
 

การแขง่ขันกีฬาเซปักตะกร้อ 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๗๓ 



๗๕ 
 

 
ก าหนดการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ 

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เวลา  ๑๔๐๐   ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุม 
    โรงยิม ๒,๕๐๐ ท่ีนั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 

                      สาย ก.       สาย ข. 
               ๑. กลุ่มท่ี ๑    ๕. กลุ่มท่ี  ๒ 
               ๒. กลุ่มท่ี ๖    ๖. กลุ่มท่ี  ๓ 
               ๓. กลุ่มท่ี ๔    ๗. กลุ่มท่ี  ๘ 
               ๔. กลุ่มท่ี ๕    ๘. กลุ่มท่ี  ๗ 

วัน - เดอืน - ป ี คู่ที ่ สาย เวลา คู่แข่งขนั สนามแข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

๑๒ ก.พ.๕๙ ๑ ก ๑๓๐๐ กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๖ สนาม ๑ รอบแรก 
๒ ข ๑๓๐๐ กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๓ สนาม ๒ รอบแรก 
๓ ก ๑๔๓๐ กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๕ สนาม ๑ รอบแรก 
๔ ข ๑๔๓๐ กลุ่มท่ี ๘ พบกลุ่มท่ี ๗ สนาม ๒ รอบแรก 

๑๓ ก.พ.๕๙ ๕ ก ๑๓๐๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ชนะคู่ที่ ๑ พบ ชนะคู่ที่ ๓) 

สนาม ๑ รอบแรก 

๖ ข ๑๓๐๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ชนะคู่ที่ ๒ พบ ชนะคู่ที่ ๔) 

สนาม ๒ รอบแรก 

๗ ก ๑๔๓๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(แพ้คู่ที่ ๑ พบ แพ้คูท่ี่ ๓) 

สนาม ๑ รอบแรก 

๘ ข ๑๔๓๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(แพ้คู่ที่ ๒ พบ แพ้คูท่ี่ ๔) 

สนาม ๒ รอบแรก 

๑๔ ก.พ.๕๙ ๙ ก ๑๓๐๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ชนะคู่ที่ ๗ พบ แพ้คูท่ี่ ๕) 

สนาม ๑ รอบแรก 

๑๐ ข ๑๓๐๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ชนะคู่ที่ ๘ พบ แพ้คูท่ี่ ๖) 

สนาม ๒ รอบแรก 

๑๕ ก.พ.๕๙ ๑๑  ๑๓๐๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ที่ ๑ สาย ก พบ ที่ ๒ สาย ข) 

สนาม ๑ 
รอบรอง 
แพ้ได้ท่ี ๓ ๑๒  ๑๓๐๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 

(ที่ ๑ สาย ข พบ ที่ ๒ สาย ก) 
สนาม ๒ 

๑๖ ก.พ.๕๙ ๑๓  ๑๓๐๐ กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ชนะคู่ที่ ๑๑ พบ ชนะคู่ที่ ๑๒) 

 ชิงชนะเลิศ 

    หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ  พิธีมอบเหรียญรางวัลและเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 
 

 
 
 

๗๔ 



๗๖ 
 

 
 

 
 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันส่งกําลังและบริการท่ี ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน 
 

โรงพลศึกษา ๒,๕๐๐ ท่ีนั่ง สนามกีฬากลาง 
จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 

ท าการแข่งขัน ๒ รอบ 
รอบแรกทําการแข่งขันทุกทีม ๆ ละ ๒ ครั้ง และนํา

คะแนนการแข่งขัน ครั้งท่ี ๑ และ ๒ ของแต่ละทีมมา
รวมกัน นําทีมท่ีได้คะแนนรวมอันดับท่ี ๑ – ๔ ผ่านเข้า
ไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

รอบชิงชนะเลิศ ทําการแข่งขันทีมละ ๑ ครั้ง (ทีมท่ี
มีคะแนนรวมมากท่ีสุด มีสิทธิเลือกลําดับในการแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศก่อน ทีมท่ีเหลือเลือกตามลําดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อย) โดยทีมท่ีได้คะแนนมาก
ท่ีสุดในรอบนี้เป็นผู้ชนะเลิศ 

 
ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๓ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

ส.ท.โภมินทร์     เนาว์นนท์ 
 

กลุ่มท่ี  ๑ 

 

 
 
 

การแขง่ขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๗๕ 



๗๗ 
 

 
ก าหนดการแข่งขันกีฬา ตะกร้อลอดห่วง 

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เวลา  ๑๔๐๐   ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุม 
    โรงยิม ๒,๕๐๐ ท่ีนั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 

                      คณะที ่       คณะที ่
               ๑. กลุ่มท่ี ๑    ๕. กลุ่มท่ี  ๒ 
               ๒. กลุ่มท่ี ๔    ๖. กลุ่มท่ี  ๗ 
               ๓. กลุ่มท่ี ๖    ๗. กลุ่มท่ี  ๓ 
               ๔. กลุ่มท่ี ๘    ๘. กลุ่มท่ี  ๕ 
วัน - เดอืน - ป ี คณะที ่ เวลา หน่วยแข่งขัน คะแนน หมายเหตุ 

๑๒ ก.พ.๕๙ ๑ ๐๘๓๐ กลุ่ม ๑  รอบแรก 
ครั้งท่ี ๑ ๒ กลุ่ม ๔  

๓ กลุ่ม ๖  
๔ กลุ่ม ๘  

๑๓ ก.พ.๕๙ ๕ ๐๘๓๐ กลุ่ม ๒  รอบแรก 
ครั้งท่ี ๑ ๖ กลุ่ม ๗  

๗ กลุ่ม ๓  
๘ กลุ่ม ๕  

๑๔ ก.พ.๕๙ ๑ ๐๘๓๐ กลุ่ม ………..  รอบแรก 
ครั้งท่ี ๒ ๒ กลุ่ม ………..  

๓ กลุ่ม ………..  
๔ กลุ่ม ………..  

๑๕ ก.พ.๕๙ ๕ ๐๘๓๐ กลุ่ม ………..  รอบแรก 
ครั้งท่ี ๒ ๖ กลุ่ม ………..  

๗ กลุ่ม ………..  
๘ กลุ่ม ………..  

๑๖ ก.พ.๕๙ ๑ ๐๘๓๐ กลุ่ม ………..  รอบชิงชนะเลิศ 
๒ กลุ่ม ………..  
๓ กลุ่ม ………..  
๔ กลุ่ม ………..  

    หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ  พิธีมอบเหรียญรางวัลและเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 
 

 
 
 

๗๖ 



๗๘ 
 

 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพลพัฒนาท่ี ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี ๑๑ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน อาคารอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยจัดการแข่งขัน ๘ รุ่น คือ 
๑. รุ่นไลท์ฟลายเวท 
๒. รุ่นฟลายเวท                
๓. รุ่นแบนต้ัมเวท 
๔. รุ่นไลท์เวท 

๕. รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท 
๖. รุ่นเวลเตอร์เวท 
๗. รุ่นมิดเดิลเวท 
๘. รุ่นไลท์เฮฟวีเวท 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๓ 
กลุ่มท่ี  ๑ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 

อส.ทพ.ยุทธพงษ์   ทองดี กลุ่มท่ี  ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

การแขง่ขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๗๗ 



๗๙ 
 

 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๓๐๐        ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก นักกีฬาท้ังหมด 
   จับฉลากคู่แข่งขันฯ และประชุมช้ีแจงรายละเอียด 
   ก่อนการแข่งขันฯ                  
                                             ณ อาคารอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก 
 เวลา  ๑๒๐๐ การแข่งขันรอบแรก    
วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก 
 เวลา  ๑๒๐๐ การแข่งขันรอบแรก    
วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก 
 เวลา  ๑๒๐๐ การแข่งขันรอบแรก    
วันที่  ๑๔กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก 
 เวลา  ๑๒๐๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พักการแข่งขัน  
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก 
 เวลา  ๑๒๐๐ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ   

 

 

 

 

 

 

 

๗๘ 



๘๐ 
 

 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพลพัฒนาท่ี ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี ๑๑ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน อาคารอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 

แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยจัดการแข่งขัน ๘ รุ่น คือ 
๑. รุ่นไลท์ฟลายเวท 
๒. รุ่นฟลายเวท                
๓. รุ่นแบนต้ัมเวท 
๔. รุ่นเฟเธอร์เวท 

๕. รุ่นไลท์เวท 
๖. รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท 
๗. รุ่นเวลเตอร์เวท 
๘. รุ่นไลท์มิดเดิลเวท 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒   ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๔ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 
 

ส.อ.สุวิทย์   ลาดสาวแห 
 

กลุ่มท่ี  ๒ 

 

 

 

 

 

 

การแขง่ขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๗๙ 



๘๑ 
 

 
ก าหนดการแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๓๐๐        ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก นักกีฬาท้ังหมด 
   จับฉลากคู่แข่งขันฯ และประชุมช้ีแจงรายละเอียด 
   ก่อนการแข่งขันฯ                  
                                             ณ อาคารอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก 
 เวลา  ๑๕๓๐ การแข่งขันรอบแรก    
วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก 
 เวลา  ๑๕๓๐ การแข่งขันรอบแรก    
วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก 
 เวลา  ๑๕๓๐ การแข่งขันรอบแรก    
วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก 
 เวลา  ๑๕๓๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พักการแข่งขัน   
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ ตรวจร่างกาย, ช่ังน้ําหนัก 
 เวลา  ๑๕๓๐ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ   

 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 



๘๒ 
 

 

 
 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

 

 กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคท่ี ๓ (สนามกอล์ฟดงภูเกิด) 
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

จัดการแข่งขัน ๔ ประเภท คือ 
๑. ประเภทช้ันยศ นายพล 
๒. ประเภทช้ันยศ พ.อ.(พ)               
๓. ประเภทช้ันยศ นายพัน (พ.ต. – พ.อ.) 
๔. ประเภทท่ัวไป (ส.ต. –ร.อ.) 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒   ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๗ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 

พล.ต.คํารณ   หะวะนิช 
 

กลุ่มท่ี  ๒ 

 

 

 

 

 

การแขง่ขันกีฬากอล์ฟ 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๘๑ 



๘๓ 
 

 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา กอล์ฟ 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน 
  ณ  ห้องประชุมอาคารวงศ์วานิช  
  ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพภาคท่ี ๓ (สนามกอล์ฟดงภูเกิด) 
วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ - การแข่งขันประเภทช้ันยศ พ.อ.(พ) วันท่ี ๑ 
  - การแข่งขันประเภทช้ันยศ พ.ต.-พ.อ. วันท่ี ๑ 
  - การแข่งขันประเภทท่ัวไป ช้ันยศ ส.ต.-ร.อ.วันท่ี ๑ 
วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ - การแข่งขันประเภทช้ันยศ พ.อ.(พ) วันท่ี ๒ 
  - การแข่งขันประเภทช้ันยศ พ.ต.-พ.อ. วันท่ี ๒ 
  - การแข่งขันประเภทท่ัวไป ช้ันยศ ส.ต.-ร.อ. วันท่ี ๒ 
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ - การแข่งขันประเภทช้ันยศ นายพล วันท่ี ๑ 
  - การแข่งขันประเภทช้ันยศ พ.อ. (พ) วันท่ี ๓ 
  - การแข่งขันประเภทช้ันยศ พ.ต.-พ.อ. วันท่ี ๓ 
  - การแข่งขันประเภทท่ัวไป ช้ันยศ ส.ต.-ร.อ. วันท่ี ๓ 
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ - การแข่งขันประเภทช้ันยศ นายพล วันท่ี ๒ 
  - การแข่งขันประเภทช้ันยศ พ.อ. (พ) วันท่ี ๔ 
  - การแข่งขันประเภทช้ันยศ พ.ต.-พ.อ. วันท่ี ๔ 
  - การแข่งขันประเภทท่ัวไป ช้ันยศ ส.ต.-ร.อ. วันท่ี ๔ 
 เวลา  ๑๖๓๐ พิธีมอบเหรียญรางวัลทุกประเภท 
  และเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒  

 

 

 

 

 

 

 

๘๒ 



๘๔ 
 

  

        
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี ๑๐๔ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๙ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน 
 

สนามหน้า กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี ๑๐๔ 
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
-       แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีม

แข่งขันแบบพบกันท้ังหมดในแต่ละสาย นําทีมท่ีมี
คะแนนเป็นท่ี ๑ และ ๒  ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขัน
ในรอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 

- ท่ี ๑  สาย ก  พบกับ  ท่ี ๒ ข 
- ท่ี ๑  สาย ข  พบกับ  ท่ี ๒ ก 

รอบชิงชนะเลิศ 
- ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๓ 

- - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๑ 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ                  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๕ 
กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๒ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

จ.ส.อ.ประนูญ  สหธารา 
 

กลุ่มท่ี  ๕ 

 
 
 

การแขง่ขันกีฬาฟตุบอลอาวุโส 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๘๓ 



๘๕ 
 

 
ก าหนดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล (อาวุโส) 

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

วันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา ๐๘๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ 
  ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ท่ี ๑๐๔ 
                      สาย ก.       สาย ข. 

               ๑. กลุ่มท่ี ๑    ๕. กลุ่มท่ี  ๕ 
               ๒. กลุ่มท่ี ๘    ๖. กลุ่มท่ี  ๒ 
               ๓. กลุ่มท่ี ๓    ๗. กลุ่มท่ี  ๔ 
               ๔. กลุ่มท่ี ๖    ๘. กลุ่มท่ี  ๗ 
วัน - เดอืน - ป ี คู่ที ่ เวลา สาย คู่แข่งขนั ผลการแข่งขนั 

๙ ก.พ.๕๙ ๑ ๑๗๐๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๘  
๒ ๑๘๓๐ ก กลุ่มท่ี ๓ พบกลุ่มท่ี ๖  

๑๐ ก.พ.๕๙ ๓ ๑๗๐๐ ข กลุ่มท่ี ๕ พบกลุ่มท่ี ๒  
๔ ๑๘๓๐ ข กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๗  

๑๑ ก.พ.๕๙ ๕ ๑๗๐๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๓  
๖ ๑๘๓๐ ก กลุ่มท่ี ๖ พบกลุ่มท่ี ๘  

๑๒ ก.พ.๕๙ ๗ ๑๗๐๐ ข กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๕  
๘ ๑๘๓๐ ข กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๗  

๑๓ ก.พ.๕๙ ๙ ๑๗๐๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๖  
๑๐ ๑๘๓๐ ก กลุ่มท่ี ๓ พบกลุ่มท่ี ๘  

๑๔ ก.พ.๕๙ ๑๑ ๑๗๐๐ ข กลุ่มท่ี ๕ พบกลุ่มท่ี ๗  
๑๒ ๑๘๓๐ ข กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๔  

๑๕ ก.พ.๕๙  - -  - พักการแข่งขัน  
๑๖ ก.พ.๕๙ ๑๓ ๑๗๐๐ 

 - 
กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 

(ที่ ๑ สาย ก พบ ที่ ๒ สาย ข) 
 

๑๔ ๑๘๓๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ที่ ๑ สาย ข พบ ที่ ๒ สาย ก) 

 

๑๗ ก.พ.๕๙ ๑๕ ๑๗๐๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้แพ้คู่ที่ ๑๓ พบ ผู้แพคู้่ที่ ๑๔) 

 

๑๖ ๑๘๓๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้ชนะคู่ที่ ๑๓ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๔) 

 

หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ           พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 
 

 

 

๘๔ 



๘๖ 
 

 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันสรรพาวุธกระสุนท่ี ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน สนามยิงปืน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ    

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภท ปืนส้ันมาตรฐาน บุคคล และทีม 
๒. ประเภท ปืนยาว ๓ ท่า บุคคล และทีม 
๓. ประเภท ปืนส้ันอัดลม บุคคล และทีม 
๔. ประเภท ปืนยาวอัดลม บุคคล และทีม 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๔ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

          ไม่มีผู้ได้รับเส้ือสามารถ 
 

 

 
 
 
 

การแขง่ขันกีฬายิงปืน 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๘๕ 



๘๗ 
 

 
ก าหนดการแข่งขันกีฬา ยิงปืน 

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๙๓๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน 
  ณ ห้องประชุมสนามยิงปืนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ การแข่งขันปืนส้ันอัดลม 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๑๖๐๐ การแข่งขันปืนยาว ๓ ท่า 
วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ การแข่งขันปืนยาวอัดลม 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ การแข่งขันปืนส้ันมาตรฐาน 
หลังจบการแข่งขันทุกประเภท ประกาศผล, พิธีมอบเหรียญรางวัล 
  และเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๖ 



๘๘ 
 

 

 
 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารช่างท่ี ๓๐๒ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน สนามเปตอง ฝุายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการ 
กองทัพภาคท่ี ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ    

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๑๓ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภท ชู้ตต้ิงชาย 
๒. ประเภท ชู้ตต้ิงหญิง 
๓. ประเภท ชู้ตต้ิงอาวุโส 
๔. ประเภท บุคคลชาย (เด่ียวชาย)           
๕. ประเภท บุคคลหญิง (เด่ียวหญิง)         
๖. ประเภท บุคคลอาวุโส (เด่ียวอาวุโส)     
๗. ประเภท ทีมชาย ๒ คน (คู่ชาย)           
๘. ประเภท ทีมหญิง ๒ คน (คู่หญิง)         
๙. ประเภท คู่อาวุโส ๒ คน (คู่อาวุโส)       
๑๐. ประเภท คู่ผสม (ชาย ๑, หญิง ๑)      
๑๑. ประเภท ทีมชาย ๓ คน                  
๑๒. ประเภท ทีมหญิง ๓ คน                 
๑๓. ประเภท ทีมอาวุโส ๓ คน     

กลุ่มละ ๒ คน
กลุ่มละ ๒ คน
กลุ่มละ ๒ คน
กลุ่มละ ๒ คน
กลุ่มละ ๒ คน
กลุ่มละ ๒ คน
กลุ่มละ ๒ คู่ 
กลุ่มละ ๒ คู่ 
กลุ่มละ ๒ คู่ 
กลุ่มละ ๒ คู่ 
กลุ่มละ ๒ ทีม
กลุ่มละ ๒ ทีม
กลุ่มละ ๒ ทีม 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ                  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๗ 
กลุ่มท่ี  ๔ 
กลุ่มท่ี  ๑ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

ส.อ.หญิง พนิดา วรรณเวียง กลุ่มท่ี  ๗ 

 

 

 

การแขง่ขันกีฬาเปตอง 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๘๗ 



๘๙ 
 

 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา เปตอง 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม บก.ช.พัน.๓๐๒ 
วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
 เวลา  ๐๘๐๐ การแข่งขันประเภท ชู้ตต้ิงชาย/หญิง และอาวุโส 
วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
 เวลา  ๐๘๐๐ การแข่งขันประเภท ชู้ตต้ิงชาย/หญิง และอาวุโส  
วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
 เวลา  ๐๘๐๐ การแข่งขันประเภทคู่ชาย/หญิง, คู่อาวุโส และคู่ผสม  
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
 เวลา  ๐๘๐๐ การแข่งขันประเภทคู่ชาย/หญิง, คู่อาวุโส และคู่ผสม  
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๘๐๐ การแข่งขันประเภททีมชาย, ทีมหญิง และทีมอาวุโส 
หลังจบการแข่งขันทุกประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๘ 



๙๐ 
 

 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 

 

กองพันซ่อมบํารุงท่ี ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน สนามเทนนิสค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ    

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๑๔ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภท ชายเด่ียวสัญญาบัตร ระดับ ๑ 
๒. ประเภท ชายเด่ียว ระดับ ๑ 
๓. ประเภท ชายเด่ียวสัญญาบัตร ระดับ ๒ 
๔. ประเภท ชายเด่ียว ระดับ ๒ 
๕. ประเภท ชายคู่ท่ัวไป 
๖. ประเภท ชายคู่อายุไม่ตํ่ากว่า ๓๕ ปี 
๗. ประเภท ชายคู่อายุไม่ตํ่ากว่า ๔๐ ปี 
๘. ประเภท ชายคู่อายุไม่ตํ่ากว่า ๔๕ ปี 
๙. ประเภท ชายคู่อายุไม่ตํ่ากว่า ๕๐ ปี 
๑๐. ประเภท ชายคู่อายุไม่ตํ่ากว่า ๕๕ ปี 
๑๑. ประเภท หญิงเด่ียวสัญญาบัตร 
๑๒. ประเภท หญิงคู่ท่ัวไป 
๑๓. ประเภท คู่ผสม 
๑๔. ประเภท ชายคู่หัวหน้าทีม 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๕ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ จ.ส.อ.มงคล   สายจันทร์ กลุ่มท่ี  ๑ 
 

 

 

 

การแขง่ขันกีฬาเทนนิส 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๘๙ 



๙๑ 
 

 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา เทนนิส 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน ณ ห้องประชุม  
  กองพันซ่อมบํารุงท่ี ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ 
วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันรอบแรก 
วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันรอบแรก 
วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันรอบแรก /รอบรองชนะเลิศ 
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ /รอบชิงชนะเลิศ 
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ /รอบชิงชนะเลิศ 
หลังจบการแข่งขันทุกประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 



๙๒ 
 

 
 

          
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารราบท่ี ๓ กรมทหารราบท่ี ๔ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน 
 

สนามต้นโพธิ์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ, 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
สนามยิงปืน กองพันทหารราบท่ี ๓ กรมทหารราบท่ี ๔ 
 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทบุคคล และประเภททีม 
ประกอบด้วยกีฬา ๕ ประเภท ได้แก่ 
๑. ยิงปืน 
๒. ว่ายน้ําผ่านเครื่องกีดขวาง 
๓. วิ่งผ่านเครื่องกีดขวาง  ระยะ ๔๐๐ เมตร 
๔. ขว้างระเบิดแม่นยําและขว้างไกล 

๕. วิ่งในภูมิประเทศ ระยะทาง ๘,๐๐๐ เมตร 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๕ 
กลุ่มท่ี  ๒ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

ส.อ.สานิตย์   พลสาลี กลุ่มท่ี  ๑ 

 
 
 

 

 

การแขง่ขันกีฬาปัญจกีฬาทหาร 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๙๑ 



๙๓ 
 

 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา ปัญจกีฬาทหาร 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองพันทหารราบท่ี ๓ 
  กรมทหารราบท่ี ๔ 
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ การแข่งขันยิงปืน ระยะ ๑,๐๐๐ นิ้ว ณ สนามยิงปืน ร.๔ พัน.๓ 
  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ชุดฝึก) 
 เวลา  ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐   การแข่งขันวิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง ระยะ ๔๐๐ ม.  
  ณ สนามต้นโพธิ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (เส้ือแขนยาว, 
  กางเกงขายาว, รองเท้ากีฬา) 
วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา๐๘๓๐ – ๑๑๐๐ การแข่งขันว่ายน้ําผ่านเครื่องกีดขวาง ระยะ ๕๐ ม.   
  ณ สระว่ายน้ํา ๕๐ ม. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
  (ชุดว่ายน้ํา) 
 เวลา  ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ การแข่งขันขว้างระเบิด  
  ณ สนามต้นโพธิ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (เส้ือแขนยาว, 
  กางเกงขายาว, รองเท้ากีฬา) 
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๖๓๐ – ๑๘๓๐ การแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ  ระยะ ๘,๐๐๐ ม.   
  เส้นทางภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (เส้ือแขนส้ัน,  
  กางเกงขาส้ัน, รองเท้ากีฬา) 
หลังจบการแข่งขัน พิธีมอบเหรียญรางวัล และเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 
  ณ สนามต้นโพธิ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

 

 

 

 

 

 

 

๙๒ 



๙๔ 
 

 

           

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพลทหารราบท่ี ๔ 
ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 
หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 
การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๑๗ ประเภท ได้แก่ 
๑. วิ่ง ๑๐๐ เมตร 
๒. วิ่ง ๒๐๐ เมตร 
๓. วิ่ง ๔๐๐ เมตร 
๔. วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
๕. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร 
๖. วิ่งวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร 
๗. วิ่ง ๑๐,๐๐ เมตร 
๘. วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร 
๙. วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร 

๑๐. วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร 
๑๑. วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร 
๑๒. เขย่งก้าวกระโดด 
๑๓. ทุ่มน้ําหนัก 
๑๔. กระโดดไกล 
๑๕. กระโดดสูง 
๑๖. ขว้างจักร 
๑๗. พุ่งแหลน 
 
 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ  ได้แก่ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่    

กลุ่มท่ี ๒ 
กลุ่มท่ี ๓ 
กลุ่มท่ี ๔ 
 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 

ส.อ.บุญาถึง   ศรีสังข์  กลุ่มท่ี ๒ 
ส.อ.พร้อมรบ   จันทิมา  กลุ่มท่ี ๓ 
ส.ท.โยธิน   ยาประจันทร์  กลุ่มท่ี ๕ 
ส.อ.ณงค์   เบญจรูญ  กลุ่มท่ี ๕ 
พลฯ ปรัชญา   เทพรักษ์  กลุ่มท่ี ๔ 
ส.ต.พีระเชษฐ์   จันทรา  กลุ่มท่ี ๓ 
อส.ทพ.คุณานันท์   สุขแก้ว  กลุ่มท่ี ๒ 
อส.ทพ.จิรายุ   ปลินนารัมย์  กลุ่มท่ี ๑ 
อส.ทพ.ณัฐพงษ์   ขนอม  กลุ่มท่ี ๑ 

 อส.อพ.ภูริพัฒน์  ไข่จันทร ์  กลุ่มท่ี ๑ 
    

 

 

การแขง่ขันกีฬากรีฑา 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๙๓ 



๙๕ 
 

 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา กรีฑา 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 
วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๑๗๐๐ แข่งขันกรีฑารอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
   ประเภทแข่งขัน 
  ๑. วิ่ง ๑๐๐ ม. ๑๐. วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ ม. 
  ๒. วิ่ง ๒๐๐ ม. ๑๑. วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ ม. 
  ๓. วิ่ง ๔๐๐ ม. ๑๒. เขย่งก้าวกระโดด 
  ๔. วิ่ง ๘๐๐ ม. ๑๓. ทุ่มน้ําหนัก 
  ๕. วิ่ง ๑,๕๐๐ ม. ๑๔. กระโดดไกล 
  ๖. วิ่งวิบาก ๓,๐๐๐ ม. ๑๕. กระโดดสูง 
  ๗. วิ่ง ๑๐,๐๐๐ ม. ๑๖. ขว้างจักร 
  ๘. วิ่งผลัด ๔ × ๑๐๐ ม. ๑๗. พุ่งแหลน 
  ๙. วิ่งผลัด ๔ × ๔๐๐ ม. 
หลังจบการแข่งขันแต่ละประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 
  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 
๙๔ 



๙๖ 
 

 

            

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

มณฑลทหารบกท่ี ๓๙ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภท ฟอยล์บุคคลชาย 
๒. ประเภท เอเปูบุคคลชาย 
๓. ประเภท เซเบอร์บุคคลชาย 
๔. ประเภท ฟอยล์ทีมชาย 
๕. ประเภท เอเปูทีมชาย 
๖. ประเภท เซเบอร์ทีมชาย 
 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๕ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 
 
 

อส.ทพ.วงศธร   ทรงประไพ กลุ่มท่ี  ๒ 

 
 
 
 

การแขง่ขันกีฬาฟันดาบ 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๙๕ 



๙๗ 
 

 
ก าหนดการแข่งขันกีฬา ฟันดาบ 

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ 
วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันเอเปูบุคคล ทีมชาย (รอบแรก – ชิงชนะเลิศ) 
 หลังจบการแข่งขันทุกประเภท มอบเหรียญรางวัล 
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันฟอยล์บุคคล ทีมชาย (รอบแรก – ชิงชนะเลิศ) 
 หลังจบการแข่งขันทุกประเภท มอบเหรียญรางวัล 
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันเซเบอร์บุคคล ทีมชาย (รอบแรก – ชิงชนะเลิศ) 
 หลังจบการแข่งขันทุกประเภท มอบเหรียญรางวัล 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๙๖ 



๙๘ 
 

 

           

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารเสนารักษ์ท่ี ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน อาคารศูนย์สร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลพุทธชินราช 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๘ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภททีมชายสูงอายุ 
๒. ประเภททีมชายท่ัวไป 
๓. ประเภทชายคู่สูงอายุ 
๔. ประเภทชายคู่ท่ัวไป 
๕. ประเภทชายเด่ียวหัวหน้าทีม 
๖. ประเภทหญิงเด่ียวทั่วไป 
๗. ประเภทชายเด่ียวทั่วไป 
๘. ประเภทชายเด่ียวสูงอายุ 
 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๗ 
กลุ่มท่ี  ๓ 
กลุ่มท่ี  ๒ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 

พ.อ.ธนชัย   ครูบุญยงค์ กลุ่มท่ี  ๒ 

 
 
 
 
 

การแขง่ขันกีฬาเทเบลิเทนนิส 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๙๗ 



๙๙ 
 

 
ก าหนดการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส 

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน ณ ห้องประชุม  
  ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลพุทธชินราช 
วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๙๐๐ - การแข่งขันประเภททีมชายสูงอายุ(รอบแรก) 
  - การแข่งขันประเภททีมท่ัวไป(รอบแรก)   
วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันประเภททีมชายสูงอายุและทีมชายท่ัวไป 
  (รอบแรก-รอบรองฯ) และหญิงเด่ียวทั่วไป (รอบแรก) 
วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันประเภททีมชายสูงอายุและทีมชายเด่ียวทั่วไป 
  (ชิงชนะเลิศ) ชายเด่ียวหัวหน้าทีม (รอบแรก) และ 
  หญิงเด่ียวทั่วไป (รอบแรก-ชิงชนะเลิศ) 
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันประเภททีมชายเด่ียวหัวหน้าทีม(รอบแรก-รอบรองฯ)  
  ชายเด่ียวทั่วไป (รอบแรก-รอบรองฯ) และชายเด่ียวสูงอายุ 
  (รอบแรก-รอบรองฯ) 
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันประเภทชายคู่สูงอายุ (รอบแรก-ชิงชนะเลิศ) 
  การแข่งขันประเภทชายคู่ท่ัวไป (รอบแรก-ชิงชนะเลิศ) 
  การแข่งขันประเภทชายเด่ียวทั่วไป (ชิงชนะเลิศ) 
  การแข่งขันประเภทชายเด่ียวสูงอายุ (ชิงชนะเลิศ) 
  การแข่งขันประเภทชายเด่ียวหัวหน้าทีม (ชิงชนะเลิศ) 
หลังจบการแข่งขันทุกประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเส้ือสามารถ  ทบ. ช้ัน ๒ 
 

 
 

 

 

 

 

๙๘ 



๑๐๐ 
 

 

 
 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารขนส่งท่ี ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน สระว่ายน้ํา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

แข่งขันแบบ Time Final จํานวน ๑๖ ประเภท ได้แก่ 
๑. บุคคลฟรีสไตล์ ๕๐ ม. 
๒. บุคคลฟรีสไตล์ ๑๐๐ ม. 
๓. บุคคลฟรีสไตล์ ๒๐๐ ม. 
๔. บุคคลฟรีสไตล์ ๔๐๐ ม. 
๕. บุคคลฟรีสไตล์ ๑,๕๐๐ ม. 
๖. บุคคลกบ ๕๐ ม. 
๗. บุคคลกบ ๑๐๐ ม. 
๘. บุคคลกบ ๒๐๐ ม. 
 

๙. บุคคลกรรเชียง ๕๐ ม. 
๑๐. บุคคลกรรเชียง ๑๐๐ ม. 
๑๑. บุคคลกรรเชียง ๒๐๐ ม. 
๑๒. บุคคลผีเส้ือ ๕๐ ม. 
๑๓. บุคคลผีเส้ือ ๑๐๐ ม. 
๑๔. บุคคลผีเส้ือ ๒๐๐ ม. 
๑๕. บุคคลเด่ียวผสม ๒๐๐ ม. 
๑๖. บุคคลเด่ียวผสม ๔๐๐ ม. 
 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ  ได้แก่ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๔ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 

ส.อ.รดมยศ   มาดเจือ กลุ่มท่ี  ๑ 

 

 

 

 

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ํา 
กีฬาภายใน ทบ. คร้ังที่ ๖๖/๒๕๕๙ 

๙๙ 



๑๐๑ 
 

 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน ณ ห้องประชุม 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลก 
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๕๐๐ - การแข่งขันประเภทบุคคลเด่ียวผสม ๔๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๕๑๕ - การแข่งขันประเภทบุคคลผีเส้ือ ๑๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๕๓๐ - การแข่งขันประเภทบุคคลกรรเชียง ๕๐ ม.  
 เวลา  ๑๕๔๕ - การแข่งขันประเภทบุคคลกบ ๒๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๐๐ - การแข่งขันประเภทบุคคลฟรีสไตล์ ๒๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๑๕ - การแข่งขันประเภทบุคคลกรรเชียง ๑๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๓๐ - การแข่งขันประเภทบุคคลฟรีสไตล์ ๔๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๔๕ - การแข่งขันประเภทบุคคลผีเส้ือ ๕๐ ม. 
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๕๐๐ - การแข่งขันประเภทบุคคลฟรีสไตล์ ๑,๕๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๕๔๕ - การแข่งขันประเภทบุคคลกรรเชียง ๒๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๐๐ - การแข่งขันประเภทบุคคลกบ ๕๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๑๕ - การแข่งขันประเภทบุคคลเด่ียวผสม ๒๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๓๐ - การแข่งขันประเภทบุคคลฟรีสไตล์ ๑๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๔๕ - การแข่งขันประเภทบุคคลผีเส้ือ ๒๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๗๐๐ - การแข่งขันประเภทบุคคลกบ ๑๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๗๑๕ - การแข่งขันประเภทบุคคลฟรีสไตล์ ๕๐ ม. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐ 



๑๐๒ 
 

 

 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

มณฑลทหารบกท่ี ๓๙ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน โรงฝึกพลศึกษา กองทัพภาคท่ี ๓ 
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภท ทีมชายท่ัวไป 

๑.๑ เด่ียวมือ ๑     ๑.๔ คู่มือ ๑ 
๑.๒ เด่ียวมือ ๒     ๑.๕ คู่มือ ๒ 
๑.๓ เด่ียวมือ ๓ 

๒. ประเภท ทีมชายอาวุโส 
๒.๑ คู่มือ ๑     ๒.๔ คู่มือ ๔ 
๒.๒ คู่มือ ๒     ๒.๕ คู่มือ ๕ 
๒.๓ คู่มือ ๓ 

 
ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๗ 
กลุ่มท่ี  ๒ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 

ร.อ.สมชาย   ทองเกลา กลุ่มท่ี  ๑ 

 
 
 
 

การแขง่ขันกีฬาแบดมินตัน 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๑๐๑ 



๑๐๓ 
 

 
ก าหนดการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน 

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม โรงฝึกพลศึกษา กองทัพภาคท่ี ๓ 
วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๙๐๐ และ ๑๑๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายอาวุโส 
 เวลา  ๑๓๐๐ และ ๑๕๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายท่ัวไป 
วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๙๐๐ และ ๑๑๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายอาวุโส 
 เวลา  ๑๓๐๐ และ ๑๕๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายท่ัวไป 
วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๙๐๐ และ ๑๑๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายอาวุโส 
 เวลา  ๑๓๐๐ และ ๑๕๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายท่ัวไป 
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ทีมชายอาวุโส 
 เวลา  ๑๓๓๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ทีมชายท่ัวไป 
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันรอบชิงท่ี ๓ ประเภทชายท่ัวไป, อาวุโส 
 เวลา  ๑๓๓๐ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชายท่ัวไป, อาวุโส 
หลังจบการแข่งขันทุกประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๒ 



๑๐๔ 
 

 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กรมทหารช่างท่ี ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน 
 

ประเภทถนน บริเวณหน้ากองพันทหารช่างท่ี ๓๐๒ 
ประเภทภูเขา บริเวณหลังค่ายสมเด็จบรมไตรโลกนาถ 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  ได้แก่ 
๑. ประเภทลู่ แบ่งเป็น ๗ แบบ คือ 

๑.๑ แบบไทม์ไทรอัลบุคคล ระยะ ๑ กม. 
๑.๒ แบบเปอร์ซูทบุคคล ระยะ ๔ กม. 
๑.๓ แบบสปริ้นท์บุคคล 
๑.๔ แบบพอยท์เรส ระยะ ๒๔,๐๐๐ ม. 
๑.๕ แบบอิริมิเนชั่นเรส 
๑.๖ แบบทีมเปอร์ซูท 
๑.๗ แบบทีมสปริ้นท์ 

๒. ประเภทภูเขา ๒ แบบ  คือ 
๒.๑ แบบครอสคันทรี รุ่นท่ัวไป (ไม่กําจัดอายุ) 
๒.๒ แบบครอสคันทรี รุ่นอายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป 

 
ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๔ 
กลุ่มท่ี  ๑ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

พล.อส.ธีรภพ   หอมดอก                
 

กลุ่มท่ี ๒ 

 

 

 

การแขง่ขันกีฬาจักรยาน 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๑๐๓ 



๑๐๕ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา จักรยาน 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม กองบังคับการกรมทหารช่างท่ี ๓ 
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประเภทลู่ บริเวณหน้ากองพันทหารช่างท่ี ๓๐๒ 
 เวลา  ๐๘๐๐ แข่งขันแบบไทม์ไทรอัลบุคคล ระยะ ๑ กม. ชิงชนะเลิศ 
 เวลา  ๐๘๓๐ แข่งขันแบบเปอร์ซูท รอบคัดเลือก 
 เวลา  ๐๙๓๐ แข่งขันแบบอิริมิเนชั่นเรส (แบบคัดออก) ชิงชนะเลิศ 
 เวลา  ๑๐๐๐ แข่งขันแบบเปอร์ซูท  รอบชิงท่ี ๓ – ๔ 
 เวลา  ๑๐๒๐ แข่งขันแบบเปอร์ซูท  รอบชิงชนะเลิศ 
 เวลา  ๑๑๐๐ แบบพอยท์เรส ระยะ ๒๔,๐๐๐ ม. ชิงชนะเลิศ 
   
วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประเภทภูเขา บริเวณหลังค่ายสมเด็จบรมไตรโลกนาถ 
 เวลา  ๐๘๓๐ แข่งขันแบบครอสคันทรี 
  - รุ่นท่ัวไป 
  - รุ่นอายุ ๔๐ ปีข้ึนไป 
 
หลังจากจบการแข่งขันทุกประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 
  ณ สนามหน้า กองพันทหารช่างท่ี ๓๐๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๐๔ 



๑๐๖ 
 

 

        

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารเสนารักษ์ท่ี ๔ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

สถานที่แข่งขัน หอประชุม โรงเรียนจ่านกร้อง 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยจัดการแข่งขัน ๘ รุ่น คือ 
๑. รุ่นไม่เกิน ๕๔ กก. 
๒. รุ่น ๕๔ กก. แต่ไม่เกิน ๕๘ กก. 
๓. รุ่น ๕๘ กก. แต่ไม่เกิน ๖๓ กก. 
๔. รุ่น ๖๓ กก. แต่ไม่เกิน ๖๘ กก. 
๕. รุ่น ๖๘ กก. แต่ไม่เกิน ๗๔ กก. 
๖. รุ่น ๗๔ กก. แต่ไม่เกิน ๘๐ กก. 
๗. รุ่น ๘๐ กก. แต่ไม่เกิน ๘๗ กก. 
๘. รุ่น มากกว่า ๘๕ กก. 

 
ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๖ 
กลุ่มท่ี  ๔ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 

ส.ท.นิธิ   พึ่งศรี กลุ่มท่ี ๒ 

 

 

 

 

การแขง่ขันกีฬาเทควันโด 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๑๐๕ 



๑๐๗ 
 

 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา เทควันโด 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

 

วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 
วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
 เวลา  ๐๙๐๐ - แข่งขันแบบแพ้คัดออก รอบแรก 
  - แข่งขันแบบแพ้คัดออก รอบรองชนะเลิศ 
  - แข่งขันแบบแพ้คัดออก รอบชิงชนะเลิศ 

 
หลังจากจบการแข่งขันทุกประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 
  ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๖ 



๑๐๘ 
 

 

  

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพลทหารราบท่ี ๔ 
 

ก าหนดวันแข่งขัน วันท่ี  ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
สถานที่แข่งขัน 
 

 
สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน่วยแข่งขัน จํานวน  ๘  กลุ่ม 
การจัดการแข่งขัน 
 

รอบแรก 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีมแข่งขัน
แบบพบกันท้ังหมดในแต่ละสาย นําทีมท่ีมีคะแนนเป็น 
ท่ี ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 
    - ท่ี ๑  สาย ก  พบกับ  ท่ี ๒ ข 
    - ท่ี ๑  สาย ข  พบกับ  ท่ี ๒ ก 
รอบชิงชนะเลิศ 
     - ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ  ชิงท่ี ๓ 

-      - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงท่ี ๑ 

ผลการแข่งขัน  คร้ังที่ ๖๕ 
 
 

ชนะเลิศ  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๗ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 

ส.ท.กฤษฎา   วงษ์แก้ว กลุ่มท่ี ๑ 

 

 

 

การแขง่ขันกีฬาฟตุซอล 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙ 

๑๐๗ 



๑๐๙ 
 

   
ก าหนดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล 

กีฬาภายใน ทบ. ครั้งท่ี ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

วันที่  ๑๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ 

 ณ ห้องประชุม กองพลาธิการ กองพลทหารราบท่ี ๔ 
                        สาย ก.       สาย ข. 

               ๑. กลุ่มท่ี ๑    ๕. กลุ่มท่ี  ๒ 
               ๒. กลุ่มท่ี ๔    ๖. กลุ่มท่ี  ๖ 
               ๓. กลุ่มท่ี ๗    ๗. กลุ่มท่ี  ๘ 
               ๔. กลุ่มท่ี ๕    ๘. กลุ่มท่ี  ๓ 
วัน - เดอืน - ป ี คู่ที ่ เวลา สาย คู่แข่งขนั ผลการแข่งขนั 

๑๒ ก.พ.๕๙ 
 

๑ ๐๙๐๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๗  
๒ ๑๐๓๐ ก กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๕  
๓ ๑๒๐๐ ข กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๖  
๔ ๑๓๓๐ ข กลุ่มท่ี ๓ พบกลุ่มท่ี ๘  

๑๓ ก.พ.๕๙ ๕ ๐๙๐๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๕  
๖ ๑๐๓๐ ก กลุ่มท่ี ๔ พบกลุ่มท่ี ๗  

 ๗ ๑๒๐๐ ข กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๘  
๘ ๑๓๓๐ ข กลุ่มท่ี ๓ พบกลุ่มท่ี ๖  

๑๔ ก.พ.๕๙ ๙ ๐๙๐๐ ก กลุ่มท่ี ๑ พบกลุ่มท่ี ๔  
๑๐ ๑๐๓๐ ก กลุ่มท่ี ๕ พบกลุ่มท่ี ๗  

 ๑๑ ๑๒๐๐ ข กลุ่มท่ี ๒ พบกลุ่มท่ี ๓  
๑๒ ๑๓๓๐ ข กลุ่มท่ี ๖ พบกลุ่มท่ี ๘  

๑๕ ก.พ.๕๙ ๑๓ ๐๙๐๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ที่ ๑ สาย ก พบ ที่ ๒ สาย ข) 

 

๑๔ ๑๑๐๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ที่ ๑ สาย ข พบ ที่ ๒ สาย ก) 

 

๑๖ ก.พ.๕๙ ๑๕ ๐๙๐๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้แพ้คู่ที่ ๑๓ พบ ผู้แพคู้่ที่ ๑๔) 

 

๑๖ ๑๑๐๐ 
 - 

กลุ่มท่ี ........ พบ กลุ่มท่ี ........ 
(ผู้ชนะคู่ที่ ๑๓ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๔) 

 

     หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ พิธีมอบเหรียญรางวัลและเส้ือสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 
 

 

 

 ๑๐๘ 



๑๑๐ 
 

 

 
 

 

 
 
ความเป็นมา 
 กองทหารกองประจําการในเขตภาคเหนือได้กําเนิดครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.๒๔๔๕ สาเหตุ
เน่ืองมาจากเมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๔๕ พวกเงี้ยวได้ก่อการกบฏข้ึนท่ีเมืองแพร่ แล้วลุกลามไปยัง
หัวเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองนครลําปาง เมืองเชียงราย พวกกบฏเงี้ยวสามารถยึดเมืองแพร่ ได้ จนถึง
วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังให้พลโทเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรีเป็นแม่ทัพใหญ่ยกกองทัพจากกรุงเทพฯ และเมืองราชบุรี และ
อีกส่วนหน่ึงได้เกณฑ์กองทัพจากเมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย ข้ึนไปปราบกบฏเงี้ยว โดยได้นํากําลังข้ึนไป
ถึงเมืองแพร่ เมื่อปราบปรามพวกเงี้ยวเรียบร้อยแล้วจึงยกกําลังกลับโดยให้กําลังทหารบางส่วนต้ังอยู่ใน
พื้นท่ีเมืองอุตรดิตถ์ บ้านนํ้าปาด เมืองพิชัย เพื่อรักษาความสงบในลักษณะกองรักษาด่าน ส่วนกองทหาร
อีกส่วนหน่ึงเดินทางกลับเมืองพิษณุโลก เข้าต้ังค่ายท่ีพักซึ่งปัจจุบันคือ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๔๔๕  

 เม่ือ ๑๓ เมษายน ๒๔๔๖ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช  
ได้ทูลเกล้าถวายรายงานและของบประมาณ เพื่อจัดต้ังกรม
บัญชาการทหารบกมณฑลนครสวรรค์ และกรมบัญชาการ
ทหารบกมณฑลพิษณุโลก เพื่อให้มีกําลังทหารไว้แก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ ในภาคเหนือ และเพื่อนํากําลังส่วนหน่ึง 
ไปผลัดเปลี่ยนทหารเกณฑ์ท่ีประจําอยู่ท่ีเมืองเชียงคําด้วย 

 
 
 

ประวัติและผลงานของ 
กองทัพภาคที่ ๓ 

๑๐๙ 
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๑๑๑ 
 

 
และในปีเดียวกันน้ีก็ได้จัดต้ังกรมบัญชาการทหารบกมณฑลพายัพข้ึนอีกส่วนหน่ึงด้วย การจัด
กรมบัญชาการท้ัง ๓ น้ี ได้แต่งต้ังผู้บัญชาการกรม ดังน้ี พ.ท.ม.จ.คํารบ เป็นผู้บัญชาการกรมบัญชาการ
ทหารบกมณฑลนครสวรรค์ พล.ต.ม.จ.ศรีใสเฉลิมศักด์ิ เป็นผู้บัญชาการกรมบัญชาการทหารบกมณฑล
พิษณุโลก และ พ.อ.พระยาสุรฤทธิ์พฤฒิไกร เป็นผู้บัญชาการกรมบัญชาการทหารบกมณฑลพายัพ
ด้านตะวันตก พ.อ.พระยาณรงค์วิไชย เป็นผู้บัญชาการกรมบัญชาการทหารบกมณฑลพายัพด้าน
ตะวันออก เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๔๔๗ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดการเกณฑ์ทหารข้ึนไว้
ประจําราชการในมณฑลนครสวรรค์ และมณฑลพิษณุโลก ตามแบบแผนวิธีทหารคงเมือง ตามสารตรา
ท่ี ๑๔/๕๓๓๘ ให้พระยาไกรเพชรัตนสงคราม จัดการตามพระบรมราชโองการ และสารตราท่ี ๑๗/๕๓๓๙ 
ให้พระยาภักดีณรงค์จัดการตามพระบรมราชโองการ เร่ิมดําเนินการตามข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหาร
ต้ังแต่ ๑ กันยายน ๒๔๔๗ 
 เม่ือ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๔๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ร.อ.หลวงหิรัญยุทธกิจ ปลัดกรมบัญชาการ
ทหารบกมณฑลกรุงเทพฯ เป็นข้าหลวงทหารบกมณฑลนครสวรรค์ และ ร.อ.ขุนสรรพยุทธนารักษ์  
ยกบัตรกรมบัญชาการทหารบกนครราชสีมา เป็นข้าหลวงทหารบกมณฑลพิษณุโลก 
 เม่ือ พ.ศ.๒๔๔๗ ได้เปลี่ยนช่ือกองทหารประจําเมืองนครสวรรค์ เป็นกรมทหารราบท่ี ๑๐ และ
ขยายจํานวนทหารเป็น ๒ กองร้อย 
 เม่ือ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๔๘ กรมบัญชาการทหารบกมณฑลนครสวรรค์ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารหลังจากน้ันได้มีการปรับปรุงสายการบังคับบัญชาใหม่ โดยต้ัง  
กองพันพิเศษข้ึนแล้วยกกองโรงเรียนนายสิบ กองพาหนะและกองทหารปืนใหญ่ท่ี ๖ มาข้ึนกับ      
กองพันพิเศษ ส่วนกองทหารเมืองชัยนาทและเมืองตาก ได้เปลี่ยนช่ือเป็นกรมทหารราบท่ี ๑๕ และ
กรมทหารราบท่ี ๑๖ ตามลําดับ 
 เ ม่ือ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๔๘ กรมบัญชาการทหารบกมณฑลพิษณุโลก ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารแล้วได้เปลี่ยนช่ือจากกรมบัญชาการทหารบกมณฑลพิษณุโลก 
เป็นกรมทหารบกมณฑลพิษณุโลก นอกจากน้ีกองทหารประจําเมืองพิจิตรได้เปลี่ยนช่ือเป็น          
กรมทหารราบท่ี ๑๗ กองทหารประจําเมืองอุตรดิตถ์ได้เปลี่ยนช่ือเป็นกรมทหารราบท่ี ๑๘ และได้
ปรับปรุงสายการบังคับบัญชาใหม่โดยยกกองนักเรียนนายสิบ กองพาหนะ กองทหารปืนใหญ่ท่ี ๗     
ไปข้ึนกับกองพันพิเศษที่ต้ังข้ึนใหม่ 
 เม่ือปี พ.ศ.๒๔๔๘ ได้มีการรวมกรมบัญชาการทหารมณฑลพายัพท้ังสองฝุายเข้าเป็นหน่วย
เดียวกันเรียกว่า กรมบัญชาการทหารมณฑลพายัพ โดยมี พ.อ.พระยาฤทธิไกรเกรียงหาญ เป็น         
ผู้บัญชาการกรม และมี พ.ต.หลวงสรชิตพลการ เป็นปลัดกรม พ.ต.หลวงสรชิตพลการ เป็นผู้บังคับการ
กรมทหารราบท่ี ๘ เชียงใหม่ พ.ท.พระฤทธิจักรกําจร เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบท่ี ๙ ท่ีน่าน    
พ.ท.พระสุรฤทธิ์พฤฒิไกร เป็นผู้บังคับกรมทหารราบท่ี ๑๔ ท่ีเชียงราย พ.ต.หลวงยุทธการบัญชา เป็น
ผู้บังคับการกองทหารเมืองเชียงคํา พ.ต.หลวงพิทยุทธยรรยง เป็นผู้บังคับการกองทหารเมืองลําปาง 
และ พ.ต.หลวงรักรณยุทธ เป็นผู้บังคับการกองทหารเมืองแพร่ 
 ปี พ.ศ.๒๔๔๙ ได้มีการจัดสายบังคับการกรมทหารบกมณฑลนครสวรรค์ใหม่ โดยมี
พล.ต.ม.จ.คํารบ เป็นผู้บัญชาการกรม และมี พ.ต.หลวงจงพยุหะ เป็นปลัดกรม พ.ต.ขุนอํานาจสรการ 
เป็นผู้บังคับการกองพันพิเศษ พ.ต.หลวงพิทย์ยุทธยรรยง เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบท่ี ๑๐  
ที่นครสวรรค์ พ.ต.หลวงเพ็ชรกําแพง เป็นผู ้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕ ที่ชัยนาท และ 
พ.ท.หลวงเทพเดชะ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบท่ี ๑๖ ท่ีตาก 
  
 

๑๑๐ 



๑๑๒ 
 

 
 ปี พ.ศ.๒๔๔๙ ได้มีการจัดสายการบังคับบัญชากรมทหารบกมณฑลใหม่ โดยมี พล.ต.ม.จ.ศรีใสเฉลิมศักด์ิ 
เป็นผู้บัญชาการกรม และมี พ.ต.หลวงบําราชอรินทรพ่าย เป็นปลัดกรม พ.ต.หลวงสรสิทธนานุการ เป็น     
ผู้บังคับการกองพันพิเศษ พ.ต.หลวงภูเบนทรสิงหนาท เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบท่ี ๑๑ ท่ีพิษณุโลก 
พ.ต.หลวงราชานุรักษ์ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบท่ี ๑๗ ท่ีพิจิตร พ.ต.หลวงสรศักด์ิประสิทธิ์ เป็น         
ผู้บังคับการกรมทหารราบท่ี ๑๘ ท่ีอุตรดิตถ์ 
 ปี พ.ศ.๒๔๕๑ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีกองกําลังทหารต้ังอยู่ ๓ กองพล ได้แก่    
กองพลท่ี ๖ ท่ีนครสวรรค์ กองพลท่ี ๗ ท่ีพิษณุโลก และกองพลท่ี ๘ ท่ีเชียงใหม่ แต่ละกองพลข้ึนตรง
ต่อเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในขณะน้ัน คือ พระยาสีหราชเดโช 
 กองพลท่ี ๖ ต้ังอยู่ท่ีนครสวรรค์ทางฝั่งตะวันตกของค่ายจิรประวัติในปัจจุบัน กองพลท่ี ๖ 
ประกอบไปด้วยกําลังทหาร คือ กรมทหารราบท่ี ๖ ท่ีนครสวรรค์ กรมทหารราบท่ี ๑๖ ท่ีชัยนาท   
กรมทหารปืนใหญ่ท่ี ๖ ท่ีนครสวรรค์ และกรมทหารพรานท่ี ๖ ท่ีตาก โดยมี พล.ต.ม.จ.คํารบ เป็น      
ผู้บังคับการกองพลท่ี ๖ 
 กองพลท่ี ๗ ต้ังอยู่ท่ีเมืองพิษณุโลก ประกอบไปด้วยกําลังทหาร คือ กรมทหารราบท่ี ๗ ท่ีพิษณุโลก 
กรมทหารราบท่ี ๑๗ ท่ีพิจิตร กรมทหารปืนใหญ่ท่ี ๗ ท่ีพิษณุโลก และกรมทหารพรานท่ี ๗ ท่ีน่าน 
 กองพลท่ี ๘ ต้ังอยู่ท่ีเมืองเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยกําลังทหาร คือ กรมทหารราบท่ี ๘ ท่ีลําปาง
กรมทหารราบท่ี ๑๘ ท่ีเชียงใหม่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘ ท่ีเชียงใหม่ และกรมทหารพรานท่ี ๘ ท่ีเชียงราย 
 ในปี พ.ศ.๒๔๖๔ อันเป็นปีท่ีเข้าใจกันว่าเป็นปีแรกท่ีกองทัพได้เกิดมีข้ึน และช่ือว่า “กองทัพที่ ๓” 
ต้ังกองบัญชาการท่ีเมืองพิษณุโลก โดยมี พล.ท.หม่อมเจ้าอลงกต เป็นแม่ทัพ กองทัพน้ีข้ึนตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม มีหน่วยทหารท่ีข้ึนตรงได้แก่ กองพลท่ี ๖ กองพลท่ี ๗ และกองพลท่ี ๘ ในตอนน้ัน 
มีการเปลี่ยนแปลงการจัดหน่วยทหารอยู่บ้าง เช่นในตอนแรกมีทหารช่างและทหารสัมภาระข้ึนกับ  
กองพลในระยะหลังถูกยุบไปและมีการโยกย้ายหน่วยทหารบางเมืองเช่น ย้ายกรมทหารราบท่ี ๑๖ 
จากเมืองชัยนาทมาต้ังท่ีเมืองนครสวรรค์ และย้ายกรมทหารราบท่ี ๑๗ จากเมืองพิจิตรมาต้ังอยู่ท่ี 
เมืองพิษณุโลก 
 ปี พ.ศ.๒๔๗๒ กองทัพท่ี ๓ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีเมืองพิษณุโลกได้ย้ายไปต้ังท่ีเมืองอยุธยา และเปลี่ยนช่ือ
เป็นกองทัพท่ี ๒ มี พล.ท.พระยาสีหราชฤทธิไกร เป็นแม่ทัพ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการดุลยภาพข้าราชการและเปลี่ยนการจัดทหารจากกรมเป็นกองพัน        
ทางราชการได้ยุบกองพลท่ี ๗ และกองพลท่ี ๘ เหลือแต่กองพลท่ี ๖ ซึ่งต้ังอยู่ท่ีเมืองนครสวรรค์        
มีพล.ต.พระยาเสนาสงคราม เป็นผู้บังคับบัญชากองพล มีหน่วยทหารท่ีข้ึนตรงคือ กรม ร.๗, กรม ร.๑๗, 
กรม ร.๘ และ กรม ร.๑๘ กรม ร.๗ มี ๓ กองพัน คือ ร.๗ พัน.๑, ๒ ต้ังท่ีเมืองนครสวรรค์ ร.๗ พัน.๓ 
ต้ังท่ีเมืองพิษณุโลก และรวม กรม ป.๖, กรม ป.๗ เข้าเป็นกรม ป.๔ มี ๒ กองพัน คือ พัน.๑, ๒ ต้ังท่ี
เมืองนครสวรรค์ ส่วนกรมทหารพรานเข้าใจว่าถูกยกเลิกไปในปีน้ี 
 ปี พ.ศ.๒๔๗๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการยุบหน่วยทหารเป็นอันมาก หน่วย
ทหารในภาคเหนือท่ีถูกยุบคือ กองพลท่ี ๖ ถูกยุบเป็นจังหวัดทหารบกนครสวรรค์ ส่วนกองพันอันเป็น
กําลังรบต่าง ๆ คงข้ึนตรงต่อผู้บังคับการท่ีกรุงเทพฯ กองทหารท่ีเป็นกําลังรบถูกเปลี่ยนแปลง คือ    
ต้ัง ร.พัน.๒๘ (ยุบจาก ร.๗ พัน.๑, ๒) ป.พัน.๗ (แปรสภาพมาจาก ป.๗ พัน.๑) และ ป.พัน.๘ (แปร
สภาพมาจาก ป.๗ พัน.๒) 
 
  
 
 

๑๑๑ 



๑๑๓ 
 

 
 ปี พ.ศ.๒๔๗๖ หน่วยทหาร คือ ป.พัน.๘ ได้ย้ายไปท่ี จังหวัดปราจีนบุรี คงเหลือ ร.พัน.๒๘ 
และ ป.พัน.๗ เป็นกําลังรบอยู่ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ และได้เปลี่ยนแปลงสายการบังคับบัญชาใหม่ คือ 
ให้ท้ัง ๒ หน่วยข้ึนตรงต่อจังหวัดทหารบกนครสวรรค์ รวมหน่วยกําลังรบอื่นๆ ก็ข้ึนกับ จทบ. น้ัน ๆ ด้วย 
 ปี พ.ศ.๒๔๗๘ ได้ต้ังมณฑลทหารบกท่ี ๔ ข้ึนท่ีจังหวัดนครสวรรค์ มีจังหวัดทหารบกท่ีข้ึนกับ
มทบ.๔ คือจังหวัดทหารบกเชียงใหม่จังหวัดทหารบกลําปาง จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  และจังหวัด
ทหารบกพิษณุโลก 
 ปี พ.ศ.๒๔๘๒ การจัดหน่วยทหารในเขตภาคเหนือยังคงเป็นไปตามเดิม คือ จังหวัดทหารบก
ต่าง ๆ ในภาคเหนือข้ึนกับ มทบ.๔ ท่ีนครสวรรค์ท้ังสิ้น และกองพันต่าง ๆ ก็ข้ึนกับ จทบ. ในภาคเหนือ
ได้แก่ จทบ.ช.ม. มี ร.พัน.๓๑, จทบ.ล.ป. มี ร.พัน.๓๐, จทบ.พ.ล. มี ร.พัน.๒๙, จทบ.น.ว. มี ร.พัน.๒๘ 
และ ป.พัน.๑๐ 
 ปี พ.ศ.๒๔๘๓ มณฑลทหารบกที่ ๔ มี พ.อ.หลวงเสนาณรงค์ เป็น ผบ.มทบ.๔ ในปีน้ี มทบ.๔
ได้ย้ายท่ีต้ังจากฝั่งตะวันตกมาต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าปิง คือ บริเวณค่ายจิรประวัติในปัจจุบัน 
และเร่ิมต้ังกองทหารสื่อสาร มทบ.๔ ในเวลาน้ัน มทบ.๔ ข้ึนตรงต่อกองทัพบก มีหน่วยทหารท่ีข้ึนตรง
คือ จังหวัดทหารบกในภาคเหนือท้ังหมด 
 เม่ือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๘๔ พ.อ.หลวงหาญสงคราม (ฟูอน สุวรรณไศละ) ผบ.มทบ.๔ ได้รับ
คําสั่งให้จัดกําลังจากหน่วยต่างๆ ของ มทบ.๔ ออกปฏิบัติราชการรบในสงครามอินโดจีน และสงคราม
มหาเอเชียบูรพา เป็นรูปกองพลมีช่ือว่า กองพล ๔ ในข้ันแรกจัดต้ัง บก.พล.๔ ท่ีจังหวัดเชียงราย และ
โยกย้ายต่อไปอีกหลายแห่ง กองพล ๔ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกองทัพพายัพซึ่งมี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ เป็นแม่ทัพ 
สามารถยึดได้แคว้นหลวงพระบาง และส่งกําลังรุกเข้าไปในรัฐฉาน(เชียงตุง) สามารถยึดได้ดินแดน
เมืองพระยาค กองพล ๔ เป็นกองพลท่ีปฏิบัติการรบเคียงบ่าเคียงไหล่กองพล ๓ และกองพลทหารม้า 
 ปี พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๘๗ กองพล ๔ ปฏิบัติการรบอยู่ในสหรัฐไทยเดิมตลอดเวลาท้ัง ๓ ปี และในปี 
พ.ศ.๒๔๘๖ ผบ.พล.๔ ได้เปลี่ยนจาก พ.อ.หลวงหาญสงคราม เป็น พล.ต.หลวงเกรียงเดชพิชัย        
(สุข สุขะนิล) และในปี พ.ศ.๒๔๘๘ ผบ.พล.๔ เปลี่ยนเป็น พล.ต.หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที) 
 ปี พ.ศ.๒๔๘๘ เมื่อเสร็จสงครามมหาเอเชียบูรพา พล.ต.หลวงสุทธิสารรณกร ผบ.พล.๔ เป็น
ผู้นํากองพลกลับท่ีต้ังท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนหน่วยกองพันอื่น ๆ คงกลับเข้าท่ีต้ังเดิม คือ กองพัน
ทหารราบท่ี ๓๑ กลับท่ีต้ังจังหวัดเชียงใหม่ กองพันทหารราบท่ี ๓๐ กลับท่ีต้ังจังหวัดลําปาง กองพัน
ทหารราบท่ี ๒๙ กลับท่ีต้ังเดิมท่ีจังหวัดพิษณุโลก กองพันทหารราบท่ี ๒๘ กลับท่ีต้ังเดิมท่ีจังหวัด
นครสวรรค์ ส่วนกองพันทหารปืนใหญ่ท่ี ๑๐ กลับท่ีต้ังเดิมท่ีจังหวัดนครสวรรค์ หลังจากน้ันได้มีการ
รวมตําแหน่ง ผบ.พล.๔ และ ผบ.มทบ.๔ เข้าด้วยกัน หน่วยทหารในภาคเหนือท้ังหมดคงข้ึนกับ พล.๔ 
และ มทบ.๔ นอกจากน้ันยังมี กองทหารสื่อสาร, กองพันทหารช่างท่ี ๔, กองพาหนะ และกองทหาร
สัตว์ต่าง ๆ ก็ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ด้วย 
 ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๑ การจัดหน่วยทหารต่าง ๆ ในภาคเหนือยังคงเดิม หากแต่มีการ
ต้ังกรมทหารราบข้ึน คือ กรมทหารราบท่ี ๔ และกรมทหารราบท่ี ๑๔ และมีการเปลี่ยนช่ือหน่วยใหม่ 
คือ ร.พัน.๒๘ เปลี่ยนเป็น ร.๔ พัน.๑, ร.พัน.๒๙ เปลี่ยนเป็น ร.๔ พัน.๓ ให้กรมทหารราบท่ี ๔ ต้ังอยู่ท่ี 
จังหวัดพิษณุโลก และกรมทหารราบท่ี ๑๔ ต้ังอยู่ ท่ีจังหวัดลําปาง ส่วนกองพันทหารปืนใหญ่           
๒ กองพัน คือ ป.๔ พัน.๑ ท่ีนครสวรรค์ และ ป.๔ พัน.๒ ท่ีลําปางน้ันให้ย้ายไปต้ังท่ีจังหวัดเชียงใหม ่
 ปี พ.ศ.๒๔๙๒-๒๔๙๓ กองพล ๔ ข้ึนการบังคับบัญชากับกองทัพท่ี ๑ ซึ่งมีที่ต้ังอยู่ท่ีกรุงเทพฯ 
 

 
 

๑๑๒ 



๑๑๔ 
 

 
 ปี พ.ศ.๒๔๙๓ กองทัพบกได้จัดต้ัง กองทัพท่ี ๓ ข้ึนท่ีจังหวัดพิษณุโลก อีกครั้งหน่ึง ให้กองพล ๔ 
ข้ึนตรงต่อกองทัพท่ี ๓ และได้ต้ังกองพลท่ี ๗ และ มทบ.๗ ข้ึนท่ีจังหวัดลําปาง ให้มีการจัดหน่วยดังน้ี 
พล.๔, มทบ.๔ ท่ีนครสวรรค์ พล.๗ และ มทบ.๗ ท่ีลําปาง ข้ึนกับกองทัพท่ี ๓ ท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
สําหรับหน่วยทหารท่ีข้ึนตรงต่อ พล.๔ และ มทบ.๔ มี ร.๔ พัน.๑ (นครสวรรค์), ร.๔ พัน.๒ (อยุธยา-นครสวรรค์),
ร.๔ พัน.๓ (พิษณุโลก) และ ม.พัน.๙ (อุตรดิตถ์) ส่วนหน่วยทหารท่ีข้ึนตรงต่อ พล.๗ และ มทบ.๗ มี  
ร.๗ พัน.๑ (เชียงใหม่), ร.๗ พัน.๒ (ลําปาง), ร.๗พัน.๓ (อุบลราชธานี-ลําปาง-เชียงราย) และ ป.พัน.๗ 
(เชียงใหม่) ส่วนกองพาหนะ, กองสื่อสาร, กองพันทหารช่าง และกองสัตวรักษ์น้ันข้ึนตรงต่อกองทัพท่ี ๓ 
 ปี พ.ศ.๒๔๙๔ การจัดหน่วยทหารในภาคเหนือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือ จัดให้หน่วย
ทหารท่ีข้ึนตรงต่อ พล.๔ และ มทบ.๔ บางหน่วยข้ึนตรงต่อกองทัพท่ี ๓ เช่น ช.พัน.๔ เป็น ช.พัน.๓,  
ส.พล.๔ เป็น ส.ท.๓, กองพาหนะ พล.๔ (กอง พ.พล.๔) เป็น กอง พ.ท.๓ นอกจากน้ียังได้ต้ังหน่วย
สรรพาวุธข้ึนท่ีบางปราบ จังหวัดนครสวรรค์ ให้ช่ือว่า กอง สพบ.ท.๓  
 ปี พ.ศ.๒๔๙๘ หน่วยทหารในโครงการช่วยเหลือของสหประชาชาติได้ขยายข้ึน  เพื่อให้
เพียงพอกับอาวุธและยานพาหนะท่ีได้รับตามโครงการ จึงมีการจัดหน่วยในรูปกรมผสมโดยให้ ร. ๔ 
เป็นกรมผสมท่ี ๔ ข้ึนกับ พล.๔ และ มทบ.๔, ร.๗ เป็นกรมผสมท่ี ๗ ข้ึนกับ พล.๗ และ มทบ.๗ กําลัง
ท่ีเหลือจากการจัดกรมผสมให้ข้ึนตรงต่อกองทัพท่ี ๓ ท้ังสิ้น 
 ปี พ.ศ.๒๔๙๙ ได้ย้ายกองพล ๔ จากจังหวัดนครสวรรค์มาต้ังท่ีจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ได้แยกส่วนกําลังรบกับส่วนภูมิภาคออกจากกันโดยเด็ดขาด ส่วนภูมิภาคมีการ
จัดเป็นภาคทหารบกท่ี ๓ ข้ึนต่อกองทัพบก มีหน่วยข้ึนตรงคือ มทบ.๔ ท่ีนครสวรรค์ และ มทบ.๗      
ท่ีลําปาง ส่วนกําลังรบต้ังเป็น พล.๔ ข้ึนตรงต่อกองทัพบก มีหน่วยข้ึนตรงคือ ผส.๔, ผส.๗ เป็น        
กําลังรบหลัก นอกจากน้ันก็มีหน่วยสนับสนุนคือ ร้อย.บก.พล.๔, ม.พัน.๗, ม.พัน.๙ (ยานเกราะ),      
ช.พัน.๔, สพบ.๔, พัน.ขส.พล.๔ (ต่อมายุบเป็นร้อย ขส.ทบ.) 
 ปี พ.ศ.๒๕๐๑ พล.๔ ข้ึนตรงต่อ ภทบ.๓ และเปลี่ยนช่ือ ภทบ. เป็นกองทัพภาคท่ี ๓ โดยมี   
พลโทประพันธ์  กุลพิจิตร ดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคท่ี ๓ เป็นคนแรก นับต้ังแต่การจัดต้ังกองทัพภาคท่ี ๓ 
มาถึงปัจจุบันมีแม่ทัพภาคท่ี ๓ มาแล้วท้ังหมด ๓๗ ท่าน โดยปัจจุบัน พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล 
เป็นแม่ทัพภาคที่ ๓ 

 
 เกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของหน่วยท่ีปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติ ได้ระบุไว้โดยนับต้ังแต่ 

 - การปราบกบฏเงี้ยว ท่ีก่อการข้ึนในเขตหัวเมืองเหนือลงได้อย่างราบคาบ
ภายใต้การบังคับบัญชาของ พลโท เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี  
 - การเข้าสู้รบในสงครามอินโดจีน สามารถยึดดินแดนแขวงหลวงพระบาง
ฝั่งขวาแม่นํ้าโขง ร่วม ๓๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร  
 - การเข้าสู้รบในสงครามมหาเอเชียบูรพา ท่ีสามารถยึดดินแดนเมืองพยาค, 
เมืองเชียงตุง และพื้นท่ีสําคัญ ๆ ใกล้เคียงเอาไว้ได้อย่างเด็ดขาดท่ามกลางความ

ยากลําบากของสภาพพื้นท่ีการสู้รบ ภูมิอากาศ ตลอดจนการต้านทานอย่างหนักของข้าศึก 
 
 
 

เกียรติประวัติ 

๑๑๓ 



๑๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 - และวีรกรรมการต่อสู้อันยาวนานในการปราบปรามการก่อการร้ายด้วยกองก าลังติดอาวุธของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ห้วงต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๐ จนถึงป ีพ.ศ.๒๕๒๕ รวมระยะเวลา ๑๕ ปีเต็ม 
 เกียรติประวัติดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว จึงขอเป็นบทบาทและเกียรติยศท่ีได้มีการสืบทอดพระราชปณิธาน
ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ีได้ทรงกระทํายุทธหัตถี เมื่อ ๔๐๐ กว่าปีในอดีต และเปรียบเสมือน
หน่ึงสัญลักษณ์ท่ีเป็นหลักประกันในด้านความมั่นคงของประเทศ 
 ปัจจุบันทุกหน่วยทหารในพื้นท่ีภาคเหนือได้รับพระราชทานนามค่ายเป็นพระนามของอดีต
พระมหากษัตริย์และเจ้าผู้ครองนคร ตลอดจนนามของนักรบผู้กล้าในอดีตท่ีได้ทุ่มเทเสียสละเลือดเน้ือ
และชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง รวมท้ังหมด ๒๔ ค่าย สร้างความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นในการ          
ท่ีจะสืบสานและดํารงรักษาไว้ ซึ่งผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
 กองทัพภาคท่ี ๓ เป็นหน่วยข้ึนตรงของกองทัพบกท่ีรับผิดชอบต่ออธิปไตยและความมั่นคง  
ของชาติในพื้นท่ีภาคเหนือ โดยมีบทบาทและภาระหน้าท่ีท้ังในยามปกติและยามสงคราม ภารกิจหลัก
ท่ีได้รับมอบจากกองทัพบกจะมีอยู่ด้วยกัน ๕ ประการคือ 
  - การปูองกันประเทศ  
  - การรักษาความมั่นคงภายใน  
  - การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  
  - การช่วยพัฒนาประเทศ  
  - การปฏิบัติทางทหารอื่น ๆ ท่ีมิใช่การสงคราม ท้ังการปกปูองสถาบัน การสนับสนุนส่วน
ราชการอื่นๆ ในการสกัดกั้น ปราบปรามภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ การช่วยเหลือประชาชน และการ
ปฏิบัติอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 

 
 กองทัพภาคท่ี ๓ มีการจัดและการประกอบกําลังท่ีสําคัญ คือ 
   - หน่วยก าลังรบ ได้แก่ กองพลทหารราบท่ี ๔ กองพลทหารราบท่ี ๗ และกองพลทหารม้าท่ี ๑ 
  - หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุง ได้แก่ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓  
  - หน่วยภูมิภาค จํานวน ๑๐ หน่วย ได้แก่ มณฑลทหารบกท่ี ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖,๓๗, 
๓๘, ๓๙ และ ๓๑๐ 
   - หน่วยสนับสนุนการช่วยพัฒนาประเทศ ได้แก่ กองพลพัฒนาท่ี ๓  
  และมีหน่วยกําลังประจําถ่ินอีก จํานวน ๕ กรมทหารพราน ได้แก่ กรมทหารพรานท่ี ๓๑, ๓๒, 
๓๓, ๓๕ และ ๓๖ 
 
 

 

การจัด 

๑๑๔ 



๑๑๖ 
 

 
 

 
 กองทัพภาคท่ี ๓ ปฏิบัติตามพันธกิจหลักของกองทัพบก ๑๐ ประการ ได้แก่  
  ๑. การเตรียมกําลัง และการใช้กําลังปูองกันชายแดน 

   ๒. การตอบโต้/ผลักดัน การรุกรานจากภายนอก 
  ๓. การสนับสนนุการปูองกันประเทศด้วยการรบตามแบบ ตามแนวความคิดการปูองกันเชิงรุก 
  ๔. การปฏิบัติการในพื้นท่ีส่วนหลัง 
  ๕. การรักษาความมั่นคงภายใน 
  ๖. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
  ๗. การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย 
  ๘. การพัฒนาประเทศ 
  ๙. การสนับสนุนหน่วยงานพลเรือนอื่นๆ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 
  ๑๐. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ   

  

  การเตรียมก าลัง:  ดําเนินการเตรียมความพร้อม ท้ังทางด้านกําลังพล ยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติ
การ และการฝึกศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้กําลังของหน่วยตามภารกิจท่ีได้รับมอบ        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
 การใช้ก าลัง  :  เป็นการใช้กําลังตามแผนงานท่ีกําหนดโดยพิจารณาใช้ตามอัตรากําลังท่ี
เหมาะสม และสอดคล้องกับความจําเป็นของสถานการณ์ในแต่ละห้วง ซึ่งจะประกอบด้วย ๓ แผนงานหลัก 
ได้แก่ 
   - แผนงานปูองกันปูองกันชายแดน 
   - แผนงานการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
   - แผนการรักษาความมั่นคงภายใน 
 
 
 

การปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคท่ี ๓ 

๑๑๕ 



๑๑๗ 
 

 
 
  ท้ัง ๓ แผนงานดังกล่าว กองทัพภาคท่ี ๓ จะทําหน้าท่ีวางแผน ควบคุมและอํานวยการ       
ต่อหน่วยรองต่าง ๆ ท่ีกําหนดข้ึน ในแต่ละบทบาทและแผนงาน ซึ่งจะมีการจัดกําลังร่วมกันทุกฝุาย   
ท้ังจาก ทหาร ตํารวจ และพลเรือน สําหรับงานแผนปูองกันชายแดน และแผนงานการต่อสู้         
เพื่อเอาชนะยาเสพติด จะจัดกําลังจากฝุายทหารเป็นหลัก ประกอบไปด้วย 
    - กองก าลังนเรศวร และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองก าลังนเรศวร  
ซึ่งจัดจาก กองพลทหารราบท่ี ๔ และบางส่วนของกองพลทหารราบท่ี ๗ รับผิดชอบพื้นท่ีชายแดน
ด้านจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
    - กองก าลังผาเมือง และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองก าลังผาเมือง 
จัดจาก กองพลทหารม้าท่ี ๑ รับผิดชอบพื้นท่ีชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดชายแดนด้านตะวันออก จนถึงเขตรับผิดชอบของกองทัพภาคท่ี ๒ ท่ีอําเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก 
 สําหรับแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการรักษาความมั่งคง
ภายในภาค ๓ เป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นท่ี ๑๗ จังหวัด
ภาคเหนือ โดยการอํานวยการ ประสานงาน บูรณาการ กํากับดูแล รวมท้ังสนับสนุนและเสริมการ
ปฏิบัติของหน่วยงานอื่น โดยมีกองอํานวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัด และหน่วยงานท่ีจัดต้ัง
ข้ึนในสายงานรักษาความมั่งคงภายใน เป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงาน  มีหน่วยงานรองหลักทางทหาร 
๒ หน่วย คือ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๓ ส่วนแยก ๑ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดตาก และ 
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๓ ส่วนแยก ๒ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมท้ังศูนย์
อํานวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ีในภาคเหนือ จํานวน ๖ แห่ง 
   
    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๑๖ 



๑๑๘ 
 

 
 

 
 

 

“พระพุทธชินราชงามเลิศ  ถ่ินก าเนิดพระนเรศวร 
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ  หวานฉ่ าแท้กล้วยตาก 

ถ  าและน  าตกหลากตระการตา” 
 

 จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดท่ีมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์มานานหลายช่ัวอายุคน
เมืองเดิมพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอมอยู่ห่างจากท่ีต้ังตัวเมืองปัจจุบันลงไปทางใต้ประมาณ 
๕ กิโลเมตร เรียกว่า “เมืองสองแคว” เพราะเมืองนี้ ต้ังอยู่ระหว่างแม่น้ําน่านและแม่น้ําแคว
น้อย  แต่ปัจจุบันแม่น้ําแควน้อยเปล่ียนเส้นทางเดินออกห่างไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ท่ีต้ัง
เมืองสองแควเก่าในปัจจุบันคือ บริเวณวัดจุฬามณีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของพิษณุโลก 
 
 
 

ประวัติจังหวัดพิษณุโลก 
 

๑๑๗ 



๑๑๙ 
 

  
 
 ในสมัยสุโขทัยครั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทได้โปรดฯ ให้ย้ายเมืองสองแควมา
ต้ังอยู่ ณ ตัวเมืองในปัจจุบันเมื่อประมาณปี พ.ศ.๑๙๐๐ แต่ยังคงเรียกว่าเมืองสองแควเรื่อยมา
โดยให้พระไสลือไท ราชโอรสมาครองเมืองในฐานะเมืองลูกหลวง ต่อมาในสมัยอยุธยาเมือง
สองแคว เปล่ียนช่ือเป็น “เมืองพิษณุโลก” และทวีความสําคัญมาก เพราะโดยลักษณะท่ีต้ัง
เมืองนั้นพิษณุโลกอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรฝุายเหนือ 
 ครั้นถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นราชธานีของไทยอยู่
นานถึง ๒๕ ปี คือ ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๐๐๕– ๒๐๓๐ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จประทับ     
ท่ีเมืองนี้และทรงผนวชท่ีวัดจุฬามณีด้วย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองพระราชสมภพของสมเด็จ-  
พระนเรศวรมหาราช ในอดีตเคยเป็นเมืองราชธานีฝุายเหนือของเมืองแถบลุ่มแม่น้ํายมและ
น่าน มีพระมหาอุปราชปกครองติดต่อกันมาหลายพระองค์ 
 ในสมัยรัตนโกสินทร์พิษณุโลกยังคงเป็นเมืองเอก ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.๒๔๓๗
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด ฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑล 
เรียกว่ามณฑลพิษณุโลก ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้วพิษณุโลกจึงมีฐานะเป็น
จังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน พิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีความงามในด้านทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่มากมายบน
ทางหลวงพิษณุโลก – หล่มสัก จึงเป็นเมืองน่าเท่ียวท้ังด้านการชมโบราณสถานและความงาม
ของธรรมชาติ 
 

 
 

 พิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มานานควบคู่มากับประวัติศาสตร์
ชาติไทยโดยมีช่ือเรียกต่าง ๆ กันในศิลาจารึก ตํานานนิทาน และพงศาวดาร เช่น สองแคว , 
สระหลวง, อกแตก และพิษณุโลก 
 
 ๑๑๘ 



๑๒๐ 
 

 
 

 
 

ต านานการสร้างเมืองพิษณุโลก 
 “แต่ชาติก่อนพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกเป็นภิกษุได้สร้างพระไตรปิฎกเพื่อศาสนา        
พระกกุสนธิ์เจ้า ครั้งพระองค์เกิดมาตรัสรู้ในไตรปิฎกท้ังสามพระองค์  จึงรู้ในพระทัยว่า
พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตทางตะวันตกตะวันออก แล้วเสด็จไปอาศัยจึงหันใต้ต้นสมอ 
และควรไปสร้างเมืองไว้ในสถานทันที พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก จึงมีพระราชโองการตรัสส่ัง 
จ่านกร้อง จ่าการบูรณ์ ให้ทําเป็นพ่อค้าเกวียนไปด้วยคนละ ๕๐๐ เล่ม เต็มไปด้วยทุนทรัพย์
ท้ังหลาย 
 จ่านกร้อง จ่าการบูรณ์ รับพระราชโองการแล้วทูลลา พวกพาณิชย์ พ่อค้าตามส่ังแล้ว 
จ่านกร้อง จ่าการบูรณ์ จึงมาเชียงแสน มาถึงเมืองน่านแล้วก็มาถึงเมืองลิหล่ม พักพอไหว้พระบาท
ธาตุพระพุทธเจ้าแล้วจึงข้ามแม่น้ําตรอนตนิมแล้วจึงข้ามแม่น้ําแควน้อยแล้วจึงถึงบ้านพราหมณ์
ท่ีพระพุทธเจ้าบิณฑบาตบ้านพราหมณ์ข้างตะวันออก ๑๕๐ เรือนข้างตะวันตก ๑๐๐ เรือน     
มีเศษ 
 จ่านกร้อง จ่าการบูรณ์ คิดอ่านกันว่าพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกเจ้าเราใช้เรามาท่ีชะรอย    
จะเป็นปริศนาแก่เราท้ังสองนี้แล้วจึงอาชญาฐานท่ีนี้ก็เป็นอันราบคาบนักหนาท้ัง ๒ ฟาก มีบ้าน
พราหมณ์ก็อยู่ท้ัง ๒ ฟากมาเราจะสร้างเมืองถวายแก่เจ้าเราเกิด ครั้นเจ้าท้ัง ๒ คิดกันแล้วจ่านกร้อง 
จึงให้พ่อค้าเกวียน ๕๐๐ เล่ม ข้ามไปข้างตะวันตกก็ต้ังประกับเกวียนไว้แล้วจึงทําสารบัญชี 
 
 
 

๑๑๙ 



๑๒๑ 
 

 
 
ชะพ่อพราหมณ์ และไพร่ของตนรวมกันเป็นคน ๑,๐๐๐ ทําอิฐ จ่าการบูรณ์ ทําบัญชีชะ        
พ่อพราหมณ์และไพร่ของตน รวมกันเป็นคน ๑,๐๐๐ ทําอิฐได้เป็นอันมากแล้วจึงให้ชะพ่อ
พราหมณ์อันเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ตามไสยศาสตร์จึงให้ชะพ่อพราหมณ์กินบวชถือศีลแขนง ๗ วันแล้ว
สระเกล้าแล้วขึ้นโล้ถีบอัมพวายแก่พระอิศวรเป็นเจ้าจึงเอาพระอิศวรออกไปเลียบท่ีต้ังเมืองจึงให้
พราหมณ์ชักรอบทิศต้ังเมืองแล้วจึงปันหน้าท่ียาว ๕๐ เส้น สกัด ๑๐ เส้น ๑๐ วา ปันหน้าท่ีไว้แก่
พราหมณ์จะได้เท่าใด อาจจะได้เท่าใด ครั้นเป็นหน้าท่ีแล้วพอได้ ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึ้น
คํ่า ๑ ปีฉลู ฉ.ศก เวลาเช้าต้องกับเพลาเมื่อพระพุทธเจ้าฉันจึงหันใต้ต้นสมอวันนั้นพระอุบาฬีเถระ 
และพระศิริมานนท์ก็นิพพานในท่ีนั้น แต่ก่อนก็เรียกว่า พนมสมอปัจจุบันคือ “เขาสมอแครง” 
ซึ่งบรรจุพระธาตุเจ้าท้ัง ๒ ไว้ที่นั่น และครั้นพระสงฆ์องค์ใดเข้ามาอยู่ท่ีนั้นก็ย่อมเรียกตามท่ีนั้น
ว่าเป็นอรัญวาสี จ่านกร้องสร้างข้างตะวันตก จ่าการบูรณ์สร้างข้างตะวันออก แบ่งกันทําปีหนึ่ง
กับเจ็ดเดือน จึงแล้วรวมบ้านพราหมณ์ท้ังหลายท้ังคูก็รอบกับหนทางเด็กเล้ียงวัวลูกชาวบ้าน      
หริภุญชัยไปมาปั้นพระนอนเล่นท้ังสองฟากเป็นประตู ก็ถามคนอันเป็นผู้เฒ่าแก่ท้ังหลาย 
พราหมณ์ท้ังหลายจึงว่าท้ังสองสิเป็นมหาเสนาการ ท้ังนี้ตามแต่ปัญญาเจ้าท้ังสองเกิดสร้างเมือง 
ปีหนึ่งกับเจ็ดเดือนจึงแล้วด่ังนี้แล 
         ครั้นจ่านกร้อง จ่าการบูรณ์ ทําเมืองแล้วทั้งสองฟากท้ังทวารบานประตูบริบูรณ์แล้วจึง
ส่ังจึงส่งชีพราหมณ์ให้รักษาเมือง ครั้งได้ฤกษ์ดีจึงนําเอาเกวียนและคน ๕๐๐ เล่ม ขึ้นไป       
๒ เดือน จึงถึงเมืองเชียงแสนราชธานี จ่าท้ังสองเข้าไปถวายบังคมจ่าท้ังสองจึงกราบทูล     
พระกรุณาว่าพระองค์เจ้าใช้ตูเข้าไปถึงท่ีพระพุทธเจ้าฉันจังหันใต้ต้นสมอสถานท่ีนั่นเป็นอัน
สนุกนักหนาข้าพเจ้าชวนกันชะพ่อพราหมณ์ท้ังหลายสร้างเมืองถวายแก่พระองค์เจ้าแล้ว 
         พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกยินดีนักหนาจึงมีพระราชโองการตรัสส่ังเสนาอํามาตย์ให้
ชุมนุมท้าวพระยาท้ังหลายพระองค์จึงให้จ่าท้ังสองไปก่อนเป็นทัพหน้า ท้าวพระยาท้ังหลาย
เป็นปีกซ้ายขวาเจ้าไกสรราชเจ้าชาติสาครพระราชโอรสท้ังสองเป็นกองรั้งหลัง ตามเสด็จ       
พระราชบิดาพระมารดา ออกจากพระนครณ วันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๖ คํ่า เลาเช้าไปได้
สองเดือนจึงถึง พระองค์ได้ต้ังพลับพลาทองริมน้ําไกลเมืองประมาณ ๑๐๐ เส้นสมเด็จพระศรี 
-ธรรมไตรปิฎก จึงให้ท้าวพระยาท้ังหลาย และเจ้าไกสรราชเจ้าชาติสาครตามเสด็จเข้าไป      
ในเมือง จึงมีพระราชโองการตรัสถามชะพ่อพราหมณ์ว่าเราจะให้ช่ือเมืองอันใดดี พราหมณาจารย์
จึงกราบทูลตอบพระราชโองการว่าพระองค์เจ้ามาถึงวันนี้ได้ยามพิษณุพระองค์ได้ช่ือเมืองตาม
คําพราหมณ์ว่า “เมืองพิษณุโลก” ถ้าว่าจะตามพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ช่ือว่า “โอฆบุรี”
ตะวันออกตะวันตก ช่ือ “จันทบูรณ์” พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกจึงมีพระราชโองการตรัสส่ัง 
ท้าวพระยาท้ังหลายว่าเราชวนกันสร้างพระธาตุและพระวิหารใหญ่ ท้ัง ๔ ครั้นสร้างของพระยา
แล้วต่างคนต่างสร้างคนละองค์ 
 
 
 
 

 

๑๒๐ 



๑๒๒ 
 

 
 

ศาลหลักเมือง 
 
 ศาลหลักเมือง  สร้างแบบยอดปรางค์สูง  ๑๐ .๖๕ เมตร     
ฐานกว้าง ๑๖.๖๐ เมตร จัดสร้างตามแบบกรมศิลปากร แบ่งเป็น     
๓ ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นลําต้นถึงลูกฟักทําจากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนท่ีเป็น
ท่อนลูกแก้วทําจากไม้ชิงชัน และส่วนยอดบัวตูมทําจากไม้สักทอง 

 
 
 

พระราชวังจันทน์ 
 พระราชวัง จันทน์ เป็นโบราณสถาน
สําคัญของจังหวัดพิษณุโลก ต้ังอยู่ในเขตกําแพง
เมืองพิษณุโลก ฝ่ังตะวันตกของแม่น้ําน่าน ติดกับ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในอดีตเคย
เป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ไทย และเป็น
สถานท่ีพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถาน พระราชวังเมืองพิษณุโลก 

(พระราชวังจันทน์) เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙ มีพื้นท่ีโบราณสถาน ประมาณ ๑๒๘ ไร่ ๒ งาน 
๕๐ ตารางวา  
 ทางด้านทิศใต้มีวัดวิหารทอง และวัดศรีสุคต ซึ่งน่าจะ
เป็นวัดประจําพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชร  
เป็นวัดประจําพระราชวังกรุงศรีอยุธยา 
 ปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลก บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
กรมศิลปากร มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล โดยกองทัพภาคท่ี ๓ และ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน และจัดสร้างอาคารศูนย์
ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์  

     
 

 
 

๑๒๑ 



๑๒๓ 
 

 

 
 

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) 

        
 

 ต้ังอยู่ท่ีถนนพุทธบูชา ตําบลในเมือง ริมแม่นํ้าน่านฝั่งตะวันออก สร้างข้ึนพร้อมกับการ      
สร้างเมืองเมื่อปี พ.ศ.๑๙๐๐ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ชาวบ้านส่วนใหญ่มักเรียก
ขานกันว่า “วัดใหญ่” หรือ “วัดพระศรี” กันจนติดปาก แม้นพระประธานองค์ใหญ่ ท่ีประดิษฐาน
ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปด้วย 
 พระวิหารพระพุทธชินราช เป็นวิหารทรงโรงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราช ซึ่งนับถือกัน
ว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในโลก ตัวพระวิหารสร้างมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย และ
ได้รับการบูรณะให้มีสภาพดีมาตลอดจนถึงสมัยปัจจุบัน พระวิหารหลังน้ี จึงเป็นสถาปัตยกรรมสมัย
กรุงสุโขทัยท่ีมีความสง่างามสมส่วน และยังคงสภาพสมบูรณ์ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทย 
 
พระต าหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 ต้ังอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (เดิม) ซึ่งเป็นพระราชวังจันทน์
มาก่อนในอดีต ตัวพระตําหนักเดิมเป็นศาลาทรงไทยโบราณตรีมุข พระรูปสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช มีขนาดเท่าองค์จริงประทับน่ังพระหัตถ์ทรงพระสุวรรณ
ภิงคารหลั่งนํ้า ในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพท่ีเมืองแครง โดยมีการจัดงาน
สักการะพระบรมรูปในวันท่ี ๑๘ มกราคมของทุกป ี
 เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๕ กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบแนวเขตพระราชฐาน

พระราชวังจันทน์ซึ่งเป็นสถานท่ีพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งนับว่าเป็นการขุดค้น
ทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของจังหวัด ในปัจจุบันกรมศิลปากรร่วมกับกองทัพภาคท่ี ๓ 
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกัน
จัดทําโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ีโบราณสถานพระราชวังจันทน์ เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนิน
โครงการฯ รวมถึงได้มีการก่อสร้างพระตําหนักสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช พระราชวังจันทน์ข้ึนใหม ่เพื่อให้ใหญ่และสวยงามกว่าเดิม 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 

๑๒๒ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2


๑๒๔ 
 

 
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี (จ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์) 
 ต้ังอยู่ ท่ีถนนวิสุทธิกษัตริย์ ในตัวเมืองพิษณุโลก เป็นท่ีเก็บ
รวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือทํามาหากินของ
ชาวบ้านในอดีตต้ังแต่ช้ินเล็ก ๆ จนถึงช้ินใหญ่ เช่น เครื่องจักสาน 
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ 
เช่น เครื่องวิดนํ้าด้วยมือ เครื่องสีข้าวเครื่องมือดักจับสัตว์ รวมกันแล้ว
นับหมื่นช้ิน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย และได้รับรางวัล 
ยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยประเภทหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเมื่อปี ๒๕๔๑ 
 

 
 
 
 
 
วัดจุฬามณี 
 อยู่ริมแม่นํ้าน่านฝั่งตะวันออกห่างจากเมืองพิษณุโลกไปตามถนนบรมไตรโลกนาถประมาณ  
๕ กิโลเมตร วัดจุฬามณีเป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีมาก่อนสมัยสุโขทัย เคยเป็นท่ีต้ังเมืองพิษณุโลกเดิม ตาม
ประวัติกล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้สร้างวิหารและเสด็จออกผนวชท่ีวัดน้ีเมื่อ พ.ศ.๒๐๐๗
เป็นเวลา ๘ เดือน ๑๕ วัน มีข้าราชการบริพารออกบวชตามเสด็จถึง ๒,๓๔๘ รูป สิ่งสําคัญท่ีมีค่าสูง
ทางศิลปะในวัดคือ “ปรางค์แบบขอม” ฐานกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ก่อด้วยศิลาแลง นอกจากน้ี  
ยังมีแผ่นศิลาจารึกมณฑปและพระพทุธบาทจ าลอง ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดฯ ให้สร้างข้ึน 
 

เขาสมอแคลง 
 ต้ังอยู่ ณ ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
อยู่ห่างจากเมืองพิษณุโลก ๑๔ กิโลเมตร สภาพโดยรอบ   
เขาสมอแคลงเป็นท่ีราบ จึงทําให้เขาสมอแคลงสูงตระหง่าน 
สามารถมองเห็นวิวรอบ ๆ ได้ชัดเจน และเห็นได้ไกลถึง
เมืองพิษณุโลก  

 บนเขามีสระนํ้าเรียกว่า "สระสองพี่น้อง" นํ้าในสระน้ีมีใช้ได้ตลอดปี ด้วยเหตุน้ีคนโบราณจึงไป
สร้างวัดไว้ถึง ๗ วัด บัดน้ีเป็นวัดร้างไปแล้ว ได้แก่ วัดเจดีย์ยอดด้วน วัดสระพังนาค วัดเจดีย์สามยอด   
วัดภางเหล็กไหล วัดตะรางเหล็ก วัดซุ้มข้ีเหล็ก และวัดเขาสมอแคลง วัดท่ีน่าสนใจมาก คือ วัดเจดีย์ยอดด้วน 
(ยอดพระเจดีย์หัก จึงเรียกว่า วัดเจดีย์ยอดด้วน) วัดน้ีมีพระเจดีใหญ่ต้ังอยู่ตรงยอดเขาซึ่งเป็นบริเวณ
ท่ีสูงท่ีสุด รูปทรงท่ีปรากฏเป็นแบบระฆังคว่ํา ฐานเจดีย์มีลักษณะเหมือนพระเจดีย์ท่ี สุโขทัย จึง
สันนิษฐานว่าพระเจดีย์น้ันน่าจะสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท ปัจจบัน กองทัพภาคท่ี ๓ ร่วมกับ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พัฒนาพระเจดีย์ใหญ่ (เจดีย์ยอดด้วน) ให้เป็นพุทธอุทยาน เพื่อใช้
เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา    
 
   

๑๒๓ 



๑๒๕ 
 

 
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
 แหล่งผืนปุาซาวันนาแห่งเดียวของภาคเหนือ
ท่ีแอบแฝงเสน่ห์แห่งปุาท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์  ความ
แตกต่างแห่งพืชพรรณท่ีไม่พบเห็นบ่อยนักในปุาเมืองเหนือ
นอกจากน้ียังเป็นถ่ินอาศัยของสัตว์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และความหลากหลายทางชีวภาพมีพื้นท่ี ๗๘๙,๐๐๐ ไร ่  
ในท้องท่ีจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ประกาศเป็น

อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๘ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน
เป็นต้นนํ้าลําธารหลายสายท่ีไหลลงสู่แม่นํ้าน่าน ต้ังอยู่ท่ี กม. ๘๐ เส้นทางสายพิษณุโลก – หล่มสัก
แหล่งท่องเท่ียวในเขตอุทยานฯ ได้แก่ นํ้าตกต่าง ๆ บนเส้นทางสายพิษณุโลก - หล่มสัก เช่น นํ้าตก
แก่งโสภา นํ้าตกวังนกแอ่น  
 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

แหล่งท่ีในอดีตเคยเป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้  แต่ใน
ปัจจุบันคงใช้แต่ความสงบความร่มรื่น ความงดงามแห่ง
ธรรมชาติท่ีแอบแฝงเอกลักษณ์เฉพาะทางธรณีวิทยา      
ให้ผู้ เยี่ยมเยือนได้สัมผัสและเรียนรู้ ท้ังธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ต้ังอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ และเลย ครอบคลุมพื้นท่ี ๑๙๑,๘๗๕ ไร่ ประกาศ
เป็นอุทยานฯ เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ภูหินร่องกล้า 

มียอดเขาสูง ๑,๖๑๗ เมตร มีทิวทัศน์สวยงามปกคลุมด้วยปุาเต็งรัง ปุาดิบเขา และปุาสนเขา มีสน
สองใบและสนสามใบข้ึนปะปนกันและพบกล้วยไม้ดอกไม้ปุาหลายชนิดข้ึนอยู่ตามลานหิน 
  
อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ 

 อุทยานแห่งชาตินํ้าตกชาติตระการ มีพื้นท่ี
ครอบคลุมอยู่ในท้องท่ีอําเภอชาติตระการและอําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก สภาพท่ัวไปเป็นปุาอุดม
สมบูรณ์และธรรมชาติท่ีสวยงาม นํ้าตกชาติตระการ 
หรือท่ีชาวบ้านเรียกติดปากว่า “นํ้าตกปากรอง” 
เพราะต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านปากรองหน้าผาสูงชันท่ีมีสีสัน
ผิดแปลกกันเป็นร่องรอยของศิลปยุคแรกของมนุษย์ 
คือ รอยแกะสลักกับแผ่นดินและจุดชมวิวทิวทัศน์
บนยอดเขาสูง ๆ มีเน้ือท่ีประมาณ ๓๓๙,๓๗๕ ไร่ 
หรือ ๕๔๓ ตารางกิโลเมตร 

 
 
 
 
 

๑๒๔ 

http://www.siamfreestyle.com/travel-attraction/pisanulok/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2.html
http://www.ezytrip.com/Thailand/th/North/PhitSaNuLok/ChatTrakan/NamtokChatTrakanNationalPark/NamtokChatTrakanNationalPark.htm


๑๒๖ 
 

 
 
น้ าตกแก่งซอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 เป็นแหล่งท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
ด้านจังหวัดพิษณุโลก ต้ังอยู่ท่ีตําบลแก่งซอง ริมทางหลวง
หมายเลข ๑๒ บริเวณ กม.๔๕ เกิดจากลํานํ้าเข็กลดระดับ
ทําให้ธารนํ้ามีลักษณะเป็นนํ้าตกมีขนาดใหญ่กว่านํ้าตก   
สกุโณทยาน ท่ีอยู่บนเส้นทางสายเดียวกัน บริเวณนํ้าตก
แก่งซอง มีบ้านเรือนต่าง ๆ ต้ังอยู่ริมนํ้าตก มีสะพานแขวน
เดินชมทิวทัศน์แม่นํ้าเข็ก และข้ามไปหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามตาม
รายทางใกล้กับนํ้าตกแก่งซอง มีร้านอาหาร ร้านกาแฟและ
บริการล่องแก่งนํ้าเข็กท่ีต่ืนเต้นสนุกสนาน ล่องได้เฉพาะช่วง
ฤดูนํ้าหลากประมาณสิงหาคมถึงตุลาคม 
 
เข่ือนแควน้อยบ ารุงแดน 

 เป็นโครงการในพระราชดําริต้ังอยู่ท่ี
หมู่ ๔ ตําบลคันโช้ง อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก ประกอบด้วย ๓ เข่ือนหลัก ได้แก่ 
เข่ือนปิดช่องเขาตํ่า ลักษณะเป็นเข่ือนดินสูง 
๑๖ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร เข่ือนแควน้อย 
เป็นเข่ือนหินท้ิงดาดหน้าคอนกรีตสูงจากพื้น 
๗๕ เมตร ยาว ๖๘๑ เมตร และสุดท้ายคือ 
เข่ือนสันตะเคียน ลักษณะเป็นเข่ือนหินท้ิง 
แกนดินเหนียวสูง ๘๐ เมตรยาว ๑,๒๗๐ เมตร

เป็นเข่ือนท่ีเพิ่งเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวภูมิทัศน์โดยรอบเป็นทะเลสาบ
มีรถพานักท่องเท่ียวน่ังชมบนสันเข่ือน โดยจากบริเวณน้ีนักท่องเท่ียว
สามารถชมความงดงามของภูมิทัศน์รอบ ๆ อ่างเก็บนํ้าเข่ือน      
แควน้อยบํารุงแดนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะยามเช้าท่ีพระอาทิตย์   
ทอแสงพ้นขอบฟูาจะมีความงดงามมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะความ

งดงาม ณ จุดชมวิวเข่ือนแควน้อยบํารุงแดน ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าท่ีทําการอุทยานแห่งชาติ          
แก่งเจ็ดแคว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๕ 

http://www.tlcthai.com/travel/5139


๑๒๗ 
 

 
พิพิธภัณฑ์ทหาร ทภ.๓ และพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ทภ.๓  
 ต้ังอยู่ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้เก็บรวบรวม
ประวัติศาสตร์การสู้รบในสมรภูมิต่าง ๆ ไว้เพ่ือให้ได้ศึกษาและเป็นเกียรติประวัติของหน่วยสืบไป อีกทั้งยังมี
สถานที่ที่เคารพนับถือของทหารหาญทุกนาย คือ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, 
สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพ่ีนางสุพรรณกัลยา 

 

 

 

 

 

 
สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

 

 ต้ังอยู่ภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตําสมอแข จังหวัดพิษณุโลก ห่างจาก อําเภอเมือง
พิษณุโลก ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๒ ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ประกอบด้วยสวนสาธารณะ สวนสัตว์
อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ พร้อมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวที่น่าสนใจ เช่น กระโดดหอ จักรยานภูเขา เรือพาย  
ตกปลา และบ้านพักรีสอร์ท เป็นต้น 

สถานที่ท่องเที่ยวในค่าย
ทหาร 

๑๒๖ 



๑๒๘ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬา ฟตุบอล 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๓ จ.ส.อ.สุจริต งาผักแว่น ทภ.๒ 
๒ ๒๕๒๔ จ.ส.อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วฉาย พล.ปตอ. 
๓ ๒๕๒๕ พลฯ ทวีรักษ์ สิทธิพูลทอง พล.ปตอ. 
๔ ๒๕๒๖ ส.ท.สมภพ วรรณโก พล.ปตอ. 
๕ ๒๕๒๗ พลฯ อดิศักด์ิ พูลทรัพย์ ศป. 
๖ ๒๕๒๘ ส.อ.สมหวัง คอละมัย พล.ปตอ. 
๗ ๒๕๒๙ ส.ต.ประดับพันธ์ จรัญญา พล.ปตอ. 
๘ ๒๕๓๐ จ.ส.ท.สําราญ นามพันธ ์ กช. 
๙ ๒๕๓๑ ส.ต.ชยันต์ อธิวาส ทภ.๒ 

๑๐ ๒๕๓๒ ส.ท.สุรพล สมบัติไพบูลย์ ทภ.๒ 
๑๑ ๒๕๓๓ ส.อ.ฉาย รัตนวิศ ทภ.๒ 
๑๒ ๒๕๓๔ จ.ส.อ.ศักดา จ่าเมือง ทภ.๒ 
๑๓ ๒๕๓๕ ส.อ.สถาพร ช่ืนกมลรักษ์ ทภ.๒ 
๑๔ ๒๕๓๖ ส.ท.สุดใจ ธนะวัตต์ ทภ.๑ 
๑๕ ๒๕๓๗ ส.อ.อนุพงษ ์ พงษ์ทอง ทภ.๓ 
๑๖ ๒๕๓๘ ส.อ.จิราวุธ มีสูงเนิน กลุ่ม ๒ 
๑๗ ๒๕๓๙ ส.อ.เสริฐ โลนุช กลุ่ม ๑ 
๑๘ ๒๕๔๐ ส.อ.แมน จันทรนาม กลุ่ม ๒ 
๑๙ ๒๕๔๑ จ.ส.อ.กฤษขจร วงษ์รัตนะ กลุ่ม ๔ 
๒๐ ๒๕๔๒ พลฯ วัชรกร อันทะคําภู กลุ่ม ๕ 
๒๑ ๒๕๔๓ ส.อ.ไพโรจน ์ ค้าขาย กลุ่ม ๒ 
๒๒ ๒๕๔๔ ส.อ.ยุทธพงศ์ อินทรน้อย กลุ่ม ๓ 
๒๓ ๒๕๔๕ ส.อ.สําเริง สิทธิโยธี กลุ่ม ๗ 
๒๔ ๒๕๔๖ ส.ท.อภิสิทธิ เกษรัตน์ กลุ่ม ๒ 
๒๕ ๒๕๔๗ ส.ท.รุ่งเพชร เจริญวงศ์ กลุ่ม ๒ 
๒๖ ๒๕๔๘ ส.ท.ทวิช ทีสระคู กลุ่ม ๒ 
๒๗ ๒๕๔๙ ส.อ.จรัญ นิยมทรัพย์ กลุ่ม ๑ 
๒๘ ๒๕๕๐ ส.ต.สุริยา ดอมไธสง กลุ่ม ๒ 

     

 
 
 

๑๒๗ 



๑๒๙ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ประเภทกีฬา ฟุตบอล (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๒๙ ๒๕๕๑ จ.ส.ท.สราวุธ ทองสวัสด์ิ กลุ่ม ๗ 
๓๐ ๒๕๕๒ ส.อ.ภาคภูมิ เหมบุตร กลุ่ม ๑ 
๓๑ ๒๕๕๓ ส.อ.กิตติศักดิ์ ใจหาญ กลุ่ม ๒ 
๓๒ ๒๕๕๔ ส.ท.ทรงศักดิ์ เฮมเขียว กลุ่ม ๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 

ส.ต.อุทัย 
ส.อ.จิระพงษ์     
ส.ต.อนุสรณ์ 

ผิวเงิน 
กวางแก้ว 
พรหมประสิทธิ์ 

กลุ่ม ๒ 
กลุ่ม ๑ 
กลุ่ม ๑ 

๓๖ ๒๕๕๘ ส.อ.วิทยา โพธิ์ยอด กลุ่ม ๑ 
     

 
ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 

ประเภทกีฬา บาสเกตบอล 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๓ ร.ท.สุรพล สุทธิธรรม รร.จปร. 
๒ ๒๕๒๔ นนร.วิษณุ ไตรภูมิ รร.จปร. 
๓ ๒๕๒๕ นนร.วิวฒัน ์ เป่ียมแจง รร.จปร. 
๔ ๒๕๒๖ ส.อ.ธนู นันทวัฒก ี กช. 
๕ ๒๕๒๗ นนร.ศักดิ์ชัย สระสงค์ รร.จปร. 
๖ ๒๕๒๘ พลฯ ธนชัย พวงสมบัติ ทภ.๓ 
๗ ๒๕๒๙ ส.อ.สิทธิชัย อินทรเกษตร ทภ.๓ 
๘ ๒๕๓๐ ส.ต.ดามท์ สุขสุวานนท์ ส.ภ.ทบ. 
๙ ๒๕๓๑ ส.ต.มานิจ ยินดีนิยม ส.ภ.ทบ. 

๑๐ ๒๕๓๒ ส.ท.วิโรจน์ ฉัตรทอง ส.ภ.ทบ. 
๑๑ ๒๕๓๓ ส.ท.ศิวนันท์ ศรีจันทร์วงศ์ กช. 
๑๒ ๒๕๓๔ ส.ท.นภดล จ๋ิวอ่อน ส.ภ.ทบ. 
๑๓ ๒๕๓๕ ส.ท.ประสาน ถึงสุข นสศ. 
๑๔ ๒๕๓๖ ส.ท.ศราวุธ สุนทรารักษ์ นสศ. 
๑๕ ๒๕๓๗ ส.ท.ธงชัย นาคบางแก้ว ทภ.๑ 
๑๖ ๒๕๓๘ ส.อ.พรชัย จันทร์เฉย กลุ่ม ๗ 
๑๗ ๒๕๓๙ อส.ทพ.จักรพงษ์ พงษ์ภันทารักษ ์ กลุ่ม ๑ 

     

 
 

๑๒๘ 



๑๓๐ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา บาสเกตบอล (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑๘ ๒๕๔๐ อส.ทพ.ต้องเกียรติ สิงหเสนี กลุ่ม ๑ 
๑๙ ๒๕๔๑ พลฯ บุญช่วย โพภาค กลุ่ม ๑ 
๒๐ ๒๕๔๒ พลฯ ปิยะ สารธิยากุล กลุ่ม ๑ 
๒๑ ๒๕๔๓ พลฯ พิพัฒน ์ สุวรรณสิทธิ์ กลุ่ม ๗ 
๒๒ ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ ไม่มีการแข่งขัน - 
๒๓ ๒๕๔๖ ส.อ.ปราโมช จันทร์นิยม กลุ่ม ๕ 
๒๔ ๒๕๔๗ พลฯ บุญช่วย โพภาค กลุ่ม ๑ 
๒๕ ๒๕๔๘ พลฯ โสภณ พินิจพัชรเลิศ กลุ่ม ๕ 
๒๖ ๒๕๔๙ ส.ต.ชัยณรงค์ สุนทรียภาส กลุ่ม ๕ 
๒๗ ๒๕๕๐ ส.ต.จีรวัฒน์ สัทธรรม กลุ่ม ๕ 
๒๘ ๒๕๕๑ ส.อ.ไกรวิทย์ เวทวิทยากิจ กลุ่ม ๒ 
๒๙ ๒๕๕๒ ส.ต.กิตติชัช ปัญญาปรุ กลุ่ม ๒ 
๓๐ ๒๕๕๓ ส.อ.อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์ กลุ่ม ๒ 
๓๑ ๒๕๕๔ ส.อ.มานะ จันทุมา กลุ่ม ๒ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 

พล.อส.สุรเชษฐ์ 
ส.ต.วัฒนา 
พล.อส.ชนะชนม์ 

พงษ์ศิริ 
สุทธิสินธ์ 
กล้าหาญ 

กลุ่ม ๑ 
กลุ่ม ๒ 
กลุ่ม ๑ 

๓๕ 
 

๒๕๕๘ 
 

อส.ทพ.ธวัชชัย 
 

สุขทับ 
 

กลุ่ม ๔ 
 

 
ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 

ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๓ พลฯ ธานินทร์ รอดทุกข์ ขส.ทบ. 
๒ ๒๕๒๔ ส.อ.สมพล ชูเชิด ขส.ทบ. 
๓ ๒๕๒๕ ส.อ.ชุมพล กุลประดิษฐ์ ขส.ทบ. 
๔ 
๕ 

๒๕๒๖ 
๒๕๒๗ 

ส.ต.เผด็จ 
ส.ต.สมหมาย  

ประจันทร์ศรี 
หวานฉ่ํา 

ขส.ทบ. 
ขส.ทบ. 

๖ ๒๕๒๘ ส.อ.ยิ่งศักดิ์ ริ้วสุวรรณ สพ.ทบ. 
๗ ๒๕๒๙ ร.ท.เผด็จ นิ่งนึก นสศ. 
     

 
 

๑๒๙ 



๑๓๑ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล (ต่อ) 
 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๘ ๒๕๓๐ ร.ท.สุเมธ พงษ์ศักดิ ์ นสศ. 
๙ ๒๕๓๑ ส.ต.สมศักดิ์ ศรีวิกรม นสศ. 

๑๐ ๒๕๓๒ ส.อ.อัครเดช ควรแย้ม สพ.ทบ. 
๑๑ ๒๕๓๓ ส.อ.ศิริพงษ์ ดวงดารา สพ.ทบ. 
๑๒ ๒๕๓๔ ส.ท.ยุทธนา ยมนา สพ.ทบ. 
๑๓ ๒๕๓๕ ส.อ.พิเศษ ชาติวงษ์ นสศ. 
๑๔ ๒๕๓๖ พลฯ ชาญยุทธ วุฒิพานิช นสศ. 
๑๕ ๒๕๓๗ ส.ท.สัญญา บุญจันทร์ นสศ. 
๑๖ ๒๕๓๘ พลฯ มนู ยืนยง กลุ่ม ๕ 
๑๗ ๒๕๓๙ ส.ท.ชํานาญ ดอกไม้ กลุ่ม ๕ 
๑๘ ๒๕๔๐ ส.ต.อนันตชัย ยูนปฐม กลุ่ม ๕ 
๑๙ ๒๕๔๑ ส.ท.ธนชัย ทดบุดดี กลุ่ม ๕ 
๒๐ ๒๕๔๒ พลฯ สุภชัย จิตจํารูญ กลุ่ม ๕ 
๒๑ ๒๕๔๓ ส.อ.สุวัฒน์ จีระพันธ ์ กลุ่ม ๗ 
๒๒ ๒๕๔๔ ส.ท.คมกริช ประยูรชาญ กลุ่ม ๗ 
๒๓ ๒๕๔๕ ส.ท.มนตรี สุภจิรกุล กลุ่ม ๕ 
๒๔ ๒๕๔๖ ส.ท.สาคร มัตติตานัง กลุ่ม ๒ 
๒๕ ๒๕๔๗ พลฯ ศุภชัย ศรีภูมิ กลุ่ม ๕ 
๒๖ ๒๕๔๘ ส.อ.ลอราช ทนทองคํา กลุ่ม ๗ 
๒๗ ๒๕๔๙ ส.ท.ณรงค์ จารุเพ็ง กลุ่ม ๒ 
๒๘ ๒๕๕๐ ส.อ.สรายุทธุ์ ยุทธยงค์ กลุ่ม ๒ 
๒๙ ๒๕๕๑ พลฯ สุริยา เสือรุ่ง กลุ่ม ๕ 
๓๐ ๒๕๕๒ ส.ต.สุชาติ ทํานํา กลุ่ม ๒ 
๓๑ ๒๕๕๓ ส.อ.ยุทธนา เขียวเพกา กลุ่ม ๗ 
๓๒ ๒๕๕๔ ส.อ.วินัย จิตร์สาคร กลุ่ม ๗ 
๓๓ 
๓๔ 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๖ 

ส.อ.สุรชัย 
ส.อ.สุธี 

ชูรัตน ์
สิทธิ 

กลุ่ม ๒ 
กลุ่ม ๗ 

๓๕ 
๓๖ 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 

ส.อ.รัชภูมิ 
ส.อ.พงศกร 

สามทอง 
นิมะวัลย ์

กลุ่ม ๗ 
กลุ่ม ๒ 

     
 

 
 

๑๓๐ 



๑๓๒ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬา รักบี้ฟุตบอล 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๓๓ นนร.อนุภาพ ศิริมณฑล รร.จปร. 
๒ ๒๕๓๔ ร.อ.ชาญวิทย์ ทองพลับ ทภ.๒ 
๓ ๒๕๓๕ ร.ท.มานพ น่วมบัว นสศ. 
๔ ๒๕๓๖ ร.อ.อภัย อรัญทิมา ทภ.๑ 
๕ ๒๕๓๗ ร.ท.สุชาติ พรหมใหม่ นสศ. 
๖ ๒๕๓๘ ร.อ.ชนินทร ์ ฉายปัญญา กลุ่ม ๑ 
๗ ๒๕๓๙ พ.ต.สุชาติ คัดสูงเนิน กลุ่ม ๑ 
๘ ๒๕๔๐ ร.อ.อานุมาศ พินิจชอบ กลุ่ม ๑ 
๙ ๒๕๔๑ ร.อ.โอม ปัจจักขภัติ กลุ่ม ๕ 

๑๐ ๒๕๔๒ พ.ต.กรีฑา ศรีลัด กลุ่ม ๘ 
๑๑ ๒๕๔๓ ร.อ.สราวุธ ชินวัตร กลุ่ม ๘ 
๑๒ ๒๕๔๔ ร.อ.ยุทธภูมิ เท่ียงสันเท๊ียะ กลุ่ม ๒ 
๑๓ ๒๕๔๕ ร.ท.ภิรเดช ล้ิมคุณากูล กลุ่ม ๘ 
๑๔ ๒๕๔๖ พ.ต.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร กลุ่ม ๑ 
๑๕ ๒๕๔๗ ร.อ.เปรมวิรัสย์ ธนไทยภักด ี กลุ่ม ๑ 
๑๖ ๒๕๔๘ ร.อ.สุพัฒน ์ พันแก้ว กลุ่ม ๘ 
๑๗ ๒๕๔๙ ร.ต.ชูพงษ์ มงคลดี กลุ่ม ๒ 
๑๘ ๒๕๕๐ ร.อ.อารักษ์ สรธิติไกร กลุ่ม ๕ 
๑๙ ๒๕๕๑ ไม่มีผู้ได้รับเสื้อสามารถ - 
๒๐ ๒๕๕๒ ร.ท.ศุภวัฒน ์ ศุภเมธานนท์ กลุ่ม ๒ 
๒๑ ๒๕๕๓ ร.อ.สิริรัตน์ หนองแสง กลุ่ม ๒ 
๒๒ ๒๕๕๔ ร.ท.วิศว บุญมา กลุ่ม ๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 

พ.ท.จิรันตน์ 
พ.ท.สิทธิพร 
พ.ต.ยิ่งยศ 
พ.ท.นัย 

เท่ียงสันเท๊ียะ 
จุลปานะ 
อาริยะเมธี 
คันเสนาคม   

กลุ่ม ๒ 
กลุ่ม ๑ 
กลุ่ม ๑ 
กลุ่ม ๑ 

     

 
 
 

๑๓๑ 



๑๓๓ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๑๙ พลฯ ประทุม จุลกะรัตน์ พล.ปตอ. 
๒ ๒๕๒๐ นายพยนต์ ด้วงประเสริฐ พล.ปตอ. 
๓ ๒๕๒๑ ร.ท.อเนก อินทร์อํานวย มทบ.๔ 
๔ ๒๕๒๒ นายสนิท อวยข้อง พล.ปตอ. 
๕ ๒๕๒๓ ม.ล.ยุทธการ สุขสวัสด์ิ ขส.ทบ. 
๖ ๒๕๒๔ ส.ต.สุรัตน์ ณเชียงใหม่ ขส.ทบ. 
๗ ๒๕๒๕ ร.อ.อภิวัฒน ์ วุฒิภักด ี กช. 
๘ ๒๕๒๖ ส.ต.สถาพร รุ่งสว่าง ขส.ทบ. 
๙ ๒๕๒๗ จ.ส.อ.พิน เกิดจันทึก ทภ.๒ 

๑๐ ๒๕๒๘ ร.ต.โสภณ สุทธิวรกุล ทภ.๓ 
๑๑ ๒๕๒๙ พลฯ วิโรจน์ เปลินเสวี กช. 
๑๒ ๒๕๓๐ จ.ส.อ.ไพโรจน์ ทองประจักษ์ ทภ.๓ 
๑๓ ๒๕๓๑ ส.อ.สาธิต รัตนติสร้อย ทภ.๒ 
๑๔ ๒๕๓๒ ส.ต.สุรัตน์ วรวงษ ์ ทภ.๓ 
๑๕ ๒๕๓๓ ส.อ.อาภรณ์ ปานวงษ ์ ทภ.๒ 
๑๖ ๒๕๓๔ ส.อ.วิษณุ เสือลายตลับ ทภ.๒ 
๑๗ ๒๕๓๕ พลฯ จักรกริศน์ ค้อชากุล นสศ. 
๑๘ ๒๕๓๖ ส.อ.เอกสิทธิ์ จํานงกิจ ทภ.๒ 
๑๙ ๒๕๓๗ พลฯ สุริยันต์ แปฺะชาญ นสศ. 
๒๐ ๒๕๓๘ ส.อ.ดรุณ ชูรัตน ์ กลุ่ม ๕ 
๒๑ ๒๕๓๙ ส.อ.โกศล คํามี กลุ่ม ๕ 
๒๒ ๒๕๔๐ ส.อ.ชาติชาย จันทร์มณี กลุ่ม ๓ 
๒๓ ๒๕๔๑ ส.อ.นภา แตงโต กลุ่ม ๗ 
๒๔ ๒๕๔๒ ส.อ.สมพร แสนยบุตร กลุ่ม ๒ 
๒๕ ๒๕๔๓ ส.อ.วิษณุ วงศ์จันทร์ด กลุ่ม ๕ 
๒๖ ๒๕๔๔ ส.อ.คมกริช สรรพศรี กลุ่ม ๒ 
๒๗ ๒๕๔๕ พล.อส.ภัทรักษ์ สุขกันตะ กลุ่ม ๑ 
๒๘ ๒๕๔๖ ส.ต.ดํารงษ์ ดาราชู กลุ่ม ๒ 

     

 
 
 

๑๓๒ 



๑๓๔ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา เซปักตะกร้อ (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๒๙ ๒๕๔๗ ส.ต.สราวุธ อินเล็ก กลุ่ม ๕ 
๓๐ ๒๕๔๘ ส.ท.ยงยุทธ พุทธวรรณ กลุ่ม ๒ 
๓๑ ๒๕๔๙ ส.อ.เรวัติ ผาบชมภู กลุ่ม ๒ 
๓๒ ๒๕๕๐ ส.ต.เจนณรงค์ ดาวสกุล กลุ่ม ๕ 
๓๓ ๒๕๕๑ พลฯ เอกชาติ ขาววิเศษ กลุ่ม ๕ 
๓๔ ๒๕๕๒ ส.อ.สุทธินันท์ ปานเกษม กลุ่ม ๒ 
๓๕ ๒๕๕๓ ส.อ.นัฐวุฒิ ภาโนมัย กลุ่ม ๕ 
๓๖ ๒๕๕๔ ส.อ.กิตติศักดิ์ มงคลธง กลุ่ม ๒ 
๓๗ ๒๕๕๕ ส.ท.วิทยา แซ่ตัง กลุ่ม ๒ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 

ส.อ.ทินกร 
จ.ส.ต.พรชัย 
ส.อ.อภิศักดิ์ 

พันธ์เทศ 
เค้าแก้ว 
สาระชอบ 

กลุ่ม ๕ 
กลุ่ม ๒ 
กลุ่ม ๒ 

     

 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬา ตะกร้อลอดห่วง 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๔๘ ส.ต.วัฒนา ใจเย็น กลุ่ม ๒ 
๒ ๒๕๔๙ อส.ทพ.วิรัตน์ เมืองกุศล กลุ่ม ๒ 
๓ ๒๕๕๐ ส.อ.ธไนวัฒน ์ อยู่สุข กลุ่ม ๑ 
๔ ๒๕๕๑ ส.ท.วัฒนา ใจเย็น กลุ่ม ๒ 
๕ ๒๕๕๒ พลฯ สิชล พุ่มพวง กลุ่ม ๕ 
๖ ๒๕๕๓ ส.อ.นพดล คงแถวทอง กลุ่ม ๒ 
๗ ๒๕๕๔ ส.ท.ณราชัย ชูเมืองกุศล กลุ่ม ๒ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 

ส.อ.นพดล 
ส.ท.นพดล 
ส.ท.โกมินทร์ 

พุ่มพวง 
คงแถวทอง 
เนาว์นนท์ 

กลุ่ม ๒ 
กลุ่ม ๒ 
กลุ่ม ๑ 

     

 
 ๑๓๓ 



๑๓๕ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๓ พลฯ สง่า แซ่โก พล.ปตอ. 
๒ ๒๕๒๓ นายนริศ เปรื่องปราชญ์ สส. 
๓ ๒๕๒๓ พลฯ สุพรรณ คําหนองยาง ทภ.๓ 
๔ ๒๕๒๓ พลฯ ถวิล ทาสีดํา ทภ.๓ 
๕ ๒๕๒๓ พลฯ รุ่ง บุญสิม ขส.ทบ. 
๖ ๒๕๒๓ นายเกษม ชมพู ขส.ทบ. 
๗ ๒๕๒๓ นายสุวรรณ เป่ียมฤทัย กลุ่ม ๑ 
๘ ๒๕๒๓ พลฯ วัลลภ โททัสสะ ทภ.๑ 
๙ ๒๕๒๔ พลฯ ชาญวิทย์ สนธิเปรม ศป. 

๑๐ ๒๕๒๔ พลฯ วิรัตน์ ม่วงมั่น ทภ.๑ 
๑๑ ๒๕๒๔ ส.อ.สมชาย พลอยสีขํา ศป. 
๑๒ ๒๕๒๔ พลฯ สมนึก จุ้ยเจริญ พล.ปตอ. 
๑๓ ๒๕๒๔ พลฯ ชูชาติ บัวนาค ทภ.๓ 
๑๔ ๒๕๒๔ พลฯ นิกร พาต๋ัน ทภ.๓ 
๑๕ ๒๕๒๔ พลฯ มณี ศรีสังข ์ ศป. 
๑๖ ๒๕๒๔ พลฯ จารุ พลรัตน์ พล.ม. 
๑๗ ๒๕๒๔ ส.อ.เสมอ พึ่งพบ ทภ.๒ 
๑๘ ๒๕๒๕ ส.อ.บุญยงค์ ไชยโพธิ ์ ศสพ. 
๑๙ ๒๕๒๕ ส.อ.ชุมพล แพร่พิทยากุล ทภ.๓ 
๒๐ ๒๕๒๕ นนส.ปิยะวัลย์ อาษารอด ขส.ทบ. 
๒๑ ๒๕๒๕ พลฯ ถาวร แจ้งเอี่ยม ทภ.๔ 
๒๒ ๒๕๒๕ พลฯ วิง อมฤต ศร. 
๒๓ ๒๕๒๕ นนส.สุทิน นันท์เทศ ศม. 
๒๔ ๒๕๒๕ ส.ต.พิพัฒน ์ ศรีเสน่ห์ พล.ปตอ. 
๒๕ ๒๕๒๕ นนส.เฉลียว ทุม้อม ศป. 
๒๖ ๒๕๒๕ พลฯ บันเทิง วิมาเนย์ ทภ.๒ 
๒๗ ๒๕๒๕ พลฯ บุญเรือง อินต๊ะมูล ทภ.๓ 
๒๘ ๒๕๒๖ ส.อ.เสมอ พึ่งพบ ทภ.๒ 

     

 
 
 

๑๓๔ 



๑๓๖ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๒๙ ๒๕๒๖ พลฯ ดอกไม้ ณวนเหนือ ทภ.๒ 
๓๐ ๒๕๒๖ พลฯ ยวด ยิ่งหาญ ทภ.๒ 
๓๑ ๒๕๒๖ ส.ต.โสภณ สุจาริกุล นสศ. 
๓๒ ๒๕๒๖ พลฯ เรียง ยมจันทร์ นสศ. 
๓๓ ๒๕๒๖ จ.ส.อ.ปัญญา สุรพันธ ์ ทภ.๒ 
๓๔ ๒๕๒๖ พลฯ ชูชาติ แซ่จู พล.ปตอ. 
๓๕ ๒๕๒๖ นนส.พล เกสรกล่ิน ศป. 
๓๖ ๒๕๒๖ ส.ท.เสท้ือน อินดาศรี พล.ม. 
๓๗ ๒๕๒๖ นนส.อังสดง จันทิมา ศป. 
๓๘ ๒๕๒๗ ส.อ.เสมอ พึ่งพบ ทภ.๒ 
๓๙ ๒๕๒๗ ส.ต.พิพัฒน ์ ศรีเสน่ห์ พล.ปตอ. 
๔๐ ๒๕๒๗ พลฯ ดอกไม้ ณวนเหนือ ทภ.๒ 
๔๑ ๒๕๒๗ ส.ต.โสภณ สุจาริกุล นสศ. 
๔๒ ๒๕๒๗ จ.ส.อ.ปัญญา สุรพันธ ์ ทภ.๒ 
๔๓ ๒๕๒๗ พลฯ บุญเรือง อินต๊ะมูล ทภ.๓ 
๔๔ ๒๕๒๗ ส.ต.ปรีชา ช่วยสุ่น ทภ.๔ 
๔๕ ๒๕๒๗ พลฯ กล้าหาญ มานเมาะ พล.ปตอ. 
๔๖ ๒๕๒๗ ส.ท.ชาตรี สมศรี นสศ. 
๔๗ ๒๕๒๗ พลฯ สมบูรณ์ แซ่ล้ิม นสศ. 
๔๘ ๒๕๒๗ พลฯ เผด็จ บุญหวาน ทภ.๒ 
๔๙ ๒๕๒๗ พลฯ กิติพงษ์ ขันวิจิตร พล.ปตอ. 
๕๐ ๒๕๒๘ ส.อ.เสมอ พึ่งพบ ทภ.๒ 
๕๑ ๒๕๒๘ ส.ต.พิพัฒน ์ ศรีเสน่ห์ พล.ปตอ. 
๕๒ ๒๕๒๘ พลฯ บุญเรือง อินต๊ะมูล ทภ.๓ 
๕๓ ๒๕๒๘ พลฯ ขวัญชัย สําราญจิต ทภ.๑ 
๕๔ ๒๕๒๘ พลฯ ปิติ มาดนาค ทภ.๔ 
๕๕ ๒๕๒๘ ส.อ.ประมาท เจริญสุข ทภ.๑ 
๕๖ ๒๕๒๘ พลฯ สุฤทธิ์ ยิ่งคําแหง ทภ.๒ 
๕๗ ๒๕๒๘ พลฯ สมพร คงคํา นสศ. 
๕๘ ๒๕๒๙ ส.อ.พินิจ พรพิทักษ์ ทภ.๔ 

     

  
 
 

๑๓๕ 



๑๓๗ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๕๙ ๒๕๒๙ พลฯ พรเทพ ประภายนต์ พล.ปตอ. 
๖๐ ๒๕๒๙ พลฯ นพดล ทางจันทร์ พล.ปตอ. 
๖๑ ๒๕๒๙ พลฯ สมจิตร โวหาญ กช. 
๖๒ ๒๕๒๙ ส.ต.ประวิทย ์ ไชยชนะ ทภ.๔ 
๖๓ ๒๕๒๙ พลฯ บรรเจิด ปวงจัดหา ทภ.๓ 
๖๔ ๒๕๒๙ พลฯ กิตติศักดิ์ บุญจันทร์เชย ทภ.๒ 
๖๕ ๒๕๓๐ พลฯ นพพร เกาะลอย ทภ.๓ 
๖๖ ๒๕๓๐ ส.ต.ประกอบ ทํามา พล.ปตอ. 
๖๗ ๒๕๓๐ ส.ต.ประชา ดาษดา นสศ. 
๖๘ ๒๕๓๐ พลฯ เทิดทิพย์ น้อยทิพย์ ทภ.๑ 
๖๙ ๒๕๓๐ ส.ต.นิกร สินเชาว์ ทภ.๑ 
๗๐ ๒๕๓๐ ส.ต.สามารถ รักชาติยิ่งชีพ ทภ.๑ 
๗๑ ๒๕๓๐ ส.ต.สุทิพย์ ไชยปัญญา ทภ.๒ 
๗๒ ๒๕๓๐ พลฯ ณรงค์ อินทร์พรหม ทภ.๒ 
๗๓ ๒๕๓๐ ส.ท.อิทธิพล ขั้วตก กช. 
๗๔ ๒๕๓๐ พลฯ สุนทร หุ่นพยนต์ นสศ. 
๗๕ ๒๕๓๑ ส.ต.พยายาม กุลสิงห์ สพ.ทบ. 
๗๖ ๒๕๓๑ พลฯ ชาตรี สุวรรณยอด ทภ.๑ 
๗๗ ๒๕๓๑ อส.ทพ.ไรแมน บุญถม ทภ.๒ 
๗๘ ๒๕๓๑ ส.ต.ยุปดล แก้วบัดสิน ทภ.๑ 
๗๙ ๒๕๓๑ ส.ต.อุทิศ เทวงศ์ขัติ ทภ.๓ 
๘๐ ๒๕๓๑ พลฯ จักร เนียมหอม นสศ. 
๘๑ ๒๕๓๑ พลฯ ชลัท ซอวีระศักดิ์ศรี นสศ. 
๘๒ ๒๕๓๑ ส.ท.สุภาพ บุญรอด ทภ.๑ 
๘๓ ๒๕๓๒ พลฯ สมนิตย์ สมเนตร กช. 
๘๔ ๒๕๓๒ พลอาสา พัด คงรัมย์ ทภ.๒ 
๘๕ ๒๕๓๒ ส.ต.เทิดทิพย์ น้อยทิพย์ ทภ.๑ 
๘๖ ๒๕๓๒ ส.อ.เกียรติศักดิ์ สมดี นสศ. 
๘๗ ๒๕๓๓ ทพ.ประมวลศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ ทภ.๑ 
๘๘ ๒๕๓๓ พลฯ สมนิตย์ สมเนตร กช. 

     

 
 
 

๑๓๖ 



๑๓๘ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๘๙ ๒๕๓๓ ส.ต.สูงเนิน สันรัมย์ ทภ.๒ 
๙๐ ๒๕๓๓ ส.ต.มนัส น้อยปรางค์ ทภ.๑ 
๙๑ ๒๕๓๓ ส.ต.จักร เนียมหอม นสศ. 
๙๒ ๒๕๓๓ พลอาสา สมชาย รอบแคว้น ทภ.๒ 
๙๓ ๒๕๓๓ ส.ต.สุทินัน บัวเมือง ทภ.๒ 
๙๔ ๒๕๓๔ ส.ต.สุกรี สายไท ทภ.๒ 
๙๕ ๒๕๓๔ พลฯ อ้วน มุ่งผิดกลาง ทภ.๒ 
๙๖ ๒๕๓๔ ส.ต.สูงเนิน สันรัมย์ ทภ.๒ 
๙๗ ๒๕๓๔ ส.ต.ชลิท บุญสิงห์คาร ทภ.๒ 
๙๘ ๒๕๓๔ ส.ต.ซายิดข่าน กลามามัด ทภ.๑ 
๙๙ ๒๕๓๔ ทพ.พิเชษฐ์ ฝุายศิลา ทภ.๑ 

๑๐๐ ๒๕๓๕ พลฯ วุฒิชัย วงษ์ตร ี นสศ. 
๑๐๑ ๒๕๓๕ ทพ.อาคม เฉ่งไล่ ทภ.๑ 
๑๐๒ ๒๕๓๕ ส.ต.องอาจ ประเสริฐสังข์ กช. 
๑๐๓ ๒๕๓๕ ทพ.บุญรอด ศรีประเสริฐ ทภ.๒ 
๑๐๔ ๒๕๓๕ พลฯ ดัด แกลมค้างพูล กช. 
๑๐๕ ๒๕๓๖ อส.ทพ.สมรส คําสิงห์ ทภ.๑ 
๑๐๖ ๒๕๓๖ ส.ต.ฤทธิ์เดช เกิดพยัคฆ์ ทภ.๔ 
๑๐๗ ๒๕๓๖ ส.ต.จํารอง ดาสีวังปา ทภ.๑ 
๑๐๘ ๒๕๓๗ ส.ต.จํารอง ดาสีวังปา ทภ.๑ 
๑๐๙ ๒๕๓๗ อส.ทพ.สมรส คําสิงห์ ทภ.๑ 
๑๑๐ ๒๕๓๗ ทพ.อาคม เฉ่งไล่ ทภ.๑ 
๑๑๑ ๒๕๓๗ ส.ต.เจริญ ชูมณี ทภ.๔ 
๑๑๒ ๒๕๓๗ พลฯ พลฤกษ์ สะสม นสศ. 
๑๑๓ ๒๕๓๗ อส.ทพ.สมบัติ สุนทรวัฒน ์ ทภ.๑ 
๑๑๔ ๒๕๓๗ อส.ทพ.ประมวลศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ ทภ.๑ 
๑๑๕ ๒๕๓๗ ส.ต.พงษ์สิทธิ์ เวียงวิเศษ ทภ.๑ 
๑๑๖ ๒๕๓๗ ส.ต.นรา จันทราภรณ์ นสศ. 
๑๑๗ ๒๕๓๗ ส.ต.สูงเนิน สันรัมย์ ทภ.๒ 
๑๑๘ ๒๕๓๖ อส.ทพ.สมศักด์ิ สุญกรรมนัตน ์ กลุ่ม ๑ 

     

 
 
 

๑๓๗ 



๑๓๙ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑๑๙ ๒๕๓๖ อส.ทพ.สถาพร บุญมาเลิศ กลุ่ม ๑ 
๑๒๐ ๒๕๓๖ อส.ทพ.วิมาน มีวันเมือง กลุ่ม ๑ 
๑๒๑ ๒๕๓๖ พลฯ พรกิจ สระสม กลุ่ม ๕ 
๑๒๒ ๒๕๓๖ ส.ต.องอาจ ประเสริฐสังข์ กลุ่ม ๗ 
๑๒๓ ๒๕๓๖ พลฯ สมศักดิ์ จันทราภรณ์ กลุ่ม ๕ 
๑๒๔ ๒๕๓๙ ส.ต.ฤทธิ์เดช เกิดพยัคฆ์ กลุ่ม ๕ 
๑๒๕ ๒๕๔๐ ส.ต.สมชาย นิ่งทอง กลุ่ม ๔ 
๑๒๖ ๒๕๔๑ ส.ต.วิชาญ จันทราภรณ์ กลุ่ม ๑ 
๑๒๗ ๒๕๔๒ ส.ต.ศิริโชค โพธิ์สุวรรณ กลุ่ม ๑ 
๑๒๘ ๒๕๔๓ ส.ต.อุเทน อุทพันธ์ กลุ่ม ๗ 
๑๒๙ ๒๕๔๔ นนส.พิชัย สาโยธา กลุ่ม ๔ 
๑๓๐ ๒๕๔๕ อส.ทพ.เทอดศักดิ์ จันทร์แดง กลุ่ม ๔ 
๑๓๑ ๒๕๔๖ พลฯ สมพงษ์ แสงสุเทพ กลุ่ม ๕ 
๑๓๒ ๒๕๔๗ ส.อ.สมจิตร จงจอหอ กลุ่ม ๑ 
๑๓๓ ๒๕๔๘ พลฯ อิศรายุทธ จันทราภรณ์ กลุ่ม ๕ 
๑๓๔ ๒๕๔๙ ส.ต.ดุสิต ชัยพรม กลุ่ม ๔ 
๑๓๕ ๒๕๕๐ พลฯ อภิเชษฐ์ แสนสิทธิ์ กลุ่ม ๕ 
๑๓๖ ๒๕๕๑ พลฯ อนงค์ อาจวิเชียร กลุ่ม ๑ 
๑๓๗ ๒๕๕๒ พลฯ สุวิทย์ ลาดสาวแห กลุ่ม ๒ 
๑๓๘ ๒๕๕๓ อส.ทพ.เอกชัย พรมมาแข้ กลุ่ม ๒ 
๑๓๙ ๒๕๕๔ ส.ต.ปรีชา วงษ์ศา กลุ่ม ๓ 
๑๔๐ ๒๕๕๕ ส.อ.ดอนชัย ทาธิ กลุ่ม ๓ 
๑๔๑ ๒๕๕๖ ส.ต.เอกชัย พรมมาเข้ กลุ่ม ๒ 
๑๔๒ ๒๕๕๗ พลฯ กัมพล สุทธิ กลุ่ม ๒ 
๑๔๓ ๒๕๕๘ อส.ทพ.ยุทธพงษ์ ทองดี กลุ่ม ๒ 

     

 
 
 
 
 
 ๑๓๘ 



๑๔๐ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬา มวยไทยสมัครเล่น 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๔๘ พลฯ กิติศักด์ิ จันทร์งาม กลุ่ม ๕ 
๒ ๒๕๔๙ พลฯ วีรพล โนนทิง กลุ่ม ๕ 
๓ ๒๕๕๐ พลฯ สันติ ปาโล กลุ่ม ๒ 
๔ ๒๕๕๑ พลฯ นฤพงษ์ นิมแปง กลุ่ม ๓ 
๕ ๒๕๕๒ อส.ทพ.ทองพูน โพตะสี กลุ่ม ๒ 
๖ ๒๕๕๓ ส.ต.นฤพงษ์ นิมแปง กลุ่ม ๖ 
๗ ๒๕๕๔ ส.ต.สุวิทย์ ลาดสาวแห กลุ่ม ๒ 
๘ ๒๕๕๕ ส.อ.นฤพงษ์ นิมแปง กลุ่ม ๖ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 

ส.ต.ธเนศ 
อส.ทพ.ศักดิ์ชัย 
ส.อ.สุวิทย์ 

องค์จันทร์ตะ 
จําจิตร 
ลาดสาวแห 

กลุ่ม ๑ 
กลุ่ม ๑ 
กลุ่ม ๒ 

     

 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬา กอล์ฟ 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๔๒ ร.อ.ชูชีพ นิราช กลุ่ม ๓ 
๒ ๒๕๔๓ ร.อ.ชูชีพ นิราช กลุ่ม ๓ 
๓ ๒๕๔๔ ร.ต.กรีดิส ช่ืนบุญ กลุ่ม ๑ 
๔ ๒๕๔๕ พ.อ.เรืองยศ ช่ืนเนียม กลุ่ม ๓ 
๕ ๒๕๔๖ พ.ต.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ ์ กลุ่ม ๑ 
๖ ๒๕๔๗ พล.ต.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กลุ่ม ๘ 
๗ ๒๕๔๘ พ.อ.ประสงค์ บุตรขวัญ กลุ่ม ๑ 
๘ ๒๕๔๙ พล.ต.สําเริง ศิวาดํารง กลุ่ม ๓ 
๙ ๒๕๕๐ พ.อ.บริบูลย์ พ่วงอําไพ กลุ่ม ๘ 

๑๐ ๒๕๕๑ พล.ต.สุรพล ธาตุโลหะ กลุ่ม ๑ 
     

 
 

๑๓๙ 



๑๔๑ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา กอล์ฟ (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑๑ ๒๕๕๒ พ.ท.ชรณรรค เพทวัลย์ กลุ่ม ๑ 
๑๒ ๒๕๕๓ พล.ต.พรชัย วัดบัว กลุ่ม ๒ 
๑๓ ๒๕๕๔ พ.อ.ชัยวิทย์ พิมพ์ทอง กลุ่ม ๒ 
๑๔ ๒๕๕๕ พล.ต.ธนายุทธ พ่วงอําภัย กลุ่ม ๘ 
๑๕ ๒๕๕๖ พล.ต.ประสงค์ บุตรขวัญ กลุ่ม ๘ 
๑๖ ๒๕๕๗ พ.ต.บุญเทียบ นรินทร์นอก กลุ่ม ๒ 
๑๗ ๒๕๕๘ พล.ต.คํารณ หะวะนิช กลุ่ม ๒ 

     
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬา ยิงปืน 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๓ พ.ต.มนู สายัณห์นิโครธ รร.จปร. 
๒ ๒๕๒๓ นนร.เกรียงไกร หาญตระกูล รร.จปร. 
๓ ๒๕๒๓ พ.ต.เผด็จ เวชสวรรค์ กลุ่ม ๒ 
๔ ๒๕๒๓ จ.ส.อ.ประสิทธิ์ พึ่งแก้ว ศม. 
๕ ๒๕๒๔ พ.ต.ชวลิต กมุทชาติ กลุ่ม ๒ 
๖ ๒๕๒๔ จ.ส.อ.ประวัติ คงเจริญ กช. 
๗ ๒๕๒๕ ร.ต.ชินเสณ ทองโกมุท พล.ม. 
๘ ๒๕๒๕ ร.ต.สมพงษ์ แจงอิ่ม พล.ม. 
๙ ๒๕๒๖ พ.ต.ทวิช ชินปัญชา ทภ.๒ 

๑๐ ๒๕๒๖ ร.อ.ชิน มามาตร ศร. 
๑๑ ๒๕๒๖ จ.ส.อ.วิศิษฐ์ ประทุมรัตน์ กช. 
๑๒ ๒๕๒๗ พ.ต.พิจิตร กงกะนันท์ กลุ่ม ๑ 
๑๓ ๒๕๒๘ จ.ส.อ.สมาน จงสุข พล.ปตอ. 
๑๔ ๒๕๒๙ จ.ส.อ.นิยาย ทองเป็นใหญ่ กช. 
๑๕ ๒๕๓๐ จ.ส.ท.ชาญชัย นิ่มนวล ทภ.๑ 
๑๖ ๒๕๓๑ จ.ส.อ.นพรัตน์ กุลฑล ทภ.๓ 
๑๗ ๒๕๓๒ ร.ต.ทันที นาคทันที ทภ.๑ 

     

 
 

๑๔๐ 



๑๔๒ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา ยิงปืน (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑๘ ๒๕๓๒ อส.ทพ.จักรพันธ์ เทียนทอง ทภ.๒ 
๑๙ ๒๕๓๔ ส.ต.กิตติพงษ์ สองกิต ิ ทภ.๓ 
๒๐ ๒๕๓๔ ส.ต.หญิงศิริลักษณ์ เลิศศิริ ทภ.๓ 
๒๑ ๒๕๓๔ พ.ต.สุนทร เปรมเกิด กช. 
๒๒ ๒๕๓๕ ส.ท.ณัฐ สําราญถิ่น ทภ.๒ 
๒๓ ๒๕๓๕ พ.ต.หญิงมนทกานต์ สาหัสดี ทภ.๓ 
๒๔ ๒๕๓๖ ร.อ.สุรินทร์ กล่อมใจ นสศ. 
๒๕ ๒๕๓๗ จ.ส.ท.นพรัตน์ ยาวิลาศประดิษฐ์ ทภ.๓ 
๒๖ ๒๕๓๗ ส.ต.วราวุธ มัจฉาชีพ ทภ.๔ 
๒๗ ๒๕๓๘ ร.ต.พัทยา จันทมา กลุ่ม ๒ 
๒๘ ๒๕๓๘ พ.ต.อัครพล พงษ์สวัสด์ิ กลุ่ม ๑ 
๒๙ ๒๕๔๐ ส.ต.จักรกฤษณ์ พานิชย์ผาติกรรม กลุ่ม ๒ 
๓๐ ๒๕๔๐ ส.ท.วราวุธ มัจฉาชีพ กลุ่ม ๔ 
๓๑ ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ ไม่มีการแข่งขัน - 
๓๒ ๒๕๔๓ ส.อ.หญิงจรินทร แดงเป่ียม กลุ่ม ๕ 
๓๓ ๒๕๔๔ ส.อ.จักรกฤษณ์ พานิชย์ผาติกรรม กลุ่ม ๒ 
๓๔ ๒๕๔๕ – ๒๕๕๕ ไม่มีผู้ได้รับเสื้อสามารถ - 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 

ไม่มีผู้ได้รับเสื้อสามารถ 
อส.ทพ.ชิษณุพงษ์       ภูริโรจน์ 
           ไม่มีผู้ได้รับเสื้อสามารถ 

- 
กลุ่ม ๔ 

- 
    

 
ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 

ประเภทกีฬา เปตอง 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๗ ส.อ.ถาวร เฉียบทอง นสศ. 
๒ ๒๕๒๘ ร.ต.ชํานาญ ประสานพรรณ์ นสศ. 
๓ ๒๕๒๙ จ.ส.อ.วิมล ทองถ้วน นสศ. 
๔ ๒๕๓๐ จ.ส.อ.ประเสริฐ จําปาทอง ขส.ทบ. 
๕ ๒๕๓๑ จ.ส.อ.พยงค์ สีสวย พล.ปตอ. 
     

 
 

๑๔๑ 



๑๔๓ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา เปตอง (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 

๖ ๒๕๓๒ ส.อ.อี๊ด พรมมา นสศ. 
๗ ๒๕๓๓ อส.ทพ.เกรียงศักดิ์ เกษแก้ว ทภ.๒ 
๘ ๒๕๓๔ ส.ต.หญิงบุญย้อม จันทร์ทร ทภ.๓ 
๙ ๒๕๓๕ ส.ต.หญิงทองคํา เพ็งพ ี ทภ.๓ 

๑๐ ๒๕๓๖ จ.ส.อ.สมหมาย พุทธจันทร์ ทภ.๓ 
๑๑ ๒๕๓๗ พ.ต.สุรินทร์ ใจทอง กลุ่ม ๓ 
๑๒ ๒๕๓๘ จ.ส.อ.ทวี ภู่คร้าน กลุ่ม ๗ 
๑๓ ๒๕๓๙ ส.ต.หญิงดุจฤดี วิเชียรฉาย กลุ่ม ๓ 
๑๔ ๒๕๔๐ จ.ส.อ.นิติพัฒน ์ โพธิยา กลุ่ม ๓ 
๑๕ ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓ ไม่มีการแข่งขัน   
๑๖ ๒๕๔๔ จ.ส.อ.สุวรร คําแป กลุ่ม ๓ 
๑๗ ๒๕๔๕ จ.ส.อ.หญิงกิ่งดาว วุฒ ิ กลุ่ม ๓ 
๑๘ ๒๕๔๖ ส.อ.หญิงสิริวรรณ ถาวร กลุ่ม ๕  
๑๙ ๒๕๔๗ ส.อ.สมคิด วิมุกตาคม กลุ่ม ๓ 
๒๐ ๒๕๔๘ ร.ต.คงคาวิน กังวล กลุ่ม ๗ 
๒๑ ๒๕๔๙ จ.ส.อ.สมศักดิ์ เครืออารีย์ กลุ่ม ๗ 
๒๒ ๒๕๕๐ น.ส.บัวศรี พาลา กลุ่ม ๗ 
๒๓ ๒๕๕๑ จ.ส.อ.อํานาจ ปิ่มโมรา กลุ่ม ๗ 
๒๔ ๒๕๕๒ ส.ต.พิษณุ ชาตรี กลุ่ม ๓ 
๒๕ ๒๕๕๓ ส.ต.หญิงพรรณนิภา ช้างเจริญ กลุ่ม ๕ 
๒๖ ๒๕๕๔ พ.ต.วิเชษฐ์ ชมภูนุช กลุ่ม ๓ 
๒๗ ๒๕๕๕ อส.ทพ.ศราวุฒิ สุขหนุน กลุ่ม ๓ 
๒๘ ๒๕๕๖ อส.ทพ.ธงไทย แสงชา กลุ่ม ๓ 
๒๙ ๒๕๕๗ น.ส.ธิดา บัวเบา กลุ่ม ๗ 
๓๐ ๒๕๕๘ ส.อ.หญิง พนิดา วรรณเวียง กลุ่ม ๗ 

     

 
 
 
 
 

๑๔๒ 



๑๔๔ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬาเทนนิส 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๓ พ.ท.ฉลองชัย แย้มสระโส ทภ.๑ 
๒ ๒๕๒๔ ร.ต.ม.ล.ทศนวอมร เทวกุล ทภ.๑ 
๓ ๒๕๒๕ ร.ท.วรวิทย์ รูโปบล ทภ.๒ 
๔ ๒๕๒๖ พลฯ ทองศิริวรรณ มูลศาสตร์ ทภ.๑ 
๕ ๒๕๒๗ ว่าท่ี ร.ต.เฉลิมพงษ์ ภัสสรโยธิน ทภ.๒ 
๖ ๒๕๒๘ พ.ท.บรรจง ศรีเจริญ นสศ. 
๗ ๒๕๒๙ พลฯ นปฏล ศรีเจริญ นสศ. 
๘ ๒๕๓๐ ส.ท.กฤษฎา ศรีเจริญ นสศ. 
๙ ๒๕๓๑ พ.ต.ชํานาญ มาสําราญ ทภ.๒ 

๑๐ ๒๕๓๒ พ.อ.ประจักษ ์ วิสุตกุล ทภ.๒ 
๑๑ ๒๕๓๓ พ.ต.ฉกาจ บุญสุวรรณ ทภ.๒ 
๑๒ ๒๕๓๔ พ.ต.สมชาย อัครวณิชชา ทภ.๒ 
๑๓ ๒๕๓๕ พ.ต.สุธรรม ปันโนปกรณ์ ทภ.๒ 
๑๔ ๒๕๓๖ พ.ต.วรวัฒน ์ จันทร์เด่นแสง ทภ.๒ 
๑๕ ๒๕๓๗ ร.อ.บุญยฤทธิ์ จันทร์สูงเนิน ทภ.๒ 
๑๖ ๒๕๓๘ ร.อ.หญิงแสงสุนีย ์ วิทยวิโรจน์ กลุ่ม ๕ 
๑๗ ๒๕๓๙ ร.ต.วิเศษศิลป์ แสนภูวา กลุ่ม ๒ 
๑๘ ๒๕๔๐ พ.ท.ปาฏิหาริย์ โรจน์ภิรมย ์ กลุ่ม ๒ 
๑๙ ๒๕๔๑ พ.ต.หญิงวัชราวรรณ วีระรัตน์กุล กลุ่ม ๒ 
๒๐ ๒๕๔๒ ส.อ.วิทยา สําเร็จ กลุ่ม ๒ 
๒๑ ๒๕๔๓ พล.ต.ประจักษ์ วิสุตกุล กลุ่ม ๒ 
๒๒ ๒๕๔๔ ไม่มีการแข่งขัน  - 
๒๓ ๒๕๔๕ พ.ต.สมทบ บัวใจบุญ กลุ่ม ๒ 
๒๔ ๒๕๔๖ พล.ท.สนธิ บุญยรัตกลิน กลุ่ม ๕ 
๒๕ ๒๕๔๗ พ.ท.จิรพล แจ่นผล กลุ่ม ๕ 
๒๖ ๒๕๔๘ ร.อ.วุฒิศักดิ์ เมืองเหนือ กลุ่ม ๒ 
๒๗ ๒๕๔๙ พ.ท.กริช นามลี กลุ่ม ๒ 
๒๘ ๒๕๕๐ พ.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า กลุ่ม ๕ 

     

 
 
 

๑๔๓ 



๑๔๕ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา เทนนิส (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๒๙ ๒๕๕๑ ร.ต.สมพงษ์ พวงมาลัย กลุ่ม ๕ 
๓๐ ๒๕๕๒ พล.ต.ผศ.ธนา เศรษฐจันทร กลุ่ม ๘ 
๓๑ ๒๕๕๓ ส.อ.จิรวัฒน ์ รักการแพทย์ กลุ่ม ๒ 
๓๒ ๒๕๕๔ พลฯ กฤตบุญ พราหมณีย์ กลุ่ม ๒ 
๓๓ ๒๕๕๕ ส.ท.พงษ์ศิริ นิโรจน ์ กลุ่ม ๒ 
๓๔ 

 
 
 
 
 

๒๕๕๖ พ.ท.วิเศษสศิลป์ แสนภูวา 
 

กลุ่ม ๒ 
๓๕ 

 
๒๕๕๗ ส.อ.สุบิน ลิซาแอน กลุ่ม ๒ 

๓๖ ๒๕๕๘ จ.ส.อ.มงคล สายจันทร์ กลุ่ม ๑ 
     

 
ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของทบ.ชั้น ๒ 

ประเภทกีฬา ปัญจกฬีาทหาร 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๓๗ นนร. ชาญ สิทธิชัย รร.จปร. 
๒ ๒๕๓๗ ส.อ.วิรัช วงศ์สะอาด ศป. 
๓ ๒๕๓๗ ส.อ.ธงชัย ล้ีประเสริฐ ศป. 
๔ ๒๕๓๗ ส.ท.สมเดช ใจดี ศป. 
๕ ๒๕๓๐ จ.ส.ต.ขจร นามมณีชม นสศ. 
๖ ๒๕๓๑ ส.อ.ประเสริฐ ลัคครบุรี นสศ. 
๗ ๒๕๓๑ ส.อ.ประโยชน์ บุญผ่อง กลุ่มพหลโยธิน 
๘ ๒๕๓๓ จ.ส.ท.บุญยัง ประเสริฐสังข์ ทภ.๒ 
๙ ๒๕๓๓ ส.ท.วิศิษฐ์ ชัยมี ทภ.๒ 
๙ ๒๕๓๔ ส.ท.วิศิษฐ์ ชัยมี ทภ.๒ 

๑๐ ๒๕๓๔ ส.อ.ราชัน รัตนพิศาล ทภ.๒ 
๑๑ ๒๕๓๕ ส.อ.เลียบ ทรัพย์สายทอง กลุ่มพหลโยธิน 
๑๒ ๒๕๓๘ ส.ท.วิศิฏฐ์ ชัยมี กลุ่ม ๒ 
๑๓ ๒๕๓๘ ส.อ.ราชัน รัตนพิศาล กลุ่ม ๒ 
๑๔ ๒๕๓๙ จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ลัคครบุรี กลุ่ม ๒ 
๑๕ ๒๕๓๙ ส.ท.สมโภชน์ เรืองพิมาย กลุ่ม ๒ 
๑๖ ๒๕๔๐ ไม่มีการท าลายสถิติ - 
๑๗ ๒๕๔๑, ๒๕๔๔ ไม่มีการแข่งขัน  - 

     

 
 

๑๔๔ 



๑๔๖ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา ปัญจกีฬาทหาร (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑๘ ๒๕๔๕ ร.ท.ประเสริฐ นาคสีสด กลุ่ม ๒ 
๑๙ ๒๕๔๖ จ.ส.อ.สังเวียน นาคสีสด กลุ่ม ๕ 
๒๐ ๒๕๔๗ ส.อ.สมโภชน์ เรืองพิมาย กลุ่ม ๒ 
๒๑ ๒๕๔๘ ส.ต.พงษ์ศักดิ์ ฉิมรัมย์ กลุ่ม ๒ 
๒๒ ๒๕๔๙ ส.ต.ชิงชน คงชู กลุ่ม ๕ 
๒๓ ๒๕๕๐ จ.ส.ท.สมโภชน์ เรืองพิมาย กลุ่ม ๒ 
๒๔ ๒๕๕๑ ส.ต.ธวัชชัย มีหลง กลุ่ม ๕ 
๒๕ ๒๕๕๒ จ.ส.อ.สมโภชน์ เรืองพิมาย กลุ่ม ๒ 
๒๖ ๒๕๕๓ ส.ท.ไพศาล พรมนิ่ม กลุ่ม ๒ 
๒๗ ๒๕๕๔ ส.ท.พีระศักดิ์ บอกบุญ กลุ่ม ๑ 
๒๘ ๒๕๕๕ ส.ท.พีระศักดิ์ บอกบุญ กลุ่ม ๑ 
๒๙ 

 
๒๕๕๖ จ.ส.อ.สมโภช เรืองพิมาย กลุ่ม ๒ 

๓๐ ๒๕๕๗ ส.อ.พีระศักดิ์ บอกบุญ กลุ่ม ๑ 
๓๑ ๒๕๕๘ ส.อ.สานิตย์ พลสาลี กลุ่ม ๑ 

     

 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬา กรีฑา 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๔ จ.ส.อ.เดชา สุจริต ศร. 
๒ ๒๕๒๔ ส.อ.ภาณุ แช่มบัณฑิต ขส.ทบ. 
๓ ๒๕๒๔ ส.อ.ฉุย บํารุงราษฎร์ ขส.ทบ. 
๔ ๒๕๒๖ นนร.สุรชาติ อาภา รร.จปร. 
๕ ๒๕๒๗ ส.อ.อัศวิน พึ่งสังวรณ์ นสศ. 
๖ ๒๕๒๗ ส.ต.รุ่ง จิตต์สวัสด์ิไทย นสศ. 
๗ ๒๕๒๗ นนส.ถาวร ภาจํานง นสศ. 
๘ ๒๕๒๗ นนส.สุภัทรชัย ศรีสกล นสศ. 
๙ ๒๕๒๗ ส.อ.จตุพล ศรีสวัสด์ิ สส. 

๑๐ ๒๕๒๗ ส.ท.กนก โภคัง สส. 
๑๑ ๒๕๒๗ ส.ท.มงคล ยังดี สส. 

     

 
 

๑๔๕ 



๑๔๗ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา กรีฑา (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑๒ ๒๕๒๗ ส.อ.ประชา พรหมอารักษ์ สส. 
๑๓ ๒๕๒๗ ร.ต.สมภพ มาลากุล ขส.ทบ. 
๑๔ ๒๕๒๗ พลฯ ปรีชา ขวัญบุญจันทร ์ นสศ. 
๑๕ ๒๕๒๘ ส.อ.ขัติพงษ์ ภักดีชน ทภ.๔ 
๑๖ ๒๕๒๙ ส.อ.บุญฤทธิ์ บุญผุด ค่ายธนะรัชต์ 
๑๗ ๒๕๒๙ ส.ต.ไพฑูรย์ บุญเปี่ยม กช. 
๑๘ ๒๕๒๙ ส.ท.อํานวย อินเล็ก ขส.ทบ. 
๑๙ ๒๕๒๙ ส.อ.สุมนต์ พงษ์ภิรา ขส.ทบ. 
๒๐ ๒๕๓๐ จ.ส.อ.เกรียงไกร เอี่ยมอินทร์ กช. 
๒๑ ๒๕๓๐ ส.ต.เสกสรร พูลอําไพ ทภ.๑ 
๒๒ ๒๕๓๐ ส.ท.เล็ก เฉลิมแสง ทภ.๒ 
๒๓ ๒๕๓๐ จ.ส.อ.วารินทร์ แสงสว่าง ทภ.๓ 
๒๔ ๒๕๓๐ ส.ต.สันติศักด์ิ โอษยานนท์ นสศ. 
๒๕ ๒๕๓๑ ส.ท.สุริชัย พุทธเสน ทภ.๒ 
๒๖ ๒๕๓๑ จ.ส.อ.อนุเชษฐ์ ปรีชาเดช ทภ.๔ 
๒๗ ๒๕๓๑ พลฯ สมพงษ์ จันทร์โสม ทภ.๒ 
๒๘ ๒๕๓๒ พลฯ สว่าง มาตราช ทภ.๒ 
๒๙ ๒๕๓๒ ส.อ.ชํานาญ แยกโคกสูง ทภ.๒ 
๓๐ ๒๕๓๒ ส.ท.มาโนชญ์ สุวรรรณประไค ทภ.๒ 
๓๑ ๒๕๓๒ ส.ต.วินัย เหมือนตะคุ ทภ.๒ 
๓๒ ๒๕๓๒ ส.ต.อนุชา สันติรังสิมันต์ ขส.ทบ. 
๓๓ ๒๕๓๒ พลฯ บรรจง รัตนจรัสโชติ ทภ.๒ 
๓๔ ๒๕๓๒ พลฯ ประดิษฐ์ สังขเภท ทภ.๒ 
๓๕ ๒๕๓๔ อส.ทพ.ทรงยศ ยวงสุวรรณ ขส.ทบ. 
๓๖ ๒๕๓๒ ส.ท.บุญทัน ธรรมปัญญา ทภ.๓ 
๓๗ ๒๕๓๓ ส.ต.เศกสรรค์ บุญรัตน ์ ทภ.๓ 
๓๘ ๒๕๓๓ ส.ท.สําเริง สุขสุคนธ์ ขส.ทบ. 
๓๙ ๒๕๓๓ ส.ต.พีระ จันทร ขส.ทบ. 
๔๐ ๒๕๓๓ ส.ต.ขจร เล้ียงจําปา ขส.ทบ. 
๔๑ ๒๕๓๓ ส.ต.พรศักด์ิ ปลายยอด นสศ. 

     

 
 
 

๑๔๖ 



๑๔๘ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา กรีฑา (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๔๒ ๒๕๓๓ ส.ต.วรศักดิ์ อัดโดดคอน ทภ.๒ 
๔๓ ๒๕๓๓ ส.ท.ทวี เบาสันเท๊ียะ ทภ.๒ 
๔๔ ๒๕๓๓ ส.ท.ไชยงค์สิทธิ์ วรรณจรูญ ทภ.๒ 
๔๕ ๒๕๓๓ พลฯ ยิ้ม ลีภูเขียว ทภ.๒ 
๔๖ ๒๕๓๔ ส.ท.วิสุทธิ์ วัฒนสิน ขส.ทบ. 
๔๗ ๒๕๓๔ ส.อ.ประดิษฐ์ คุ้มสังข์ ทภ.๓ 
๔๘ ๒๕๓๔ ส.อ.สามารถ คุ้มสุข ทภ.๓ 
๔๙ ๒๕๓๔ ส.ท.คะนอง เข่ือนควบ ทภ.๓ 
๕๐ ๒๕๓๔ ส.ท.สุทิศ มาจาก ทภ.๓ 
๕๑ ๒๕๓๔ ส.ท.พิชาติ สุวรรณช่ืน ทภ.๓ 
๕๒ ๒๕๓๕ ส.ท.สมควร ล้อมวงษ์ กช. 
๕๓ ๒๕๓๕ ส.ท.พเยาว์ คํานุช นสศ. 
๕๔ ๒๕๓๕ ส.อ.ยุทธนา ทองเล็ก นสศ. 
๕๕ ๒๕๓๖ ส.ท.ประจวบ ภักดีชน นสศ. 
๕๖ ๒๕๓๖ ส.ท.มณเฑียร ขุนใหม ่ นสศ. 
๕๗ ๒๕๓๖ นายสุทัศน์ สีแก้วเขียว นสศ. 
๕๘ ๒๕๓๖ ส.ท.ยุทธพงษ์ โฮมหงษ ์ ทภ.๓ 
๕๙ ๒๕๓๖ พลฯ ภิรมย์ ตรียศ ทภ.๓ 
๖๐ ๒๕๓๖ ส.ท.สาคร ทองทิพย์ ขส.ทบ. 
๖๑ ๒๕๓๗ ส.ต.บันเทิง อินแถลง นสศ. 
๖๒ ๒๕๓๘ ส.ต.จิรัตติกาล บุญมา กลุ่ม ๕ 
๖๓ ๒๕๓๘ ส.ต.ชนันท์ พุ่มพิพัฒน ์ กลุ่ม ๕ 
๖๔ ๒๕๓๙ ส.ต.ประวิทย ์ แสงเลข กลุ่ม ๓ 
๖๕ ๒๕๓๙ ส.ท.พรศักด์ิ ปลายยอด กลุ่ม ๕ 
๖๖ ๒๕๔๐ ส.ต.ทรงพล แสงมาก กลุ่ม ๕ 
๖๗ ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ ไม่มีการแข่งขัน 

 
- 

๖๘ ๒๕๔๓ ส.ท.พิเชษฐ์ การค้า กลุ่ม ๗ 
๖๙ ๒๕๔๔ ส.อ.ทรงพล แสงมาก กลุ่ม ๔ 
๗๐ ๒๕๔๕ พลฯ สรายุทธ พินิจจิตร กลุ่ม ๔ 
๗๑ ๒๕๔๖ ส.ต.สิทธิพันธ์ ถือแก้ว กลุ่ม ๔ 

     

 
 
 

๑๔๗ 



๑๔๙ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา กรีฑา (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๗๒ ๒๕๔๗ ส.ต.จรัญ มะลิวงศ์ กลุ่ม ๔ 
๗๓ ๒๕๔๗ พลฯ สุทัศน์ กับยาณกิตติ กลุ่ม ๔ 
๗๔ ๒๕๔๗ ส.ท.ขวัญชัย น้ําสมบูรณ์ กลุ่ม ๔ 
๗๕ ๒๕๔๘ ส.ท.จรัญ มะลิวงศ์ กลุ่ม ๔ 
๗๖ ๒๕๔๘ พลฯ โชคชัย จิระสุขรจี กลุ่ม ๒ 
๗๗ ๒๕๔๘ พลฯ สุชาติ สิงหากลาง กลุ่ม ๒ 
๗๘ ๒๕๔๘ อส.ทพ.ชัชวาล พลเอี่ยม กลุ่ม ๒ 
๗๙ ๒๕๔๙ พลฯ สุชาติ ศรีสังข ์ กลุ่ม ๒ 
๘๐ ๒๕๔๙ ส.ต.ชัชวาล พลเอี่ยม กลุ่ม ๒ 
๘๑ ๒๕๔๙ พลฯ สุชาติ สิงหากลาง กลุ่ม ๓ 
๘๒ ๒๕๔๙ ส.อ.บรรจง ละช่ัว กลุ่ม ๕ 
๘๓ ๒๕๔๙ ส.ต.ชัยชนะ ช่วยคําชู กลุ่ม ๕ 
๘๔ ๒๕๔๙ ส.ต.สมโภช สุวรรณรังษี กลุ่ม ๕ 
๘๕ ๒๕๔๙ พลฯ ทวีศักด์ิ พลูทอง กลุ่ม ๕ 
๘๖ ๒๕๔๙ ส.ท.สุวิจักขณ์ เองทอง กลุ่ม ๕ 
๘๗ ๒๕๔๙ ส.ท.จักรทิพย์ โพธิ์เจริญ กลุ่ม ๕ 
๘๘ ๒๕๕๐ ส.ต.วรัญญู คงนิล กลุ่ม ๒ 
๘๙ ๒๕๕๐ ส.ต.สัญญา บัวทอง กลุ่ม ๕ 
๙๐ ๒๕๕๐ ส.ต.จักรทิพย์ โพธิ์เจริญ กลุ่ม ๕ 
๙๑ ๒๕๕๐ พลฯ ธระชัย ระยับศรี กลุ่ม ๓ 
๙๒ ๒๕๕๐ พลฯ ทวีศักด์ิ พลทอง กลุ่ม ๕ 
๙๓ ๒๕๕๐ พลฯ ดุลพงษ์ สุตะโต กลุ่ม ๕ 
๙๔ ๒๕๔๑ ส.ท.สมโภชน์ สุวรรณรังษี กลุ่ม ๒ 
๙๕ ๒๕๔๑ ส.ต.ชัชวาล พลเอี่ยม กลุ่ม ๒ 
๙๖ ๒๕๔๑ พลฯ สุริยา จุดาศรี กลุ่ม ๔ 
๙๗ ๒๕๔๑ พลฯ สุรเดช บุญลาภ กลุ่ม ๔ 
๙๘ ๒๕๔๑ พลฯ ศิริโรจน์ ดาราสุริยงค์ กลุ่ม ๔ 
๙๙ ๒๕๔๑ พลฯ จํารัส ฤทธิเดช กลุ่ม ๔ 

๑๐๐ ๒๕๔๑ พลฯ สุกรี บุญลาภ กลุ่ม ๔ 
๑๐๑ ๒๕๕๒ ไม่มีผู้ได้รับเส้ือสามารถ  

     

 
 
 

๑๔๘ 



๑๕๐ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา กรีฑา (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑๐๒ ๒๕๕๓ ส.ต.ณรงค์ เบญจรูญ กลุ่ม ๕ 
๑๐๓ ๒๕๕๔ ส.ท.ศุภวัฒน์ กล่ันใจ กลุ่ม ๕ 
๑๐๔ ๒๕๕๔ พลฯ พีระเชษฐ จันทรา กลุ่ม ๓ 
๑๐๕ ๒๕๕๕ ส.อ.พัฒน์ยศ คล่องงาน กลุ่ม ๓ 
๑๐๖ ๒๕๕๕ ส.ท.ณรงค์ เบ็ญจรูญ กลุ่ม ๕ 
๑๐๗ ๒๕๕๕ ส.ท.ศุภวัฒน์ กล่ันใจ กลุ่ม ๕ 
๑๐๘ ๒๕๕๕ อส.ทพ.ปราโมทย์ พุ่มอุไร กลุ่ม ๔ 
๑๐๙ ๒๕๕๕ พลฯ พีระเชษฐ จันทรา กลุ่ม ๓ 
๑๑๐ ๒๕๕๕ ส.ท.วรัญญู คงนิล กลุ่ม ๔ 
๑๑๑ ๒๕๕๕ ส.ต.ศรีขรินทร์ วรรณสา กลุ่ม ๔ 
๑๑๒ ๒๕๕๕ ส.อ.ชัชวาลย์ พลเย่ียม กลุ่ม ๒ 
๑๑๓ ๒๕๕๕ อส.ทพ.เบญจรงค์ ไชยรักษ์ กลุ่ม ๔ 
๑๑๔ ๒๕๕๖ ส.ต.สัญชัย นามเขต กลุ่ม ๔ 
๑๑๕ ๒๕๕๖ ส.ต.บุญถึง ศรีสังข ์ กลุ่ม ๒ 
๑๑๖ ๒๕๕๖ ส.ท.วรัญญู คงนิล กลุ่ม ๔ 
๑๑๗ ๒๕๕๖ อส.ทพ.สุรเดช บุญลาภ กลุ่ม ๔ 
๑๑๘ ๒๕๕๖ ส.อ.สรัญญู เหล่าดี กลุ่ม ๔ 
๑๑๙ ๒๕๕๖ อส.ทพ.สิงหา ทองยวน กลุ่ม ๔ 
๑๒๐ ๒๕๕๖ อส.ทพ.อภิสิทธิ์ พรมแก้ว กลุ่ม ๔ 
๑๒๑ ๒๕๕๖ ส.อ.ชัชวาลย์ พลเย่ียม กลุ่ม ๒ 
๑๒๒ ๒๕๕๖ ส.ท.วรัญญู คงนิล กลุ่ม ๔ 
๑๒๓ ๒๕๕๖ พลฯ พีระเชษฐ จันทรา กลุ่ม ๓ 
๑๒๔ ๒๕๕๖ ส.ท.ณรงค์ เบ็ญจรูญ กลุ่ม ๔ 
๑๒๕ ๒๕๕๖ จ.ส.ต.ขวัญชัย น้ําสมบูรณ์ กลุ่ม ๕ 
๑๒๖ ๒๕๕๗ ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา กลุ่ม ๓ 
๑๒๗ ๒๕๕๗ อส.ทพ.พีระเชษฐ จันทรา กลุ่ม ๓ 

  (ได้อาร์ม เพราะเคยได้เส้ือสามารถแล้ว)  
๑๒๘ ๒๕๕๗ ส.ต.สุรเดช บุญลาภ กลุ่ม ๔ 
๑๒๙ ๒๕๕๗ อส.ทพ.ธีระศักดิ์ สุนทนนท์ กลุ่ม ๔ 
๑๓๐ ๒๕๕๗ อส.ทพ.ธีระพงษ ์ สุนทนนท์ กลุ่ม ๔ 

     

 
 
 

๑๔๙ 



๑๕๑ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา กรีฑา (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑๓๑ ๒๕๕๗ ส.ต.เบญจรงค์   ไชยรัตน์ กลุ่ม ๔ 
๑๓๒ ๒๕๕๘ ส.อ.บุญถึง ศรีสังข ์ กลุ่ม ๒  
๑๓๓ ๒๕๕๘ ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา กลุ่ม ๓ 
๑๓๔ ๒๕๕๘ ส.ท.โยธิน ยาประจันทร์ กลุ่ม ๕ 
๑๓๕ ๒๕๕๘ ส.อ.ณรงค์ เบญจรูญ กลุ่ม ๕ 
๑๓๖ ๒๕๕๘ พลฯ ปรัชญา เทพรักษ์ กลุ่ม ๔ 
๑๓๗ ๒๕๕๘ ส.ต.พีระเชษฐ์ จันทรา กลุ่ม ๓ 
๑๓๘ ๒๕๕๘ อส.ทพ.คุณานนท์ สุขแก้ว กลุ่ม ๒ 
๑๓๙ ๒๕๕๘ อส.ทพ.จิรายุ ปลินารัมย์ กลุ่ม ๑ 
๑๔๐ ๒๕๕๘ อส.ทพ.ณัฐพงษ์ ขนอม กลุ่ม ๑ 
๑๔๑ ๒๕๕๘ พลฯ ธนากร นามี กลุ่ม ๑ 
๑๔๒ ๒๕๕๘ อส.ทพ.ภูริพัฒน ์ ไข่จันทร์ กลุ่ม ๑ 

     

 
ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 

ประเภทกีฬา ฟันดาบ 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๔๘ ส.ต.ระพีพันธ ์ อ่อนอุทัย กลุ่ม ๒ 
๒ ๒๕๔๙ ส.ต.ศักดามล นาคพล กลุ่ม ๒ 
๓ ๒๕๕๐ พลฯ พัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ กลุ่ม ๒ 
๔ ๒๕๕๑ ส.ต.มานพ เทือกมูล กลุ่ม ๒ 
๕ ๒๕๕๒ ส.ต.สมัย มุ่งภู่กลาง กลุ่ม ๒ 
๖ ๒๕๕๓ ส.ท.สมัย มุ่งภู่กลาง กลุ่ม ๒ 
๗ ๒๕๕๔ ส.ท.สมัย มุ่งภู่กลาง กลุ่ม ๒ 
๘ ๒๕๕๕ ส.ท.สมัย มุ่งภู่กลาง กลุ่ม ๒ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 

ร.ต.ฐาปนันท์ 
ร.ท.ฐาปนันท์ 
อส.ทพ.วงศธร 

ฟังอังกรู 
ฟังอังกรู 
ทรงประไพ 

กลุ่ม ๘ 
กลุ่ม ๘ 
กลุ่ม ๑ 

     

 
 

๑๕๐ 



๑๕๒ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬา เทเบิลเทนนิส 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๓ จ.ส.อ.ทวีป เมืองสุข สส. 
๒ ๒๕๒๔ พลฯ เกียรติศักด์ิ แหล่งอุดมสุข สส. 
๓ ๒๕๒๕ ส.ต.ประเสริฐ เรืองศรีเจริญสุข สส. 
๔ ๒๕๒๖ ส.ต.มานพ กันหวัง สส. 
๕ ๒๕๒๗ ส.อ.บรรหาร สวนแก้วเมือง ทภ.๒ 
๖ ๒๕๒๘ ส.ต.สุรพล จิรวัฒนเลิศ สส. 
๗ ๒๕๒๙ จ.ส.อ.ทวีป เมืองสุข สส. 
๘ ๒๕๒๙ ส.อ.นพดล ฤทธิ์รงค์ ทภ.๒ 
๙ ๒๕๓๐ ส.ต.วินัย ศรีเมฆ สส. 

๑๐ ๒๕๓๑ ส.ท.ปรวีย์ สุขรัตนปรีชา ขส.ทบ. 
๑๑ ๒๕๓๒ ส.ท.อนุสรณ์ เสถียรสุต ขส.ทบ. 
๑๒ ๒๕๓๓ (สูงอายุ) ร.ท.มานพ คล้ายมณี นสศ. 
๑๓ ๒๕๓๓ (สูงอายุ) ร.ท.วีระ สายงาม นสศ. 
๑๔ ๒๕๓๔ ส.ท.วิชาญ อรุโณทัยพิพัฒน ์ ขส.ทบ. 
๑๕ ๒๕๓๕ ส.ท.วิชาญ อรุโณทัยพิพัฒน ์ ขส.ทบ. 
๑๖ ๒๕๓๖ ส.ท.วิชาญ อรุโณทัยพิพัฒน ์ ขส.ทบ. 
๑๗ ๒๕๓๖ (สูงอายุ) ส.ท.วิชาญ อรุโณทัยพิพัฒน ์ ขส.ทบ. 
๑๘ ๒๕๓๗ ร.อ.ทวีป เมืองสุข สส. 
๑๙ ๒๕๓๗ ส.อ.อนุสรณ์ เสถียรสุต ขส.ทบ. 
๒๐ ๒๕๓๘ พ.ต.ทวีป เมืองสุข กลุ่ม ๗ 
๒๑ ๒๕๓๘ ส.อ.อนุสรณ์ เสถียรสุต กลุ่ม ๗ 
๒๒ ๒๕๓๙ พ.ต.ทวีป เมืองสุข กลุ่ม ๗ 
๒๓ ๒๕๓๙ ส.อ.อนุสรณ์ เสถียรสุต กลุ่ม ๗ 
๒๔ ๒๕๔๐ พ.ต.ทวีป เมืองสุข กลุ่ม ๗ 
๒๕ ๒๕๔๐ ส.ต.รัตนโชติ เสถียรสุต กลุ่ม ๓ 
๒๖ ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕ ไม่มีการแข่งขัน  - 
๒๗ ๒๕๔๖ พ.ท.ทวีป เมืองสุข กลุ่ม ๗ 
๒๘ ๒๕๔๗ พลฯ สมชาย แซ่อื้อ กลุ่ม ๕ 

     

 
 
 

๑๕๑ 



๑๕๓ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา เทเบิลเทนนิส (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๒๙ ๒๕๔๘ จ.ส.อ.ประเวท มุ่งดี กลุ่ม ๗ 
๓๐ ๒๕๔๙ จ.ส.ท.หญิง อนิศรา เมืองสุข กลุ่ม ๗ 
๓๑ ๒๕๕๐ จ.ส.อ.อิสระ เมืองสุข กลุ่ม ๗ 
๓๒ ๒๕๕๑ จ.ส.อ.ประเวท มุ่งดี กลุ่ม ๗ 
๓๓ ๒๕๕๒ ส.ท.สุริยัน ชาลี กลุ่ม ๒ 
๓๔ ๒๕๕๓ พ.ท.วิฑูรย์ ขันธประภา กลุ่ม ๖ 
๓๕ ๒๕๕๔ พ.ท.สมโพธิ เลขะวณิช กลุ่ม ๖ 
๓๖ ๒๕๕๕ จ.ส.อ.ประเวท มุ่งดี กลุ่ม ๗ 
๓๗ ๒๕๕๖ ส.อ.หญิง นันทนา คําวงศ์ กลุ่ม ๒ 
๓๘ ๒๕๕๗ จ.ส.อ.วินัย ศรีเษม กลุ่ม ๗ 
๓๙ ๒๕๕๘ พ.อ.ธนชัย ครุอบุญยงค์ กลุ่ม ๗ 

     

 
ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 

ประเภทกีฬา ว่ายน้ า 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๓ ส.ต.ชูชัย พงษ์ดี สส. 
๒ ๒๕๒๓ ส.อ.จํานันท์ คงเติมสิน สส. 
๓ ๒๕๒๓ นนร.มนัส แถบทอง รร.จปร. 
๔ ๒๕๒๓ นนร.สายันห ์ เมืองศรี รร.จปร. 
๕ ๒๕๒๓ นนร.พงษ์อนนัต์ รมยนันท์ รร.จปร. 
๖ ๒๕๒๓ นนร.ทําน ุ โพธิ์งาม รร.จปร. 
๗ ๒๕๒๓ นนร.ปรีชา เฟื่องฟ ู รร.จปร. 
๘ ๒๕๒๓ ส.อ.จีรพันธ์ จันทรมณี ขส.ทบ. 
๙ ๒๕๒๓ ส.อ.สุรสิทธิ์ พันกะหรัด ขส.ทบ. 

๑๐ ๒๕๒๓ ส.ต.ศุภวัช สิทธิสงวน ขส.ทบ. 
๑๑ ๒๕๒๓ ส.ต.บุญยงค์ ศาสราวิสุทธิ์ ขส.ทบ. 
๑๒ ๒๕๒๔ ส.อ.ชาตรี สินธํารงครักษ์ กช. 
๑๓ ๒๕๒๕ ส.ต.ไพโรจน์ สิงห์อุตสาหะ ขส.ทบ. 

     

 
 

๑๕๒ 



๑๕๔ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา ว่ายน้ า (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑๔ ๒๕๒๖ ส.ต.วีระพล คิดชอบ ขส.ทบ. 
๑๕ ๒๕๒๗ นนร.คํารณ ชาวเรือ รร.จปร. 
๑๖ ๒๕๒๘ นนร.สมพงษ ์ เมรินทร์ รร.จปร. 
๑๗ ๒๕๒๙ นนร.ดํารงเดช ดิษกุล รร.จปร. 
๑๘ ๒๕๒๙ ส.ต.ไพบูลย์ ชีวพฤกษ ์ กช. 
๑๙ ๒๕๒๙ ส.ต.จํารัส ศรีโพธิ์ กช. 
๒๐ ๒๕๒๙ ส.ต.นพดล เหลืองนิมิตรมาศ ขส.ทบ. 
๒๑ ๒๕๒๙ ส.อ.บุญช่วย ไชยสิงห์ นสศ. 
๒๒ ๒๕๓๐ ส.อ.ชัยยันต์ จิราทรวัฒนะ ขส.ทบ. 
๒๓ ๒๕๓๒ ส.ต.วัลลภ จิราทรวัฒนะ ขส.ทบ. 
๒๔ ๒๕๓๒ ส.ต.นพพร ชาวประเสริฐ ขส.ทบ. 
๒๕ ๒๕๓๔ ส.ต.วัลลภ จิราทรวัฒนะ ขส.ทบ. 
๒๖ ๒๕๓๔ ส.ต.นพพร ชาวประเสริฐ ขส.ทบ. 
๒๗ ๒๕๓๔ นายจีรวัฒน ์ สังวรราชทรัพย์ นสศ. 
๒๘ ๒๕๓๔ นายวีระ เหลืองนยั่งยืน นสศ. 
๒๙ ๒๕๓๔ นายกอบเกียรต์ิ แสงวณิศย์ นสศ. 
๓๐ ๒๕๓๔ นายโกศล เอี่ยมเสมอ นสศ. 
๓๑ ๒๕๓๔ ส.อ.มาลัย เล้ียงรักษา นสศ. 
๓๒ ๒๕๓๔ นายณรงค์ ตันตยากรณ์ ขส.ทบ. 
๓๓ ๒๕๓๕ พลฯ ยอดยศ วงศ์วานิช ขส.ทบ. 
๓๔ ๒๕๓๕ พลฯ ชิดโชติ ลอยประเสริฐ ขส.ทบ. 
๓๕ ๒๕๓๖ อส.ทพ.พัฒนะ ฤกษ์เกษม ทภ.๑ 
๓๖ ๒๕๓๗ นายกอบเกียรต์ิ แสงวณิศย์ นสศ. 
๓๗ ๒๕๓๗ พลฯ ยอดยศ วงศ์วานิช ขส.ทบ. 
๓๘ ๒๕๓๗ อส.ทพ.พัฒนะ ฤกษ์เกษม ทภ.๑ 
๓๙ ๒๕๓๗ พลฯ กฤษดา อึ้งอาภรณ์ นสศ. 
๔๐ ๒๕๓๗ พลฯ ธีระวัฒน ์ มะโนมัยวิบูลย์ นสศ. 
๔๑ ๒๕๓๗ นายปริน ดอนวัฒนะ นสศ. 
๔๒ ๒๕๓๗ ส.ต.ชัยพร ภาวะไพบูลย์บุตร นสศ. 
๔๓ ๒๕๓๗ ส.ต.วีรชัย กุลวรรัตน์ ขส.ทบ. 

     

 
 
 

๑๕๓ 



๑๕๕ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา ว่ายน้ า (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๔๔ ๒๕๓๗ พลฯ ปเนต ทองตัน ทภ.๑ 
๔๕ ๒๕๓๗ อส.ทพ.ภาวิท มังกรกาญจน ์ ทภ.๑ 
๔๖ ๒๕๓๗ อส.ทพ.สุรพงษ์ นิ่มประสิทธิ์ ทภ.๑ 
๔๗ ๒๕๓๗ อส.ทพ.พัฒนะ ฤกษ์เกษม ทภ.๑ 
๔๘ ๒๕๓๘ ส.ท.โกมล เอี่ยมเสมอ กลุ่ม ๕ 
๔๙ ๒๕๓๙ ส.ท.วีรชัย กุลวรรัตน์ กลุ่ม ๕ 
๕๐ ๒๕๓๙ ส.ท.กฤษดา อึ้งอาภรณ์ กลุ่ม ๕ 
๕๑ ๒๕๓๙ พลฯ ธเนศ จิตราภรณ์ กลุ่ม ๕ 
๕๒ ๒๕๓๙ ส.ต.ปวินท์ กอวัฒนา กลุ่ม ๕ 
๕๓ ๒๕๓๙ พลฯ กําพล สารทรพัฒนะกิจ กลุ่ม ๑ 
๕๔ ๒๕๓๙ พลฯ วิชา รัตนโชติ กลุ่ม ๑ 
๕๕ ๒๕๓๙ อส.ทพ.พัฒนะ ฤกษ์เกษม กลุ่ม ๑ 
๕๖ ๒๕๔๐ ส.ท.ยอดยศ วงศ์วานิช กลุ่ม ๑ 
๕๗ ๒๕๔๐ อส.ทพ.ภาวิท มังกรกาญจน ์ กลุ่ม ๑ 
๕๘ ๒๕๔๐ นายกําพล สารทรพัฒนะกิจ กลุ่ม ๑ 
๕๙ ๒๕๔๐ ส.ท.โกมล เอี่ยมเสมอ กลุ่ม ๕ 
๖๐ ๒๕๔๐ พลฯ ธีระวัฒน ์ มะโนมัยวิบูลย์ กลุ่ม ๕ 
๖๑ ๒๕๔๐ พลฯ ธเนศ จิตราภรณ์ กลุ่ม ๕ 
๖๒ ๒๕๔๐ ส.ท.วีรชัย กุลวรรัตน์ กลุ่ม ๕ 
๖๓ ๒๕๔๑ - ๒๕๔๗ ไม่มีการแข่งขัน - 
๖๔ ๒๕๔๘ กีฬาสาธิต - 
๖๕ ๒๕๔๙ ส.ต.สุริยา สุขสุภักดิ์ กลุ่ม ๕ 
๖๖ ๒๕๔๙ พลฯ กิตติพงษ์ โคตรภักดี กลุ่ม ๕ 
๖๗ ๒๕๔๙ พลฯ ภัทรชัย เอี่ยมกาย กลุ่ม ๕ 
๖๘ ๒๕๕๐ ส.ต.คุณนิธิ ล้อสังวาลย์ กลุ่ม ๒ 
๖๙ ๒๕๕๐ พลฯ ศุภวรรธน์ อรุณศรีมรกต กลุ่ม ๑ 
๗๐ ๒๕๕๐ พลฯ ฉัตรมงคล น้อยอารีย์ กลุ่ม ๑ 
๗๑ ๒๕๕๐ พลฯ ภูบดินทร์ ศาสตร์สาระ กลุ่ม ๑ 
๗๒ ๒๕๕๐ พลฯ คุณากร ยิ้มสํารวย กลุ่ม ๑ 
๗๓ ๒๕๕๑ ส.ท.สุริยา สุขสุภักดิ์ กลุ่ม ๕ 

     

 
 
 

๑๕๔ 



๑๕๖ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา ว่ายน้ า (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๗๔ ๒๕๕๑ พลฯ รดมยศ มาตเจือ กลุ่ม ๕ 
๗๕ ๒๕๕๑ พลฯ กิตติพงษ์ โคตรภักดี กลุ่ม ๕ 
๗๖ ๒๕๕๑ พลฯ คุณากร ยิ้มสํารวย กลุ่ม ๑ 
๗๗ ๒๕๕๑ พลฯ ฉัตรมงคล น้อยอารีย์ กลุ่ม ๑ 
๗๘ ๒๕๕๑ ส.ต.ฐานวัฒน์ ธนากรวรเกียรต ิ กลุ่ม ๑ 
๗๙ ๒๕๕๒ ไม่มีผู้ได้รับเสื้อสามารถ - 
๘๐ ๒๕๕๓ พลฯ ศุภวรรธน์ อรุณศรีมรกต กลุ่ม ๑ 
๘๑ ๒๕๕๔ พลฯ ศุภกร ชีวะถาวร กลุ่ม ๑ 
๘๒ ๒๕๕๕ พลฯ สิทธิเวศ คงสมฤกษ์ กลุ่ม ๕ 
๘๓ ๒๕๕๖ อส.ทพ.ฉัตรมงคล น้อยอารีย์ กลุ่ม ๔ 
๘๔ ๒๕๕๖ พล.อส.ทศพล กาญจนอุดม กลุ่ม ๑ 
๘๕ ๒๕๕๖ อส.ทพ.อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง กลุ่ม ๒ 
๘๖ ๒๕๕๖ ส.ต.นวเทพ จวงสังข์ กลุ่ม ๕ 
๘๗ ๒๕๕๖ ส.ต.นวเทพ  จวงสังข์ กลุ่ม ๕ 
๘๘ ๒๕๕๖ พลฯ สิทธิเวช คงสมกฤษ์ กลุ่ม ๕ 
๘๙ ๒๕๕๖ พล.อส.พลวัฒน์ โพธิ์ด้วง กลุ่ม ๑ 
๙๐ ๒๕๕๖ ส.อ.รดมยศ มาดเจือ กลุ่ม ๑ 
๙๑ ๒๕๕๖ อส.ทพ.อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง กลุ่ม ๒ 
๙๒ ๒๕๕๗ พล.อส.ธีรภพ หอมดอก กลุ่ม ๑ 
๙๓ ๒๕๕๗ อส.ทพ.สถาปัตย์ อาจสาลี กลุ่ม ๒ 
๙๔ ๒๕๕๗ พล.อส.กติภัทร ช่อกระถิบ กลุ่ม ๑ 
๙๕ ๒๕๕๗ อส.ทพ.ประสบชัย แก้วรุ่งเรือง กลุ่ม ๒ 
๙๖ ๒๕๕๗ อส.ทพ.ศิวัช มาตังคพงศ์ กลุ่ม ๑ 
๙๗ ๒๕๕๗ พลฯ ภาวินทร์ ไชยศรีหา กลุ่ม ๑ 
๙๘ ๒๕๕๗ พล.อส.ชลวัฒน์ โพธ์ด้วง กลุ่ม ๑ 
๙๙ ๒๕๕๘ พล.อส. ธีรภพ หอมดอก กลุ่ม ๑ 

๑๐๑ ๒๕๕๘ ส.อ.รดมยศ มาดเจือ กลุ่ม ๑ 
๑๐๒ ๒๕๕๘ อส.ทพ.อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง กลุ่ม ๒ 
๑๐๓ ๒๕๕๘ อส.ทพ.กฤตเมธ คําลือ กลุ่ม ๔ 
๑๐๔ ๒๕๕๘ อส.ทพ.พีระพัฒน ์ เลิศสถาพรสุข กลุ่ม ๒ 
๑๐๕ ๒๕๕๘ อส.ทพ.กิติพัฒน์ ภีพิมพ์นันท์ กลุ่ม ๓ 

     

 
 

๑๕๕ 



๑๕๗ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬา จักรยาน 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๗ ส.อ.เชิดชู สุขโต พล.ปตอ. 
๒ ๒๕๒๗ พลฯ วันชัย พอดีงาม พล.ปตอ. 
๓ ๒๕๒๗ ส.อ.ประพันธ ์ ยืนชีวี ทภ.๒ 
๔ ๒๕๒๗ ส.อ.ยุทธ พิมราช ทภ.๒ 
๕ ๒๕๒๗ ส.อ.ประทีป สายเพชร ทภ.๒ 
๖ ๒๕๒๗ ส.ต.สุทธิชัย ศรีวิไล ทภ.๒ 
๗ ๒๕๓๓ ส.อ.อดิศักดิ์ วรรณศรี ขส.ทบ. 
๘ ๒๕๓๓ ส.ต.พิษณุ จันทฉายา ขส.ทบ. 
๙ ๒๕๓๕ ส.ต.วิวัฒน ์ ละมัย พล.ปตอ. 

๑๐ ๒๕๓๕ ส.ต.ธงชัย วันเกิดใจงาม พล.ปตอ. 
๑๑ ๒๕๓๗ ส.ต.พิษณุ จันทฉายา ขส.ทบ. 
๑๒ ๒๕๓๗ ส.ต.ธงชัย วันเกิดใจงาม พล.ปตอ. 
๑๓ ๒๕๓๗ ส.อ.สมศักดิ์ พรพรรณ นปอ. 
๑๔ ๒๕๓๗ จ.ส.อ.ประพันธ ์ ยืนชีวี ทภ.๒ 
๑๕ ๒๕๓๗ ส.อ.สุริยะ ราชไสยกิจ ทภ.๒ 
๑๖ ๒๕๓๗ ส.อ.ทักษิณ ศรสุทธิ์ ทภ.๒ 
๑๗ ๒๕๓๗ พลฯ ศรชัย แสนล้อม ทภ.๒ 
๑๘ ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ ไม่มีนักกีฬาทําลายสถิติ - 
๑๙ ๒๕๔๑ – ๒๕๕๓ ไม่มีการแข่งขัน  - 
๒๐ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ไม่มีผู้ได้รับเส้ือสามารถ  - 
๒๑ ๒๕๕๗ อส.ทพ.ธนศักดิ์ ธารชัย กลุ่ม ๔ 
๒๒ ๒๕๕๘ อส.ทพ.ภูมิภัทร สีหาบุญทอง กลุ่ม ๒ 

     

 
ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 

ประเภทกีฬาแบดมินตัน 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๒๓ ส.อ.สมนึก กล่ินเจริญ สส. 
๒ ๒๕๒๔ ส.อ.สุวัฒน์ พูลอําไพ ขส.ทบ. 
     

 ๑๕๖ 



๑๕๘ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา แบดมินตัน (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 

๓ ๒๕๒๕ ส.ต.วรพจน์ ผลห้า สส. 
๔ ๒๕๒๖ ส.ต.ชลาลัย สงวนแก้ว ขส.ทบ. 
๕ ๒๕๒๗ ส.ท.วิชิต อัศวนภากาศ ขส.ทบ. 
๖ ๒๕๒๘ พลฯ คีรี กลุ่มรอด ทภ.๑ 
๗ ๒๕๒๙ ส.ต.ศักดิ์ชัย ธนะศรีวนิชชัย ขส.ทบ. 
๘ ๒๕๓๐ ส.ต.ศักดิ์ระพี ทองสาริ ทภ.๑ 
๙ ๒๕๓๑ ส.ต.ชัยวัฒน์ เฉลิมภูติตารัตน์ ทภ.๑ 

๑๐ ๒๕๓๓ (สูงอายุ) พ.ท.ประพจน ์ ชํานาญศิลป์ นสศ. 
๑๑ ๒๕๓๓ ส.ท.การุณ กาศยปนันท์ ทภ.๑ 
๑๒ ๒๕๓๔ ร.ท.จรินทร์ ระงับพิษ กลุ่ม ทบ. 
๑๓ ๒๕๓๔ ส.ต.อภิชาต คงจันทร์ ทภ.๑ 
๑๔ ๒๕๓๕ (สูงอายุ) พ.ต.ทินกร จําปาทิพย์ ทภ.๑ 
๑๕ ๒๕๓๕ ร.ท.ปรีชา โสภจรีย์ ทภ.๑ 
๑๖ ๒๕๓๖ พ.อ.ปรีชา เปรมมาสวัสด์ิ ทภ.๑ 
๑๗ ๒๕๓๖ อส.ทพ.พูลศักดิ์ เทวรังษี ทภ.๑ 
๑๘ ๒๕๓๗ (สูงอายุ) จ.ส.อ.สามารถ กันอร ิ ทภ.๑ 
๑๙ ๒๕๓๗ ร.ต.ธีรนันท์ เชียงธา กลุ่ม ๖ 
๒๐ ๒๕๓๘ (สูงอายุ) พล.ต.ธงชัย พรหมวราทร กลุ่ม ๑ 
๒๑ ๒๕๓๘ อส.ทพ.กิติพล กิติกุล กลุ่ม ๑ 
๒๒ ๒๕๓๙ (สูงอายุ) พล.ต.เกรียงไกร เจริญศิริ กลุ่ม ๑ 
๒๓ ๒๕๓๙ ส.ต.คุณากร สุทธิโชติ กลุ่ม ๑ 
๒๔ ๒๕๔๐ พลฯ โกศล ศิริดํารงศักดิ์ - 
๒๕ ๒๕๔๑ - ๒๕๔๗                 ไม่มีการแข่งขัน - 
๒๖ ๒๕๔๘                    กีฬาสาธิต - 
๒๗ ๒๕๔๙ พ.ท.นเรศ นามมาตย์ กลุ่ม ๗ 
๒๘ ๒๕๕๐ ส.ต.สุดเขต ประภากมล กลุ่ม ๕ 
๒๙ ๒๕๕๑ พ.อ.ชลทิศ เลาหะคามิน กลุ่ม ๑ 
๓๐ ๒๕๕๒ พ.ต.ชาตรี            ศรีดี กลุ่ม ๗ 
๓๑ ๒๕๕๓ จ.ส.อ.คีรี กล่ินรอด กลุ่ม ๑ 
๓๒ ๒๕๕๔ ร.ท.พินิจศักดิ์ ทามาศ กลุ่ม ๒ 

     

 ๑๕๗ 



๑๕๙ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา แบดมินตัน (ต่อ) 
ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๓๓ ๒๕๕๕ จ.ส.อ.วรพจน์ ผลห้า กลุ่ม ๗ 
๓๔ ๒๕๕๖ พ.อ.ธิติพันธ ์ พุทธบูชา กลุ่ม ๑ 
๓๕ ๒๕๕๗ ส.ต.ติณณ์ อิสริยะเนตร กลุ่ม ๑ 
๓๖ ๒๕๕๘ ร.อ.สมชาย ทองเกลา กลุ่ม ๑ 

     

 
ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 

ประเภทกีฬา ฟตุบอลอาวุโส 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๕๕ ส.อ.สุระพงษ ์ วัดกุฎ กลุ่ม ๕ 
๒ ๒๕๕๖ จ.ส.อ.วราวุฒิ จงส่งเสริม กลุ่ม ๑ 
๓ ๒๕๕๗ พ.ต.สมเกียรติ ซึมกลาง กลุ่ม ๑ 
๔  ๒๕๕๘ จ.ส.อ.ประนูญ สหธารา กลุ่ม ๕ 

 
ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 

ประเภทกีฬา ฟตุซอล 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๕๘ ส.ท.กฤษฏา วงษ์แก้ว กลุ่ม ๑ 
     

 
ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รบัเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 

ประเภทกีฬา เทควันโด 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ  -  ชื่อ สังกัด 
๑ ๒๕๕๘ ส.ท.สานิตย์ พลสาลี กลุ่ม ๑ 
     

 

 ๑๕๘ 



๑๖๐ 
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