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พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส เกีย่วกับการกฬีา 

 "...การกีฬาน้ัน ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่ว ไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้ แข็งแรง และฝึกอบรม
จิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้ อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่
เรียกกันว่ามี น้ าใจเป็นนักกีฬา..." 
 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจ าปี ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ  

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๘ 

 

 "...ร่างกายของเราน้ัน ธรรมชาติสร้างมาส าหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดย
สม่ าเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังน้ัน ผู้ที่ปรกติท าการงานโดย ไม่ได้ใช้ก าลัง หรือใช้ก าลังแต่น้อย         
จึงจ าเป็นต้องหาเวลาออกก าลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอ ทุกวัน..."  
 

ความตอนหนึ่ง ในพระราชด ารัสในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเรื่องการออกก าลังเพื่อสุขภาพ 

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓ 

 

 "...การกีฬาน้ันมีหลักส าคัญอยู่ที่ว่าจะต้อง ฝึกฝนตนเองให้แข็งแรง ให้มีความสามารถใน กีฬาของตน เพื่อจะพร้อมที่
จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการ แข่งขันและได้ชัยชนะมา ถึงเวลาเข้าแข่ง ข้นก็จะต้องตั้งสติให้ดี เพื่อให้ปฏิบัติได้เต็มที่ตามที่ได้ฝึกฝน
มา..."  

 
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๕   

ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ 

 

 "...การกีฬาน้ัน จะต้องมีการฝึกซ้อมให้ดี ทั้งในทางวิชาการ คือเทคนิคและทั้ งในทาง กาย คือ ความแข็งแรง
สมบูรณ์ ถ้าขาดสองอย่างน้ี จะท าให้ไม่สามารถปฏิบัติภาระของตัวให้ได้ ชัยชนะ จึงต้องเตรียมตัว เตรียมกายของตนให้ดี
เพื่อที่จะได้ ไม่ต้องปราชัย..." 
 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ส.ส.มหากุศล  
ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒ 

 

 "...นักกีฬาที่ดีนอกจากต้องมีการแสดงทั้ง ในทางกายในทางสมอง คือ ใช้ความคิด และวิทยาการแล้ว  ก็ต้องมี
จิตใจเป็นนักกีฬา อันน้ีจะ ท าให้มีชัยเหมือนกัน ถ้าแสดงตนเป็นคน ที่มีจิตใจเป็นนักกีฬา จะท าให้ใจเย็นขึ้น เกิดเรื่องอ ะไรก็
สามารถที่จะแก้ปัญหาได้..." 
 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ส.ส.มหากุศล 

ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒ 

 

 "...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แ ข็งแรงจะ
อ านวยผล ให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีก าลังท าประโยชน์ 
สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่..."  
 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ 
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“พระมหากษัตรย์ินักกีฬา" 
 

 



๔ 
 

 
พระมหากษตัรยิน์กักฬีา 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในการกีฬามาตั้งแต่คร้ังยังทรงพระเยาว์ ด้วยโปรดกีฬาหลาย
ชนิดไม่ว่าจะเป็น ฮอคก้ีน้ าแข็ง สกีหิมะ แบดมินตันเทนนิส ยิงปืน การทรงรถเล็ก การทรงกอล์ฟเล็ก และการว่ิงเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกีฬาที่ต้องทรงอาศัยเทคนิค ไหวพริบ และความละเอียดอ่อนมาประยุกต์ใช้กับความรู้และ
ความสามารถรอบตัวร่วมกัน เนื่องจากพระราชภารกิจที่ต้องทรงปฏิบัติมีเป็นจ านวนมาก พระองค์จะทรงกีฬาเมื่อทรง
ว่างจากพระราชกรณียกิจ ทั้งยังโปรดทรงเพื่อการออกก าลังพระวรกายและพักผ่อนพระองค์เป็นส าคัญ 
 ทุกครั้งที่จะทรงกีฬา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงปฏิบัติพระองค์อย่างถูกต้องตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกชีพจร ความดันพระโลหิตทั้งก่อน
และหลัง ทรงออกก าลังพระวรกายอย่างสม่ าเสมอและทรงศึกษาเร่ืองขั้นตอนของการออกก าลังกายอย่างจริงจัง 
 
                    
  
 
 
 
 
                    
 หนึ่งในกีฬาที่ทรงโปรดปราน ด้วยทรงเล่นอย่างสม่ าเสมอ ทั้งยังมีพระอัจฉริยภาพเป็นพิเศษคือ การทรง
เรือใบ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทรงเล่นเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น หากแต่ยังทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เองและทรงน าไป
ร่วมในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ (ภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมส์) จนทรงได้รับชัยชนะในการ
แข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ นับจากนั้นจึงได้ถือเอาวันแห่งชัยชนะของ
พระองค์เป็น “ วันกีฬาแห่งชาติ ” 
 ข 

http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/04/8.jpg
http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/04/sample_a_sport01.jpg
http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/04/41.jpg


๕ 
 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองเหรียญทองร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่สามารถครองรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันและเป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาเรือใบระดับโลก 
 

       
 

 แบดมินตันเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานมากเช่นกัน และโปรดให้มี
การปรับแต่งหอประชุมภายในศาลาผกาภิรมย์ สวนจิตรลดาให้เป็นสนามแบดมินตันมาตรฐาน ซึ่งพระองค์มักจะทรง
แบดมินตัน ในตอนเย็นวันศุกร์ และเช้าวันอาทิตย์ ทั้งยังทรงรับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ อีกด้วย นับจากนั้นวงการแบดมินตันของไทยจึงได้ก้าวไกลสู่ระดับสากล 
 ด้วยความที่ทรงตระหนักถึงแก่นแท้ของการกีฬาว่าเป็นหัวใจส าคัญในการเสริมสร้างสุขอนามัยให้แข็งแรงซึ่ง
จะมีผลต่อการพัฒนาสมองให้เกิดความคิดที่กว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชประสงค์ในการ
สนับสนุนให้ พสกนิกรชาวไทยเกิดความสนใจในการกีฬายิ่งขึ้น ด้วยจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมทั้งต่อตนเองและ
ประเทศชาติ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจ าปี ๒๕๐๗ ณ กรีฑาสถานแห่งชาติกรมพลศึกษา 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๗ ความตอนหนึ่งว่า 
 "...การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลดีทางจิตใจได้
อย่างมากมาย นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้ว ย่อมมีใจแน่วแน่ตัดสินใจได้ รวดเร็ว มีความเพียรพยายาม
ไม่ท้อถอย และมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและ
น่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง..." 
 ค 

http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:061009-%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B23.jpg


๖ 
 

 หลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักกีฬาที่ จะเดินทาง
เพื่อไปแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ ยังต่างประเทศได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อพระราชทานพระราชด ารัส   
และ พระบรมราโชวาท เพื่อให้ก าลังใจและเตือนสติให้ทุกคนได้ระลึกถึงความเป็นคนไทย พร้อมเล่นกีฬาด้วยน้ าใจ
และไมตรี ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะนักกีฬาซึ่งจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๕      
ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า 
 "...แต่ในคราวนี้โดยที่เป็นผู้แทนของประเทศไทยและไปในต่างประเทศ ก็ย่อมมีหน้าที่และต้องมีการปฏิบัติ 
เพิ่มเติมอีกก็คือเวลาปฏิบัติกีฬาก็จะต้องปฏิบัติตนเป็นนักกีฬาที่แท้ เพื่อแสดงว่าประเทศไทยมีนักกีฬาที่มีน้ าใจดีไม่ใช่
พาล ถ้าชนะก็อย่าทะนงตัว ถ้าแพ้ก็อย่าท้อใจ ในการปฏิบัติกีฬานั้น การแสดงออกมาซึ่งกิริยาหรือท่าทางก็เป็นสิ่งที่
ส าคัญที่สุด..." 
 พระปรีชาสามารถด้านการกีฬาและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่
วงการกีฬา ได้สร้างคุณูปการต่างๆ มากมายเป็นที่ประจักษ์แจ้งจนทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราช
สดุดีจากองค์การด้านการกีฬาจากนานาประเทศ 
 

เหรยีญสดุดพีระเกยีรตยิศดา้นการกฬีาที่องคก์รตา่งประเทศทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย 
 เหรียญดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิก “อิสริยาภรณ์โอลิมปิกชั้นสูงสุด (ทอง)” (First Class Order of 

Olympic(Gold)) ในฐานะที่ทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงและทรงสนับสนุนกีฬาจนเป็นที่ปรากฏชัดและนับเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญโอลิมปิกชั้นสูงสุด 

 อิสริยาภรณ์สูงสุดทางการกีฬาของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA Merit Award) ในฐานะที่ทรง
เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม และทรงให้การสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของเอเชียและของโลกอย่างต่อเน่ือง 

 ถ้วยลาลาอูนิส (Lalaounis Cup) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณด้านการกีฬาและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการกีฬาของไทยและระหว่างประเทศ 

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

 

 แม้ว่าพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาจะเริ่มต้นขึ้นจากความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสุขภาพพลามัยส่วน
พระองค์ แต่ด้วยทรงเห็นว่าเป็นพื้นฐานส าคัญของการด าเนินชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพยายาม
ปลูกฝังเรื่องความรักในการกีฬา โดยทรงเป็นผู้น าในการจุดประกายให้ปวงชนชาวไทยหันมาให้ความสนใจในกีฬามาก
ขึ้น ด้วยการทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จนได้รับชัยชนะในการ
แข่งขันกีฬาเรือใบระดับเหรียญทอง ท าให้พสกนิกรพร้อมใจกันมุ่งมั่นเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพื่อรับกับการมี
ชีวิตและจิตใจที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ระบบการกีฬาของประเทศไทยเติบโตขึ้นงอกงามยิ่งขึ้น ได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศในฐานะที่ไทย "เป็นหนึ่ง" ในผู้น าด้านการกีฬาบนเวทีโลก ไม่ว่าจะเป็น เทควันโด ตะกร้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
"มวยไทย" จนก่อเกิด "มิตร" และ "ไมตรี" จากประเทศทั่วโลกและก้าวไปสู่อารยะด้านเกมกีฬาอย่างสมภาคภูมิ 
 
 ง 

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
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%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


๗ 
  

 ในด้านพระราชกรณียกิจทางการกีฬาของชาติเป็นที่กระจ่างชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสละ
เวลาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการกีฬา ทรงศึกษาและทรงทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์เองเพื่อให้พสกนิกรได้ด าเนินรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับสมาคมกีฬาสมัครเล่น 
รวม ๑๑ สมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 
 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 
 และล่าสุดเมื่อปี ๒๕๓๙ ที่ผ่านมา ทรงรับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้าไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นสมาคมที่ ๑๑ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับ
การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๘ กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๘ การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ ๑๓ ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้เสด็จพระราชด าเนินทรง
เปิดการแข่งขันทุกครั้ง ได้ทรงพระราชทานไฟพระฤกษ์ให้กับการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์  กีฬาแหลมทอง กีฬาซีเกมส์ 
ดังกล่าวรวมทั้งยังได้พระราชทานไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนชาติด้วย 
 พระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
พระกษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศไทย และทรงเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่นี้  เป็นสิ่งที่พสกนิกรปวงชน    
ชาวไทยทั้งประเทศภาคภูมิใจและน้อมร าลึกเสมอว่าพระองค์ท่านคือ "มิ่งขวัญและดวงใจของวงการกีฬาไทย" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ 



๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เพ่ือชาติ  ศาสน์  กษัตรย์ิ  และประชาชน 
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สารของ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
ผู้บัญชาการทหารบก 
ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก คร้ังที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
  การที่กองทัพบกได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีนั้น     
เป็นโอกาสที่ก าลังพลของกองทัพบกจะได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬาอย่างเต็มที่ ซึ่ง
การแข่งขันกีฬานับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่นอกจะท าให้ก าลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีทักษะ
และไหวพริบที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ยังเป็นการสร้างบรรยากาศของความสัมพันธ์อันดี 
เกิดความร่วมมือร่วมใจ และการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง มีประสิทธิภาพ 
อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเสริมสร้างกองทัพให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน พร้อมที่จะท าหน้าที่
รักษาความมั่นคงและรักษาอธิปไตยของชาติสืบไป 
   การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่  ๖๓ จะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้นั้นก็ด้วยความทุ่มเทเสียสละของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้ร่วมแข่งขันกีฬากันอย่างเต็ม
ขีดความสามารถ เคารพกฎกติกามารยาท อย่างเคร่งครัด ตระหนักถึงการเป็นนักกีฬาที่ดี          
ที่จะต้องหมั่นฝึกฝน มานะพยายาม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ มีน้ าใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง 
พร้อมกับน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินภารกิจในความรับผิดชอบ เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป   
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เดชะพระบารมีอันแผ่
ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และ
นักกีฬาทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยทั่วกัน 
 
    พลเอก  
      (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
       ผู้บัญชาการทหารบก 
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สารของ  
พลโท ชาญชัยณรงค์   ธนารุณ 
แม่ทัพภาคที่ ๓ 
ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก คร้ังที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
          กองทัพภาคที่ ๓ รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่ง ที่กองทัพบกได้มอบความ
ไว้วางใจให้กองทัพภาคที่ ๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
กองทัพบกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ ที่กองทัพภาคที่ ๓ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก โดยครั้งแรกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภาย ใน
กองทัพบก ครั้งที่ ๔๒ ประจ าปี ๒๕๓๕ และครั้งที่ ๒ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
กองทัพบก ครั้งที่ ๖๒ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
  การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ ก าหนดให้มี
การแข่งขันในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และสนามกีฬา
ภายในค่ายทหาร ทั้ง ๓ ค่าย ได้แก่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยกองทัพภาคที่ ๓ จะด าเนินการจัดการแข่งขันด้วย
ความประหยัด มุ่งเน้นในการสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ทั้งภายในกองทัพบก 
ส่วนราชการพลเรือน และภาคประชาชน โดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อกลาง เ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองทัพบก 
  กองทัพภาคที่  ๓ ขอต้อนรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่           
ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนที่มีส่วนส าคัญในการ
ช่วยให้การด าเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความส าเร็จ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาทุกประการ 
 
               พลโท  
                (ชาญชัยณรงค์  ธนารุณ) 
                      แม่ทัพภาคที่ ๓ 
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สารของ  
พลตรี สุรไกร   จัตุมาศ 
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก 
ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก คร้ังที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
          กีฬาเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา และส่งเสริมสมรรถภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด กีฬายังท าให้เป็น
คนมีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ บุคคลใดที่
พร้อมด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ กีฬาภายใน
กองทัพบกก็เช่นเดียวกัน นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน
กีฬาในครั้งนี้ ทั้งในด้านการเตรียมร่างกาย และจิตใจ การฝึกฝนเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน การ
ท างานเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการแสดงออกถึง
สมรรถภาพร่ างกายและความพร้อมของหน่ วย  ในการที่ จะ พัฒนาก าลั งพลให้มี                  
ขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น ผมขออวยพรให้การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ 
ประจ าปี ๒๕๕๖ ประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ พร้อมทั้ง
สามารถสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถสูง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย 
และกีฬาสโมสร เพ่ือน าชื่อเสียงมาสู่กองทัพบกเป็นส่วนรวมต่อไป 
 
                                                                  พลตรี   
                                                                          (สุรไกร  จัตุมาศ) 
                                                                    เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก 
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ประวัติส่วนตัว ยศ ชื่อ – สกุล  พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา 
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๔ อายุ ๕๑ ปี 

การศึกษา หลักสูตรทางทหารและพลเรือน 
 - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๙ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๓๐ 
 - หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย และหลักสูตรอารักขาบุคคลส าคัญ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - หลักสูตรหลักประจ า ชุดที่ ๗๑ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
 - หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)  
  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

ต าแหน่งราชการที่ส าคัญ 
 - ผู้บังคับหมวดลาดตระเวน, ผู้บังคับกองร้อย และนายทหารยุทธการและการฝึก 
              กองพันทหารม้าท่ี ๑๒  
 - หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้าท่ี ๑ 
 - เสนาธิการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ 
 - ผู้บังคับกองพันทหารม้าท่ี ๑๒ 
 - เสนาธิการจังหวัดทหารบกพะเยา 
 - รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ 
 - ผู้อ านวยการกองส่งก าลังบ ารุง กองทัพน้อยที่ ๓ 
 - ผู้ช่วยหวัหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กองทัพภาคท่ี ๓ 
  และกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๓ 

ผลงานด้านกีฬา   
 - เข้าร่วมแข่งขันกีฬาดาบสากล กีฬาภายในกองทัพบก ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ และ 
   ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ 
 - เข้าร่วมแข่งขันกีฬาดาบสากล กีฬากองทัพไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ 

ปัจจุบัน รับราชการอยู่ที่  กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก 
 

 ฎ 



๑๔ 
 

 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว ยศ ชื่อ – สกุล  ร้อยตรี แก้ว   พงษ์ประยูร 
 วัน/เดือน/ปีเกิด ๒๘ มนีาคม ๒๕๒๓  อายุ  ๓๓  ปี 
 บิดา  นายค า  พงษ์ประยูร  มารดา นางมะลิ  พงษ์ประยูร 

การศึกษา หลักสูตรทางทหารและพลเรือน 
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม จากมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ผลงานด้านกีฬา 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬาภายในกองทัพบก ๙ ครั้ง  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๕๕ 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬากองทัพไทย พ.ศ.๒๕๔๘ ในนาม ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬากองทัพไทย พ.ศ.๒๕๔๙ ในนาม ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬากองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ในนาม ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๔ ในนามสโมสร ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ในนามสโมสร ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๖ ในนามสโมสร ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๗ ในนามสโมสร ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๘ ในนามสโมสร ทบ. 
  - เหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ณ ประเทศมาเลเซยี 
  - เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๔๖ ณ ประเทศเวียดนาม 
  - เหรียญทองแดง กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๔๘ ณ ประเทศฟิลิปปินส ์
  - เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๕๐ ณ ประเทศไทย 
  - เหรียญทอง ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ พ.ศ.๒๕๕๑ ณ ประเทศไทย 
  - เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๕๒ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  - เหรียญทอง ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ประเทศไทย 
  - เหรียญทอง ชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชีย พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ประเทศจีน 
  - เหรียญทอง อินเตอรเ์นช่ันแนล พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ประเทศรสัเซีย 
  - เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ประเทศอินโดนีเซยี 
  - เหรียญเงิน กีฬาโอลิมปิค ครั้งท่ี ๓๐ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร 

รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคณุาภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๗ (รกจ.เล่ม ๑๒๑ ตอน ๒๔ ข ลง ๓๐ พ.ย.๔๗) 
 - รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๒ ของสยามกีฬาอวอร์ด 
 - รางวัลนักกฬีาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชาย ประจ าปี ๒๕๕๒ ของสยามกีฬาอวอร์ด 

 - รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชาย ประจ าปี ๒๕๕๒ ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย             
  (ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 

ปัจจุบนัรับราชการอยู่ท่ี    กองพลทหารมา้ที่ ๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
 ฏ 
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ประวัติส่วนตัว ยศ ชื่อ – สกุล  สิบเอก อนุวัฒน์      ชัยชนะ 
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๕  อาย ุ ๒๙  ปี 
 บิดา  ดาบต ารวจ ยงยุทธ  ชยัชนะ  มารดา นางดาหวัน  ชัยชนะ 

การศึกษา  
 - ประถมศึกษา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  จว.ตาก 
 - มัธยมศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จว.พิษณุโลก 
 - ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี จว.พิษณุโลก 

ผลงานด้านการกีฬา 
 - รองชนะเลิศเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ในกลุ่ม ๓/กองทัพภาคที่ ๓ ปี ๒๕๔๗ 
 - ชนะเลิศเซปักตระกร้อ การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ในนามทีมกองทัพบก ปี ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๑
 - ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม-     
   โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในนามสโมสรกองทัพบก ปี ๒๕๔๕, ๒๕๔๖, ๒๕๔๘,    
   ๒๕๔๙, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ 

  - ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-    
   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามทีมสโมสรกองทัพบก ปี ๒๕๔๕, ๒๕๔๗, ๒๕๔๙         
   และ ๒๕๕๑ 

   - ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ประเภทกีฬาตะกร้อ ในนามทีมชาติไทย ครั้งที่ ๒๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย, ครั้งที่ ๒๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ 
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว และครั้งที่ ๒๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ณ เมืองปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซีย 

  - ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ประเภทเซปักตะกร้อ ในนามทีมชาติไทย ครั้งที่ ๑๖ 
    ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจนี 

            - ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก คิงส์คัพ ในนามทีมชาติไทย ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

ปัจจุบัน - รับราชการที่ กองร้อยเสนารักษ์ที่ ๑ กองพันเสนารักษ์ที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔  
              กองทัพภาคท่ี ๓ จว.พิษณุโลก 
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ประวัติส่วนตัว ยศ ชื่อ – สกุล  สิบเอก ดอนชัย    ทาธ ิ
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐  อาย ุ ๒๖  ปี 
 บิดา  นายพันธ์   ทาธิ    มารดา  นางบัวลอง   ทาธิ 

การศึกษา หลักสูตรทางทหารและพลเรือน 
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดล าพนู 
 - นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที ่๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๔๙  

ต าแหน่งปัจจบุัน  ช่างซ่อมปืนป้อม ตอนตรวจซ่อมอาวุธและเคร่ืองวัด  

ผลงานด้านกีฬา    
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ ประเทศปากีสถาน พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ ประเทศฟิลิปปนิส์ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - รองชนะเลิศ อันดบั ๒ (เหรียญทองแดง) มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ กีฬามหาวิทยาลัยโลก 
   ประเทศมองโกเลีย พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (เหรียญเงิน) มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทาน ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ 

รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  
 - รางวัลนักกีฬามวยสากลดีเด่น กรมพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๓  
 - รางวัลนักชกยอดเยี่ยม (Best Boxer) รายการมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔  
 - รางวัลเสื้อสามารถ ทบ. ชัน้ ๒ (Best Boxer) ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ปัจจุบัน         รับราชการอยู่ที่  กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารม้าที่ ๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฑ 



๑๗ 
 

 
 
  
 
ประวัติส่วนตัว ยศ ชื่อ – สกุล  สิบโท ปรีชา   วงศ์ษา 
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ๒๓ มกราคม ๒๕๒๙  อายุ  ๒๖  ปี 
 บิดา  นายบุญเรือง  วงศ์ษา   มารดา  นางส ารวย  วงศ์ษา 

การศึกษา หลักสูตรทางทหารและพลเรือน 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวชิา อุสาหกรรมเครื่องกล 

ต าแหน่งปัจจบุัน  เสมียนตอนยุทธการ   

ผลงานด้านกีฬา    
 - รองชนะเลิศ อันดบั ๑ (เหรียญเงิน) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 - แชมป์มวยรอบอีซูซุ (รุ่น ๑๑๙-๑๒๐ ปอนด์) พ.ศ.๒๕๕๑ ณ สนามมวยเวทลีุมพินี กรุงเทพฯ 
 - แชมป์มวยไทยอาชีพ รุ่น ๑๑๖ ปอนด์ พ.ศ.๒๕๕๒ ของสนามมวยเวทีลุมพินี กรุงเทพฯ 
 - แชมป์มวยไทยอาชีพ รุ่น ๑๑๖ ปอนด์ พ.ศ.๒๕๕๒ ของสนามมวยเวทีราชด าเนิน กรุงเทพฯ 
 - รองชนะเลิศ อันดบั ๑ (เหรียญเงิน) กีฬากองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๒ 
 - แชมป์มวยไทยอาชีพ รายการศึกประวัติศาสตร์ “ลุมพินี รวมน้ าใจ สู่ชายแดนใต้” พ.ศ.๒๕๕๒    
               จัดโดย สก.ทบ.  ณ สนามมวยเวทีลุมพิน ี
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 - แชมป์มวยไทยอาชีพ รุ่น ๑๑๖ ปอนด์ พ.ศ.๒๕๕๓ ของสนามมวยเวทีลุมพินี กรุงเทพฯ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) และครองแชมป์เปียนโลกมวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท (๕๔ ก.ก.) 
              ของ สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๕๕ 

รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 
 - รางวัลเกียรติยศ “นักมวยไทยอาชีพยอดเยี่ยม ประจ าปี ๒๕๕๓” โดยได้รับถ้วยพระราชทานของ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (จากผลงานอันยอดเยี่ยมในการแข่งขันมวยไทย 
               อาชีพ ประจ าปี ๒๕๕๒ จ านวน ๙ ครั้ง ผล ชนะเลิศ ๗ ครั้ง, เสมอ ๑ ครั้ง และแพ้คะแนนเพียง ๑ ครั้ง)  
 - รางวัลเสื้อสามารถ ทบ. ชัน้ ๒ (Best Boxer) ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ปัจจุบัน - รับราชการอยู่ที ่กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารม้าที่ ๑๒ จังหวัดแพร่ 
 ฒ 



๑๘ 
 

 
 
  
 
ประวัติส่วนตัว ยศ ชื่อ – สกุล  สิบโท อุทิศ   มงักา 
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒  อายุ  ๒๓  ป ี
 บิดา  นายวิโรจน์  มังกา   มารดา  นางพร  มังกา  

การศึกษา หลักสูตรทางทหารและพลเรือน 
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดล าพนู 
 - นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที ่๑๓(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๒   

ต าแหน่งปัจจบุัน  หัวหน้าชุดยงิ  

ผลงานด้านกีฬา    
 - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (เหรียญเงิน) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (เหรียญเงิน) มวยสากลสมัครเล่น เยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ 
 - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (เหรียญเงิน) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 - รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  
    พ.ศ.๒๕๕๕ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น ชิงแชมป์กองทัพบก คร้ังที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ พ.ศ.๒๕๕๕ 

รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 
 - รางวัลนักมวยคู่ดุเดือดแห่งปี สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ประจ าปี ๒๕๕๒  
 - รางวัลนักกีฬาดีเด่น (Best Boxer) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ปัจจุบัน - รับราชการอยู่ที ่กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 
 

ณ 



๑๙ 
 

 
 

ฟุตบอล 

ฟุตบอลอาวุโส 
วอลเลย์บอล 

บาสเกตบอล 

เซปักตะกร้อ 

ตะกร้อลอดห่วง 

มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น 

รักบี้ฟุตบอล 

กรีฑา เทนนิส 

ยิงปืน 

เปตอง 

ปัญจกีฬาทหาร 

ฟันดาบ เทเบิลเทนนิส 

แบดมินตัน 

ว่ายน้ า 

จักรยาน 

กอล์ฟ ด 



๒๐ 
   

 

 

 
 

• เป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในพงศาวดารเมื่อครั้งท่ี 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพ านักอยู่ในกรุงหงสาวดี ประเทศพม่า 
พระองค์ทรงน าไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลกเพื่อน าไปชนกับ
ไก่ของพระมหาอุปราชาเป็นไก่ชนท่ีมีลักษณะพิเศษมีความเฉลียวฉลาด 
ในการต่อสูจ้ึงชนชนะจนได้รับสมญาว่า “เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง” 

ไก่เหลืองหางขาว 

• เป็นสีของพระมหากษัตริย์ ใส่ไว้เหนือหัว สีน้ าเงิน 

• เป็นสีของชาติ เป็นสีแห่งความสามัคคี สีแดง 

• เป็นสีแห่งความบริสุทธิ ์สีขาว 

• สีม่วง เป็นสีประจ าจังหวัดพิษณุโลก ชุดเกราะนักรบโบราณเป็น    
ชุดเกราะนักรบไทยสมัยพระองค์ด า 

เกราะนักรบโบราณ 

สีม่วง 

• ผู้เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร ขุนศึก 

• การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งท่ี ๖๓ เลข ๖๓ 

• มีความคม หากมีความช านาญจะสามารถใช้ได้อย่าง ฉับไว รวดเร็ว 
เป็นอาวุธของนักรบไทยสมัยโบราณ ดาบ 

• เป็นสีของเครื่องแบบทหารเหล่า ทบ. ชุดสีเขียว 

ต 



๒๑ 
 

สารบัญ 
       เรื่อง หน้า 

พระมหากษัตริย์นักกีฬา ก 
สารของ ผบ.ทบ. ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ ช 
สารของ มทภ.๓ ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ ซ 
สารของ จก.สก.ทบ. ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ ฌ 
นักกีฬาอาวุโส ฎ 
นักกีฬาวิ่งคบเพลิง ฏ 
สัญลักษณ์กีฬา ๒๐ ประเภท ด 
ประวัติความเป็นมาของไก่เหลืองหางขาว ต 
ตารางก าหนดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ๑ 
ก าหนดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ๒ 
ก าหนดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ๔ 
ผังเส้นทางการเดินพาเหรดนักกีฬา ๖ 
การจัดขบวนพาเหรดนักกีฬา ๗ 
แผนผังแสดงสนามกีฬา ๘ 
การจัดที่พักและเจ้าหน้าที่ประสานงาน ๑๒ 
การจัดที่พักนักกีฬา ๑๓ 
รายละเอียดการติดต่อประสานงานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ๑๕ 
ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๒/๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
จัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ ๑๗ 
ประวัติการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ๒๘ 
ท าเนียบนักกีฬาอาวุโสในกีฬากองทัพบก ๓๑ 
ก าหนดสีเสื้อกลุ่มการแข่งขัน ๓๒ 
สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๒ ๓๓ 
สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งท่ี ๖๓ ๓๔ 
สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๒ ๓๕ 
สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ๓๖ 
สรุปรวมเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๒ ๓๗ 
สรุปรวมเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ๓๗ 
รายละเอียดการแข่งขันกีฬา ๒๐ ชนิดกีฬา ๓๘ 
การติดต่อประสานงานกีฬา ๒๐ ชนิดกีฬา ๔๑ 

 
 



๒๒ 
 

 
       เรื่อง หน้า 

การแข่งกีฬาฟุตบอล ๔๔ 
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ๔๖ 
การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ๔๘ 
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ๕๐ 
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ๕๒ 
การแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง ๕๔ 
การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ๕๖ 
การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ๕๘ 
การแข่งขันกีฬากอล์ฟ ๖๐ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส ๖๒ 
การแข่งขันกีฬายิงปืน ๖๔ 
การแข่งขันกีฬาเปตอง ๖๖ 
การแข่งขันกีฬาเทนนิส ๖๘ 
การแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาทหาร ๗๐ 
การแข่งขันกีฬากรีฑา ๗๒ 
การแข่งขันกีฬาฟันดาบ ๗๔ 
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ๗๖ 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ า ๗๘ 
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ๘๐ 
การแข่งขันกีฬาจักรยาน ๘๒ 
ประวัติกองทัพภาคท่ี ๓ ๘๔ 
สถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร ๙๒ 
ประวัติจังหวัดพิษณุโลก ๙๗ 
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ๑๐๑ 
ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของกองทัพบก ชั้น ๒ ๑๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ตารางก าหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ จังหวัดพิษณุโลก 

 

 หมายเหตุ  ปช. - ประชุมก่อนการแข่งขัน 
    X  - วันท่ีท าการแข่งขัน 
 

ล าดับ ชนิดกีฬา 
ห้วงวัน 
แข่งขัน 

วันแข่งขัน     
สถานทีใ่ช้แข่งขัน 

  

๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ เวลา 

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ.   

๑ พิธีเปิด ๑ วัน         x         ๑๗๐๐ สนามกีฬากลาง จว.พ.ล. 

๒ พิธีปิด ๑ วัน                   x ๑๗๐๐ สนามกีฬากลาง จว.พ.ล. 

๓ ฟุตบอล ๙ วัน ปช x x x x x x พัก x x ๑๔๐๐ สนามกีฬากลาง จว.พ.ล. 

                           สนาม ร.๔ พัน.๓ 

๔ ฟุตบอลอาวุโส ๙ วัน ปช 
x 

x x x x x x พัก x  ๑๗๐๐ สนาม ป.พัน.๑๐๔ 

๕ วอลเลย์บอล ๕ วัน       ปช x x x x x   ๐๘๓๐ โรงพลศึกษา ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกฬีากลาง 

๖ บาสเกตบอล ๕ วัน       ปช x x x x x   ๑๓๐๐ โรงพลศึกษา ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกฬีากลาง 

๗ เซปักตะกร้อ ๕ วัน       ปช x x x x x   ๑๓๐๐ โรงพลศึกษา ๒,๕๐๐ ที่นั่ง สนามกฬีากลาง 

๘ ตะกร้อลอดห่วง ๕ วัน       ปช x x x x x   ๐๘๓๐ โรงพลศึกษา ๒,๕๐๐ ที่นั่ง สนามกฬีากลาง 

๙ มวยสากลสมัครเล่น ๖ วัน     ปช x x x x พัก x   ๑๒๐๐ สนามมวย กกท.จว.พ.ล. 

๑๐ มวยไทยสมัครเล่น ๖ วัน     ปช x x x x พัก x   ๑๕๓๐ สนามมวย กกท.จว.พ.ล. 

๑๑ รักบี้ฟุตบอล ๙ วัน ปช x x x x x x x พัก x ๑๔๓๐ สนาม ส.พัน.๒๓ 

                          ๑๖๐๐   

๑๒ กรีฑา ๑ วัน          ปช x  
 

    ๐๘๐๐ สนามกีฬากลาง จว.พ.ล. 

๑๓ เทนนิส ๕ วัน       ปช x x x x x   ๐๘๐๐ สนามค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

๑๔ ยิงปืน ๒ วัน         ปช x x       ๐๘๐๐ สนามค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

๑๕ เปตอง ๕ วัน       ปช x x x x x   ๐๘๐๐ สนาม ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ 

๑๖ ปัญจกีฬาทหาร ๓ วัน       ปช x x x       ๐๙๐๐ 
๑๓๐๐ 

สนามตน้โพธิ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ, 
สระว่ายน้ า รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนอื, 
สนามยิงปืน ร.๔ พัน.๓                           

๑๗ ฟันดาบ ๓ วัน           ปช x x x   ๐๙๐๐ สโมสรบันเทงิทัพฯ 

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

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

๒๐ ว่ายน้ า ๒ วัน             ปช x x   ๑๔๐๐ รร.เตรียมอุดมศกึษา ภาคเหนือ  

๒๑ จักรยาน ๒ วัน 
            

ปช x x  ๐๘๐๐ ประเภทภูเขา สนามค่ายสมเด็จพระบรมไตร- 
โลกนาถ, ประเภทถนน เส้นทาง พ.ล. – อ.ต. 

๒๒ กอล์ฟ ๔ วัน         ปช x x x x   ๐๗๐๐ สนามกอล์ฟดงภูเกดิ 

๒๓ กอล์ฟสังสรรค์ ๑ วัน                   x ๐๗๓๐ สนามกอล์ฟดงภูเกดิ 

๑ 



๒๔ 
 

ก าหนดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก 

วันศุกร์ที่ ๘  มีนาคม ๒๕๕๖  

เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

๑๔๓๐ - การแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม  
๑๖๓๐ - เสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอล  

 - การแสดงก่อนพิธีเปิดฯ  
๑๖๔๕ - เสร็จสิ้นการแสดง  
๑๖๕๐ - หมู่ธงกีฬา, มาสคอต/ขบวนนกักีฬา, ขบวนถ้วยรางวลั พร้อม  ณ จุดรวมพล  

  - วงดุริยางค์ พร้อมหน้าอัฒจนัทร์มีหลังคา  
   - นายทหารชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ รอรับประธานฯ ณ ทางเข้า  
    สนามกีฬาด้านอัฒจนัทร์มีหลงัคา  
  - ประธานฯ เดินทางมาถึงและเข้าห้องรับรอง  

๑๗๐๐ - ประธานฯ เข้าประจ าที่ ณ แทน่ประธาน  
  - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
 - การแสดงต้อนรับนักกีฬา ชุดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

๑๗๒๐ - พลแตรแฟนแฟร์เป่าสัญญาณ ๑ จบ  
  - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงน าขบวนนักกีฬาและเจ้าหนา้ที่เข้าสูส่นาม  

  

 ขบวนเทิดพระเกียรติฯ/ขบวนนกักีฬาทีมชาติไทย/ปา้ยการแข่งขันฯ/หมู่ธงชาติ/   
หมู่ธงตราสัญลักษณ ์ภปร. และ สก./ปา้ยค าขวญักีฬา ทบ., ค าขวญั ทบ., ค าขวญั ทภ.๓/
ริ้วธง/ป้าย ทบ./กลุ่มนักกีฬาและเจ้าหน้าที/่ปิดท้ายด้วยกองทัพภาคที่ ๓ (เจ้าภาพ) 
 ขบวนเกียรติยศเชิญธงการแข่งขันฯ เข้าสู่สนามอย่างเป็นทางการ /หมู่ธงชาติ/     
ธงกีฬา ทบ./ธงกีฬากองทัพภาคที่ ๓/ขบวนเสลี่ยงเชิญถ้วยรางวลั   

  - พลแตรแฟนแฟร์เป่าสัญญาณ ๑ จบ  
  - พิธีเชิญธงชาต ิ  
    * ผู้ควบคุมแถว บอกแถวซ้ายหัน บอกแถวแสดงการเคารพธงชาติ  
    * วงดุริยางคบ์รรเลงเพลงชาติ  
   * ผู้ควบคุมแถว บอกแถวขวาหัน  

๑๗๔๐ - พลแตรแฟนแฟร์เป่าสัญญาณ ๑ จบ  
 - มัลติมีเดีย ชุดกองทัพภาคที่ ๓ (๒ นาท)ี  
 - ประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ (มทภ.๓) น าคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
    เข้าประจ าที่ ณ แท่นกลา่วรายงาน  
   
   

 
 

๒ 



๒๕ 
 

เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

  - ประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ (มทภ.๓) กล่าวรายงานเชญิประธานฯ   
    ให้โอวาทและ กล่าวเปิดการแข่งขันฯ  
 - ประธานในพิธีฯ กลา่วให้โอวาท, กล่าวเปิดการแข่งขัน และกระท าพิธีเปดิ 

  - ผู้ควบคุมแถวบอกแสดงความเคารพ 
  - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
   - เพลงจบ ประธานในพิธีฯ ตีฆ้อง ๓ คร้ัง 
   - ลั่นกลองสะบัดชัย 
   - ผู้ควบคุมแถวบอกแถวพัก 
  - ประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ (มทภ.๓) น าคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
    ออกจากสนาม   

๑๗๕๐ - พิธีเชิญธงกีฬา ทบ. และธงกีฬา ทภ.๓   
    * ผู้ควบคุมแถวบอกแถวซ้ายหนั   
    * วงดุริยางคบ์รรเลงเพลงกราวกีฬา   
    * ผู้ควบคุมแถวบอกแถวขวาหัน   
  - พลแตรแฟนแฟร์เป่าสัญญาณ ๑ จบ   
  - พิธีกรอ่านประวัตนิักกีฬาอาวโุส   
  - นักกีฬาอาวุโสเข้าประจ าแท่น   
  - ผู้ถือธงกีฬา ทบ. และธงกีฬาของกลุ่ม น าธงไปพร้อมกัน ณ แท่นกล่าว   
  - นักกีฬาอาวุโสน านักกีฬากล่าวปฏิญาณตน   
  - ผู้ถือธงกีฬา ทบ. และธงกีฬาของกลุ่ม กลับประจ าที่หนา้แถว/กลุ่ม   
  - นักกีฬาอาวุโสออกจากสนาม   
  - ปรับขบวนนักกีฬาในสนามเตรียมพิธีจุดคบเพลิง   
 - พลแตรแฟนแฟร์เป่าสัญญาณ ๑ จบ   
  - พิธีจุดไฟการแข่งขัน ณ กระถางคบเพลิง   
  - เสร็จสิ้นพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง   
  - พลแตรแฟนแฟร์เป่าสัญญาณ ๑ จบ   
  - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงน าขบวนนักกีฬาออกจากสนาม   

๑๘๐๐ - เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันอยา่งเป็นทางการ   
  - VIP เดินทางไปบริเวณสถานทีจ่ัดเลี้ยงรับรอง ณ อาคารวงศ์วานิช   
  - ประธานในพิธีฯ เข้าพักคอย ณ ห้องรับรอง   

๑๘๑๕ - ประธานในพิธีฯ เดินทางไปบรเิวณสถานที่จัดเลีย้งรับรอง ณ อาคารวงศ์วานิช   
 - งานเลี้ยงรับรอง   

๑๙๐๐ - ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะเดนิทางกลับ   
      

 
 

๓ 



๒๖ 
 

ก าหนดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก 

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  

เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

๑๕๐๐ - การแข่งขันฟตุบอลคู่ชิงชนะเลิศ ครึ่งเวลาแรก   

 
- การแสดงเชียร์บนอัฒจันทร์ไม่มหีลังคา และแปรอักษร   

๑๕๔๕ - พักครึ่งเวลา   

 
- พลแตรแฟนแฟร์เป่าสัญญาณ ๑ จบ   

 
- วงดุริยางค์เข้าประจ าที่ในสนาม รอรับประธานในพิธีฯ   

 
- นายทหารช้ันผู้ใหญ ่และคณะกรรมการจดัการแข่งขันฯ รอรับประธานในพิธีฯ ณ ทางเข้า   

    สนามกีฬาด้านอัฒจันทรม์ีหลังคา   
  - ประธานในพิธฯี เข้าประจ าที ่   
  - ผู้ควบคุมแถวบอกแสดงการเคารพ   

 
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ และเดินออกจากสนาม   

๑๖๐๐ - ประธานชมการแสดงระหว่างพักครึ่งการแข่งขันฟุตบอล   
๑๖๓๐ - การแขง่ขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ ครึ่งเวลาหลัง   

  - นักกีฬาฟุตบอลเข้าสูส่นาม และท าความเคารพประธาน   
๑๖๔๕ - เสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ   

 
- ประธานในพิธฯี มอบเหรยีญรางวัลรองชนะเลิศ, ชนะเลิศ, เสื้อสามารถ แก่นักฟุตบอล   

    และของที่ระลึก ให้กรรมการผู้ตดัสิน   
  - ประธานเข้าพัก ณ ห้องรับรอง   
  - วงดุริยางคแ์ละขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม   
  - วงขลุ่ยกลองและหมู่ธงชาต,ิ ธงกีฬา ทบ. และธงกีฬา ทภ.๓ เข้าประจ าที่หน้าเสาธง   
  - เจ้าหน้าท่ีน าแท่นกล่าวรายงานเข้าประจ าที ่   

๑๗๐๐ - เชิญประธานเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯอย่างเป็นทางการ   
  - ชมการแสดง   
  - การแสดงจบ   
 - พลแตรแฟนแฟร์เป่าสัญญาณ ๑ จบ  
 - ประธานกรรมการจดัการแข่งขันฯ น าคณะกรรมการจดัการแข่งขันฯ เข้าประจ าที ่  
   ณ แท่นกล่าวรายงาน  
 - ประธานกรรมการจดัการแข่งขันฯ กล่าวรายงานผลการแข่งขันฯ และเรียนเชิญ  

 
  ประธานในพิธฯี มอบรางวัลประกวดกองเชียร์, ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ, ชนะเลิศ และ 
  กล่าวปิดการแข่งขันฯ   

 

- ประธานในพิธฯี มอบรางวัลเชียร์และถ้วยรางวัล และกล่าวใหโ้อวาท พร้อมกล่าวปิด 
   การแข่งขันฯ 
        

   

 
๔ 



๒๗ 
 

เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

 
- ผู้ควบคุมแถว บอกแถวแสดงการเคารพ 

 
 

- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
 

 
- ผู้ควบคุมแถว บอกแถวพัก 

 
 

- พลแตรแฟนแฟร์เป่าสัญญาณ ๑ จบ 
 

 
- พิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา 

 
 

 ผู้ควบคุมแถว บอกแถวซ้ายหัน 
 

 
 วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาต ิ

   - พิธีเชิญธงกีฬา ทบ. และธงกีฬา ทภ.๓ ลงจากยอดเสา   
   วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา   
   ผู้ความคมุแถว บอกแถวขวาหัน   
  - ประธานกรรมการอ านวยการฯ (มทภ.๓) พร้อม ผอ.กกพ.ทภ.๓ เขา้ประจ าจดุบนลู่วิ่ง   
    ด้านหน้าประธานฯ   
  - จก.กช. พร้อม ผอ.กกพ.กช. เข้าประจ าจดุบนลู่วิ่งด้านหน้าประธานฯ   
  - วงขลุ่ยกลองน าหมู่ธงเดินมาบริเวณจุดที่ประธานกรรมการอ านวยการฯ (มทภ.๓) ยืน    
    และส่งพานธงให้ ผอ.กกพ.ทภ.๓   
  - ประธานกรรมการอ านวยการฯ (มทภ.๓) พร้อม ผอ.กกพ.ทภ.๓ ขึ้นไปยังปะร าพิธีฯ    
    หน้าประธานฯ ส่งมอบธงกีฬาฯ ให้ประธานฯ   
  - จก.กช. พร้อม ผอ.กกพ.กช. เดินขึ้นไปยังปะร าพิธีฯประธานฯ รับมอบธงกีฬาฯ จากประธานฯ   
  - ประธานกรรมการอ านวยการฯ (มทภ.๓) และ จก.กช. พร้อมคณะกรรมการ เดินออกนอก   
    สนามด้านประตูทางเข้าใต้อัฒจนัทร์มีหลังคา   
  - วงขลุ่ยกลองน าหมู่ธงเดินออกนอกสนาม   
  - พลแตรแฟนแฟร์เป่าสัญญาณ ๑ จบ   
  - ผู้ควบคุมแถว บอกแถวกลับหลังหัน   
  - เจ้าหน้าท่ีหรีไ่ฟกระถางคบเพลิง และปิดไฟฟ้าในสนามพร้อมปล่อยโคมไฟสู่ท้องฟ้า   
  - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสามัคคีชมุนุม  (นักกีฬา, กองเชียร์, ผู้ชม รว่มร้องเพลง)   
  - ผู้ควบคุมแถว บอกแถวกลับหลังหัน   
  - VIP เดินทางไปบริเวณสถานท่ีจดัเลี้ยงรับรอง ณ สโมสรบันเทิงทัพ   
  - ประธานในพิธฯี เข้าพักคอย ณ ห้องรับรอง   

๑๘๐๐ - ประธานในพิธฯี เดินทางไปสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช   
  - งานเลี้ยงรับรอง   

  
- ประธานในพิธฯี มอบรางวัลโล่ทีร่ะลึกให้กับส่วนราชการทีส่นับสนนุการแข่งขันฯ และ 
   มอบรางวัลกอล์ฟสังสรรค์ให้กับนักกีฬากอล์ฟ    

๑๙๓๐ - ประธานในพิธฯี และคณะ เดินทางกลับ   
    
      

 
 
 

๕ 



๒๘ 
 

ผังเส้นทางการเดินพาเหรดนักกีฬาพิธีเปิด 
การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๖ 



๒๙ 
 

การจัดขบวนพาเหรดนักกีฬา 
การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ๗ 



๓๐ 
 

แผนผังแสดงสนามกีฬา ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก 
สถานที่การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ๘ 



๓๑ 
 

แผนผังแสดงสนามกีฬาและที่พักนักกีฬา 
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๙ 



๓๒ 
 

แผนผังแสดงสนามกีฬาและที่พักนักกีฬา 
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ๑๐ 



๓๓ 
 

แผนผังแสดงสนามกีฬา 
ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 ๑๑ 



๓๔ 
 

การจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานที่พักในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. 
ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖   

กลุ่มนักกีฬา สถานที่พัก/หน่วย ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

กลุ่ม ๑ 
(ทภ.๑) 

ป.๔  ร.ท.สานิตย์   ไท้ยง้วน  ๐๘๙-๘๕๖๖๙๘๘ 

ม.พัน.๙ 
ร.ต.ศุภสิทธิ์   
ร.อ.อัศวพงษ์   

สิงหะ 
สิงห์รักษ์ 

๐๘๑-๐๔๖๓๐๓๖ 
๐๘๖-๒๐๔๕๕๔๔ 

กลุ่ม ๒ 
(ทภ.๒) 

 พัน.สพ.กระสุน ๒๓ฯ ร.ท.พิภพ   อินนะปสุะ ๐๘๑-๓๙๔๖๙๐๘ 

พัน.ซบร.๒๓ฯ พ.ต.สมคิด   สินอิ่ม ๐๘๗-๘๔๙๓๗๓๕ 

กลุ่ม ๓ 
(ทภ.๓) 

จทบ.พ.ล. ร.อ.มงคล   ทิมศรี ๐๘๑-๐๔๓๑๕๓๗ 

กอง พธ.พล.ร.๔ จ.ส.อ.ไชยบาล วงศ์จมุล ๐๘๖-๒๑๕๗๐๓๗ 

กลุ่ม ๔ 
(ทภ.๔) 

ส.พัน.๔  ส.ต.กณวรรธน์ ทับทิม ๐๘๒-๓๙๗๗๒๑๑ 

พัน.สร.๔ ร.อ.สมพงษ์   อินทะรังษ ี ๐๘๑-๔๗๔๑๐๔๓ 

กลุ่ม ๕ 
(นสศ.) 

พัน.สบร.๒๓ฯ พ.ต.อนุสรณ์   หิรัญศรี ๐๘๙-๙๕๘๗๘๑๕ 

ส.พัน.๒๓ ร.อ.สนิทพงษ ์  สร้อยประสาท ๐๘๑-๙๗๒๘๑๖๖ 

กลุ่ม ๖ 
(นปอ. และ 

 กลุ่มพหลโยธิน)  

ศปภอ.ทบ.๓  พ.ต.กลยุทธ์    สุขทอง ๐๘๑-๖๘๐๔๖๑๔ 

ป.พัน.๑๐๔ ร.ท.ปฐมพล   จันทร์เมือง ๐๘๐-๕๑๔๒๒๘๔ 

กลุ่ม ๗ 
(กลุ่มยุทธบริการ) 

ร.๔ พัน.๓ พ.ต.กฤษดา   สุขุสุวรรณ ๐๘๙-๔๕๒๒๕๗๘ 

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

พัน.ขส.๒๓ฯ ร.อ.มงคล   ปัญญาเหมือง ๐๘๑-๙๕๓๐๖๗๙ 

พัน.สร.๒๓ฯ ร.อ.ธิติพันธ์   พรวรชิตพงษ ์ ๐๘๑-๘๑๓๒๑๓๑ 

นักกีฬาหญิง บก.กอ.รมน.ภาค ๓ พ.ต.ทรงศักดิ์   ศิลปศร ๐๘๒-๙๕๙๑๕๔๒ 

นักกีฬาอาวุโส และ
เจ้าหน้าที่ ทบ. 

เรือนรับรอง บชร.๓. พ.ท.วุฒิศักดิ์   สุนทรสุข ๐๘๑-๘๔๖๕๘๒๕ 

เรือนรับรอง จทบ.พ.ล พ.ท.วุฒิศักดิ์   สุนทรสุข ๐๘๑-๘๔๖๕๘๒๕ 

 

 ๑๒ 



๓๕ 
 

การจัดที่พักนักกีฬา การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓  ประจ าปี ๒๕๕๖  

กลุ่มนักกีฬา สถานที่พัก/หน่วยกองร้อย 
จ านวน
นักกีฬา 
(คน) 

รวม 
(คน) 

โทรศัพท์ 
ทบ. 

หมายเหตุ 

      

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.กระสุน 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) 

จทบ.พ.ล. 
 - 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.พัน.๔ 
 - ร้อย วศข. ส.พัน.๔ 
 - ร้อย สวถ. ส.พัน.๔ 
พัน.สร.๔ 
 - ร้อย.สร.๑ 

  
๖๐ 
๖๐ 
  

๑๐๐ 

๒๒๐ 

  
๗๓๔๔๗ 
๗๓๔๔๑ 

  
๗๓๒๓๗ 

  
  
  
  
  

      

 

 ๑๓ 



๓๖ 
 

กลุ่มนักกีฬา สถานที่พัก/หน่วย 
จ านวน
นักกีฬา 
(คน) 

รวม 
(คน) 

โทรศัพท์ 
 ทบ. 

หมายเหตุ 

      

กลุ่ม ๕ 
(นสศ.) 

ส.พัน.๒๓ 
 - ร้อย.บก.ส.พัน.๒๓ 
 - ร้อย.วศข.ส.พัน.๒๓ 
พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ 
 - ร้อย.ส่งก าลัง 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 
(กลุ่มยุทธบริการ) 

ร.๔ พัน.๓ 
 - ร้อย.อวบ.ที่ ๑ 
 - ร้อย.อวบ.ที่ ๒ 
 - ร้อย.อวบ.ที่ 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 

  
  
  
  
  

      
      

นักกีฬาหญิง ร้อย.บก.ทภ.๓ 
- บก.กอ.รมน.ภาค ๓ 

๑๐๐ ๑๐๐ 
๗๓๔๖๕ 
๗๓๔๖๘ 

 
      
      

นักกีฬาอาวุโส และ
เจ้าหน้าที่ ทบ. 

เรือนรับรอง จทบ.พ.ล. 
เรือนรับรอง บชร.๓ 

๓๐ 
๒๐ 

๕๐ ๗๓๑๑๗ 
๗๓๘๕๓ 

 
 

 

 
๑๔ 



๓๗ 
 

รายละเอียดการติดต่อประสานงานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 
ล าดับ คณะกรรมการ ประธาน เลขานุการ 

    

๑ 
 
 
 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

 
 

พล.ท.ชาญชัยณรงค์  ธนารุณ 
 มทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๐๑ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๕๐๒๕ 

พ.อ.อดุลย์  ชมเย็น 
 ผอ.กกพ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๓๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๘๔๒ 

    
    

๒ 
 
 
 

ฝ่ายจัดการแข่งขัน 
 
 
 

พล.ต.สาธิต  พิธรัตน ์
 รอง มทภ.๓ (๑) 
โทร.ทบ. ๗๓๓๐๐ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๑๑๓๔ 

พ.อ.อดุลย์  ชมเย็น 
 ผอ.กกพ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๓๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๘๔๒ 

    
    

๓ ฝ่ายสิทธิประโยชน์
และงบประมาณ 

 
 

พ.อ.กิตติศักดิ์  แม้นเหมือน 
 รอง เสธ.ทภ.๓ (๓) 
โทร.ทบ. ๗๓๓๑๒ 

โทร.สส.ทหาร ๓๒-๒๑๓๕๒ 

พ.อ.ธัฐธร  ศรศาสตร์ปรีชา 
 ผอ.กปช.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๔๑ 
โทร.สส.ทหาร ๓๒-๒๒๓๒๖ 

    
    

๔ ฝ่ายสนับสนุน 
 
 
 

พล.ต.ทรงพล   ทองจีน 
 เสธ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๐๖ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๒๖๐ 

พ.อ.เกรียงชัย  อนันตศานต์ 
 ผอ.กกบ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๗๔๘ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๒๘๕๘ 

    
    

๕ ฝ่ายพิธีการและ 
ปฏิคม 

 
 

พ.อ.ผดุง  ยิ่งไพบูลย์สุข 
 รอง เสธ.ทภ.๓ (๒) 
โทร.ทบ. ๗๓๓๑๖ 

โทร.สส.ทหาร ๓๒-๒๑๓๕๒ 

พ.อ.อดุลย์  ชมเย็น 
 ผอ.กกพ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๓๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๘๔๒ 

    
    

๖ ฝ่ายจัดการแสดง 
 
 

พ.อ.ผดุง  ยิ่งไพบูลย์สุข 
 รอง เสธ.ทภ.๓ (๒) 
โทร.ทบ. ๗๓๓๑๖ 

โทร.สส.ทหาร ๓๒-๒๑๓๕๒ 

พ.อ.อดุลย์  ชมเย็น 
 ผอ.กกพ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๓๓ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๘๔๒ 

  
  

 
๑๕ 



๓๘ 
 

ล าดับ คณะกรรมการ ประธาน เลขานุการ 
    

๗ ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยและ
การจราจร 

 

พล.ต.ทรงพล   ทองจีน 
 เสธ.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๐๖ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๑๒๖๐ 

พ.อ.ทวีศักดิ์   วงศ์ทวีทรัพย์ 
 ผอ.กขว.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๓๒๔ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๒๘๕๖ 

    
    

๘ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  
  
  

พล.ต.สาธิต  พิธรัตน ์
 รอง มทภ.๓ (๑) 
โทร.ทบ. ๗๓๓๐๐ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๑๑๓๔ 

พ.อ.เทอดศักดิ์  งามสนอง 
ผอ.กกร.ทภ.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๘๕๗ 
โทร.ฯ ๐๕๕-๒๔๒๘๕๙ 

    
    

๙ ฝ่ายรับและพิจารณา
การประท้วง 

 
 

พล.ต.พันธ์ศักดิ์  จันทร์ด้ง    
 รอง มทน.๓  

โทร.ทบ. ๗๓๘๘๒ 
โทร. ๐๕๕-๒๔๔๘๗๔ 

พ.อ.คณเดช  พงศบางโพธิ์ 
 ผอ.กกพ.ทน.๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๘๖๗ 
โทร. ๐๕๕-๒๕๙๐๗๐ 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖ 



๓๙ 
 

ค าสั่งกองทัพบก 
(เฉพาะ)  

ที่  ๒๒/๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งท่ี ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

 เพ่ือให้การเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ด าเนินการดังต่อไปนี้.- 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ     ผนวก ก 
 ๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    ผนวก ข 
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และงบประมาณ  ผนวก ค 
 ๔. คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน    ผนวก ง 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม   ผนวก จ 
 ๖. คณะกรรมการฝ่ายการแสดง    ผนวก ฉ 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ผนวก ช 
 ๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    ผนวก ซ 
 ๙. คณะกรรมการฝ่ายรับและพิจารณาการประท้วง  ผนวก ด 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

               สั่ง ณ วันที่  ๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

                                                  (ลงชื่อ) พล.อ. ประยุทธ์   จันทร์โอชา 

                                                                              ( ประยุทธ์   จันทร์โอชา ) 

            ผบ.ทบ. 

สก.ทบ.            
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๗ 



๔๐ 
 

ผนวก ก คณะกรรมการอ านวยการ 
ประกอบค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๒๒/๕๖ ลง  ๗ ม.ค.๕๖ 

 

  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
  ๑. ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธานที่ปรึกษา 
  ๒. รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นรองประธานที่ปรึกษา 
  ๓. ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. เป็นรองประธานที่ปรึกษา 
  ๔. จก.สก.ทบ.  เป็นรองประธานที่ปรึกษา 
  ๕. ผบ.หนว่ยที่รับผิดชอบกีฬา ของ ทบ. เป็นที่ปรึกษา 

  คณะกรรมการอ านวยการ  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.จทบ.พ.ล.  เป็นกรรมการ 
  ๑๓. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านยุทธการ/การข่าว)  เป็นกรรมการ 
  ๑๔. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านส่งก าลังบ ารุง/งบประมาณ) เป็นกรรมการ 
  ๑๕. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านก าลังพล/กิจการพลเรือน)  เป็นกรรมการ 
  ๑๖. ผอ.กกพ.ทภ.๓  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  โดยให้มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการ ก ากับดูแลการเตรียมการ และก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 
 
 
 
 

๑๘ 



๔๑ 
 

ผนวก ข คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 
ประกอบค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๒๒/๕๖ ลง  ๗ ม.ค.๕๖ 

 

  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
  ๑. รอง มทภ.๓ (๑)               เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. รอง จก.สก.ทบ. เป็นรองประธานกรรมการ              
  ๓. ผบ.พล.ร.๔ เป็นรองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ 
    จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล(ท่ัวไป), ฟุตบอล(อาวุโส), 
    กรีฑา, วอลเลย์บอล, ปัญจกีฬาทหาร, รักบี้ฟุตบอล 
  ๔. ผบ.พล.พัฒนา ๓  เป็นรองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ 
     จัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน, มวยสากลสมัครเล่น, 
     มวยไทยสมัครเล่น, เปตอง 
  ๕. ผบ.บชร.๓ เป็นรองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ 
     จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ, ว่ายน้ า, ยิงปืน, เทนนิส, 
     เทเบิลเทนนิส, เซปักตะกร้อ, ตะกร้อลอดห่วง 
  ๖. ผบ.จทบ.พ.ล. เป็นรองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ 
     จัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ, 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. นายทหารผู้รับผิดชอบกีฬา สก.ทบ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          โดยให้มีหน้าที่ เตรียมการสนับสนุนและด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ 
ประจ าปี ๒๕๕๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



๔๒ 
 

ผนวก ค คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และงบประมาณ 
ประกอบค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๒๒/๕๖ ลง  ๗ ม.ค.๕๖ 

 

  คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และงบประมาณ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
  ๑. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านส่งก าลังบ ารุง/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. นธน.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
  ๘. ผบ.ร้อย.บก.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
  ๙. ฝสธ.กปช.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 

  โดยใหมี้หน้าที ่ดังนี้.-  
  ๑. ด าเนินการด้านสิทธิประโยชน์ โดยประสานกับผู้สนับสนุนต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งงบสิทธิ
ประโยชน์ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ติดตามงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา 
ที่พักนักกีฬา และงบประมาณจัดการแข่งขัน รวมทั้งด าเนินการรับ-จ่าย เงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
และนักกีฬา ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้อง 
  ๓. ก ากับดูแล การด าเนินกรรมวิธีจัดหา และจัดท าหลักฐานการใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน   
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ.๒๕๓๕ ว่าด้วยการพัสดุ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งระเบียบค าสั่ง ทบ. ที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



๔๓ 
 

ผนวก ง คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน 
ประกอบค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๒๒/๕๖ ลง  ๗ ม.ค.๕๖ 

 

  คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
  ๑. เสธ.ทภ.๓  เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านส่งก าลังบ ารุง/งบประมาณ) เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๓. รอง ผบ.พล.ร.๔  เป็นกรรมการ 
  ๔. รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓   เป็นกรรมการ 
  ๕. รอง ผบ.บชร.๓   เป็นกรรมการ 
  ๖. รอง ผบ.จทบ.พ.ล.   เป็นกรรมการ 
  ๗. ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  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 จทบ.พ.ล.  เป็นกรรมการ 
 

/หน.ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ 
 
 

๒๑ 



๔๔ 
 

 
  ๒๘. หก.กกบ.บชร.๓   เป็นกรรมการ 
  ๒๙. หน.ฝทพ.ศปก.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
  ๓๐. หน.บก.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
  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 

  โดยให้มีหน้าที่ เตรียมการด าเนินการเกี่ยวกับจัดที่พัก การบริการต่างๆ ส าหรับผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงที่มาร่วมการแข่งขัน และตรวจเยี่ยมการแข่งขัน ในระหว่างการแข่งขัน รวมทั้งการจัดเลี้ยงรับรอง
ผู้บังคับบัญชา, นักกีฬา และเจ้าหน้าที ่อื่นๆ ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัด
ยานพาหนะส าหรับผู้บังคับบัญชา และรับ - ส่งนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ ระหว่างที่พักนักกีฬาไปสนามแข่งขัน 
สนับสนุนยานพาหนะให้กับฝ่ายต่างๆ ตามที่ร้องขอ รวมทั้งเสนอประมาณการการเบิกจ่าย สป.๓ ตาม
ความเหมาะสม และอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒๒ 



๔๕ 
 

ผนวก จ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม 
ประกอบค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๒๒/๕๖ ลง  ๗ ม.ค.๕๖ 

 

  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม   ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
  ๑. รอง มทภ.๓ (ด้านก าลังพล)  เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านก าลังพล/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.จทบ.พ.ล.   เป็นกรรมการ 
  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. ผบ.ดย.ทบ.  เป็นกรรมการ 
  ๑๓. พ.อ.ชัยเดช  สุรวดี  เป็นกรรมการ 
  ๑๔. ผอ.กกพ.ทภ.๓   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๕. รอง ผอ.กกพ.ทภ.๓ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๖. ฝสธ.กกพ.ทภ.๓ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  โดยใหมี้หน้าที่ ดังนี้.- 
            ๑. ด าเนินการเชิญและต้อนรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทบ., ข้าราชการ    
ชั้นผู้ใหญ่ของส่วนราชการในพ้ืนที่ จว.พิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ มาร่วมใน พิธี เปิด-ปิดการแข่งขัน 
รวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกับพิธีการทั้งปวงใน พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฯ   
            ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร จัดท าสูจิบัตร, เหรียญรางวัล
พร้อมเกียรติบัตร, โล่ประกาศเกียรติคุณ, ของที่ระลึกส าหรับนักกีฬาและกรรมการตัดสิน ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

๒๓ 



๔๖ 
 

ผนวก ฉ คณะกรรมการฝ่ายการแสดง 
ประกอบค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๒๒/๕๖ ลง  ๗ ม.ค.๕๖ 

 

  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม   ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
  ๑. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านก าลังพล/กิจการพลเรือน) เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. รอง ผบ.พล.ร.๔   เป็นกรรมการ 
  ๓. รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓   เป็นกรรมการ 
  ๔. รอง ผบ.บชร.๓   เป็นกรรมการ 
  ๕. รอง ผบ.จทบ.พ.ล.   เป็นกรรมการ 
  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.หนว่ยฝึก นศท.จทบ.พ.ล.  เป็นกรรมการ 
  ๑๔. ผบ.ส.พัน.๒๓    เป็นกรรมการ 
  ๑๕. ผบ.ดย.ทบ.   เป็นกรรมการ 
  ๑๖. ผอ.กกพ.ทภ.๓  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๗. รอง ผอ.กกพ.ทภ.๓  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๘. ฝสธ.กกพ.ทภ.๓  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

            โดยมีหน้าที่ ด าเนินการจัดการแสดงกิจกรรมและสง, สี, เสียง ทั้งในสนามและบนอัฒจันทร์ในวัน
พิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



๔๗ 
 

ผนวก ช คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
ประกอบค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๒๒/๕๖ ลง  ๗ ม.ค.๕๖ 

 

 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร   ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
  ๑. เสธ.ทภ.๓   เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านการยุทธการ/ข่าว)  เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๓. รอง ผบ.พล.ร.๔  เป็นกรรมการ 
  ๔. รอง ผบ.จทบ.พ.ล.  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. ฝอ.๒ จทบ.พ.ล.  เป็นกรรมการ 
  ๑๒. ผบ.ร้อย.สห.จทบ.พ.ล.  เป็นกรรมการ 
  ๑๓. ผสห.ทภ.๓  เป็นกรรมการ 
  ๑๔. ผอ.กขว.ทภ.๓  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๕. รอง ผอ.กขว.ทภ.๓  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๖. ฝสธ.กขว.ทภ.๓  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๗. รอง เสธ. จทบ.พ.ล.  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          โดยมีหน้าที ่ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจร ในระหว่างการแข่งขัน 
รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยให้กับนักกีฬา, สนามกีฬา ตลอดจนประสานงานขอรับการสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



๔๘ 
 

ผนวก ซ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
ประกอบค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๒๒/๕๖ ลง  ๗ ม.ค.๕๖ 

 

  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
  ๑. รอง มทภ.๓ (ด้านก าลังพล)   เป็นประธานกรรมการ 
  ๑. รอง เสธ.ทภ.๓ (ด้านก าลังพล/กิจการพลเรือน)  เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๒. รอง ผบ.พล.ร.๔   เป็นกรรมการ 
  ๓. รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓    เป็นกรรมการ 
  ๔. รอง ผบ.บชร.๓   เป็นกรรมการ 
  ๕. รอง ผบ.จทบ.พ.ล.   เป็นกรรมการ 
  ๖. หน.ฝกร.พล.ร.๔   เป็นกรรมการ 
  ๗. หน.ฝกร.พล.พัฒนา ๓   เป็นกรรมการ 
  ๘. หก.กกร.บชร.๓   เป็นกรรมการ 
  ๙. ฝอ.๕ จทบ.พ.ล.   เป็นกรรมการ 
  ๑๐. ลก.กวส.ทภ.๓   เป็นกรรมการ 
  ๑๑. ผอ.กกร.ทภ.๓   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒. รอง ผอ.กกร.ทภ.๓   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๓. ฝสธ.กกร.ทภ.๓   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๔. ผู้แทน สก.ทบ.   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๕. ผู้แทน สลก.ทบ.   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           โดยมีหน้าที่ วางแผน อ านวยการ ด าเนินการ ด้านการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.  
ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ โดยต่อเนื่อง ก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน  จัดการแถลงข่าว 
ด าเนินการรวบรวมผลการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขันกีฬาทุกชนิด โดยจัดท าเป็นรูปเล่มแจกจ่ายในพิธีปิด
การแข่งขันฯ รวมทั้งการจัดท าป้ายสรุปผลการแข่งขันฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันกีฬาทุกชนิดให้
ข้าราชการและประชาชนได้ทราบทั่วกันและจัดให้มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์, วิทยุในพิธีเปิด – ปิด
การแข่งขัน และการแข่งขันกีฬาบางชนิดที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้พิจารณาความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

๒๖ 



๔๙ 
 

ผนวก ด คณะกรรมการฝ่ายรับและพิจารณาการประท้วง 
ประกอบค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๒๒/๕๖ ลง  ๗ ม.ค.๕๖ 

 

  คณะกรรมการฝ่ายรับและพิจารณาการประท้วง  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้.- 
  ๑. รอง มทน.๓  เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. เสธ.ทน.๓  เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๓. ประธานคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 
                กีฬาทั้ง ๒๐ ชนิดกีฬา   เป็นรองประธานกรรมการ 
  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. รอง ผอ.กกพ.ทน.๓  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๑. ผู้แทน กพ.ทบ.  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๒. ผู้แทน สก.ทบ.  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๓. หน.จัดการแข่งขัน กกฬ.สก.ทบ.  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๔ นายทหารผู้รับผิดชอบกีฬาของ สก.ทบ.  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           โดยใหมี้หน้าที ่รับและพิจารณาการประท้วงในกรณีท่ีเกิดการประท้วงของหน่วยส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน และด าเนินการไปตามระเบียบการแข่งขันท่ีก าหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 



๕๐ 
 

 
 

 

 กีฬากองทัพบกได้เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่ ครั้งท่ี ๑ เมื่อปี ๒๔๙๒ เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนา
ตามล าดับจนถึงครั้งที่ ๓๔ เมื่อปี ๒๕๒๗ กีฬากองทัพบกได้ไปจัดการแข่งขันในส่วนภูมิภาคเป็นปีแรก      
ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา แล้วต่อมาก็จัดหมุนเวียนไปแข่งขันตามกองทัพภาคต่างๆ  
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และครั้งที่ ๔๕ ปี ๒๕๓๘ ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น ๘ กลุ่ม ดังนี้.- 
 ๑. กลุ่มท่ี ๑ ทภ.๑ 
 ๒. กลุ่มท่ี ๒ ทภ.๒ 
 ๓. กลุ่มท่ี ๓ ทภ.๓ 
 ๔. กลุ่มท่ี ๔ ทภ.๔  และกลุ่มค่ายธนะรัชต์ 
 ๕. กลุ่มท่ี ๕ นสศ. 
 ๖. กลุ่มท่ี ๖ นปอ. และกลุ่มพหลโยธิน 
 ๗. กลุ่มที่ ๗ กลุ่มยุทธบริการ (กช., สส., สพ.ทบ.  และขส.ทบ.) 
 ๘. กลุ่มท่ี ๘ ทบ.ส่วนกลาง, ค่ายอดิศร, รร.จปร. 
 การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกมีความมุ่งหมายของการจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมให้ก าลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพบก ได้เล่นกีฬาให้มากที่สุด เพ่ือพลานามัย       
ที่สมบูรณ์ มีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะท าการรบ และปฏิบัติงานในยามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ส่งเสริมให้ทหารรู้จักกติกาในการเล่นกีฬาต่างๆอย่างถูกต้อง เมื่อแข่งขันเสร็จนักกีฬาที่
ได้รับชัยชนะจะสามารถเป็นตัวแทนกองทัพบก เพ่ือส่งเข้าแข่งขันในระดับสูงต่อไป 
 ๓. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างทหารด้วยกัน 
 

 เกียรติประวัติของหน่วย 
 ครั้งที่ ๑  พ.ศ.๒๔๙๒ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครั้งที่ ๒     พ.ศ.๒๔๙๓ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครั้งที่   ๓     พ.ศ.๒๔๙๔ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครั้งที่   ๔     พ.ศ.๒๔๙๕ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครั้งที่   ๕     พ.ศ.๒๔๙๖ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครั้งที่   ๖     พ.ศ.๒๔๙๗ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครั้งที่   ๗     พ.ศ.๒๔๙๘ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครั้งที่   ๘     พ.ศ.๒๔๙๙ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 

/ ครั้งที่ ๙ 
 
๒๘ 



๕๑ 
 

 
 ครั้งที่ ๙    พ.ศ.๒๕๐๐ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครั้งที ่  ๑๐ พ.ศ.๒๕๐๑ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
    พ.ศ.๒๕๐๒ งดการแข่งขัน (มีกีฬาแหลมทอง) 
 ครั้งที่   ๑๑ พ.ศ.๒๕๐๓ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๐๔ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครั้งที่   ๑๓ พ.ศ.๒๕๐๕ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครั้งที่   ๑๔ พ.ศ.๒๕๐๖ ยังไม่มีการคิดคะแนน 
 ครัง้ที่   ๑๕  พ.ศ.๒๕๐๗ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งที่   ๑๖ พ.ศ.๒๕๐๘ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งที่   ๑๗ พ.ศ.๒๕๐๙ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งที่   ๑๘ พ.ศ.๒๕๑๐ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งที่   ๑๙ พ.ศ.๒๕๑๑ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งที่   ๒๐ พ.ศ.๒๕๑๒ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
 ครั้งที่   ๒๑ พ.ศ.๒๕๑๓ ชนะเลิศ พล.ปตอ. รองชนะเลิศ     สส. 
    พ.ศ.๒๕๑๔ งดการแข่งขัน (มีกีฬาเอเชียนเกมส์) 
 ครั้งที่ ๒๒ พ.ศ.๒๕๑๕ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.              
 ครั้งที่ ๒๓ พ.ศ.๒๕๑๖ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.            
 ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ.๒๕๑๗ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.             
 ครั้งที่ ๒๕ พ.ศ.๒๕๑๘ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.   
 ครั้งที่ ๒๖ พ.ศ.๒๕๑๙ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.   
 ครั้งที่ ๒๗ พ.ศ.๒๕๒๐ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.   
 ครั้งที่ ๒๘ พ.ศ.๒๕๒๑ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ.  
 ครั้งที่ ๒๙ พ.ศ.๒๕๒๒ ชนะเลิศ สส. รองชนะเลิศ    พล.ปตอ./ขส.ทบ. 
 ครั้งที่  ๓๐ พ.ศ.๒๕๒๓ ชนะเลิศ ขส.ทบ. รองชนะเลิศ สส. 
 ครั้งที่  ๓๑ พ.ศ.๒๕๒๔ ชนะเลิศ ขส.ทบ. รองชนะเลิศ สส./พล.ปตอ. 
 ครั้งที่  ๓๒ พ.ศ.๒๕๒๕ ชนะเลิศ ขส.ทบ. รองชนะเลิศ พล.ปตอ. 
 ครั้งที่  ๓๓ พ.ศ.๒๕๒๖ ชนะเลิศ ขส.ทบ. รองชนะเลิศ พล.ปตอ. 
 ครั้งที่  ๓๔ พ.ศ.๒๕๒๗ ชนะเลิศ ทภ.๒ รองชนะเลิศ พล.ปตอ. 
 ครั้งที่  ๓๕ พ.ศ.๒๕๒๘ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ พล.ปตอ. 
 ครั้งที่  ๓๖ พ.ศ.๒๕๒๙ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ ขส.ทบ. 
 ครั้งที่  ๓๗ พ.ศ.๒๕๓๐ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ ขส.ทบ. 
 ครั้งที่  ๓๘ พ.ศ.๒๕๓๑ ชนะเลิศ ทภ.๒ รองชนะเลิศ ขส.ทบ. 
 

/ ครั้งที่ ๓๙ 
 ๒๙ 



๕๒ 
 

 
 ครั้งที่  ๓๙ พ.ศ.๒๕๓๒ ชนะเลิศ ทภ.๒ รองชนะเลิศ ขส.ทบ. 
 ครั้งที่  ๔๐ พ.ศ.๒๕๓๓ ชนะเลิศ ทภ.๒ รองชนะเลิศ นสศ. 
 ครั้งที่  ๔๑ พ.ศ.๒๕๓๔ ชนะเลิศ ทภ.๒ รองชนะเลิศ นสศ. 
 ครั้งที่  ๔๒ พ.ศ.๒๕๓๕ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ ทภ.๒ 
 ครั้งที่  ๔๓ พ.ศ.๒๕๓๖ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ ทภ.๒ 
 ครั้งที่  ๔๔ พ.ศ.๒๕๓๗ ชนะเลิศ นสศ. รองชนะเลิศ ทภ.๑ 
 ครั้งที่  ๔๕ พ.ศ.๒๕๓๘ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๗ 
 ครั้งที่  ๔๖ พ.ศ.๒๕๓๙ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งที่  ๔๗ พ.ศ.๒๕๔๐ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๓ 
 ครั้งที่  ๔๘ พ.ศ.๒๕๔๑ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑ 
 ครั้งที่  ๔๙ พ.ศ.๒๕๔๒ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๕ 
 ครั้งที่  ๕๐ พ.ศ.๒๕๔๓ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งที่  ๕๑ พ.ศ.๒๕๔๔ ชนะเลิศ กลุ่ม ๓ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งที่  ๕๒ พ.ศ.๒๕๔๕ ชนะเลิศ กลุ่ม ๓ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๕ 
 ครั้งที่  ๕๓ พ.ศ.๒๕๔๖ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุม่ ๒ 
 ครั้งที่  ๕๔ พ.ศ.๒๕๔๗ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑ 
 ครั้งที่  ๕๕ พ.ศ.๒๕๔๘ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๕ 
 ครั้งที่  ๕๖ พ.ศ.๒๕๔๙ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งที่  ๕๗ พ.ศ.๒๕๕๐ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งที่  ๕๘ พ.ศ.๒๕๕๑ ชนะเลิศ กลุ่ม ๕ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๒ 
 ครั้งที่  ๕๙ พ.ศ.๒๕๕๒ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑ 
 ครั้งที่  ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๓ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๕ 
 ครั้งที่  ๖๑ พ.ศ.๒๕๕๔ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑ 
 ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ชนะเลิศ กลุ่ม ๒ รองชนะเลิศ กลุ่ม ๑  
 ครั้งที ่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๕๖ ชนะเลิศ กลุ่ม รองชนะเลิศ กลุ่ม  

 

 
 
 
 

 ๓๐ 



๕๓ 
 

ท าเนียบนักกีฬาอาวุโสในกีฬากองทัพบก 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ-นาม หมายเหตุ 

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

๑๐ ๒๕๒๑ พล.ต.ม.ร.ว.สุตพันธ์ ทวีวงศ ์   
๑๑ ๒๕๒๒ พล.ต.เสถียร นิลก าแหง   
๑๒ ๒๕๒๓ พล.ต.วราภรณ ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา   
๑๓ ๒๕๒๔ พล.ต.กระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา   
๑๔ ๒๕๒๕ พล.ต.มรกต ธัญญศิริ   
๑๕ ๒๕๒๖ พล.อ.เทียนชัย ศิริสัมพันธ์   
๑๖ ๒๕๒๗ พล.ต.อิสระพงษ์ หนุนภักด ี   
๑๗ ๒๕๒๘ พล.ต.รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์   
๑๘ ๒๕๒๙ พล.ต.ท านุ ผุดผาด   
๑๙ ๒๕๓๐ พล.ต.เชิดชาย ธีรัทธานนท์   
๒๐ ๒๕๓๑ พล.ต.ขจร รามัญวงศ์   
๒๑ ๒๕๓๒ พ.อ.เกตุเสพสวัสดิ์ ภักดีกุล   
๒๒ ๒๕๓๓ พล.ต.อาวุธ วิภาตะพันธ์   
๒๓ ๒๕๓๔ พ.อ.ประจักษ์ วิสุตกุล   
๒๔ ๒๕๓๕ พ.อ.ธัชชัย อุทะนุต   
๒๕ ๒๕๓๖ พ.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร   
๒๖ ๒๕๓๗ พ.อ.จ านง ก าจัด   
๒๗ ๒๕๓๘ พล.ต.วิษณุ อุดมสรยุทธ   
๒๘ ๒๕๓๙ พล.ต.พนม จีนะวิจารณะ   
๒๙ ๒๕๔๐ พล.ต.เกรียงไกร เจริญศิริ   

 
 
 

๓๑ 



๕๔ 
 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยศ-นาม หมายเหตุ 

๓๐ ๒๕๔๑ พล.ต.อาภรณ์ กุลพงษ์   
๓๑ ๒๕๔๒ พ.อ.อภิวัฒน์ วุฒิภักดี   
๓๒ ๒๕๔๓ พ.อ.มนตรี 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.บูรวัฒน์ ศุภวณิช   
๓๘ ๒๕๔๙ พล.ต.ฉลองชัย วัฒนนาวา   
๓๙ ๒๕๕๐ พ.อ.ประเสริฐ ผกาแก้ว   
๔๐ ๒๕๕๑ พล.ต.สมชาย อัครวนิชา   
๔๑ ๒๕๕๒ พล.ต.สุรพล ฤกษ์ส าราญ   
๔๒ ๒๕๕๓ พ.อ.ปฏิหาริย์ โรจนะภิรมย์   
๔๓ ๒๕๕๔ พ.อ.วัจน์พัฒน์ เฟ่ืองฟู   
๔๕ ๒๕๕๕ พล.ต.เอนก  อินทร์อ านวย   
๔๖ ๒๕๕๖ พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา   

 
 

การก าหนดสีเสือ้กลุม่ 
การแข่งขันกีฬาภายในทบ.ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖  

 

ล าดับ กลุ่ม สีเสื้อแข่งขัน หมายเหตุ 

๑ กลุ่ม ๑  สีบานเย็นขลิบเหลือง   
๒ กลุ่ม ๒  สีบานเย็นกับกรมท่า   
๓ กลุ่ม ๓  สีฟ้าขลิบม่วง   
๔ กลุ่ม ๔  สีน้ าเงินขลิบแดง   
๕ กลุ่ม ๕  สีด า – ฟ้า   
๖ กลุ่ม ๖  สีฟ้าขลิบเหลือง   
๗ กลุ่ม ๗  สีเขียวขลิบเหลือง   
๘ กลุ่ม ๘  สีฟ้าขลิบขาว   

 

 ๓๒ 



๕๕ 
 

สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๒ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
ณ กองทัพภาคท่ี ๓  จว.พิษณุโลก 

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕  

ล าดับ ชนิดกีฬา 
กลุ่ม 
๑ 

กลุ่ม 
๒ 

กลุ่ม 
๓ 

กลุ่ม 
๔ 

กลุ่ม 
๕ 

กลุ่ม 
๖ 

กลุ่ม 
๗ 

กลุ่ม 
๘ 

หมายเหตุ 

๑ ฟุตบอล - ๓ - - - ๑ ๒ -   
๒ วอลเลย์บอล ๑ ๓  -  -  -  - ๒  -   
๓ บาสเกตบอล ๓ ๒  - ๑  -  -  -  -   
๔ เซปักตะกร้อ  - ๓  - ๑ ๒  - ๑  -   
๕ ตะกร้อลอดห่วง  - ๓  -  - ๑  - ๒  -   
๖ รักบี้ฟุตบอล ๑ ๓ ๒  -  -  -  -  -   
๗ มวยสากลสมัครเล่น ๑ ๒ ๓  -  -  -  -  -   
๘ มวยไทยสมัครเล่น  - ๒  - ๓  - ๑  -  -   
๙ กอล์ฟ ๒  - ๑  -  -  -  - ๓   
๑๐ กรีฑา  - ๑ ๒ ๓  -  -  -  -   
๑๑ ยิงปืน ๓  -  - ๑ ๒  -  -  -   
๑๒ เปตอง  -  - ๓ ๒  -  - ๑  -   
๑๓ เทนนิส  - ๓  -  - ๒  - ๑  -   
๑๔ ปัญจกฬีาทหาร ๓ ๒  -  - ๑  -  -  -   
๑๕ ฟันดาบ ๑ ๓  -  - ๒  -  -  -   
๑๖ เทเบิลเทนนสิ  - ๒  -   -  - ๑ ๓  -   
๑๗ ว่ายน้ า ๓ ๑  -  - ๒  -  -  -   
๑๘ แบดมินตัน ๒ ๑  -  -  -  - ๓  -   
๑๙ ฟุตบอลอาวุโส ๒  - ๑  - ๓  -  -  -   
๒๐ จักรยาน - - - ๓ - - ๑ ๒   

รวม ๒๒ ๓๔ ๑๒ ๑๔ ๑๕ ๓ ๑๖ ๕   
ล าดับที ่ ๒ ๑ ๖ ๕ ๔ ๘ ๓ ๗   

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 



๕๖ 
 

สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ณ กองทัพภาคท่ี ๓  จว.พิษณุโลก 

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  

ล าดับ ชนิดกีฬา 
กลุ่ม 
๑ 

กลุ่ม 
๒ 

กลุ่ม 
๓ 

กลุ่ม 
๔ 

กลุ่ม 
๕ 

กลุ่ม 
๖ 

กลุ่ม 
๗ 

กลุ่ม 
๘ 

หมายเหตุ 

๑ ฟุตบอล           
๒ วอลเลย์บอล           
๓ บาสเกตบอล           
๔ เซปักตะกร้อ           
๕ ตะกร้อลอดห่วง           
๖ รักบี้ฟุตบอล           
๗ มวยสากลสมัครเล่น           
๘ มวยไทยสมัครเล่น           
๙ กอล์ฟ           
๑๐ กรีฑา           
๑๑ ยิงปืน           
๑๒ เปตอง           
๑๓ เทนนิส           
๑๔ ปัญจกฬีาทหาร           
๑๕ ฟันดาบ           
๑๖ เทเบิลเทนนิส           
๑๗ ว่ายน้ า           
๑๘ แบดมินตัน           
๑๙ ฟุตบอลอาวุโส         

 ๒๐ จักรยาน         
 รวม           

  

 ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก ่ กลุ่ม 
 รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดบั ๑ ได้แก ่ กลุ่ม 
 รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดบั ๑ ได้แก ่ กลุ่ม 
 หมายเหตุ   
  ชนะเลิศชนิดกีฬา ได ้ ๓ คะแนน 
  ชนะเลิศชนิดกีฬา อันดบั ๑ ได ้ ๒ คะแนน 
  ชนะเลิศชนิดกีฬา อันดบั ๒ ได ้ ๑ คะแนน 
 
 

๓๔ 



๕๗ 
 

สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๒ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
ณ กองทัพภาคท่ี ๓  จว.พิษณุโลก 

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕  

ล าดับ ชนิดกีฬา ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

หมายเหตุ 

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

๑๐ กรีฑา กลุ่ม ๔  กลุ่ม ๓   กลุ่ม ๒    
๑๑ ยิงปืน  กลุ่ม ๑  กลุ่ม ๕  กลุ่ม ๔    
๑๒ เปตอง กลุ่ม ๓  กลุ่ม ๔  กลุ่ม ๗    
๑๓ เทนนิส  กลุ่ม ๒  กลุ่ม ๕  กลุ่ม ๗    
๑๔ ปัญจกีฬาทหาร  กลุ่ม ๑   กลุ่ม ๒  กลุ่ม ๕    
๑๕ ฟันดาบ  กลุ่ม ๒  กลุ่ม ๕   กลุ่ม ๑    
๒๖ เทเบิลเทนนิส กลุ่ม ๗   กลุ่ม ๒   กลุ่ม ๖    
๑๗ ว่ายน้ า  กลุ่ม ๑  กลุ่ม ๕   กลุ่ม ๒    
๑๘ แบดมินตัน กลุ่ม ๗   กลุ่ม ๑   กลุ่ม ๒    
๑๙ ฟุตบอลอาวุโส  กลุ่ม ๕   กลุ่ม ๑  กลุ่ม ๓    
๒๐ จักรยาน  กลุ่ม ๔  กลุ่ม ๘  กลุ่ม ๗    

 
 ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก ่ กลุ่มท่ี  ๒ 
 รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ ๑  ได้แก ่ กลุ่มท่ี  ๑ 
 รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ ๒ ได้แก ่ กลุ่มท่ี  ๗ 
 
 
 
 
 

๓๕ 

 
 



๕๘ 
 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ณ กองทัพภาคท่ี ๓  จว.พิษณุโลก 

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  

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 ว่ายน้ า      
๑๘ แบดมินตัน      
๑๙ ฟุตบอลอาวุโส        
๒๐ จักรยาน        

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

๓๖ 

 
 



๕๙ 
 

สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๒ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
ณ กองทัพภาคท่ี ๓  จว.พิษณุโลก 

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕  

ล าดับ กลุ่มที่เข้าแข่งขัน 
เหรียญรางวัล 

รวม หมายเหตุ 
ทอง เงิน ทองแดง 

๑ กลุ่มท่ี ๑ ๒๓ ๑๙ ๒๐ ๖๒   
๒ กลุ่มท่ี ๒ ๒๗ ๑๗ ๓๔ ๗๘   
๓ กลุ่มท่ี ๓ ๑๔ ๒๓ ๒๐ ๕๗   
๔ กลุ่มท่ี ๔ ๑๖ ๑๙ ๒๘ ๖๓   
๕ กลุ่มท่ี ๕ ๑๗ ๒๓ ๑๙ ๕๙   
๖ กลุ่มท่ี ๖ ๓ ๓ ๑๕ ๒๑   
๗ กลุ่มท่ี ๗ ๑๐ ๙ ๒๐ ๓๙   
๘ กลุ่มท่ี ๘ ๘ ๕ ๑๑ ๒๔   

รวม ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๖๗ ๔๐๓   
 

สรุปรวมเหรียญรางวัล กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ณ กองทัพภาคท่ี ๓  จว.พิษณุโลก 

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  

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       
 
 
 

๓๗ 
 
 



๖๐ 
 

รายละเอียดการแข่งขันกีฬา ๒๐ ชนิด  
ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

ณ กองทัพภาคที่ ๓  จว.พิษณุโลก 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  

ล าดับ ชนิดกีฬา 
ก าหนด                

วันประชุม          
และสถานที่ประชุม 

ก าหนดวัน     
ส่งรายชื่อ

นักกีฬาพร้อม
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน 

ประธาน/รองประธาน
จัดการแข่งขัน 

เลขานุการจัดการแข่งขัน 

      

๑ ฟุตบอล ๔ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๓๓๐ 
ห้องประชุม 
บก.พล.ร.๔ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พล.ต.คู่ชีพ  เลิศหงิม 
ผบ.พล.ร.๔ 

มือถือ ๐๘๑-๙๗๒๙๗๘๒ 
โทร.ทบ. ๗๓๒๖๐ 

พ.ท.ทศพล  มาพงษ์ 
ผบ.ส.พัน.๔ 

มือถือ ๐๘๑-๔๙๕๙๖๑๕ 
โทร.ทบ. ๗๓๔๔๔ 

      
      

๒ วอลเลย์บอล ๗ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 
บก.พล.ร.๔ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พ.อ.อุกฤษฏ์  นุตค าแหง 
ผบ.ร.๔ 

มือถือ ๐๘๙-๙๖๑๖๐๖๖ 
โทร.ทบ. ๓๑๑๓๐ 

ร.ท.ศักดิ์ชัย  จันทร์เชื้อ 
รอง ผบ.ร้อย.ลว.ฯ ร.๔ 

มือถือ ๐๘๑-๙๗๑๒๙๓๓ 
โทร.ทบ. ๓๑๑๓๖                                                                                                                                                                 

      
      

๓ บาสเกตบอล ๗ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๓๐๐ 
ห้องประชุม 

โรงยิม ๖๐๐ ท่ีน่ัง 
สนามกีฬากลาง จว.พ.ล. 

๒๑ ก.พ.๕๖ พล.ต.ณพล  รังสรรค์สวัสด์ิ 
ผบ.จทบ.พ.ล. 

มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๙๖๒๒ 
โทร.ทบ. ๗๓๔๑๒ 

พ.ท.มนตรี   พูลทวี 
ผบ.นฝ.นศท.จทบ.พ.ล. 

มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๔๙๘๑ 
โทร.ทบ. ๗๓๔๘๕ 

      
      

๔ เซปักตะกร้อ ๗ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

โรงยิม ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง 
สนามกีฬากลาง จว.พ.ล. 

๒๑ ก.พ.๕๖ พ.อ.ฐานพัฒท์ ฉัตรเมืองปัก 
ผบ.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ 
มือถือ ๐๙๐-๐๑๒๓๘๒๒ 

โทร.ทบ. ๗๓๗๑๓ 

พ.ต.อนุสรณ์  หิรัญศรี 
น.ฝธก.กพ. พัน.สบร.๒๓ 
มือถือ ๐๘๙-๙๕๘๗๘๑๕ 

โทร.ทบ. ๗๓๗๒๐ 

      
      

๕ ตะกร้อลอดห่วง ๗ มี.ค.๕๖  
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

โรงยิม ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง 
สนามกีฬากลาง จว.พ.ล. 

๒๑ ก.พ.๕๖ พ.อ.ฐานพัฒท์ ฉัตรเมืองปัก 
ผบ.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ 
มือถือ ๐๙๐-๐๑๒๓๘๒๒ 

โทร.ทบ. ๗๓๗๑๓ 

พ.ต.อนุสรณ์  หิรัญศรี 
น.ฝธก.กพ. พัน.สบร.๒๓ 
มือถือ ๐๘๙-๙๕๘๗๘๑๕ 

โทร.ทบ. ๗๓๗๒๐ 

      
      

๖ รักบี้ฟุตบอล ๔ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๓๓๐ 
ห้องประชุม 
บก.ม.พัน.๙ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พท.อัศวิน  ดุสิตรัตนกุล 
ผบ.ม.พัน.๙ 

มือถือ ๐๘๑-๘๒๔๙๒๕๑ 
โทร.ทบ. ๗๓๖๕๑ 

ร.อ.อัศวพงศ์  สิงห์รักษ์ 
ฝอ.๓ ม.พัน.๙ 

มือถือ ๐๘๖-๒๐๔๕๕๔๔ 
โทร.ทบ. ๗๔๐๗๑ 

 ๓๘ 

 
 



๖๑ 
 

ล าดับ ชนิดกีฬา 
ก าหนด               

วันประชุม          
และสถานที่ประชุม 

ก าหนดวัน    
ส่งรายชื่อ

นักกีฬาพร้อม
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน 

ประธาน/รองประธาน
จัดการแข่งขัน 

เลขานุการจัดการแข่งขัน 

      

๗ มวยสากล
สมัครเล่น 

๖ มี.ค.๕๖ 
เวลา  ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

กกท.จว.พิษณุโลก 

๒๑ ก.พ.๕๖ พล.ต.ธานี  พูนสวัสดิ์ 
ผบ.พล.พัฒนา ๓ 

มือถือ ๐๙๑-๐๑๐๓๘๒๐ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๐๑ 

พ.ท.ศักฐิจพล  ทิมสินญสกุล 
หน.ฝกพ.พล.พัฒนา ๓ 

มือถือ ๐๘๑-๙๗๓๓๔๗๐ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๑๕ 

      
      

๘ มวยไทย
สมัครเล่น 

๖ มี.ค.๕๖ 
เวลา  ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

กกท.จว.พิษณุโลก 

๒๑ ก.พ.๕๖ พล.ต.ธานี  พูนสวัสดิ์ 
ผบ.พล.พัฒนา ๓ 

มือถือ ๐๙๑-๐๑๐๓๘๒๐ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๐๑ 

พ.ท.ศักฐิจพล  ทิมสินญสกุล 
หน.ฝกพ.พล.พัฒนา ๓ 

มือถือ ๐๘๑-๙๗๓๓๔๗๐ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๑๕ 

      
      

๙ กอล์ฟ ๘ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๓๓๐ 
ห้องประชุม 

สนามกอล์ฟดงภูเกิด 

๒๑ ก.พ.๕๖ พล.ต.การุญ  รัตนสวุรรณ 
ผบ.บชร.๓ 

มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๓๐๓๐ 
โทร.ทบ. ๗๓๖๒๓ 

พ.อ.ประสาน  ไกรสิงห์เดชา 
ผบ.ศคบ.บชร.๓ 

มือถือ ๐๘๑-๕๓๒๑๐๗๕ 
โทร.ทบ. ๗๓๖๒๙ 

      
      

๑๐ กรีฑา ๙ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

สนามกีฬากลาง 
จว.พ.ล. 

๒๑ ก.พ.๕๖ พ.อ.อ านาจ  ศรีมาก 
ผบ.ร.๑๔ 

มือถือ ๐๘๑-๙๗๓๑๗๙๒ 
โทร.ทบ. ๗๗๕๐๑ 

พ.ต.ยงยุทธ  เจริญผล 
ฝอ.๑ ร.๑๔ 

มือถือ ๐๘๙-๙๐๗๙๙๔๙ 
โทร.ทบ. ๗๗๕๐๕ 

      
      

๑๑ ยิงปืน ๘ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 
สนามยิงปืน 

ค่ายสมเด็จพระ-
เอกาทศรถ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข 
ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ 

มือถือ ๐๘๙-๑๖๖๑๙๙๘ 
โทร.ทบ. ๗๓๖๘๒ 

พ.ต.เอกชัย  สุขพิมาย 
น.ฝยก./ขว. 

พัน.สพ.กระสุน ๒๓ 
มือถือ ๐๘๙-๗๐๗๔๗๗๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๙๖๙ 

      
      

๑๒ เปตอง ๗ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

บก.ฝ่ายทหารพราน 
ศปก.ทภ.๓ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พ.อ.รุ่งเพชร  คนทัด 
ผบ.ช.พัน.๓๐๒ 

มือถือ ๐๘๔-๖๒๑๒๕๓๑ 
โทร.ทบ. ๗๔๗๔๖ 

พ.ท.อดิศร  เรืองรุ่ง 
ฝอ.๓ ช.พัน.๓๐๒ 

มือถือ ๐๘๑-๓๒๔๑๒๘๑ 
โทร.ทบ. ๗๔๗๕๑ 

      
      

๑๓ ปัญจกีฬาทหาร ๗ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

บก.ร.๔ พัน.๓ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พ.ท.ภาณุมาส  จีนานุรักษ์ 
ผบ.ร.๔ พัน.๓ 

มือถือ ๐๘๗-๒๑๑๓๒๖๔ 
โทร.ทบ. ๗๓๕๑๕ 

ร.ต.ชัชวาลย์  ยาวิชัย 
ผบ.มว.ปล. ร.๔ พัน.๓ 

มือถือ ๐๘๕-๗๒๙๔๘๕๗ 
โทร.ทบ. ๗๓๕๑๕ 

      

 ๓๙ 
 
 



๖๒ 
 

ล าดับ ชนิดกีฬา 
ก าหนด            วัน
ประชุม       และ
สถานที่ประชุม 

ก าหนดวัน    
ส่งรายชื่อ

นักกีฬาพร้อม
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน 

ประธาน/รองประธาน
จัดการแข่งขัน 

เลขานุการจัดการแข่งขัน 

      

๑๔ เทนนิส ๗ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

บก.พัน.ซบร.๒๓ 
บชร.๓ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พ.อ.นิพนธ์  ธาราวุฒิ 
ผบ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ 
มือถือ ๐๘๙-๘๕๗๐๒๓๗ 

โทร.ทบ. ๗๓๖๙๑ 

พ.ต.สะเบย  เทศกาล 
ผบ.ร้อย.ซบร.๒ พัน.ซบร.๒๓ฯ 

มือถือ ๐๘๖-๙๓๘๓๘๓๙ 
โทร.ทบ. ๗๓๗๐๑ 

      
      

๑๕ ฟันดาบ ๙ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

สโมสรบันเทิงทัพ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พล.ต.ณพล  รังสรรค์สวัสด์ิ 
ผบ.จทบ.พ.ล. 

มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๙๖๒๒ 
โทร.ทบ. ๗๓๔๑๒ 

พ.ท.พิทยา  ราชะพริ้ง 
น.กรรมวิธีข้อมูล จทบ.พ.ล. 
มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๖๑๘๘ 

โทร.ทบ. ๗๓๔๒๒ 
      
      

๑๖ แบดมินตัน ๗ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๔๐๐ 
ห้องประชุม 

โรงพลศึกษา ทภ.๓ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พล.ต.ณพล  รังสรรค์สวัสด์ิ 
ผบ.จทบ.พ.ล. 

มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๙๖๒๒ 
โทร.ทบ. ๗๓๔๑๒ 

พ.ต.ฉัตรชัย  สูงปานเขา 
พลา จทบ.พ.ล. 

มือถือ ๐๘๕-๐๕๒๔๕๒๒ 
โทร.ทบ. ๗๓๔๐๒ 

      
      

๑๗ ว่ายน้ า ๔ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๓๐๐ 
ห้องประชุม 
บก.พล.ร.๔ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พล.ต.การุญ  รัตนสุวรรณ 
ผบ.บชร.๓ 

มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๓๐๓๐ 
โทร.ทบ. ๗๓๖๒๓ 

พ.อ.ธนาวิชญ์  กิตติศุภคุณ 
ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ 

มือถือ ๐๘๓-๖๒๙๗๖๔๖ 
โทร.ทบ. ๗๓๗๐๘ 

      
      

๑๘ เทเบิลเทนนิส ๗ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๐๙๐๐ 
ห้องประชุม 

อาคาร 
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 

รพ.พุทธชินราช 

๒๑ ก.พ.๕๖ พ.อ.วศะ  กสิวัฒน์ 
ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ 

มือถือ ๐๘๖-๒๑๑๒๐๓๔ 
โทร.ทบ. ๗๓๗๓๖ 

พ.ต.กิติภูมิ  ศรียัง 
นายทหารพยาบาล 

มือถือ ๐๘๔-๔๙๒๔๔๙๙ 
โทร.ทบ. ๗๓๗๓๘ 

      
      

๑๙ ฟุตบอลอาวุโส ๔ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๓๐๐ 
ห้องประชุม 
บก.พล.ร.๔ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พ.ท.พลเดช  เขื่อนพันธ์ 
ผบ.ช.พัน.๔ 

มือถือ ๐๘๕-๙๔๙๖๒๖๒ 
โทร.ทบ. ๓๑๑๘๓ 

ร.ต.พิเชษฐ  พุม่เกิด 
ผบ.มว.ช.พัน.๔ 

มือถือ ๐๘๑-๗๐๗๓๒๘๐ 
โทร.ทบ. ๗๑๑๘๐ 

      
      

๒๐ จักรยาน ๑๐ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๑๓๐๐ 
ห้องประชุม 

บก.ช.๓ 

๒๑ ก.พ.๕๖ พ.อ.สราวุธ  เมืองแมะ 
ผบ.ช.๓ 

มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๙๕๔๒ 
โทร.ทบ. ๗๔๗๐๑ 

พ.อ.ทศพร  พวงงาม 
รอง เสธ.พล.พัฒนา ๓ 

มือถือ ๐๘๑-๙๒๐๘๑๔๒ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๐๙ 

 

 
๔๐ 

 
 



๖๓ 
 

รายละเอียดการแข่งขันกีฬา ๒๐ ชนิด  
ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

ณ กองทัพภาคที่ ๓  จว.พิษณุโลก 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  

ล าดับ ชนิดกีฬา ประธาน รองประธาน เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
      

 ๑ 
  
  
  

 ฟุตบอล 
  
  
  

พล.ต.คู่ชีพ  เลิศหงิม พ.อ.นพพร  เรือนจันทร ์ พ.ท.ทศพล  มาพงษ์ ร.ท.อาทิตย์   นัยพรม 
ผบ.พล.ร.๔ รอง ผบ.พล.ร.๔ ผบ.ส.พัน.๔ ฝอ.๑ ส.พัน.๔ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๕๔๐๐ โทร. ๐๕๕-๒๔๕๔๐๐     
มือถือ ๐๘๑-๙๗๒๙๗๘๒ มือถือ ๐๘๑ -๙๙๒๓๔๙๐ มือถือ ๐๘๑-๔๙๕๙๖๑๕ มือถือ ๐๘๔-๑๕๒๓๓๐๕ 

โทร.ทบ. ๗๓๒๗๖ โทร.ทบ. ๗๓๒๗๒ โทร.ทบ. ๗๓๔๔๔ โทร.ทบ. ๗๓๔๔๕ 
      

      

 ๒ 
  
  
  

 ฟุตบอลอาวุโส 
  
  
  

พล.ต.คู่ชีพ  เลิศหงิม พ.อ.นพพร  เรือนจันทร ์ พ.ท.พลเดช  เขื่อนพันธ ์ ร.ต.พิเชษฐ์  พุ่มเกิด 
ผบ.พล.ร.๔ รอง ผบ.พล.ร.๔ ผบ.ช.พัน.๔ ผบ.มว.ช.พัน.๔ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๕๔๐๐ โทร. ๐๕๕-๒๔๕๔๐๐ โทร. ๐๕๖-๒๕๕๒๕๔ โทร. ๐๕๖-๒๕๕๒๕๔ 
มือถือ ๐๘๑-๙๗๒๙๗๘๒ มือถือ ๐๘๑-๙๙๒๓๔๙๐ มือถือ ๐๘๕-๙๔๙๖๒๖๒ มือถือ ๐๘๑-๗๐๗๓๒๘๐ 

โทร.ทบ. ๗๓๒๗๖ โทร.ทบ. ๗๓๒๗๒ โทร.ทบ. ๓๑๑๘๓ โทร.ทบ. ๓๑๑๘๐ 
      

      

๓ 
  
  
  

รักบี้ฟุตบอล 
  
  
  

พล.ต.คู่ชีพ  เลิศหงิม พ.อ.นพพร  เรือนจันทร ์ พ.ท.อัศวิน   ดุสิตรัตนกุล ร.อ.อัศวพงศ์  สิงห์รักษ ์
ผบ.พล.ร.๔ รอง ผบ.พล.ร.๔ ผบ.ม.พัน.๙ ฝอ.๓ ม.พัน.๙ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๕๔๐๐ โทร. ๐๕๕-๒๔๕๔๐๐ โทร. ๐๕๕-๒๕๒๐๖๔ โทร. ๐๕๕-๒๕๒๐๖๔ 
มือถือ ๐๘๑-๙๗๒๙๗๘๒ มือถือ ๐๘๑-๙๙๒๓๔๙๐ มือถือ ๐๘๑-๘๒๔๙๒๕๑ มือถือ ๐๘๖-๒๐๔๕๕๔๔ 

โทร.ทบ. ๗๓๒๗๖ โทร.ทบ. ๗๓๒๗๒ โทร.ทบ. ๗๓๖๕๑ โทร.ทบ. ๗๔๐๗๑ 
      
      

 ๔ 
  
  

บาสเกตบอล 
  
  

พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ ์ พ.อ.รเณศ  อินทร์ยิ้ม พ.ท.มนตรี   พูลทวี พ.ต.วิเชียร  ปั่นคุ่ย 
ผบ.จทบ.พ.ล. รอง ผบ.จทบ.พ.ล. ผบ.นฝ.นศท.ฯ รอง ผบ.นฝ.นศท.ฯ 

มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๙๖๒๒ มือถือ ๐๘๑-๔๐๖๖๐๐๑ มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๔๙๘๑ มือถือ ๐๘๘-๑๔๘๒๘๙๗ 
โทร.ทบ. ๗๓๔๑๒ โทร.ทบ. ๗๓๔๑๓ โทร.ทบ. ๗๓๔๘๕ โทร.ทบ. ๗๓๔๓๕ 

      

      

๕ 
  
  
  

วอลเล่ย์บอล 
  
  
  

พล.ต.คู่ชีพ  เลิศหงิม พ.อ.อุกฤษฏ ์ นุตค าแหง พ.ท.ชัยธัช  ยิ้มทิม ร.ท.ศักดิ์ชัย  จันทร์เชื้อ 
ผบ.พล.ร.๔ ผบ.ร.๔ ผบ.ร.๔ พัน.๑ รอง ผบ.ร้อย ลว. ร.๔ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๕๔๐๐ โทร. ๐๕๖-๒๕๕๔๑๑ โทร. ๐๕๖-๒๕๕๔๑๑ โทร.๐๕๖-๒๕๕๔๑๑ 
มือถือ ๐๘๑-๙๗๒๙๗๘๒ มือถือ ๐๘๙-๙๖๑๖๐๖๖ มือถือ ๐๘๗-๘๔๘๖๕๗๖ มือถือ ๐๘๑-๙๗๑๒๙๓๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๒๗๖ โทร.ทบ. ๓๑๑๓๐ โทร.ทบ. ๓๑๑๔๑ โทร.ทบ. ๓๑๑๓๖ 
      

      

 ๖ 
  
  
  

 เซปักตะกร้อ 
  
  
  

พล.ต.การุญ  รัตนสุวรรณ พ.อ.จรูญ  แป้นแกว้ พ.อ.ฐานพัฒท์ ฉัตรเมืองปัก พ.ต.อนุสรณ์  หิรัญศร ี
ผบ.บชร.๓ รอง ผบ.บชร.๓ ผบ.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ น.ฝธก.กพ.พัน สบร.๒๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ โทร. ๐๕๕-๒๔๒๘๕๓ โทร. ๐๕๕-๒๕๙๐๓๙ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ 
มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๓๐๓๐ มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๘๖๓๕ มือถือ ๐๙๐-๐๑๒๓๘๒๒ มือถือ ๐๘๙-๙๕๘๗๘๑๕ 

โทร.ทบ. ๗๓๙๘๑ โทร.ทบ. ๗๓๖๑๓ โทร.ทบ. ๗๓๗๑๓ โทร.ทบ. ๗๓๗๒๐ 
      

 
 

๔๑ 
 
 



๖๔ 
 

ล าดับ ชนิดกีฬา ประธาน รองประธาน เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
      

      

 ๗ 
  
  
 

ตะกร้อลอด
ห่วง 
  
  
  

พล.ต.การุญ  รัตนสุวรรณ พ.อ.จรูญ  แป้นแกว้ พ.อ.ฐานพัฒท์ ฉัตรเมืองปัก พ.ต.อนุสรณ์  หิรัญศร ี
ผบ.บชร.๓ รอง ผบ.บชร.๓ ผบ.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ น.ฝธก.กพ.พัน สบร.๒๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ โทร. ๐๕๕-๒๔๒๘๕๓ โทร. ๐๕๕-๒๕๙๐๓๙ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๗๘ 
มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๓๐๓๐ มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๘๖๓๕ มือถือ ๐๙๐-๐๑๒๓๘๒๒ มือถือ ๐๘๙-๙๕๘๗๘๑๕ 

โทร.ทบ. ๗๓๙๘๑ โทร.ทบ. ๗๓๖๑๓ โทร.ทบ. ๗๓๗๑๓ โทร.ทบ. ๗๓๗๒๐ 
      
      

 ๘ 
  
  

มวยสากล
สมัครเล่น 
  
  

พล.ต.ธาน ี พูนสวัสดิ ์ พ.อ.ฐิติเดช  พงษ์สุวรรณ พ.ท.ศักฐิจพล  ทิมสินญสกุล จ.ส.อ.สัมพันธ์  ไตรถวิลละ 
ผบ.พล.พัฒนา ๓ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓ หน.ฝกพ.พล.พัฒนา ๓ นายสิบการกีฬา 

มือถือ ๐๙๑-๐๑๐๓๘๒๐ มือถือ ๐๘๑-๙๗๓๙๙๖๙ มือถือ ๐๘๑-๙๗๓๓๔๗๐ มือถือ ๐๘๕-๐๕๐๖๓๘๓ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๐๑ โทร.ทบ. ๗๔๘๐๓ โทร.ทบ. ๗๔๘๑๕ โทร.ทบ. ๗๔๘๑๗ 

      
      

๙ 
  
  

มวยไทย
สมัครเล่น 
  
  

พล.ต.ธาน ี พูนสวัสดิ ์ พ.อ.ฐิติเดช  พงษ์สุวรรณ พ.ท.ศักฐิจพล  ทิมสินญสกุล จ.ส.อ.สัมพันธ์  ไตรถวิลละ 
ผบ.พล.พัฒนา ๓ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓ หน.ฝกพ.พล.พัฒนา ๓ นายสิบการกีฬา 

มือถือ ๐๙๑-๐๑๐๓๘๒๐ มือถือ ๐๘๑-๙๗๓๙๙๖๙ มือถือ ๐๘๑-๙๗๓๓๔๗๐ มือถือ ๐๘๕-๐๕๐๖๓๘๓ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๐๑ โทร.ทบ. ๗๔๘๐๓ โทร.ทบ. ๗๔๘๑๕ โทร.ทบ. ๗๔๘๑๗ 

      
      

๑๐ 
  
  

เทเบิลเทนนิส 
  
  

พ.อ.จรูญ  แป้นแกว้ พ.อ.วศะ  กสิวัฒน ์ พ.ต.กิติภูม ิ ศรียัง จ.ส.อ.วรเชษฐ์  ทิมเปีย 
รอง ผบ.บชร.๓ ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ นายทหารพยาบาล นายสิบพยาบาล 

มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๘๖๓๕ มือถือ ๐๘๖-๒๑๑๒๐๓๔ มือถือ ๐๘๔-๔๙๒๔๔๙๙ มือถือ ๐๘๖-๙๓๔๔๒๒๙ 
โทร.ทบ. ๗๓๖๑๓ โทร.ทบ. ๗๓๗๓๖ โทร.ทบ. ๗๓๗๓๘ โทร.ทบ. ๗๓๗๓๘ 

      
      

๑๑ 
  
  
  

เทนนิส 
  
  
  

พล.ต.การุญ  รัตนสุวรรณ พ.อ.จรูญ  แป้นแกว้ พ.อ.นิพนธ ์ ธาราวุฒ ิ จ.ส.อ.ธีระศิลป์  สุ่มสมบูรณ์ 
ผบ.บชร.๓ รอง ผบ.บชร.๓ ผบ.พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ นายสิบรถกู้ฯ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ โทร. ๐๕๕-๒๔๒๘๕๓ โทร. ๐๕๕-๓๗๗๐๐๑ โทร. ๐๕๕-๓๗๗๐๐๑ 
มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๓๐๓๐ มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๘๖๓๕ มือถือ ๐๘๙-๘๕๗๐๒๓๗ มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๔๗๗๕ 

โทร.ทบ. ๗๓๙๘๑ โทร.ทบ. ๗๓๖๑๓ โทร.ทบ. ๗๓๖๙๑ โทร.ทบ. ๗๓๗๐๑ 
      
      

๑๒ 
  
  
  

กรีฑา 
  
  
  

พ.อ.อ านาจ  ศรีมาก พ.อ.ภาส  วงศ์สารภ ี พ.ต.ยงยุทธ  เจริญผล ส.อ.อรรคพล  ดานะ 
ผบ.ร.๑๔ เสธ.ร.๑๔ ฝอ.๑ ร.๑๔ เสมียน ตอน บก.กรม 

โทร. ๐๕๕-๕๑๒๓๓๖ โทร. ๐๕๕-๕๑๒๓๓๖ โทร. ๐๕๕-๕๑๒๓๓๖ โทร. ๐๕๕-๕๑๒๓๓๖ 
มือถือ ๐๘๑-๙๗๓๑๗๙๒ มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๓๑๙๒ มือถือ ๐๘๙-๙๐๗๙๙๔๙ มือถือ ๐๘๔-๘๘๗๕๗๖๒ 

โทร.ทบ. ๗๗๕๐๑ โทร.ทบ. ๗๗๕๐๒ โทร.ทบ. ๗๗๕๐๕ โทร.ทบ. ๗๗๕๐๕ 
      
      

๑๓ 
  
  
  

ยิงปืน 
  
  
  

พล.ต.การุญ  รัตนสุวรรณ ์ พ.อ.ศักดา  เจยีมสกุลภา พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข ร.อ.ชัยวัฒน์  ขันค านันต๊ะ 
ผบ.บชร.๓ รอง ผบ.บชร.๓ (๑) ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ น.ฝธก./กพ.พัน.สพ.กระสนุฯ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ โทร. ๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๒ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๓ 
มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๓๐๓๐ มือถือ ๐๘๙-๗๐๘๗๑๔๑ มือถือ ๐๘๙-๑๖๖๑๙๙๘ มือถือ ๐๘๕-๗๓๖๗๖๔๒ 

โทร.ทบ. ๗๓๙๘๑ โทร.ทบ. ๗๓๖๑๒ โทร.ทบ. ๗๓๖๘๒ โทร.ทบ. ๗๓๖๘๑ 
      

 
 

 ๔๒ 

 
 



๖๕ 
 

ล าดับ ชนิดกีฬา ประธาน รองประธาน เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

      

๑๔ 
  
  

เปตอง 
  
  

พล.ต.ธาน ี พูนสวัสดิ ์ พ.อ.รุ่งเพชร  คนทัด พ.ท.อดิศร  เรืองรุ่ง ร.ต.พิสิษฐ์  สนิทชน 
ผบ.พล.พัฒนา ๓ ผบ.ช.พัน.๓๐๒ ฝอ.๓ ช.พัน.๓๐๒ รรก.ฝอ.๑ ช.พัน.๓๐๒ 

มือถือ ๐๘๘-๐๐๓๔๑๑๙ มือถือ ๐๘๔-๖๒๑๒๕๓๑ มือถือ ๐๘๑-๓๒๔๑๒๘๑ มือถือ ๐๘๒-๔๑๐๑๒๔๓ 
โทร.ทบ. ๗๔๘๐๑ โทร.ทบ. ๗๔๗๔๖ โทร.ทบ. ๗๔๗๕๑ โทร.ทบ. ๗๔๗๔๕ 

      

      

๑๕ 
  
  
  

ปัญจกีฬา
ทหาร 
  
  
  

พล.ต.คู่ชีพ  เลิศหงิม พ.อ.นพพร  เรือนจันทร ์ พ.ท.ภาณุมาส จีนานุรักษ์ ร.ต.ชัชวาลย์  ยาวิชัย 
ผบ.พล.ร.๔ รอง ผบ.พล.ร.๔ ผบ.ร.๔ พัน.๓ ผบ.มว.ปล. ร.๔ พัน.๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๔๕๔๐๐ โทร. ๐๕๕-๒๔๕๔๐๐ โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๐๘ โทร. ๐๕๕-๒๕๒๑๐๘ 
มือถือ ๐๘๑-๙๗๒๙๗๘๒ มือถือ ๐๘๖-๙๙๒๓๔๙๐ มือถือ ๐๘๗-๒๑๑๓๒๖๔ มือถือ ๐๘๕-๗๒๙๔๘๕๗ 

โทร.ทบ. ๗๓๒๗๖ โทร.ทบ. ๗๓๒๗๒ โทร.ทบ. ๗๓๕๑๕ โทร.ทบ. ๗๓๕๑๕ 
      
      

๑๖ 
  
  
  

กอล์ฟ 
  
  
  

พล.ต.การุญ  รัตนสุวรรณ พ.อ.ศักดา  เจยีมสกุลภา พ.อ.ประสาน  ไกรสิงห์เดชา พ.ท.มีชัย  สิงหเดช 
ผบ.บชร.๓ รอง ผบ.บชร.๓ (๑) ผบ.ศคบ.บชร.๓ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 

โทร. ๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ โทร. ๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ โทร. ๐๕๕-๒๔๒๘๕๔ โทร. ๐๕๕-๒๔๒๘๕๔ 
มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๓๐๓๐ มือถือ ๐๘๙-๗๐๘๗๑๔๑ มือถือ ๐๘๑-๕๓๒๑๐๗๕ มือถือ ๐๘๑-๐๔๕๔๔๔๓ 

โทร.ทบ. ๗๓๙๘๑ โทร.ทบ. ๗๓๖๑๒ โทร.ทบ. ๗๓๖๒๙ โทร.ทบ. ๗๓๖๒๕ 
      
      

๑๗ 
  
  

ฟันดาบ 
  
  

พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ ์ พ.อ.คงเอก  ขยันกิจ พ.ท.พิทยา  ราชะพริ้ง ส.อ.ไมตรี  ขจีจิต 
ผบ.จทบ.พ.ล. รอง ผบ.จทบ.พ.ล.  น.กรรมวิธีขอ้มูล จทบ.พ.ล. รอง ผบ.หมู่ ร้อย.สห.  

มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๙๖๒๒ มือถือ ๐๘๙-๖๔๔๓๓๖๔ มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๖๑๘๘ มือถือ ๐๘๔-๘๒๑๖๐๙๙ 
โทร.ทบ. ๗๓๔๑๒ โทร.ทบ. ๗๓๔๑๔ โทร.ทบ. ๗๓๔๒๒ โทร.ทบ. ๗๓๔๑๘ 

      
      

๑๘ 
  
  

แบดมินตัน 
  
  

พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ ์ พ.อ.ภาณุวัฒน ์ เหนียวแน่น พ.ต.ฉัตรชัย  สูงปานเขา จ.ส.อ.ชาญ  เกตุด ี
ผบ.จทบ.พ.ล. เสธ.จทบ.พ.ล. พลา จทบ.พ.ล. หน.คลัง ผพธ.จทบ.พ.ล. 

มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๙๖๒๒ มือถือ ๐๘๙-๕๕๘๔๔๑๑ มือถือ ๐๘๕-๐๕๒๔๕๒๒ มือถือ ๐๘๖-๒๑๐๒๕๔๔ 
โทร.ทบ. ๗๓๔๑๒ โทร.ทบ. ๗๓๔๑๕ โทร.ทบ. ๗๓๔๐๒ โทร.ทบ. ๗๓๔๐๓ 

      
      

๑๙ 
  
  
  

ว่ายน้ า 
  
  
  

พล.ต.การุญ  รัตนสุวรรณ พ.อ.ศักดา  เจยีมสกุลภา พ.อ.ธนาวิชญ ์ กิตติศุภคุณ พ.ต.ชงค์  เสมาคง 
ผบ.บชร.๓ รอง ผบ.บชร.๓ (๑) ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ฝอ.๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ 

โทร. ๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ โทร. ๐๕๕-๒๕๘๔๕๕ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๗ โทร. ๐๕๕-๒๔๔๒๘๗ 
มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๓๐๓๐ มือถือ ๐๘๙-๗๐๘๗๑๔๑ มือถือ ๐๘๓-๖๒๙๗๖๔๖ มือถือ ๐๘๙-๘๕๗๘๗๒๙ 

โทร.ทบ. ๗๓๖๒๓ โทร.ทบ. ๗๓๖๑๒ โทร.ทบ. ๗๓๗๐๘ โทร.ทบ. ๗๓๗๑๐ 
      
      

๒๐ 
  
  
  

จักรยาน 
  
  
  

พล.ต.ธาน ี พูนสวัสดิ ์ พ.อ.สราวุธ  เมอืงแมะ พ.อ.ทศพร  พวงงาม จ.ส.อ.วิชัย  ภู่ทอง 
ผบ.พล.พัฒนา ๓ ผบ.ช.๓ รอง เสธ.พล.พัฒนา ๓ ช่างเขียนแบบกอ่สร้าง ช.๓ 

โทร. ๐๕๕-๓๑๒๐๑๕ โทร. ๐๕๕-๓๑๑๓๒๔ โทร. ๐๕๕-๓๑๑๔๕๓ โทร. ๐๕๕-๓๑๑๓๒๔ 
มือถือ ๐๘๘-๐๐๓๔๑๑๙ มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๙๕๔๒ มือถือ ๐๘๑-๙๒๐๘๑๔๒ มือถือ ๐๘๐-๘๓๘๑๔๓๙ 

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

 
 
 ๔๓ 

 
 



๖๖ 
 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารสื่อสารที่ ๔ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๕ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน 
 

สนามหน้า กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ 
และสนามกีฬากลาง จว.พิษณุโลก   

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
-       แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีม

แข่งขันแบบพบกันทั้งหมดในแต่ละสาย น าทีมที่มี
คะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒  ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขัน
ในรอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 

- ที่ ๑  สาย ก  พบกับ  ที่ ๒ ข 
- ที่ ๑  สาย ข  พบกับ  ที่ ๒ ก 

รอบชิงชนะเลิศ 
- ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ชิงที่ ๓ 

- - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงที่ ๑ 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มที่  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๖ 
กลุ่มท่ี  ๗ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

ส.ต.อุทัย   ผิวเงิน           
 

กลุ่มท่ี  ๒    

 

 
๔๔ 
 
 



๖๗ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
วันที่  ๔  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๓๓๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ 

 ณ  ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ 
วันที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ร.๔ พัน.๓ 
 เวลา  ๑๔๐๐ - สาย ข กลุ่ม ๒ พบ กลุ่ม ๕ 
 เวลา  ๑๖๐๐ - สาย ข กลุ่ม ๖ พบ กลุ่ม ๑ 
วันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ร.๔ พัน.๓ 
 เวลา  ๑๔๐๐ - สาย ก กลุ่ม ๗ พบ กลุ่ม ๓ 
 เวลา  ๑๖๐๐ - สาย ก กลุ่ม ๔ พบ กลุ่ม ๘ 
วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ร.๔ พัน.๓ 
 เวลา  ๑๔๐๐ - สาย ข กลุ่ม ๒ พบ กลุ่ม ๖ 
 เวลา  ๑๖๐๐ - สาย ข กลุ่ม ๕ พบ กลุ่ม ๑ 
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖   
 เวลา  ๑๔๐๐ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ร.๔ พัน.๓ 
  - สาย ก กลุ่ม ๗ พบ กลุ่ม ๔ 
 เวลา  ๑๖๐๐  การแข่งขันรอบแรก ณ สนามกีฬากลาง จว.พ.ล. 
  - สาย ก กลุ่ม ๓ พบ กลุ่ม ๘ 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ร.๔ พัน.๓ 
 เวลา  ๑๔๐๐ - สาย ข กลุ่ม ๕ พบ กลุ่ม ๖ 
 เวลา  ๑๖๐๐ - สาย ข กลุ่ม ๑ พบ กลุ่ม ๒ 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ร.๔ พัน.๓  
 เวลา  ๑๔๐๐ - สาย ก กลุ่ม ๓ พบ กลุ่ม ๔ 
 เวลา  ๑๖๐๐ - สาย ก กลุ่ม ๘ พบ กลุ่ม ๗ 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖ พักการแข่งขัน 
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ณ สนาม ร.๔ พัน.๓ 
 เวลา  ๑๔๐๐ - ที่ ๑ สาย ก พบ ท่ี ๒ สาย ข  
 เวลา  ๑๖๐๐ - ที่ ๑ สาย ข พบ ท่ี ๒ สาย ก 
วันที่  ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันคู่ชิงอันดับที่ ๓  ณ สนาม ร.๔ พัน.๓ 
 เวลา  ๑๕๐๐ การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ  ณ สนามกีฬากลาง จว.พ.ล. 
หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ      พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 

 

 ๔๕ 
 
 



๖๘ 
 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

จังหวัดทหารบกพิษณุโลก 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน โรงยิม  ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
       แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีม
แข่งขันแบบพบกันทั้งหมดในแต่ละสาย น าทีมที่มี
คะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันใน
รอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 
    - ที่ ๑  สาย ก  พบกับ  ที่ ๒ ข 
    - ที่ ๑  สาย ข  พบกับ  ที่ ๒ ก 
รอบชิงชนะเลิศ 
     - ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ชิงที่ ๓ 

-      - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงที่ ๑ 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มที่  ๔ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

พล.อส.สุรเชษฐ์   พงษ์ศิริ           
 

กลุ่มท่ี  ๑    

 

 

 

๔๖ 

 
 



๖๙ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
เวลา  ๑๔๐๐   ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุม 

โรงยิม ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๓๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๓ พบ กลุ่ม ๘ 
 เวลา  ๑๔๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๑ พบ กลุ่ม ๔ 
 เวลา  ๑๕๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๒ พบ กลุ่ม ๖ 
 เวลา  ๑๖๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๘ พบ กลุ่ม ๗ 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๓๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๖ พบ กลุ่ม ๘ 
 เวลา  ๑๔๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๒ พบ กลุ่ม ๗ 
 เวลา  ๑๕๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๑ พบ กลุ่ม ๕ 
 เวลา  ๑๖๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๔ พบ กลุ่ม ๓ 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๓๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๕ พบ กลุ่ม ๔ 
 เวลา  ๑๔๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๖ พบ กลุ่ม ๗ 
 เวลา  ๑๕๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๑ พบ กลุ่ม ๓ 
 เวลา  ๑๖๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๒ พบ กลุ่ม ๘ 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖   
 เวลา  ๑๔๐๐   การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่ ๑ สาย ก พบ ที่ ๒ สาย ข  
 เวลา  ๑๕๐๐   การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่ ๑ สาย ข พบ ที่ ๒ สาย ก 
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๔๐๐   - การแข่งขันคู่ชิงอันดับที่ ๓ 
 เวลา  ๑๕๐๐   - การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ 
หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ  พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 

 

 

 ๔๗ 
 
 



๗๐ 
 

                    
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารม้าที่ ๙ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๕ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน สนามหน้า กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓    

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
       แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีม
แข่งขันแบบพบกันทั้งหมดในแต่ละสาย น าทีมที่มี
คะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันใน
รอบตอ่ไป 
รอบรองชนะเลิศ 
    - ที่ ๑  สาย ก  พบกับ  ที่ ๒ ข 
    - ที่ ๑  สาย ข  พบกับ  ที่ ๒ ก 
รอบชิงชนะเลิศ 
     - ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ชิงที่ ๓ 

-      - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงที่ ๑ 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๓ 
กลุ่มท่ี  ๑ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

พ.ท.จิรันตน์   เที่ยงสันเที๊ยะ           
 

กลุ่มท่ี  ๒    

 

 ๔๘ 

 
 



๗๑ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
วันที่  ๔  มีนาคม ๒๕๕๖ 

เวลา  ๑๓๓๐   ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ 
    ณ  ห้องประชุม กองบังคับการกองพันทหารม้าที่ ๙  

วันที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา ๑๔๓๐    การแข่งขันรอบแรก (สาย ก)  กลุ่มที่ ๒ พบ กลุ่มที่ ๔  
 เวลา ๑๖๐๐   การแข่งขันรอบแรก (สาย ก)  กลุ่มที่ ๒ พบ กลุ่มที่ ๔ 
วันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา ๑๔๓๐    การแข่งขันรอบแรก (สาย ข)  กลุ่มที่ ๓ พบ กลุ่มที่ ๗  
 เวลา ๑๖๐๐   การแข่งขันรอบแรก (สาย ข)  กลุ่มที่ ๕ พบ กลุ่มที่ ๑  
วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา ๑๔๓๐    การแข่งขันรอบแรก (สาย ก)  กลุ่มที่ ๔ พบ กลุ่มที่ ๘  
 เวลา ๑๖๐๐   การแข่งขันรอบแรก (สาย ก)  กลุ่มที่ ๒ พบ กลุ่มที่ ๖  
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖   
 เวลา ๐๘๓๐    การแข่งขันรอบแรก (สาย ข)  กลุ่มที่ ๗ พบ กลุ่มที่ ๕  
 เวลา ๑๐๐๐   การแข่งขันรอบแรก (สาย ข)  กลุ่มที่ ๓ พบ กลุ่มที ่๑  
 ภาคบ่าย    พิธีเปิดการแข่งขัน  
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา ๑๔๓๐    การแข่งขันรอบแรก (สาย ก)  กลุ่มที่ ๒ พบ กลุ่มที่ ๘  
 เวลา ๑๖๐๐   การแข่งขันรอบแรก (สาย ก)  กลุ่มที่ ๔ พบ กลุ่มที่ ๖  
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา ๑๔๓๐    การแข่งขันรอบแรก (สาย ข)  กลุ่มที่ ๓ พบ กลุ่มที่ ๕  
 เวลา ๑๖๐๐   การแข่งขันรอบแรก (สาย ข)  กลุ่มที่ ๗ พบ กลุ่มที่ ๑  
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖  พักการแข่งขัน 
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖   
 เวลา ๐๘๓๐    การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่ ๑ สาย ก พบ ท่ี ๒ สาย ข  
 เวลา ๑๐๓๐   การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่ ๑ สาย ข พบ ท่ี ๒ สาย ก  
วันที่  ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๖  
 เวลา  ๐๘๓๐   การแข่งขันคู่ชิงอันดับที่ ๓ 
 เวลา  ๑๐๓๐   การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ 
หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ  พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 

 

 

 
๔๙ 
 
 



๗๒ 
 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กรมทหารราบที่ ๔ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน 
 

โรงพลศึกษา ๖๐๐ ที่นั่ง  สนามกีฬากลาง 
จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
       แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีม
แข่งขันแบบพบกันทั้งหมดในแต่ละสาย น าทีมที่มี
คะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันใน
รอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 
    - ที่ ๑  สาย ก  พบกับ  ที่ ๒ ข 
    - ที่ ๑  สาย ข  พบกับ  ที่ ๒ ก 
รอบชิงชนะเลิศ 
     - ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ชิงที่ ๓ 

-      - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงที ่๑ 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                  ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๗ 
กลุ่มท่ี  ๑ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

ส.อ.สุรชัย   ชูรัตน์           
 

กลุ่มท่ี  ๒    

 

 

๕๐ 

 
 



๗๓ 
 

ก าหนดการแข่งขนักีฬา วอลเลย์บอล 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ 
  ณ  ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ 
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๓๐   การแข่งขนัรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๒ พบ กลุ่ม ๕ 
 เวลา  ๐๙๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๔ พบ กลุ่ม ๘ 
 เวลา  ๑๐๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๗ พบ กลุ่ม ๑ 
 เวลา  ๑๑๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๓ พบ กลุ่ม ๖ 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๗ พบ กลุ่ม ๓ 
 เวลา  ๐๙๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๑ พบ กลุ่ม ๖ 
 เวลา  ๑๐๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๒ พบ กลุ่ม ๔ 
 เวลา  ๑๑๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๕ พบ กลุ่ม ๘ 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๒ พบ กลุ่ม ๘ 
 เวลา  ๐๙๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๕ พบ กลุ่ม ๔ 
 เวลา  ๑๐๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๗ พบ กลุ่ม ๖ 
 เวลา  ๑๑๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๑ พบ กลุ่ม ๓ 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖   
 เวลา ๐๘๓๐    การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่ ๑ สาย ก พบ ที่ ๒ สาย ข  
 เวลา ๑๐๐๐   การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่ ๑ สาย ข พบ ที่ ๒ สาย ก  
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๓๐ การแข่งขันคู่ชิงอันดับที่ ๓ 
 เวลา  ๑๐๐๐ การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ 
หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 

 

 

๕๑ 
 
 



๗๔ 
 

               
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันส่งก าลังและบริการที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน 
 

โรงพลศึกษา ๒,๕๐๐ ที่นั่ง  สนามกีฬากลาง 
จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
       แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีม
แข่งขันแบบพบกันทั้งหมดในแต่ละสาย น าทีมที่มี
คะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันใน
รอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 
    - ที่ ๑  สาย ก  พบกับ  ที่ ๒ ข 
    - ที่ ๑  สาย ข  พบกับ  ที่ ๒ ก 
รอบชิงชนะเลิศ 
     - ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ชิงที่ ๓ 

-      - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงที่ ๑ 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๕ 
กลุ่มท่ี  ๔, ๗ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

ส.ท.วิทยา   แซ่ตัง           
 

กลุ่มท่ี  ๒    

 

 

๕๒ 

 
 



๗๕ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
เวลา  ๑๔๐๐   ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุม 
    โรงยิม ๒,๕๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๓๐๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๑ พบ กลุ่ม ๘ (สนาม ๑) 
     การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๕ พบ กลุ่ม ๓ (สนาม ๒) 
 เวลา  ๑๔๓๐   การแข่งขันรอบแรก สาย ก กลุ่ม ๒ พบ กลุ่ม ๖ (สนาม ๑) 
     การแข่งขันรอบแรก สาย ข กลุ่ม ๗ พบ กลุ่ม ๔ (สนาม ๒) 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๓๐๐   การแข่งขันรอบแรก  จ านวน ๒ คู ่ 
 เวลา  ๑๔๓๐   การแข่งขันรอบแรก  จ านวน ๒ คู ่
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๓๐๐   การแข่งขันรอบแรก  จ านวน ๒ คู ่
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖   
 เวลา  ๑๓๐๐   การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๓๐๐    - การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ 
หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ  พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 

 

 

 

 

 

๕๓ 
 
 



๗๖ 
 

 
 

 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันส่งก าลังและบริการที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน 
 

โรงพลศึกษา ๒,๕๐๐ ที่นั่ง  สนามกีฬากลาง 
จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 

ท าการแข่งขัน ๒ รอบ  
รอบแรกท าการแข่งขันทุกทีม ๆ ละ ๒ ครั้ง และน า

คะแนนการแข่งขัน ครั้งที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละทีมมา
รวมกัน น าทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๑ – ๔ ผ่านเข้า
ไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ  

รอบชิงชนะเลิศ ท าการแข่งขันทีมละ ๑ ครั้ง (ทีมที่
มีคะแนนรวมมากที่สุด มีสิทธิเลือกล าดับในการแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศก่อน ทีมที่เหลือเลือกตามล าดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อย) โดยทีมที่ได้คะแนนมาก
ที่สุดในรอบนี้เป็นผู้ชนะเลิศ 

  
ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๗ 
กลุ่มท่ี  ๕ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 

 ส.อ.ณราชัย   ชูเมืองกุศล   
 

กลุ่มท่ี  ๒ 

 
๕๔ 

 
 



๗๗ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา ตะกร้อลอดห่วง 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
เวลา  ๑๔๐๐   ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุม 
    โรงยิม ๒,๕๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๓๐   การแข่งขันรอบแรก ครั้งที่ ๑ คณะที่ ๑ กลุ่มท่ี ๔ 
 เวลา  ๐๙๒๐   การแข่งขันรอบแรก ครั้งที่ ๑ คณะที่ ๑ กลุ่มท่ี ๓ 
 เวลา  ๑๐๑๐   การแข่งขันรอบแรก ครั้งที่ ๑ คณะที่ ๑ กลุ่มท่ี ๗ 
 เวลา  ๑๑๐๐   การแข่งขันรอบแรก ครั้งที่ ๑ คณะที่ ๑ กลุ่มท่ี ๑ 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๓๐   การแข่งขันรอบแรก ครั้งที่ ๑ คณะที่ ๑ กลุ่มท่ี ๕ 
 เวลา  ๐๙๒๐   การแข่งขันรอบแรก ครั้งที่ ๑ คณะที่ ๑ กลุ่มท่ี ๖ 
 เวลา  ๑๐๑๐   การแข่งขันรอบแรก ครั้งที่ ๑ คณะที่ ๑ กลุ่มท่ี ๘ 
 เวลา  ๑๑๐๐   การแข่งขันรอบแรก ครั้งที่ ๑ คณะที่ ๑ กลุ่มท่ี ๒ 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๓๐   การแข่งขันรอบแรก ครั้งที่ ๒ จ านวน ๔ คณะ 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖   
 เวลา  ๐๘๓๐   การแข่งขันรอบแรก ครั้งที่ ๒ จ านวน ๔ คณะ  
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๓๐    การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จ านวน ๔ คณะ 
หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ  พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒  

 

 

 

 

 

 
๕๕ 
 
 



๗๘ 
 

                    
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพลพัฒนาที่ ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน เวทีมวยชั่วคราว การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

แบบแพ้คัดออก โดยจัดการแข่งขัน ๘ รุ่น คือ 
๑. รุ่นไลท์ฟลายเวท           
๒. รุ่นฟลายเวท                
๓. รุ่นแบนตั้มเวท 
๔. รุ่นไลท์เวท              

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

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุม่ที่  ๓ 
กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๑ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อ.ดอนชัย   ทาธิ           
 

กลุ่มท่ี  ๓    

 

 

๕๖ 

 
 



๗๙ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐  ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนักนักกีฬาทั้งหมด   
   ณ อาคารอเนกประสงค ์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
 เวลา  ๑๐๐๐  จับสลากคู่แข่งขันและประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน   
วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนัก 
 เวลา  ๑๒๐๐ การแข่งขันรอบแรก     
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนัก 
 เวลา  ๑๒๐๐ การแข่งขันรอบแรก     
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนัก 
 เวลา  ๑๒๐๐ การแข่งขันรอบแรก     
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนัก 
 เวลา  ๑๒๐๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖ พักการแข่งขัน  
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนัก 
 เวลา  ๑๒๐๐ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ   

 

 

 

 

 
๕๗ 
 
 



๘๐ 
 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพลพัฒนาที่ ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน เวทีมวยชั่วคราว การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 

แบบแพ้คัดออก โดยจัดการแข่งขัน  ๘  รุ่น คือ 
๑. รุ่นไลท์ฟลายเวท           
๒. รุ่นฟลายเวท                
๓. รุ่นแบนตั้มเวท 
๔. รุ่นเฟเธอร์เวท              

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

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๔ 
กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๖ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 
 
 
  

ส.อ.นฤพงษ์    ปิมแปง           
 

กลุ่มท่ี  ๒    

 

 

 
๕๘ 

 
 



๘๑ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนักนักกีฬาทั้งหมด 
   ณ อาคารอเนกประสงค์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
 เวลา  ๑๐๐๐ จับสลากคู่แข่งขันและประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน   
วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนัก 
 เวลา  ๑๕๓๐ การแข่งขันรอบแรก     
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนัก 
 เวลา  ๑๕๓๐ การแข่งขันรอบแรก     
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนัก 
 เวลา  ๑๕๓๐ การแข่งขันรอบแรก     
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ พักการแข่งขัน  
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนัก 
 เวลา  ๑๕๓๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ     
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ ตรวจร่างกาย, ชั่งน้ าหนัก 
 เวลา  ๑๕๓๐ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ   

 

 

 

 

 
๕๙ 
 
 



๘๒ 
 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

 

ศูนย์ควบคุมการส่งก าลังบ ารุง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  
และสนามกอล์ฟดงภูเกิด 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

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

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๘ 
กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๓ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.ธนายุทธ   พ่วงอ าภัย           
 

กลุ่มท่ี  ๘    

 

 ๖๐ 

 
 



๘๓ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา กอล์ฟ 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๓๓๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน 
  ณ  ห้องประชุม สนามกอล์ฟดงภูเกิด 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ - การแข่งขันประเภทชั้นยศ พ.อ. (พ) วันที่ ๑ 
  - การแข่งขันประเภทชั้นยศ พ.ต.-พ.อ. วันที่ ๑ 
  - การแข่งขันประเภททั่วไป ชั้นยศ ส.ต.-ร.อ. วันที่ ๑ 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ - การแข่งขันประเภทชั้นยศ พ.อ. (พ) วันที่ ๒ 
  - การแข่งขันประเภทชั้นยศ พ.ต.-พ.อ. วันที่ ๒ 
  - การแข่งขันประเภททั่วไป ชั้นยศ ส.ต.-ร.อ. วันที่ ๒ 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ - การแข่งขันประเภทชั้นยศ นายพล วันที่ ๑ 
  - การแข่งขันประเภทชั้นยศ พ.อ. (พ) วันที่ ๓ 
  - การแข่งขันประเภทชั้นยศ พ.ต.-พ.อ. วันที่ ๓ 
  - การแข่งขันประเภททั่วไป ชั้นยศ ส.ต.-ร.อ. วันที่ ๓ 
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ - การแข่งขันประเภทชั้นยศ นายพล วันที่ ๒ 
  - การแข่งขันประเภทชั้นยศ พ.อ. (พ) วันที่ ๔ 
  - การแข่งขันประเภทชั้นยศ พ.ต.-พ.อ. วันที่ ๔ 
  - การแข่งขันประเภททั่วไป ชั้นยศ ส.ต.-ร.อ. วันที่ ๔ 
 เวลา  ๑๖๓๐ พิธีมอบเหรียญรางวัลทุกประเภท  
  และเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒  

 

 

 

 

 

๖๑ 
 
 



๘๔ 
 

                  
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารช่างที่ ๔ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๔ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน 
 

สนามหน้า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ 
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบแรก 
-       แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สายๆ ละ ๔ ทีม

แข่งขันแบบพบกันทั้งหมดในแต่ละสาย น าทีมที่มี
คะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒  ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขัน
ในรอบต่อไป 
รอบรองชนะเลิศ 

- ที่ ๑  สาย ก  พบกับ  ที่ ๒ ข 
- ที่ ๑  สาย ข  พบกับ  ที่ ๒ ก 

รอบชิงชนะเลิศ 
- ทีมท่ีแพ้จากรอบรองชนะเลิศ ชิงที่ ๓ 

- - ทีมท่ีชนะจากรอบรองชนะเลิศ ชิงที่ ๑ 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๕ 
กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๓ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

ส.อ.สุระพงษ์    วัดกุฎ 
 

กลุ่มท่ี  ๕     

 

 ๖๒ 

 
 



๘๕ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลอาวุโส 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
วันที่  ๔  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา ๑๔๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขันฯ 
  ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔   
 เวลา ๑๗๐๐ และ ๑๘๓๐ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ป.พัน.๑๐๔ 
 เวลา  ๑๗๐๐ - สาย ก กลุ่ม ๑ พบ กลุ่ม ๗ 
 เวลา  ๑๘๓๐ - สาย ก กลุ่ม ๓ พบ กลุ่ม ๔ 
วันที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ป.พัน.๑๐๔ 
 เวลา  ๑๗๐๐ - สาย ข กลุ่ม ๕ พบ กลุ่ม ๖ 
 เวลา  ๑๘๓๐ - สาย ข กลุ่ม ๒ พบ กลุ่ม ๘ 
วันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ป.พัน.๑๐๔ 
 เวลา  ๑๗๐๐ - สาย ก กลุ่ม ๑ พบ กลุ่ม ๓ 
 เวลา  ๑๘๓๐ - สาย ก กลุ่ม ๗ พบ กลุ่ม ๔ 
วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ป.พัน.๑๐๔ 
 เวลา  ๑๗๐๐ - สาย ข กลุ่ม ๕ พบ กลุ่ม ๒ 
 เวลา  ๑๘๓๐ - สาย ข กลุ่ม ๖ พบ กลุ่ม ๘ 
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ป.พัน.๑๐๔  
 เวลา  ๑๗๐๐ - สาย ก กลุ่ม ๗ พบ กลุ่ม ๓ 
 เวลา  ๑๘๓๐ - สาย ก กลุ่ม ๔ พบ กลุ่ม ๑ 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบแรก ณ สนาม ป.พัน.๑๐๔ 
 เวลา  ๑๗๐๐ - สาย ข กลุ่ม ๕ พบ กลุ่ม ๘ 
 เวลา  ๑๘๓๐ - สาย ข กลุ่ม ๖ พบ กลุ่ม ๒ 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ณ สนาม ป.พัน.๑๐๔  
 เวลา  ๑๗๐๐ - ที่ ๑ สาย ก พบ ท่ี ๒ สาย ข  
 เวลา  ๑๘๓๐ - ที่ ๑ สาย ข พบ ท่ี ๒ สาย ก 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖ พักการแข่งขัน 
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๗๐๐ การแข่งขันคู่ชิงอันดับที่ ๓  ณ สนาม ป.พัน.๑๐๔ 
 เวลา  ๑๘๓๐ การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ  ณ สนาม ป.พัน.๑๐๔ 
หลังจบการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ      พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อสามารถ ทบ. ช้ัน ๒ 

 

 

๖๓ 
 
 



๘๖ 
 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน สนามยิงปืนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ    

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภท ปืนสั้นมาตรฐาน บุคคล และทีม 
๒. ประเภท ปืนยาว ๓ ท่า บคุคล และทีม 
๓. ประเภท ปืนสั้นอัดลม บุคคล และทีม 
๔. ประเภท ปืนยาวอัดลม บุคคล และทีม 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๕ 
กลุ่มท่ี  ๔ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

          - 
 

     

 
 
 

๖๔ 

 
 



๘๗ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา ยิงปืน 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  และตรวจอาวุธปืนพร้อมอุปกรณ์   
  ณ ห้องประชุม สนามยิงปืนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖  
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ การแข่งขันปืนสั้นอัดลม 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๑๖๐๐ การแข่งขันปืนยาว ๓ ท่า 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ การแข่งขันปืนยาวอัดลม 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ การแข่งขันปืนสั้นมาตรฐาน 
หลังจบการแข่งขันทุกประเภท ประกาศผล, พิธีมอบเหรียญรางวัล 
  และเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๖๕ 
 
 



๘๘ 
 

 
  

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน สนามเปตอง ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการ 
กองทัพภาคท่ี ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ    

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๑๓ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภท ชู้ตติ้งชาย                         
๒. ประเภท ชู้ตติ้งหญิง                        
๓. ประเภท ชู้ตติ้งอาวุโส                      
๔. ประเภท บุคคลชาย (เดี่ยวชาย)           
๕. ประเภท บุคคลหญิง (เดี่ยวหญิง)         
๖. ประเภท บุคคลอาวุโส (เดี่ยวอาวุโส)     
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  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๓ 
กลุ่มท่ี  ๔ 
กลุ่มท่ี  ๗ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

อส.ทพ.ศราวุฒิ   สุขหนุน กลุ่มท่ี  ๓ 
     

 ๖๖ 

 
 



๘๙ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา เปตอง 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  ณ ห้องประชุม 

 ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคท่ี ๓  
     ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖  
 เวลา  ๐๘๐๐ การแข่งขันประเภท ชู้ตติ้งชาย/หญิง และอาวุโส 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖  
 เวลา  ๐๘๐๐ การแข่งขันประเภท ชู้ตติ้งชาย/หญิง  และอาวุโส  
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖  
 เวลา  ๐๘๐๐ การแข่งขันประเภทคูช่าย/หญิง, คูอ่าวุโส และคู่ผสม  
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖  
 เวลา  ๐๘๐๐ การแข่งขันประเภทคูช่าย/หญิง, คูอ่าวุโส และคู่ผสม  
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๐๐ การแข่งขันประเภททีมชาย, ทีมหญิง และทีมอาวุโส 
หลังจบการแข่งขันทุกประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ๖๗ 
 
 



๙๐ 
 

 
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 

 

กองพันซ่อมบ ารุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน สนามเทนนิสค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ    

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๑๔ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภท ชายเดี่ยวสัญญาบัตร ระดับ ๑ 
๒. ประเภท ชายเดี่ยว ระดับ ๑ 
๓. ประเภท ชายเดี่ยวสัญญาบัตร ระดับ ๒ 
๔. ประเภท ชายเดี่ยว ระดับ ๒ 
๕. ประเภท ชายคู่ทั่วไป 
๖. ประเภท ชายคู่อายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ป ี
๗. ประเภท ชายคู่อายุไม่ต่ ากว่า ๔๐ ป ี
๘. ประเภท ชายคู่อายุไม่ต่ ากว่า ๔๕ ป ี
๙. ประเภท ชายคู่อายุไม่ต่ ากว่า ๕๐ ป ี
๑๐. ประเภท ชายคู่อายุไม่ต่ ากว่า ๕๕ ปี 
๑๑. ประเภท หญิงเดี่ยวสัญญาบัตร 
๑๒. ประเภท หญิงคู่ท่ัวไป 
๑๓. ประเภท คู่ผสม 
๑๔. ประเภท ชายคู่หัวหน้าทีม 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๕ 
กลุ่มท่ี  ๗ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 

ส.ท.พงษ์ศิริ   นิโรจน์ กลุ่มท่ี  ๒ 
     

 

 

๖๘ 

 
 



๙๑ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา เทนนิส 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  ณ ห้องประชุม  
  กองพันซ่อมบ ารุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖   
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันรอบแรก 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖  
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันรอบแรก 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖   
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันรอบแรก /รอบรองชนะเลิศ 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ /รอบชิงชนะเลิศ 
วันที่   ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ /รอบชิงชนะเลิศ 
หลังจบการแข่งขันทุกประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๙ 
 
 



๙๒ 
 

               
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔  

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน 
 

สนามต้นโพธิ์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ, โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาภาคเหนือ และสนามยิงปืน ร.๔ พัน.๓    

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทบุคคล และประเภททีม 
ประกอบด้วยกีฬา ๕ ประเภท ได้แก่ 
๑. ยิงปืน 
๒. ว่ายน้ าผ่านเครื่องกีดขวาง 
๓. วิ่งผ่านเครื่องกีดขวาง  ระยะ ๔๐๐ เมตร 
๔. ขว้างระเบิดแม่นย าและขว้างไกล 

๕. วิ่งในภูมิประเทศ ระยะทาง ๘,๐๐๐ เมตร 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๕ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 
 

ส.ท.พีระศักดิ์   บอกบุญ กลุ่มท่ี  ๑     

 
 
 

๗๐ 

 
 



๙๓ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา ปัญจกีฬาทหาร 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๓ 
  กรมทหารราบที่ ๔ 
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 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 (เสื้อแขนยาว, 
  กางเกงขายาว, รองเท้ากีฬา) 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา ๐๘๓๐ – ๑๑๐๐ การแข่งขันว่ายน้ าผ่านเครื่องกีดขวาง ระยะ ๕๐ ม.   
  ณ สระว่ายน้ า ๕๐ ม. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 
  (ชุดว่ายน้ า) 
 เวลา  ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ การแข่งขันขว้างระเบิด  
  ณ สนามต้นโพธิ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (เสื้อแขนยาว, 
  กางเกงขายาว, รองเท้ากีฬา) 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๖๓๐ – ๑๘๓๐ การแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ  ระยะ ๘,๐๐๐ ม.   
  เส้นทางภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (เสื้อแขนสั้น,  
  กางเกงขาสั้น, รองเท้ากีฬา) 
หลังจบการแข่งขัน พิธีมอบเหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 
  ณ สนามต้นโพธิ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

 

 

 

 ๗๑ 
 
 



๙๔ 
 

                   

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กรมทหารราบที ่๑๔ 
ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 
หน่วยแข่งขัน จ านวน  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. ทุ่มน้ าหนัก 
๑๔. กระโดดไกล 
๑๕. กระโดดสูง 
๑๖. ขว้างจักร 
๑๗. พุ่งแหลน 
 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                 ได้แก่ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๔ 
กลุ่มท่ี  ๓ 
กลุ่มท่ี  ๒ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 

ส.อ.พัฒน์ยศ คล่องงาน กลุ่ม ๓ 
ส.ท.ณรงค์ เบ็ญจรูญ กลุ่ม ๕ 
ส.ท.ศุภวัฒน ์ กลั่นใจ กลุ่ม ๕ 
อส.ทพ.ปราโมทย์ พุ่มอุไร กลุ่ม ๔ 
พลฯ พีระเชษฐ จันทรา กลุ่ม ๓ 
ส.ท.วรัญญ ู คงนิล กลุ่ม ๔ 
ส.ต.ศรีขรินทร์ วรรณสา กลุ่ม ๔ 
ส.อ.ชัชวาลย์ พลเยี่ยม กลุ่ม ๒ 
อส.ทพ.เบญจรงค์ ไชยรักษ์ กลุ่ม ๔ 

    

 ๗๒ 

 
 



๙๕ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา กรีฑา 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 
 เวลา  ๑๖๐๐ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๑๗๐๐ แข่งขันกรีฑารอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 
   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. ทุ่มน้ าหนัก 
  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 และเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 
  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 ๗๓ 
 
 



๙๖ 
 

               

 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

จังหวัดทหารบกพิษณุโลก 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภท ฟอยล์บุคคลชาย 
๒. ประเภท เอเป้บุคคลชาย 
๓. ประเภท เซเบอร์บุคคลชาย 
๔. ประเภท ฟอยล์ทีมชาย 
๕. ประเภท เอเป้ทีมชาย 
๖. ประเภท เซเบอร์ทีมชาย 
 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๕ 
กลุ่มท่ี  ๑ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 
 
 

ส.ท.สมัย   มุ่งภู่กลาง กลุ่มท่ี  ๒     

 
 

๗๔ 

 
 



๙๗ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา ฟันดาบ 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖   
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันเอเป้บุคคล ทีมชาย (รอบแรก – ชิงชนะเลิศ) 
 หลังจบการแข่งขันทุกประเภท มอบเหรียญรางวัล 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖  
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันฟอยล์บุคคล ทีมชาย (รอบแรก – ชิงชนะเลิศ) 
 หลังจบการแข่งขันทุกประเภท มอบเหรียญรางวัล 
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๗๐๐ – ๑๗๐๐ การแข่งขันเซเบอร์บุคคล ทีมชาย (รอบแรก – ชิงชนะเลิศ) 
 หลังจบการแข่งขันทุกประเภท มอบเหรียญรางวัล 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

๗๕ 
 
 



๙๘ 
 

                

 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน อาคารศูนย์สร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลพุทธชินราช 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๘ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภททีมชายสูงอายุ 
๒. ประเภททีมชายทั่วไป 
๓. ประเภทชายคู่สูงอายุ 
๔. ประเภทชายคู่ทั่วไป 
๕. ประเภทชายเดี่ยวหัวหน้าทีม 
๖. ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป 
๗. ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป 
๘. ประเภทชายเดี่ยวสูงอาย ุ
 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๗ 
กลุ่มท่ี  ๒ 
กลุ่มท่ี  ๖ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 

จ.ส.อ.ประเวท   มุ่งด ี กลุ่มท่ี  ๗ 
     

 
 

๗๖ 

 
 



๙๙ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน ณ ห้องประชุม  
  ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลพุทธชินราช 
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ - การแข่งขันประเภททีมชายสูงอายุ (รอบแรก) 
  - การแข่งขันประเภททีมท่ัวไป (รอบแรก)   
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันประเภททีมชายสูงอายุและทีมชายทั่วไป 
  (รอบแรก-รอบรองฯ) และหญิงเดี่ยวทั่วไป (รอบแรก) 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันประเภททีมชายสูงอายุและทีมชายเดี่ยวทั่วไป 
  (ชิงชนะเลิศ) ชายเดี่ยวหัวหน้าทีม (รอบแรก) และ 
  หญิงเดี่ยวทั่วไป (รอบแรก-ชิงชนะเลิศ) 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันประเภททีมชายเดี่ยวหัวหน้าทีม(รอบแรก-รอบรองฯ)  
  ชายเดี่ยวทั่วไป (รอบแรก-รอบรองฯ) และชายเดี่ยวสูงอายุ 
  (รอบแรก-รอบรองฯ) 
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันประเภทชายคู่สูงอายุ (รอบแรก-ชิงชนะเลิศ) 
  การแข่งขันประเภทชายคู่ทั่วไป (รอบแรก-ชิงชนะเลิศ) 
  การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวทั่วไป (ชิงชนะเลิศ) 
  การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวสูงอายุ (ชิงชนะเลิศ) 
  การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวหัวหน้าทีม (ชิงชนะเลิศ) 
หลังจบการแข่งขันทุกประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ  ทบ. ชั้น ๒ 

 

 

 

๗๗ 
 
 



๑๐๐ 
 

      
 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กองพันทหารขนส่งที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน สระว่ายน้ าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

แข่งขันแบบ Time Final จ านวน 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. บุคคลผีเสื้อ ๕๐ ม. 
๑๓. บุคคลผีเสื้อ ๑๐๐ ม. 
๑๔. บุคคลผีเสื้อ ๒๐๐ ม. 
๑๕. บุคคลเดี่ยวผสม ๒๐๐ ม. 
๑๖. บุคคลเดี่ยวผสม ๔๐๐ ม. 
 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                 ได้แก่ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๕ 
กลุ่มท่ี  ๒ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 

พลฯ สิทธิเวศ   คงสมฤกษ์ กลุ่มท่ี  ๕ 

 

 ๗๘ 

 
 



๑๐๑ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน ณ ห้องประชุม 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลก 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๕๐๐ - การแข่งขันประเภท บุคคลเดี่ยวผสม ๔๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๕๑๕ - การแข่งขันประเภท บุคคลผีเสื้อ ๑๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๕๓๐ - การแข่งขันประเภท บุคคลกรรเชียง ๕๐ ม.  
 เวลา  ๑๕๔๕ - การแข่งขันประเภท บุคคลกบ ๒๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๐๐ - การแข่งขันประเภท บุคคลฟรีสไตล์ ๒๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๑๕ - การแข่งขันประเภท บุคคลกรรเชียง ๑๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๓๐ - การแข่งขันประเภท บุคคลฟรีสไตล์ ๔๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๔๕ - การแข่งขันประเภท บุคคลผีเสื้อ ๕๐ ม. 
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๕๐๐ - การแขง่ขันประเภท บุคคลฟรีสไตล์ ๑,๕๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๕๔๕ - การแข่งขันประเภท บุคคลกรรเชียง ๒๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๐๐ - การแข่งขันประเภท บุคคลกบ ๕๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๑๕ - การแข่งขันประเภท บุคคลเดี่ยวผสม ๒๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๓๐ - การแข่งขันประเภท บุคคลฟรีสไตล์ ๑๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๖๔๕ - การแขง่ขันประเภท บุคคลผีเสื้อ ๒๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๗๐๐ - การแข่งขันประเภท บุคคลกบ ๑๐๐ ม. 
 เวลา  ๑๗๑๕ - การแข่งขันประเภท บุคคลฟรีสไตล์ ๕๐ ม. 
 

 

 

 

 

         

๗๙ 
 
 



๑๐๒ 
 

                 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

จังหวัดทหารบกพิษณุโลก 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน โรงฝึกพลศึกษา กองทัพภาคท่ี ๓   
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
๑. ประเภท ทีมชายทั่วไป 

๑.๑ เดี่ยวมือ ๑         ๑.๔ คูม่ือ ๑ 
๑.๒ เดี่ยวมือ ๒         ๑.๕ คูม่ือ ๒ 
๑.๓ เดี่ยวมือ ๓ 

๒. ประเภท ทีมชายอาวุโส 
๑.๑ คู่มือ ๑         ๑.๔ คู่มือ ๔ 
๑.๒ คู่มือ ๒         ๑.๕ คู่มือ ๕ 
๑.๓ คู่มือ ๓ 

 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๗ 
กลุ่มท่ี  ๑ 
กลุ่มท่ี  ๒ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 

จ.ส.อ.วรพจน์   ผลห้า กลุ่มท่ี  ๗ 
     

 

 
๘๐ 
 
 



๑๐๓ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม โรงฝึกพลศึกษา กองทัพภาคท่ี ๓ 
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ และ ๑๑๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายอาวุโส 
 เวลา  ๑๓๐๐ และ ๑๕๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายทั่วไป 
วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ และ ๑๑๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายอาวุโส 
 เวลา  ๑๓๐๐ และ ๑๕๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายทั่วไป 
วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ และ ๑๑๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายอาวุโส 
 เวลา  ๑๓๐๐ และ ๑๕๐๐ การแข่งขันรอบแรก ทีมชายทั่วไป 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ทีมชายอาวุโส 
 เวลา  ๑๓๓๐ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ทีมชายทั่วไป 
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๐๙๐๐ การแข่งขันรอบชิงที่ ๓ ประเภทชายทั่วไป, อาวุโส 
 เวลา  ๑๓๓๐ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชายทั่วไป, อาวุโส 
หลังจบการแข่งขันทุกประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 
 

 

 

 

 

๘๑ 

 
 



๑๐๔ 
 

                 

 

 

หน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 
 

กรมทหารช่างที่ ๓ 

ก าหนดวันแข่งขัน วันที่  ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

สถานที่แข่งขัน 
 

ประเภทถนน เส้นทางสายพิษณุโลก – อุตรดิตถ ์ 
ประเภทภูเขา สนามค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  
                 อ าเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก 
  

หน่วยแข่งขัน จ านวน  ๘  กลุ่ม 

การจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 

แข่งขัน ๒ ประเภท  ได้แก่ 
๑. ประเภทถนน  ๒  แบบ คือ 

๑.๑ แข่งขันแบบอินไลท์เรส ระยะ ๑๒๐ กม. 
๑.๒ แข่งขันแบบไทม์ไทรอั์ล ระยะ ๖๐ กม. 

๒. ประเภทภูเขา ๒ แบบ  คือ 
๒.๑ แบบครอสคันทรี รุ่นทั่วไป (ไม่ก าจัดอายุ) 
๒.๒ แบบครอสคันทรี รุ่นอายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป 

 

ผลการแข่งขัน  ครั้งที่ ๖๒ 
 
 

ชนะเลิศ                   ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้แก่    

กลุ่มท่ี  ๔ 
กลุ่มท่ี  ๘ 
กลุ่มท่ี  ๗ 

เสื้อสามารถ  ทบ.ชั้น ๒ 
 
 
 

          - 
 

     

 

 
๘๒ 
 
 



๑๐๕ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬา จักรยาน 
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา  ๑๔๐๐ ประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการแข่งขัน  
  ณ ห้องประชุม กองบังคับการกรมทหารช่างที่ ๓ 
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖ ประเภทถนน (เส้นทาง พิษณุโลก – อุตรดิตถ์) 
 เวลา  ๐๘๐๐ - แข่งขันแบบอินไลท์เรส ระยะ ๑๒๐ กม. 
 เวลา  ๑๕๐๐ - แข่งขันแบบไทม์ไทร์อัล ระยะ ๖๐ กม. 
วันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ ประเภทภูเขา (สนามค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)  
 เวลา  ๐๘๓๐ แข่งขันแบบครอสคันทรี 
  - รุ่นทั่วไป 
  - รุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป 
หลังจากจบการแข่งขันทุกประเภท พิธีมอบเหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น ๒ 
  ณ สนามหน้า กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

๘๓ 
 
 



๑๐๖ 
 

 
 

 

 
 
ความเป็นมา 
 กองทหารกองประจ าการในเขตภาคเหนือได้ก าเนิดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๕ สาเหตุ
เนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๔๕ พวกเงี้ยวได้ก่อการกบฏขึ้นที่เมืองแพร่ แล้วลุกลามไปยัง
หัวเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองนครล าปาง เมืองเชียงราย พวกกบฏเงี้ยวสามารถยึดเมืองแพร่ ได้ จนถึง
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้พลโทเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็นแม่ทัพใหญ่ ยกกองทัพจากกรุงเทพฯ และเมืองราชบุรี 
และอีกส่วนหนึ่งได้เกณฑ์กองทัพจากเมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย ขึ้นไปปราบกบฏเงี้ยว โดยได้น าก าลัง
ขึ้นไปถึงเมืองแพร่ เมื่อปราบปรามพวกเงี้ยวเรียบร้อยแล้วจึงยกก าลังกลับโดยให้ก าลังทหารบางส่วน
ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองอุตรดิตถ์ บ้านน้ าปาด เมืองพิชัย เพื่อรักษาความสงบในลักษณะกองรักษาด่าน ส่วน
กองทหารอีกส่วนหนึ่งเดินทางกลับเมืองพิษณุโลก เข้าตั้งค่ายที่พักซึ่งปัจจุบัน  คือ ค่ายสมเด็จ       
พระนเรศวรมหาราช เม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๔๕  

             เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๔๔๖ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 
ได้ทูลเกล้าถวายรายงาน และของบประมาณ เพื่อจัดตั้งกรม
บัญชาการทหารบกมณฑลนครสวรรค์ และกรมบัญชาการ
ทหารบกมณฑลพิษณุโลก เพื่อให้มีก าลังทหารไว้แก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ ในภาคเหนือ และเพื่อน าก าลังส่วนหนึ่งไป
ผลัดเปลี่ยนทหารเกณฑ์ที่ประจ าอยู่ที่เมืองเชียงค าด้วย 

 ๘๔ 
 
 

http://www.phitsanulokhotnews.com/wp-content/media/2012/08/a12.jpg


๑๐๗ 
 

และในปีเดียวกันนี้ก็ได้จัดตั้งกรมบัญชาการทหารบกมณฑลพายัพขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย การจัดกรม
บัญชาการทั้ง ๓ นี้ ได้แต่งตั้งผู้บัญชาการกรม ดังนี้ พ.ท.ม.จ.ค ารบ เป็นผู้บัญชาการกรมบัญชาการ
ทหารบกมณฑลนครสวรรค์ พล.ต.ม.จ.ศรีใสเฉลิมศักดิ์ เป็นผู้บัญชาการกรมบัญชาการทหารบกมณฑล
พิษณุโลก และ พ.อ.พระยาสุรฤทธิ์พฤฒิไกร เป็นผู้บัญชาการกรมบัญชาการทหารบกมณฑลพายัพ
ด้านตะวันตก พ.อ.พระยาณรงค์วิไชย เป็นผู้บัญชาการกรมบัญชาการทหารบกมณฑลพายัพด้าน
ตะวันออก เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๔๔๗ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดการเกณฑ์ทหารขึ้นไว้
ประจ าราชการในมณฑลนครสวรรค์ และมณฑลพิษณุโลก ตามแบบแผนวิธีทหารคงเมือง ตามสารตรา
ที่ ๑๔/๕๓๓๘ ให้พระยาไกรเพชรัตนสงคราม จัดการตามพระบรมราชโองการ และสารตราที่ ๑๗/๕๓๓๙  
ให้พระยาภักดีณรงค์จัดการตามพระบรมราชโองการ เร่ิมด าเนินการตามข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหาร
ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๔๔๗ 
 เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๔๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ฯ ให้ ร.อ.หลวงหิรัญยุทธกิจ ปลัดกรม
บัญชาการทหารบกมณฑลกรุงเทพฯ เป็นข้าหลวงทหารบกมณฑลนครสวรรค์ และ ร.อ.ขุนสรรพ -
ยุทธนารักษ์ ยกบัตรกรมบัญชาการทหารบกนครราชสีมา เป็นข้าหลวงทหารบกมณฑลพิษณุโลก 
 เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗ ได้เปลี่ยนชื่อกองทหารประจ าเมืองนครสวรรค์ เป็นกรมทหารราบที่ ๑๐ และ
ขยายจ านวนทหารเป็น ๒ กองร้อย 
 เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๔๘ กรมบัญชาการทหารบกมณฑลนครสวรรค์ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารหลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงสายการบังคับบัญชาใหม่ โดย      
ตั้งกองพันพิเศษขึ้นแล้วยกกองโรงเรียนนายสิบ กองพาหนะ และกองทหารปืนใหญ่ที่ ๖ มาขึ้นกับ 
กองพันพิเศษ ส่วนกองทหารเมืองชัยนาทและเมืองตาก ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทหารราบที่ ๑๕ และ         
กรมทหารราบที่ ๑๖ ตามล าดับ 
 เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๔๘ กรมบัญชาการทหารบกมณฑลพิษณุโลก ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารแล้วได้เปลี่ยนชื่อจากกรมบัญชาการทหารบกมณฑลพิษณุโลก 
เป็นกรมทหารบกมณฑลพิษณุโลก นอกจากนี้กองทหารประจ าเมืองพิจิตรได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทหาร
ราบที่ ๑๗ กองทหารประจ าเมืองอุตรดิตถ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทหารราบที่ ๑๘ และได้ปรับปรุง   
สายการบังคับบัญชาใหม่โดยยกกองนักเรียนนายสิบ กองพาหนะ กองทหารปืนใหญ่ที่ ๗ ไปขึ้นกับ 
กองพันพิเศษที่ตั้งขึ้นใหม่ 
 เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๘ ได้มีการรวมกรมบัญชาการทหารมณฑลพายัพทั้งสองฝ่ายเข้าเป็นหน่วย
เดียวกันเรียกว่า กรมบัญชาการทหารมณฑลพายัพ โดยมี พ.อ.พระยาฤทธิไกรเกรียงหาญ เป็น        
ผู้บัญชาการกรม และมี พ.ต.หลวงสรชิตพลการ เป็นปลัดกรม พ.ต.หลวงสรชิตพลการ เป็นผู้บังคับการ
กรมทหารราบที่ ๘ เชียงใหม่ พ.ท.พระฤทธิจักรก าจร เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๙ ที่น่าน   
พ.ท.พระสุรฤทธิ์พฤฒิไกร เป็นผู้บังคับกรมทหารราบที่ ๑๔ ที่เชียงราย พ.ต.หลวงยุทธการบัญชา เป็น
ผู้บังคับการกองทหารเมืองเชียงค า พ.ต.หลวงพิทยุทธยรรยง เป็นผู้บังคับการกองทหารเมืองล าปาง 
และ พ.ต.หลวงรักรณยุทธ เป็นผู้บังคับการกองทหารเมืองแพร่ 
 ปี พ.ศ.๒๔๔๙ ได้มีการจัดสายบังคับการกรมทหารบกมณฑลนครสวรรค์ใหม่  โดยมี         
พล.ต.ม.จ.ค ารบ เป็นผู้บัญชาการกรม และมี พ.ต.หลวงจงพยุหะ เป็นปลัดกรม พ.ต.ขุนอ านาจสรการ 
เป็นผู้บังคับการกองพันพิเศษ พ.ต.หลวงพิทย์ยุทธยรรยง เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๐          
ที่นครสวรรค์ พ.ต.หลวงเพ็ชรก าแพง เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่  ๑๕ ที่ชัยนาท และ              
พ.ท.หลวงเทพเดชะ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖ ที่ตาก 

๘๕ 
 
 



๑๐๘ 
 

 ปี พ.ศ.๒๔๔๙ ได้มีการจัดสายการบังคับบัญชากรมทหารบกมณฑลใหม่ โดยมี พล.ต.ม.จ.    
ศรีใสเฉลิมศักดิ์ เป็นผู้บัญชาการกรม และมี พ.ต.หลวงบ าราชอรินทรพ่าย เป็นปลัดกรม พ.ต.หลวง -  
สรสิทธนานุการ  เป็นผู้บังคับการกองพันพิเศษ  พ.ต.หลวงภูเบนทรสิงหนาท เป็นผู้บังคับการ            
กรมทหารราบที่ ๑๑ ที่พิษณุโลก พ.ต.หลวงราชานุรักษ์ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๗ ที่พิจิตร 
พ.ต.หลวงสรศักดิ์ประสิทธิ์ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๘ ที่อุตรดิตถ ์
 ปี พ.ศ.๒๔๕๑ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีกองก าลังทหารตั้งอยู่ ๓ กองพล ได้แก่   
กองพลที่ ๖ ที่นครสวรรค์ กองพลที่ ๗ ที่พิษณุโลก และกองพลที่ ๘ ที่เชียงใหม่ แต่ละกองพลขึ้นตรง
ต่อเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น คือ พระยาสีหราชเดโช 
 กองพลที่ ๖ ตั้งอยู่ที่นครสวรรค์ทางฝั่งตะวันตกของค่ายจิรประวัติในปัจจุบัน กองพลที่ ๖ 
ประกอบไปด้วยก าลังทหารคือ กรมทหารราบที่ ๖ ที่นครสวรรค์ กรมทหารราบที่ ๑๖ ที่ชัยนาท   
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ที่นครสวรรค์ และกรมทหารพรานที่ ๖ ที่ตาก โดยมี พล.ต.ม.จ.ค ารบ เป็น      
ผู้บังคับการกองพลที่ ๖ 
 กองพลที่ ๗ ตั้งอยู่ที่เมืองพิษณุโลก ประกอบไปด้วยก าลังทหารคือ กรมทหารราบที่ ๗ ที่พิษณุโลก 
กรมทหารราบที่ ๑๗ ที่พิจิตร กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗ ที่พิษณุโลก และกรมทหารพรานที่ ๗ ที่น่าน 
 กองพลที่ ๘ ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยก าลังทหารคือ กรมทหารราบที่ ๘ ที่ล าปาง 
กรมทหารราบที่ ๑๘ ที่เชียงใหม่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘ ที่เชียงใหม่ และกรมทหารพรานที่ ๘ ที่เชียงราย 
 ในปี พ.ศ.๒๔๖๔ อันเป็นปีที่เข้าใจกันว่าเป็นปีแรกที่กองทัพได้เกิดมีขึ้น และชื่อว่า “กองทัพที่ ๓” 
ตั้งกองบัญชาการที่เมืองพิษณุโลก โดยมี พล.ท.หม่อมเจ้าอลงกต เป็นแม่ทัพ กองทัพนี้ขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม มีหน่วยทหารที่ขึ้นตรงได้แก่ กองพลที่ ๖ กองพลที่ ๗ และกองพลที่ ๘ ในตอนนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงการจัดหน่วยทหารอยู่บ้าง เช่นในตอนแรกมีทหารช่างและทหารสัมภาระขึ้นกับ    
กองพลในระยะหลังถูกยุบไปและมีการโยกย้ายหน่วยทหารบางเมือง เช่น ย้ายกรมทหารราบที่ ๑๖ 
จากเมืองชัยนาทมาตั้งที่เมืองนครสวรรค์ และย้ายกรมทหารราบที่ ๑๗ จากเมืองพิจิตรมาตั้งอยู่ที่เมือง
พิษณุโลก 
 ปี พ.ศ.๒๔๗๒ กองทัพที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองพิษณุโลกได้ย้ายไปตั้งที่เมืองอยุธยา และเปลี่ยนชื่อ
เป็นกองทัพที่ ๒ มี พล.ท.พระยาสีหราชฤทธิไกร เป็นแม่ทัพ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการดุลยภาพข้าราชการและเปลี่ยนการจัดทหารจากกรมเป็นกองพัน 
ทางราชการได้ยุบกองพลที่ ๗ และกองพลที่ ๘ เหลือแต่กองพลที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองนครสวรรค์       
มี พล.ต.พระยาเสนาสงคราม เป็นผู้บังคับบัญชากองพล มีหน่วยทหารที่ขึ้นตรง คือ 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 ตั้งที่เมืองนครสวรรค์ ร.๗ พัน.๓ 
ตั้งที่เมืองพิษณุโลก และรวม กรม ป.๖, กรม ป.๗ เข้าเป็นกรม ป.๔ มี ๒ กองพัน คือ พัน.๑, ๒ ตั้งที่
เมืองนครสวรรค์ ส่วนกรมทหารพรานเข้าใจว่าถูกยกเลิกไปในปีนี้ 
 ปี พ.ศ.๒๔๗๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการยุบหน่วยทหารเป็นอันมาก หน่วย
ทหารในภาคเหนือที่ถูกยุบคือ กองพลที่ ๖ ถูกยุบเป็นจังหวัดทหารบกนครสวรรค์ ส่วนกองพันอันเป็น
ก าลังรบต่างๆ คงขึ้นตรงต่อผู้บังคับการที่กรุงเทพฯ กองทหารที่เป็นก าลังรบถูกเปลี่ยนแปลง คือ ตั้ง  
ร.พัน.๒๘ (ยุบจาก ร.๗ พัน.๑, ๒) ป.พัน.๗ (แปรสภาพมาจาก ป.๗ พัน.๑) และ ป.พัน.๘ (แปรสภาพ
มาจาก ป.๗ พัน.๒) 
 
๘๖ 
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 ปี พ.ศ.๒๔๗๖ หน่วยทหาร คือ ป.พัน.๘ ได้ย้ายไปที่ จว.ปราจีนบุรี คงเหลือ ร.พัน.๒๘ และ  
ป.พัน.๗ เป็นก าลังรบอยู่ที่ จว.นครสวรรค์ และได้เปลี่ยนแปลงสายการบังคับบัญชาใหม่ คือ ให้ทั้ง    
๒ หน่วยขึ้นตรงต่อจังหวัดทหารบกนครสวรรค์ รวมหน่วยก าลังรบอื่นๆ ก็ข้ึนกับ จทบ. นั้นๆ ด้วย 
 ปี พ.ศ.๒๔๗๘ ได้ตั้งมณฑลทหารบกที่ ๔ ขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีจังหวัดทหารบกที่ขึ้นกับ 
มทบ.๔ คือ จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ จังหวัดทหารบกล าปาง จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ และจังหวัด
ทหารบกพิษณุโลก 
 ปี พ.ศ.๒๔๘๒ การจัดหน่วยทหารในเขตภาคเหนือยังคงเป็นไปตามเดิม คือ จังหวัดทหารบก
ต่าง ๆ ในภาคเหนือข้ึนกับ มทบ.๔ ที่นครสวรรค์ทั้งสิ้น และกองพันต่างๆ ก็ขึ้นกับ 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 ในปีนี้ มทบ.๔ 
ได้ย้ายที่ตั้งจากฝั่งตะวันตกมาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง คือ บริเวณค่ายจิรประวัติในปัจจุบัน 
และเร่ิมตั้งกองทหารสื่อสาร มทบ.๔ ในเวลานั้น มทบ.๔ ขึ้นตรงต่อกองทัพบก มีหน่วยทหารที่ขึ้นตรง
คือ จังหวัดทหารบกในภาคเหนือทั้งหมด 
 เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๘๔ พ.อ.หลวงหาญสงคราม (ฟ้อน สุวรรณไศละ) ผบ.มทบ.๔ ได้รับ
ค าสั่งให้จัดก าลังจากหน่วยต่างๆ ของ มทบ.๔ ออกปฏิบัติราชการรบในสงครามอินโดจีน และสงคราม
มหาเอเชียบูรพา เป็นรูปกองพลมีชื่อว่า กองพล ๔ ในขั้นแรกจัดตั้ง บก.พล.๔ ที่ จว.เชียงราย และ
โยกย้ายต่อไปอีกหลายแห่ง กองพล ๔ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพพายัพซึ่งมีหลวงเสรีเริงฤทธิ์ เป็นแม่ทัพ 
สามารถยึดได้แคว้นหลวงพระบาง และส่งก าลังรุกเข้าไปในรัฐฉาน(เชียงตุง) สามารถยึดได้ดินแดน
เมืองพระยาค กองพล ๔ เป็นกองพลที่ปฏิบัติการรบเคียงบ่าเคียงไหล่กองพล ๓ และกองพลทหารม้า 
 ปี พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๘๗ กองพล ๔ ปฏิบัติการรบอยู่ในสหรัฐไทยเดิมตลอดเวลาทั้ง 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 เป็นผู้น า
กองพลกลับที่ตั้งที่ จว.นครสวรรค์ ส่วนหน่วยกองพันอื่นๆ คงกลับเข้าที่ตั้งเดิม คือ กองพันทหารราบที่ ๓๑ 
กลับที่ตั้ง จว.เชียงใหม่ กองพันทหารราบที่ ๓๐ กลับที่ตั้ง จว.ล าปาง กองพันทหารราบที่ ๒๙ กลับที่ตั้งเดิม
ที่ จว.พิษณุโลก กองพันทหารราบที่ ๒๘ กลับที่ตั้งเดิมที่ จว.นครสวรรค์ ส่วนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐ 
กลับที่ตั้งเดิม จว.นครสวรรค์ หลังจากนั้นได้มีการรวมต าแหน่ง ผบ.พล.๔ และ ผบ.มทบ.๔ เข้าด้วยกัน 
หน่วยทหารในภาคเหนือทั้งหมดคงขึ้นกับ พล.๔ และ มทบ.๔ นอกจากนั้นยังมี กองทหารสื่อสาร, 
กองพันทหารช่างที่ ๔, กองพาหนะ และกองทหารสัตว์ต่างๆ ก็ตั้งอยู่ที่ จว.นครสวรรค์ ด้วย 
 ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๑ การจัดหน่วยทหารต่างๆ ในภาคเหนือยังคงเดิม หากแต่มีการ
ตั้งกรมทหารราบขึ้น คือ กรมทหารราบที่ ๔ และกรมทหารราบที่ ๑๔ และมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยใหม่ 
คือ ร.พัน.๒๘ เปลี่ยนเป็น ร.๔ พัน.๑, ร.พัน.๒๙ เปลี่ยนเป็น ร.๔ พัน.๓ ให้กรมทหารราบที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ 
จว.พิษณุโลก และกรมทหารราบที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ จว.ล าปาง  ส่วนกองพันทหารปืนใหญ่ ๒ กองพัน คือ 
ป.๔ พัน.๑ ที่นครสวรรค์ และ ป.๔ พัน.๒ ที่ล าปางนั้นให้ย้ายไปตั้งที่ จว.เชียงใหม่ 
 ปี พ.ศ.๒๔๙๒-๒๔๙๓ กองพล ๔ ขึ้นการบังคับบัญชากับกองทัพที่ ๑ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ 
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 ปี พ.ศ.๒๔๙๓ กองทัพบกได้จัดตั้ง กองทัพที่ ๓ ขึ้นที่ จว.พิษณุโลก อีกครั้งหนึ่งให้กองพล ๔ 
ขึ้นตรงต่อกองทัพที่ ๓ และได้ตั้งกองพลที่ ๗ และ มทบ.๗ ขึ้นที่ จว.ล าปาง ให้มีการจัดหน่วยดังนี้  
พล.๔, มทบ.๔ ที่นครสวรรค์ พล.๗ และ มทบ.๗ ที่ล าปาง ขึ้นกับกองทัพที่ ๓ ที่ จว.พิษณุโลก ส าหรับ
หน่วยทหารที่ขึ้นตรงต่อ 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) ส่วนหน่วยทหารที่ขึ้นตรงต่อ พล.๗ และ มทบ.๗ มี  
ร.๗ พัน.๑ (เชียงใหม่), ร.๗ พัน.๒ (ล าปาง), ร.๗พัน.๓ (อุบลราชธานี-ล าปาง-เชียงราย) และ ป.พัน.๗ 
(เชียงใหม่) ส่วนกองพาหนะ, กองสื่อสาร, กองพันทหารช่าง และกองสัตวรักษ์นั้นขึ้นตรงต่อกองทัพที่ ๓ 
 ปี พ.ศ.๒๔๙๔ การจัดหน่วยทหารในภาคเหนือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือ จัดให้หน่วย
ทหารที่ขึ้นตรงต่อ พล.๔ และ มทบ.๔ บางหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพที่ 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 นอกจากนี้ยังได้ตั้งหน่วย
สรรพาวุธขึ้นที่บางปราบ จว.นครสวรรค์ ให้ชื่อว่า กอง สพบ.ท.๓  
 ปี พ.ศ.๒๔๙๘ หน่วยทหารในโครงการช่วยเหลือของสหประชาชาติได้ขยายขึ้นเพื่อให้เพียงพอ
กับอาวุธและยานพาหนะที่ได้รับตามโครงการ จึงมีการจัดหน่วยในรูปกรมผสมโดยให้ ร.๔ เป็น          
กรมผสมที่ ๔ ขึ้นกับ พล.๔ และ มทบ.๔, ร.๗ เป็นกรมผสมที่ ๗ ขึ้นกับ พล.๗ และ มทบ.๗ ก าลัง        
ที่เหลือจากการจัดกรมผสมให้ขึ้นตรงต่อกองทัพที่ ๓ ทั้งสิ้น 
 ปี พ.ศ.๒๔๙๙ ได้ย้ายกองพล ๔ จาก จว.นครสวรรค์ มาตั้งที่ จว.พิษณุโลก ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ ได้แยกส่วนก าลังรบกับส่วนภูมิภาคออกจากกันโดยเด็ดขาด ส่วนภูมิภาคมีการจัดเป็น    
ภาคทหารบกที่ ๓ ขึ้นต่อกองทัพบก มีหน่วยขึ้นตรงคือ มทบ.๔ ที่นครสวรรค์ และ มทบ.๗ ที่ล าปาง 
ส่วนก าลังรบตั้งเป็น พล.๔ ขึ้นตรงต่อกองทัพบก มีหน่วยขึ้นตรงคือ ผส.๔, ผส.๗ เป็นก าลังรบหลัก 
นอกจากนั้นก็มีหน่วยสนับสนุนคือ 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 ขึ้นตรงต่อ ภทบ.๓ และเปลี่ยนชื่อ ภทบ. เป็น กองทัพภาคที่ ๓ โดยมี   
พลโท ประพันธ์  กุลพิจิตร ด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นคนแรก นับตั้งแต่การจัดตั้งกองทัพภาคที่ ๓ 
มาถึงปัจจุบันมีแม่ทัพภาคที่ ๓ มาแล้วทั้งหมด ๓๔ ท่าน โดยปัจจุบัน พลโท ชาญชัยณรงค์  ธนารุณ 
เป็นแม่ทัพภาคที่ ๓    

 
 เกียรติประวัติอันยิ่งใหญข่องหนว่ยที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติ ได้ระบุไว้โดยนับตั้งแต่ 
 - การปราบกบฏเงี้ยว ที่ก่อการขึ้นในเขตหัวเมืองเหนือลงได้อย่างราบคาบภายใต้การบังคับ
บัญชาของ พลโท เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตร ี
 - การเข้าสู้รบในสงครามอินโดจีน สามารถยึดดินแดนแขวงหลวงพระบางฝั่งขวา แม่น้ าโขง 
ร่วม ๓๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร  
 - การเข้าสู้รบในสงครามมหาเอเชียบูรพา ที่สามารถยึดดินแดนเมืองพยาค, เมืองเชียงตุง 
และพื้นที่ส าคัญๆ ใกล้เคียงเอาไว้ได้อย่างเด็ดขาดท่ามกลางความยากล าบากของสภาพพื้นที่การสู้รบ 
ภูมิอากาศ ตลอดจนการต้านทานอย่างหนักของข้าศึก 
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 - และวีรกรรมการต่อสู้อันยาวนานในการปราบปรามการก่อการร้ายด้วยกองก าลังติดอาวุธของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ห้วงตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๕ รวมระยะเวลา ๑๕ ปีเต็ม 
 เกียรติประวัติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงขอเป็นบทบาทและเกียรติยศที่ได้มีการสืบทอดพระราช -
ปณิธานขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระท ายุทธหัตถี เมื่อ ๔๐๐ กว่าปีในอดีต และ
เปรียบเสมือนหนึ่งสัญลักษณ์ที่เป็นหลักประกันในด้านความมั่นคงของประเทศ 
 ปัจจุบันทุกหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือได้รับพระราชทานนามค่ายเป็นพระนามของอดีต
พระมหากษัตริย์และเจ้าผู้ครองนคร ตลอดจนนามของนักรบผู้กล้าในอดีตที่ได้ทุ่มเทเสียสละเลือดเนื้อ
และชีวิต เพื่อชาติบ้านเมือง รวมทั้งหมด ๒๔ ค่าย สร้างความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นในการที่จะ 
สืบสานและด ารงรักษาไว้ ซึ่งผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
 กองทัพภาคที่ ๓ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกที่รับผิดชอบต่ออธิปไตยและความมั่นคงของ
ชาติในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีบทบาทและภาระหน้าที่ทั้งในยามปกติและยามสงคราม ภารกิจหลัก      
ที่ได้รับมอบจากกองทัพบกจะมีอยู่ด้วยกัน ๔ ประการ คือ 
  - การป้องกันประเทศ 
  - การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 
  - การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  - การช่วยพัฒนาประเทศ 
  นอกจากนั้นยังจะต้องปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่างๆ ที่มิใช่การสงคราม เพื่อผลด้านความมั่นคง, 
เพื่อการช่วยเหลือประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การเทิดพระเกียรติ และปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 
 กองทัพภาคที่ ๓ มีการจัดและการประกอบก าลังที่ส าคัญ คือ 
    - หน่วยก าลังรบ ได้แก่ กองพลทหารราบที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๗ และกองพลทหารม้าที่ ๑ 
  - หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุง ได้แก่ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓, มณฑลทหารบก
ที่ ๓๑, ๓๒, ๓๓ และจังหวัดทหารบกอีก ๗ จังหวัด 
   - หน่วยสนับสนุนการช่วยพัฒนาประเทศ ได้แก่ กองพลพัฒนาที่ ๓  
  และมีหน่วยก าลังประจ าถิ่นที่กองทัพบกฝากการบังคับบัญชาไว้อีก ๕ กรมทหารพราน 
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 การเตรียมก าลังและการใช้ก าลังเป็นพันธกิจที่ส าคัญยิ่ง ๒ ประการที่จะต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ในยามปกติโดย 

    

  การเตรียมก าลัง  :  มุ่งด าเนินการเพื่อให้กองทัพมีความพร้อมรบ ทั้งด้านก าลังพลและ
ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการป้องกันประเทศ 
 

                                                                                               
 การใช้ก าลัง  :  เป็นการใช้ก าลังตามแผนงานที่ก าหนดโดยพิจารณาใช้ตามอัตราก าลัง          
ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความจ าเป็นของสถานการณ์ในแต่ละห้วง ซึ่งจะประกอบด้วย            
๓ แผนงานหลัก ได้แก่ 
   - แผนงานป้องกันประจ าปี 
   - แผนงานปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
   - แผนการรักษาความมั่นคงภายใน 
  ทั้ง ๓ แผนงานดังกล่าว กองทัพภาคที่ ๓ จะท าหน้าที่วางแผน ควบคุมและอ านวยการ           
ต่อหน่วยรองต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น ในแต่ละบทบาทและแผนงาน ซึ่งจะมีการจัดก าลังร่วมกันทุกฝ่ าย           
ทั้งจาก ทหาร ต ารวจ และพลเรือน ส าหรับงานแผนป้องกันชายแดน และแผนงานปฏิบัติการ          
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จะจัดก าลังจากฝ่ายทหารเป็นหลัก ประกอบไปด้วย 
    - กองก าลังนเรศวร และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองก าลังนเรศวร 
ซึ่งจัดจาก กองพลทหารราบที่ ๔ และบางส่วนของกองพลทหารราบที่ ๗ รับผิดชอบพื้นที่ชายแดน
ด้าน จว.ตาก และ จว.แม่ฮ่องสอน  
    - กองก าลังผาเมือง และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองก าลังผาเมือง  
จัดจาก กองพลทหารม้าที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนด้าน จว.เชียงใหม่, จว.เชียงราย และจังหวัด
ชายแดนด้านตะวันออกไล่มาจนถึงเขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๒ ที่ อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 
 ๙๐ 
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 ส าหรับแผนงานรักษาความมั่นคงภายในซึ่งมีกลไกหลักในการปฏิบัติงาน คือ กองอ านวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทั้ง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจัดก าลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนเป็น
หลักและมีหน่วยงานรองหลักทางทหาร ๒ หน่วย คือ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 
๓ ส่วนแยก ๑ ตั้งอยู่ที่ จว.ตาก และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ส่วนแยก ๒ 
ตั้งอยู่ที่ จว.เชียงใหม่ รวมทั้งศูนย์อ านวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
ในภาคเหนือ จ านวน ๖ แห่ง 
  ส าหรับปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ ๓ ที่ยังคงมีความล่อแหลม และเป็น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา ซึ่งล้วนมีเงื่อนไขทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยพอ
สรุปเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 

 ปัญหาที่มีผลอันเนื่องมาจากความขัดแย้งและการสู้รบกันภายในของพม่า ที่ปัจจุบัน
ยังไม่สามารถยุติลงได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ 
   - ปัญหาอันเนื่องมาจากผู้หลบหนีเข้าเมืองเนื่องจากการสู้รบของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายพม่า 
ซึ่งปัจจุบันได้จัดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมชั่วคราว ๗ แห่งใน จว.ตาก และ จว.แม่ฮ่องสอน รวมจ านวนทั้งสิ้น 
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คนเศษ ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบเหล่านี้นอกจากจะเป็นภาระในหลายๆ ด้านแล้วยังเป็น
ปัจจัยส าคัญก่อให้เกิดความหวาดระแวงที่พม่ามีต่อไทยมาโดยตลอดอีกด้วย 
   - ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่งโดยสาเหตุหลักของปัญหานี้ก็คือ ความ
แตกต่างทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาระหว่างไทยกับพม่า ปัจจุบันมีตัวเลขของกลุ่มบุคคล
เหล่านี้ประมาณ ๓ ล้านคน กระจายอยู่ทั้งตามพื้นที่ชายแดนและลึกเข้าไปในใจกลางประเทศ 

 ยาเสพติด  เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากปัจจัยด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านที่
ยังคงมีแหล่งผลิตตลอดจนกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งล้วนแต่อยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่า
และลาวทั้งสิ้น การปราบปรามของเจ้าหน้าที่จึงเปรียบเสมือนการตั้งรับอยู่บริเวณพื้นที่แนวชายแดน 
เพื่อสกัดกั้นการน าเข้าเท่านั้น 
  ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ได้
ด าเนินการสกัดกั้น ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่ตอนใน 
ที่ต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ การแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่นและพืชเสพติด ด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหาร และภายนอกหน่วยทหาร การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด ให้การสนับสนุนส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอใน
ขีดความสามารถของหน่วย ท าให้ในห้วงที่ผ่านมาหน่วยสามารถจับกุมผู้กระท าผิดพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดพร้อมของกลางได้เป็นจ านวนมาก  
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“พระพทุธชนิราชงามเลศิ  ถิน่ก าเนดิพระนเรศวร 
สองฝั่งนา่นลว้นเรอืนแพ  หวานฉ่ าแทก้ลว้ยตาก 

ถ้ าและน้ าตกหลากตระการตา” 
  

 จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางด้ านประวัติศาสตร์มานาน           
หลายชั่วอายุคน เมืองเดิมพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอมอยู่ห่างจากที่ตั้งตัวเมืองปัจจุบันลง
ไปทางใต้ ประมาณ ๕ กม. เรียกว่า “เมืองสองแคว” เพราะเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าน่าน
และแม่น้ าแควน้อย แต่ปัจจุบันแม่น้ าแควน้อย เปลี่ยนเส้นทางเดินออกห่างไปประมาณ           
๑๐ กม. ที่ตั้งเมืองสองแควเก่าในปัจจุบันคือ บริเวณวัดจุฬามณี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของพิษณุโลก 
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 ในสมัยสุโขทัยครั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ได้โปรดฯ ให้ย้ายเมืองสองแคว     
มาตั้งอยู่ ณ ตัวเมืองในปัจจุบัน เมื่อประมาณปี พ.ศ.๑๙๐๐ แต่ยังคงเรียกว่าเมืองสองแคว
เรื่อยมา โดยให้พระไสลือไทราช โอรสมาครองเมืองในฐานะเมืองลูกหลวง ต่อมาในสมัย
อยุธยาเมืองสองแควเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพิษณุโลก และทวีความส าคัญมาก เพราะโดยลักษณะ
ที่ตั้งเมืองนั้นพิษณุโลกอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรฝ่ายเหนือ 
 ครั้นถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นราชธานีของไทยอยู่
นานถึง ๒๕ ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๐๐๕ – ๒๐๓๐ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จประทับที่
เมืองนี้และทรงผนวชที่วัดจุฬามณีด้วย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองพระราชสมภพของสมเด็จ-  
พระนเรศวรมหาราช ในอดีตเคยเป็นเมืองราชธานีฝ่ายเหนือของเมืองแถบลุ่มแม่น้ ายมและ
น่าน มีพระมหาอุปราชปกครองติดต่อกันมาหลายพระองค์ 
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ พิษณุโลกยังคงเป็นเมืองเอก ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.๒๔๓๗ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลก ขึ้นเป็นมณฑล 
เรียกว่ามณฑลพิษณุโลก ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะ
เป็นจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความงามในด้านทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่มากมาย
บนทางหลวงพิษณุโลก – หล่มสัก จึงเป็นเมืองน่าเที่ยวทั้งด้านการชมโบราณสถานและความงาม
ของธรรมชาติ 
 

 
 

 พิษณุโลก เป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มานานควบคู่มากับประวัติศาสตร์
ชาติไทย โดยมีชื่อเรียกต่างๆ กันในศิลาจารึก ต านาน นิทาน และพงศาวดาร เช่น สองแคว, 
สระหลวง, อกแตก และพิษณุโลก 
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ต านานการสร้างเมืองพิษณุโลก 
 “แต่ชาติก่อน พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกเป็นภิกษุได้สร้างพระไตรปิฎกเพ่ือศาสนา พระกกุ
สนธิ์เจ้าครั้งพระองค์เกิดมาตรัสรู้ในไตรปิฎกทั้งสามพระองค์ จึงรู้ในพระทัยว่าพระพุทธเจ้า
เสด็จไปบิณฑบาตทางตะวันตกตะวันออก แล้วเสด็จไปอาศัยจึงหันใต้ต้นสมอ และควรไปสร้าง
เมืองไว้ในสถานทันที 
         พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก จึงมีพระราชโองการตรัสสั่งจ่านกร้อง จ่าการบูรณ์ ให้ท าเป็น
พ่อค้าเกวียนไปด้วยคนละ ๕๐๐ เล่ม เต็มไปด้วยทุนทรัพย์ท้ังหลาย 
 จ่านกร้อง จ่าการบูรณ์ รับพระราชโองการแล้วทูลลา พวกพาณิชย์ พ่อค้าตามสั่งแล้ว 
จ่านกร้อง จ่าการบูรณ์ จึงมาเชียงแสน มาถึงเมืองน่าน แล้วก็มาถึงเมืองลิหล่ม พักพอไหว้พระบาท
ธาตุพระพุทธเจ้า แล้วจึงข้ามแม่น้ าตรอนตนิม แล้วจึงข้ามแม่น้ าแควน้อย แล้วจึงถึงบ้าน
พราหมณ์ที่พระพุทธเจ้าบิณฑบาตบ้านพราหมณ์ข้างตะวันออก ๑๕๐ เรือน ข้างตะวันตก 
๑๐๐ เรือน มีเศษ  
 จ่านกร้อง จ่าการบูรณ์ คิดอ่านกันว่าพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกเจ้า เราใช้เรามาที่ชะรอย
จะเป็นปริศนาแก่เราทั้งสองนี้แล้วจึงอาชญาฐานที่นี้ ก็เป็นอันราบคาบนักหนาทั้ง ๒ ฟาก มี
บ้านพราหมณ์ ก็อยู่ทั้ง ๒ ฟาก มาเราจะสร้างเมืองถวายแก่เจ้าเราเกิด ครั้นเจ้าทั้ง ๒ คิดกัน
แล้วจ่านกร้อง จึงให้พ่อค้าเกวียน ๕๐๐ เล่ม ข้ามไปข้างตะวันตก ก็ตั้งประกับเกวียนไว้ แล้วจึง 
 
 

๙๔ 
 
 



๑๑๗ 
 

 
ท าสารบาญชีชะพ่อพราหมณ์ และไพร่ของตนรวมกันเป็นคน ๑,๐๐๐ ท าอิฐ จ่าการบูรณ์ ท าบัญชี
ชะพ่อพราหมณ์และไพร่ของตน รวมกันเป็นคน ๑,๐๐๐ ท าอิฐได้เป็นอันมากแล้ว จึงให้ท า
ชะพ่อพราหมณ ์อันเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ตามไสยศาสตร์ จึงให้ชะพ่อพราหมณ์กินบวชถือศีลแขนง ๗ วัน 
แล้วสระเกล้า แล้วขึ้นโล้ถีบอัมพวายแก่พระอิศวรเป็นเจ้า จึงเอาพระอิศวรออกไปเลียบที่ตั้งเมือง 
จึงให้พราหมณ์ชักรอบทิศตั้งเมือง แล้วจึงปันหน้าที่ยาว ๕๐ เส้น สกัด ๑๐ เส้น ๑๐ วา ปันหน้าที่
ไว้แก่พราหมณ์ จะได้เท่าใด อาจจะได้เท่าใด ครั้นเป็นหน้าที่แล้วพอได้ ณ วันพฤหัสบดี เดือน 
๓ ขึ้น ค่ า ๑ ปีฉลู ฉ.ศก เวลาเช้าต้องกับเพลาเมื่อพระพุทธเจ้าฉันจึงหันใต้ต้นสมอ วันนั้นพระ
อุบาฬีเถระ และพระศิริมานนท์ก็นิพพานในที่นั้น แต่ก่อนก็เรียกว่า พนมสมอ ปัจจุบันคือ เขา
สมอแครง ซึ่งบรรจุพระธาตุเจ้าทั้ง ๒ ไว้ที่นั่น และครั้นพระสงฆ์องค์ใดเข้ามาอยู่ที่นั้นก็ย่อม
เรียกตาม ที่นั้นว่าเป็นอรัญวาสี จ่านกร้องสร้างข้างตะวันตก จ่าการบูรณ์สร้างข้างตะวันออก
แบ่งกันท าปีหนึ่งกับเจ็ดเดือนจึงแล้วรวมบ้านพราหมณ์ทั้งหลาย ทั้งคูก็รอบกับหนทางเด็กเลี้ยงวัว 
ลูกชาวบ้าน หริภุญชัยไปมาปั้นพระนอนเล่น ทั้งสองฟาก เป็นประตู ก็ถามคนอันเป็นผู้เฒ่าแก่
ทั้งหลาย พราหมณ์ทั้งหลายจึงว่า ทั้งสองสิเป็นมหาเสนาการ ทั้งนี้ตามแต่ปัญญาเจ้าทั้งสองเกิด
สร้างเมืองปีหนึ่งกับเจ็ดเดือนจึงแล้วดั่งนี้แล  
         ครั้นจ่านกร้องจ่าการบูรณ์ ท าเมืองแล้วทั้งสองฟากทั้งทวารบานประตูบริบูรณ์แล้ว   
จึงสั่งจึงส่งชีพราหมณ์ให้รักษาเมือง ครั้งได้ฤกษ์ดีจึงน าเอาเกวียนและคน ๕๐๐ เล่ม ขึ้นไป        
๒ เดือน จึงถึงเมืองเชียงแสนราชธานี จ่าทั้งสองเข้าไปถวายบังคม  จ่าทั้งสองจึงกราบทูล    
พระกรุณาว่าพระองค์เจ้าใช้ตูเข้าไปถึงที่พระพุทธเจ้าฉันจังหันใต้ต้นสมอ สถานที่นั่นเป็นอัน
สนุกนักหนาข้าพเจ้าชวนกันชะพ่อพราหมณ์ทั้งหลายสร้างเมืองถวายแก่พระองค์เจ้าแล้ว  
         พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกยินดีนักหนาจึงมีพระราชโองการตรัสสั่งเสนาอ ามาตย์ให้
ชุมนุมท้าวพระยาทั้งหลาย พระองค์จึงให้จ่าทั้งสองไปก่อนเป็นทัพหน้า ท้าวพระยาทั้งหลาย
เป็นปีกซ้ายขวา เจ้าไกสรราชเจ้าชาติสาครพระราชโอรสทั้งสองเป็นกองรั้ งหลัง ตามเสด็จ  
พระราชบิดา พระมารดา ออกจากพระนคร ณ วันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๖ ค่ า เลาเช้า ไปได้
สองเดือนจึงถึง พระองค์ได้ตั้งพลับพลาทองริมน้ าไกลเมืองประมาณ ๑๐๐ เส้น สมเด็จพระศรี 
-ธรรมไตรปิฎก จึงให้ท้าวพระยาทั้งหลาย และเจ้าไกสรราช เจ้าชาติสาคร ตามเสด็จเข้าไปใน
เมือง จึงมีพระราชโองการตรัสถามชะพ่อพราหมณ์ว่า เราจะให้ชื่อเมืองอันใดดีพราหมณาจารย์  
จึงกราบทูลตอบพระราชโองการว่า พระองค์เจ้ามาถึงวันนี้ได้ยามพิษณุ พระองค์ได้ชื่อเมือง
ตามค าพราหมณ์ว่า “เมืองพิษณุโลก” ถ้าว่าจะตามพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ชื่อว่า “โอฆบุรี” 
ตะวันออก ตะวันตก ชื่อ “จันทบูรณ์” พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก จึงมีพระราชโองการตรัสสั่ง
ท้าวพระยาทั้งหลายว่า เราชวนกันสร้างพระธาตุและพระวิหารใหญ่ ทั้ง ๔ ครั้นสร้างของพระยา
แล้วต่างคนต่างสร้างคนละองค์ 
 

 
 
 ๙๕ 

 
 



๑๑๘ 
 

ศาลหลักเมือง  
 

 ศาลหลักเมือง  สร้างแบบยอดปรางค์สูง  ๑๐ .๖๕ 
เมตร ฐานกว้าง ๑๖ .๖๐ เมตร จัดสร้างตามแบบกรม
ศิลปากร แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นล าต้นถึงลูกฟักท า
จากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนที่เป็นท่อนลูกแก้วท าจากไม้ชิงชัน และ
ส่วนยอดบัวตูมท าจากไม้สักทอง 

 
 
 
วัดวิหารทอง  

 เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ อยู่ติดกับ
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกทางฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ าน่าน เยื้องกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
เล็กน้อย ปัจจุบันเป็นวัดร้างเหลือแต่ฐานเจดีย์
ขนาดใหญ่และเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ 
 

    ก าแพงเมืองคูเมือง  
 เมืองโบราณทั้งหลายย่อมมีก าแพงเมือง 
และคูเมือง เพ่ือไว้ป้องกันมิให้ข้าศึกเข้าจู่โจมได้
โดยง่าย โดยที่ก าแพงนั้นท าด้วยดิน ถ้าไม่สูงนัก
มักจะเรียกว่า “คันดิน” ดังนั้นนักประวัติศาสตร์ 
และ นักโบราณคดีจึงเรียกว่า “คูน้ า คันดิน” 
ก าแพงเมืองพิษณุโลก แต่เดิมเป็นก าแพงดิน
เช่นเดียวกับก าแพงเมืองสุโขทัย คงสร้างขึ้นใน
รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพ่ือเตรียมรับ

ศึกพระเจ้าติโลกราชแห่งราชอาณาจักรลานนา และต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ได้โปรดให้ซ่อมแซมก าแพงเมืองอีกครั้งเ พ่ือเตรียมรับศึกพม่า  พอถึงรัชกาลสมเด็จ -          
พระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้ช่างฝรั่งเศสสร้างก าแพงใหม่โดยให้ก่อด้วยอิฐให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
ดังมีความปรากฏในพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาฯ ต่อมาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช โปรดให้รื้อก าแพงเมืองและป้อมต่างๆ เสีย เพื่อไม่ให้พม่าซึ่งรุกรานไทยยึดเป็นที่มั่น  
 

 
 
 ๙๖ 

 
 



๑๑๙ 
 

 
 

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) 

 
 

   
 ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ต าบลในเมือง ริมแม่น้ าน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการ 
สร้างเมืองเมื่อปี พ.ศ.๑๙๐๐ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ชาวบ้านส่วนใหญ่
มักเรียกขานกันว่า “วัดใหญ่” หรือ “วัดพระศรี” กันจนติดปาก แม้นพระประธานองค์ใหญ่ที่
ประดิษฐานในวิหารคือ พระพุทธชินราช ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” 
ตามไปด้วย 
 พระวิหารพระพุทธชินราช เป็นวิหารทรงโรงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช ซึ่งนับ
ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในโลก ตัวพระวิหารสร้างมาตั้งแต่สมัย       
กรุงสุโขทัย และได้รับการบูรณะให้มีสภาพดีมาตลอดจนถึงสมัยปัจจุบัน พระวิหารหลังนี้จึง
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงสุโขทัยที่มีความสง่างามสมส่วน และยังคงสภาพสมบูรณ์ดีที่สุดแห่ง
หนึ่งของไทย 
 

 

 ๙๗ 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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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


๑๒๐ 
 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม(เดิม) ซึ่งเป็น
พระราชวังจันทน์มาก่อนในอดีต ตัวศาลเป็นศาลาทรงไทยโบราณ
ตรีมุข พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขนาดเท่าองค์จริง
ประทับนั่ง พระหัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคารหลั่งน้ าในพระอิริยาบถ
ประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง สร้างโดยกรมศิลปากร เสร็จเมื่อปี 
พ.ศ.๒๔๐๔ มีการจัดงานสักการะพระบรมรูปในวันที่ ๒๕ มกราคม
ของทุกปี    
 เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๕ กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบแนว
เขตพระราชฐานพระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นสถานที่  พระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งนับว่าเป็นการขุดค้นทาง

โบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ครั้งส าคัญของจังหวัด ในปัจจุบันกรมศิลปากรได้กลบหลุมขุดเพื่อ
เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานไว้ จนกว่าจะได้มีการขุดค้นอย่างจริงจังอีกคร้ังหนึ่ง 
 
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี (จ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์) 
 ตั้งอยู่ที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ในตัวเมืองพิษณุโลก เป็นที่เก็บ
รวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือท ามาหากิน
ของชาวบ้านในอดีต ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ จนถึงชิ้นใหญ่ เช่น เครื่อง
จักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เช่น เครื่องวิดน้ าด้วยมือ เครื่องสีข้าว เครื่องมือ
ดักจับสัตว์ รวมกันแล้วนับหมื่นชิ้น จนได้รับการยอมรับว่าเป็น
ขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ประเภทหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อปี ๒๕๔๑ 

 
 
 
 
 
วัดจุฬามณี 
 อยู่ริมแม่น้ าน่านฝั่งตะวันออก ห่างจากเมืองพิษณุโลกไปตามถนนบรมไตรโลกนาถประมาณ 
๕ กิโลเมตร วัดจุฬามณีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนสมัยสุโขทัย เคยเป็นที่ตั้งเมืองพิษณุโลกเดิมตาม
ประวัติกล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้สร้างวิหาร และเสด็จออกผนวชที่วัดนี้เมื่อ พ.ศ.๒๐๐๗ 
เป็นเวลา ๘ เดือน ๑๕ วัน มีข้าราชการบริพารออกบวชตามเสด็จถึง ๒,๓๔๘ รูป สิ่งส าคัญที่มีค่าสูง
ทางศิลปะในวัดคือ ปรางค์แบบขอม ฐานกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ก่อด้วยศิลาแลง นอกจากนี้ยังมี 
แผ่นศิลาจารึก มณฑป และพระพุทธบาทจ าลอง ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดฯ ให้
สร้างขึ้น 
 
 

๙๘ 
 
 



๑๒๑ 
 

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
  แหล่งผืนป่าซาวันนาแห่งเดียวของ
ภาคเหนือที่แอบแฝงเสน่ห์แห่งป่า ที่ยังคงความอุดม
สมบูรณ์ ความแตกต่างแห่งพืชพรรณที่ไม่พบเห็นบ่อย
นักในป่าเมืองเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นอาศัยของ
สัตว์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีพื้นที่ ๗๘๙,๐๐๐ ไร่  ในท้องที่จังหวัด

พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๘ สภาพภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน เป็นต้นน้ าล าธารหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ าน่าน ตั้งอยู่ที่ 
กม. ๘๐ เส้นทางสายพิษณุโลก - หล่มสัก แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ได้แก่ น้ าตกต่างๆ บน
เส้นทางสายพิษณุโลก - หล่มสัก เช่น น้ าตกแก่งโสภา น้ าตกวังนกแอ่น  
 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  

       แหล่งที่ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้  แต่ใน
ปัจจุบันคงใช้แต่ความสงบ ความร่มรื่น ความงดงามแห่ง
ธรรมชาติที่แอบแฝงเอกลักษณ์เฉพาะทางธรณีวิทยาให้    
ผู้ เยี่ ยม เยือนได้สั มผั สและเรี ยนรู้ ทั้ ง ธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์  ตั้ งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด  คือ 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ครอบคลุมพื้นที่ ๑๙๑,๘๗๕ ไร ่
ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๗     

ภูหินร่องกล้า มียอดเขาสูง ๑,๖๑๗ เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และ 
ป่าสนเขา มีสนสองใบและสนสามใบขึ้นปะปนกัน และพบกล้วยไม้ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตาม
ลานหิน 
   
อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ 

 อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ มีพื้นที่
ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอชาติตระการ และอ าเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก สภาพทั่วไปเป็นป่าอุดม
สมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงาม น้ าตกชาติตระการ 
หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “น้ าตกปากรอง” 
เพราะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปากรอง หน้าผาสูงชันที่มีสีสัน
ผิดแปลกกันเป็นร่องรอยของศิลปยุคแรกของมนุษย์ 
คือ รอยแกะสลักกับแผ่นดินและจุดชมวิวทิวทัศน์
บนยอดเขาสูงๆ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๓๙,๓๗๕ ไร่ 
หรือ ๕๔๓ ตารางกิโลเมตร 

 
 
 

๙๙ 

 
 

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


๑๒๒ 
 

 
น้ าตกแก่งซอง อ าเภอวังทอง จว.พิษณุโลก 
  เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
ด้านจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ต าบลแก่งซอง ริมทางหลวง
หมายเลข ๑๒ บริเวณ กม.๔๕ เกิดจากล าน้ าเข็กลดระดับ   
ท าให้ธารน้ ามีลักษณะเป็นน้ าตก มีขนาดใหญ่กว่า น้ าตก     
สกุโณทยาน ที่อยู่บนเส้นทางสายเดียวกัน บริเวณน้ าตก   
แก่งซอง มีบ้านเรือนต่างๆ ตั้งอยู่ริมน้ าตก มีสะพานแขวน
เดินชมทิวทัศน์แม่น้ าเข็ก และข้ามไปหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามตาม
รายทางใกล้กับน้ าตกแก่งซอง มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ
บริการล่องแก่งน้ าเข็กที่ตื่นเต้นสนุกสนาน ล่องได้เฉพาะช่วง
ฤดูน้ าหลากประมาณสิงหาคมถึงตุลาคม 
 
เข่ือนแควน้อยบ ารุงแดน  

 เป็นโครงการในพระราชด าริ ตั้งอยู่ที่
หมู่ ๔ ต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก ประกอบด้วย ๓ เข่ือนหลัก ได้แก่ 
เข่ือนปิดช่องเขาต่ า ลักษณะเป็นเข่ือนดินสูง 
๑๖ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร เขื่อนแควน้อย 
เป็นเข่ือนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีตสูงจากพืน้ 
๗๕ เมตร ยาว ๖๘๑ เมตร และสุดท้ายคือ 
เขื่อนสันตะเคียน ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้ง 
แกนดินเหนียวสูง ๘๐ เมตรยาว ๑,๒๗๐ เมตร 

เป็นเขื่อนที่เพิ่งเปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ภูมิทัศน์โดยรอบเปน็ทะเลสาบ 
มีรถพานักท่องเที่ยวนั่งชมบนสันเขื่อน โดยจากบริเวณนี้ นักท่องเที่ยว
สามารถชมความงดงามของภูมิทัศน์รอบๆ อ่างเก็บน้ าเขื่อนแควน้อย
บ ารุงแดน ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะยามเช้าที่พระอาทิตย์ทอแสงพ้น
ขอบฟ้าจะมีความงดงามมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะความงดงามของ 

ณ จุดชมวิวเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าที่ท าการอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว  
 

 
 
 
 
 
 
 ๑๐๐ 

 
 

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


๑๒๓ 
 

 
พิพิธภัณฑ์ทหาร ทภ.๓ และพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ทภ.๓  
           ต้ังอยู่ในค่ายสมเด็จพระนเศวรมหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงได้เก็บรวบรวม
ประวัติศาสตร์การสู้รบในสมรภูมิต่างๆ ไว้เพื่อให้ได้ศึกษาและเป็นเกียรติประวัติของหน่วยสืบไป อีกทั้ง
ยังมีสถานที่ที่เคารพนับถือของทหารหาญทุกนาย คือ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา 

 

 

 

 

 

 
สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

 

 ต้ังอยู่ภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข จ.พิษณุโลก ห่างจาก อ.เมืองพิษณุโลก 
ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๒ ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ประกอบด้วย สวนสาธารณะ สวนสัตว์       
อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ พร้อมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น กระโดดหอ จักรยานภูเขา        
เรือพาย ตกปลา และบ้านพักรีสอร์ท เป็นต้น  

 

๑๐๑ 

 
 



๑๒๔ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา ฟุตบอล 

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

๑๐ ส.ท.สุรพล สมบัติไพบูลย์ ทภ.๒ ๒๕๓๒ 
๑๑ ส.อ.ฉาย รัตนวิศ ทภ.๒ ๒๕๓๓ 
๑๒ จ.ส.อ.ศักดา จ่าเมือง ทภ.๒ ๒๕๓๔ 
๑๓ ส.อ.สถาพร ชื่นกมลรักษ์ ทภ.๒ ๒๕๓๕ 
๑๔ ส.ท.สุดใจ ธนะวัตต์ ทภ.๑ ๒๕๓๖ 
๑๕ ส.อ.อนุพงษ์ พงษ์ทอง ทภ.๓ ๒๕๓๗ 
๑๖ ส.อ.จิราวุธ มีสูงเนิน กลุ่ม ๒ ๒๕๓๘ 
๑๗ ส.อ.เสริฐ โลนุช กลุ่ม ๑ ๒๕๓๙ 
๑๘ ส.อ.แมน จันทรนาม กลุ่ม ๒ ๒๕๔๐ 
๑๙ จ.ส.อ.กฤษขจร วงษ์รัตนะ กลุ่ม ๔ ๒๕๔๑ 
๒๐ พลฯ วัชรกร อันทะค าภู กลุ่ม ๕ ๒๕๔๒ 
๒๑ ส.อ.ไพโรจน์ ค้าขาย กลุ่ม ๒ ๒๕๔๓ 
๒๒ ส.อ.ยุทธพงศ์ อินทรน้อย กลุ่ม ๓ ๒๕๔๔ 
๒๓ ส.อ.ส าเริง สิทธิโยธ ี กลุ่ม ๗ ๒๕๔๕ 
๒๔ ส.ท.อภิสิทธ ิ เกษรัตน์ กลุ่ม ๒ ๒๕๔๖ 
๒๕ ส.ท.รุ่งเพชร เจริญวงศ ์ กลุ่ม ๒ ๒๕๔๗ 
๒๖ ส.ท.ทวิช ทีสระคู กลุ่ม ๒ ๒๕๔๘ 

     
 
 
 

๑๐๒ 
 
 



๑๒๕ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา ฟุตบอล (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๒๗ ส.อ.จรัญ นิยมทรัพย์ กลุ่ม ๑ ๒๕๔๙ 
๒๘ ส.ต.สุริยา ดอมไธสง กลุ่ม ๒ ๒๕๕๐ 
๒๙ จ.ส.ท.สราวุธ ทองสวัสดิ์ กลุ่ม ๗ ๒๕๕๑ 
๓๐ ส.อ.ภาคภูมิ เหมบุตร กลุ่ม ๑ ๒๕๕๒ 
๓๑ ส.อ.กิตติศักดิ์ ใจหาญ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๓ 
๓๒ ส.ท.ทรงศักดิ์ เฮมเขียว กลุ่ม ๒ ๒๕๕๔ 
๓๓ ส.ต.อุทัย ผิวเงิน กลุ่ม ๒ ๒๕๕๕ 

     
 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา บาสเกตบอล 

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

๑๐ ส.ท.วิโรจน ์ ฉัตรทอง ส.ภ.ทบ. ๒๕๓๒ 
๑๑ ส.ท.ศิวนันท์ ศรีจันทร์วงศ์ กช. ๒๕๓๓ 
๑๒ ส.ท.นภดล จิ๋วอ่อน ส.ภ.ทบ. ๒๕๓๔ 
๑๓ ส.ท.ประสาน ถึงสุข นสศ. ๒๕๓๕ 
๑๔ ส.ท.ศราวุธ สุนทรารักษ์ นสศ. ๒๕๓๖ 

     
 
 

๑๐๓ 

 
 



๑๒๖ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา บาสเกตบอล (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑๕ ส.ท.ธงชัย นาคบางแก้ว ทภ.๑ ๒๕๓๗ 
๑๖ ส.อ.พรชัย จันทร์เฉย กลุ่ม ๗ ๒๕๓๘ 
๑๗ อส.ทพ.จักรพงษ์ พงษ์ภันทารักษ์ กลุ่ม ๑ ๒๕๓๙ 
๑๘ อส.ทพ.ต้องเกียรติ สิงหเสนี กลุ่ม ๑  ๒๕๔๐ 
๑๙ พลฯ บุญช่วย โพภาค กลุ่ม ๑ ๒๕๔๑ 
๒๐ พลฯ ปิยะ สารธิยากุล กลุ่ม ๑ ๒๕๔๒ 
๒๑ พลฯ พิพัฒน์ สุวรรณสิทธิ์ กลุ่ม ๗ ๒๕๔๓ 
๒๒ ไม่มีการแข่งขัน - ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ 
๒๓ ส.อ.ปราโมช จันทร์นิยม กลุ่ม ๕ ๒๕๔๖ 
๒๔ พลฯ บุญช่วย โพภาค กลุ่ม ๑ ๒๕๔๗ 
๒๕ พลฯ โสภณ พินิจพัชรเลิศ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๘ 
๒๖ ส.ต.ชัยณรงค์ สุนทรียภาส กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๒๗ ส.ต.จีรวัฒน์ สัทธรรม กลุ่ม ๕ ๒๕๕๐ 
๒๘ ส.อ.ไกรวิทย์ เวทวิทยากิจ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๑ 
๒๙ ส.ต.กิตติชัช ปัญญาปรุ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๒ 
๓๐ ส.อ.อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๓ 
๓๑ ส.อ.มานะ จันทุมา กลุ่ม ๒ ๒๕๕๔ 
๓๒ พล.อส.สุรเชษฐ์ พงษ์ศิริ กลุ่ม ๑ ๒๕๕๕ 

     
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา วอลเลยบ์อล 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ พลฯ ธานินทร์ รอดทุกข์ ขส.ทบ. ๒๕๒๓ 
๒ ส.อ.สมพล ชูเชิด ขส.ทบ. ๒๕๒๔ 
๓ ส.อ.ชุมพล กุลประดิษฐ์ ขส.ทบ. ๒๕๒๕ 
๔ ส.ต.เผด็จ ประจันทร์ศรี ขส.ทบ. ๒๕๒๖ 
     

 
 

๑๐๔ 
 
 



๑๒๗ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๕ ส.ต.สมหมาย หวานฉ่ า ขส.ทบ. ๒๕๒๗ 
๖ ส.อ.ยิ่งศักดิ์ ริ้วสุวรรณ สพ.ทบ. ๒๕๒๘ 
๗ ร.ท.เผด็จ นิ่งนึก นสศ. ๒๕๒๙ 
๘ ร.ท.สุเมธ พงษ์ศักดิ์ นสศ. ๒๕๓๐ 
๙ ส.ต.สมศักดิ์ ศรีวิกรม นสศ. ๒๕๓๑ 

๑๐ ส.อ.อัครเดช ควรแย้ม สพ.ทบ. ๒๕๓๒ 
๑๑ ส.อ.ศิริพงษ์ ดวงดารา สพ.ทบ. ๒๕๓๓ 
๑๒ ส.ท.ยุทธนา ยมนา สพ.ทบ. ๒๕๓๔ 
๑๓ ส.อ.พิเศษ ชาติวงษ ์ นสศ. ๒๕๓๕ 
๑๔ พลฯ ชาญยุทธ วุฒิพานิช นสศ. ๒๕๓๖ 
๑๕ ส.ท.สัญญา บุญจันทร์ นสศ. ๒๕๓๗ 
๑๖ พลฯ มนู ยืนยง กลุ่ม ๕ ๒๕๓๘ 
๑๗ ส.ท.ช านาญ ดอกไม้ กลุ่ม ๕ ๒๕๓๙ 
๑๘ ส.ต.อนันตชัย ยูนปฐม กลุ่ม ๕ ๒๕๔๐ 
๑๙ ส.ท.ธนชัย ทดบุดดี กลุม่ ๕ ๒๕๔๑ 
๒๐ พลฯ สุภชัย จิตจ ารูญ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๒ 
๒๑ ส.อ.สุวัฒน์ จีระพันธ์ กลุ่ม ๗ ๒๕๔๓ 
๒๒ ส.ท.คมกริช ประยูรชาญ กลุ่ม ๗ ๒๕๔๔ 
๒๓ ส.ท.มนตรี สุภจิรกุล กลุ่ม ๕ ๒๕๔๕ 
๒๔ ส.ท.สาคร มัตติตานัง กลุ่ม ๒ ๒๕๔๖ 
๒๕ พลฯ ศุภชัย ศรีภูมิ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๗ 
๒๖ ส.อ.ลอราช ทนทองค า กลุ่ม ๗ ๒๕๔๘ 
๒๗ ส.ท.ณรงค์ จารุเพ็ง กลุ่ม ๒ ๒๕๔๙ 
๒๘ ส.อ.สรายุทธุ์ ยุทธยงค์ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๐ 
๒๙ พลฯ สุริยา เสือรุ่ง กลุ่ม ๕ ๒๕๕๑ 
๓๐ ส.ต.สุชาต ิ ท าน า กลุ่ม ๒ ๒๕๕๒ 
๓๑ ส.อ.ยุทธนา เขียวเพกา กลุ่ม ๗ ๒๕๕๓ 
๓๒ ส.อ.วินัย จิตร์สาคร กลุ่ม ๗ ๒๕๕๔ 
๓๓ ส.อ.สุรชัย ชูรัตน์ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๕ 

     
 ๑๐๕ 

 
 



๑๒๘ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา รักบ้ีฟุตบอล 

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

๑๐ พ.ต.กรีฑา ศรีลัด กลุ่ม ๘ ๒๕๔๒ 
๑๑ ร.อ.สราวุธ ชินวัตร กลุ่ม ๘ ๒๕๔๓ 
๑๒ ร.อ.ยุทธภูมิ เที่ยงสันเที๊ยะ กลุ่ม ๒ ๒๕๔๔ 
๑๓ ร.ท.ภิรเดช ลิ้มคุณากูล กลุ่ม ๘ ๒๕๔๕ 
๑๔ พ.ต.ยอดอาวุธ พ่ึงพักตร กลุ่ม ๑ ๒๕๔๖ 
๑๕ ร.อ.เปรมวิรัสย์ ธนไทยภักดี กลุ่ม ๑ ๒๕๔๗ 
๑๖ ร.อ.สุพัฒน์ พันแก้ว กลุ่ม ๘ ๒๕๔๘ 
๑๗ ร.ต.ชูพงษ์ มงคลดี กลุ่ม ๒ ๒๕๔๙ 
๑๘ ร.อ.อารักษ์ สรธิติไกร กลุ่ม ๕ ๒๕๕๐ 
๑๙ ไม่มีผู้ได้รับเสื้อสามารถ - ๒๕๕๑ 
๒๐ ร.ท.ศุภวัฒน ์ ศุภเมธานนท์ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๒ 
๒๑ ร.อ.สิริรัตน์ หนองแสง กลุ่ม ๒ ๒๕๕๓ 
๒๒ ร.ท.วิศว บุญมา กลุ่ม ๒ ๒๕๕๔ 
๒๓ พ.ท.จิรันตน์ เที่ยงสันเที๊ยะ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๕ 

     
 
 
 
 
 
 

๑๐๖ 
 
 



๑๒๙ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา เซปักตะกร้อ 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ พลฯ ประทุม จุลกะรัตน์ พล.ปตอ. ๒๕๑๙ 
๒ นายพยนต์ ด้วงประเสริฐ พล.ปตอ. ๒๕๒๐ 
๓ ร.ท.อเนก อินทร์อ านวย มทบ.๔ ๒๕๒๑ 
๔ นายสนิท อวยข้อง พล.ปตอ. ๒๕๒๒ 
๕ ม.ล.ยุทธการ สุขสวัสดิ์ ขส.ทบ. ๒๕๒๓ 
๖ ส.ต.สุรัตน ์ ณ  เชียงใหม่ ขส.ทบ. ๒๕๒๔ 
๗ ร.อ.อภิวัฒน์ วุฒิภักดี กช. ๒๕๒๕ 
๘ ส.ต.สถาพร รุ่งสว่าง ขส.ทบ. ๒๕๒๖ 
๙ จ.ส.อ.พิน เกิดจันทึก ทภ.๒ ๒๕๒๗ 

๑๐ ร.ต.โสภณ สุทธิวรกุล ทภ.๓ ๒๕๒๘ 
๑๑ พลฯ วิโรจน ์ เปลินเสว ี กช. ๒๕๒๙ 
๑๒ จ.ส.อ.ไพโรจน์ ทองประจักษ์ ทภ.๓ ๒๕๓๐ 
๑๓ ส.อ.สาธิต รัตนติสร้อย ทภ.๒ ๒๕๓๑ 
๑๔ ส.ต.สุรัตน ์ วรวงษ ์ ทภ.๓ ๒๕๓๒ 
๑๕ ส.อ.อาภรณ์ ปานวงษ ์ ทภ.๒ ๒๕๓๓ 
๑๖ ส.อ.วิษณุ เสือลายตลับ ทภ.๒ ๒๕๓๔ 
๑๗ พลฯ จักรกริศน์ ค้อชากุล นสศ. ๒๕๓๕ 
๑๘ ส.อ.เอกสิทธิ์ จ านงกิจ ทภ.๒ ๒๕๓๖ 
๑๙ พลฯ สุริยันต์ แป๊ะชาญ นสศ. ๒๕๓๗ 
๒๐ ส.อ.ดรุณ ชูรัตน์ กลุ่ม ๕ ๒๕๓๘ 
๒๑ ส.อ.โกศล ค ามี กลุ่ม ๕ ๒๕๓๙ 
๒๒ ส.อ.ชาติชาย จันทร์มณี กลุ่ม ๓ ๒๕๔๐ 
๒๓ ส.อ.นภา แตงโต กลุ่ม ๗ ๒๕๔๑ 
๒๔ ส.อ.สมพร แสนยบุตร กลุ่ม ๒ ๒๕๔๒ 
๒๕ ส.อ.วิษณุ วงศ์จันทร์ดี กลุ่ม ๕ ๒๕๔๓ 
๒๖ ส.อ.คมกริช สรรพศรี กลุ่ม ๒ ๒๕๔๔ 

     
 
 
 

๑๐๗ 

 
 



๑๓๐ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา เซปักตะกร้อ (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๒๗ พล.อส.ภัทรักษ์ สุขกันตะ กลุ่ม ๑ ๒๕๔๕ 
๒๘ ส.ต.ด ารงษ์ ดาราชู กลุ่ม ๒ ๒๕๔๖ 
๒๙ ส.ต.สราวธุ อินเล็ก กลุ่ม ๕ ๒๕๔๗ 
๓๐ ส.ท.ยงยุทธ พุทธวรรณ กลุ่ม ๒ ๒๕๔๘ 
๓๑ ส.อ.เรวัต ิ ผาบชมภู กลุ่ม ๒ ๒๕๔๙ 
๓๒ ส.ต.เจนณรงค์ ดาวสกุล กลุ่ม ๕ ๒๕๕๐ 
๓๓ พลฯ เอกชาติ ขาววิเศษ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๑ 
๓๔ ส.อ.สุทธินันท์ ปานเกษม กลุ่ม ๒ ๒๕๕๒ 
๓๕ ส.อ.นัฐวุฒิ ภาโนมัย กลุ่ม ๕ ๒๕๕๓ 
๓๖ ส.อ.กิตติศักดิ์ มงคลธง กลุ่ม ๒ ๒๕๕๔ 
๓๗ ส.ท.วิทยา แซ่ตัง กลุ่ม ๒ ๒๕๕๕ 

     
 
 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา ตะกร้อลอดห่วง 

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

 
 
 
 

๑๐๘ 
 
 



๑๓๑ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น 

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

๑๐ พลฯ วิรัตน์ ม่วงมั่น ทภ.๑ ๒๕๒๔ 
๑๑ ส.อ.สมชาย พลอยสีข า ศป. ๒๕๒๔ 
๑๒ พลฯ สมนึก จุ้ยเจริญ พล.ปตอ. ๒๕๒๔ 
๑๓ พลฯ ชูชาติ บัวนาค ทภ.๓ ๒๕๒๔ 
๑๔ พลฯ นิกร พาตั๋น ทภ.๓ ๒๕๒๔ 
๑๕ พลฯ มณี ศรีสังข์ ศป. ๒๕๒๔ 
๑๖ พลฯ จารุ พลรัตน์ พล.ม. ๒๕๒๔ 
๑๗ ส.อ.เสมอ พ่ึงพบ ทภ.๒ ๒๕๒๔,๒๖,๒๗,๒๘ 
๑๘ ส.อ.บุญยงค์ ไชยโพธิ์ ศสพ. ๒๕๒๕ 
๑๙ ส.อ.ชุมพล แพร่พิทยากุล ทภ.๓ ๒๕๒๕ 
๒๐ นนส.ปิยะวัลย์ อาษารอด ขส.ทบ. ๒๕๒๕ 
๒๑ พลฯ ถาวร แจ้งเอ่ียม ทภ.๔ ๒๕๒๕ 
๒๒ พลฯ วิง อมฤต ศร. ๒๕๒๕ 
๒๓ นนส.สุทิน นันท์เทศ ศม. ๒๕๒๕ 
๒๔ ส.ต.พิพัฒน์ ศรีเสน่ห์ พล.ปตอ. ๒๕๒๕,๒๗,๒๘ 
๒๕ นนส.เฉลียว ทุม้อม ศป. ๒๕๒๕ 
๒๖ พลฯ บันเทิง วิมาเนย์ ทภ.๒ ๒๕๒๕ 
๒๗ พลฯ ดอกไม้ ณวนเหนือ ทภ.๒ ๒๕๒๖,๒๗ 
๒๘ พลฯ ยวด  ยิ่งหาญ ทภ.๒ ๒๕๒๖ 

     
 ๑๐๙ 

 
 



๑๓๒ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๒๙ ส.ต.โสภณ สุจาริกุล นสศ. ๒๕๒๖,๒๗ 
๓๐ พลฯ เรียง ยมจันทร์ นสศ. ๒๕๒๖ 
๓๑ จ.ส.อ.ปัญญา สุรพันธ์ ทภ.๒ ๒๕๒๖,๒๗ 
๓๒ พลฯ ชูชาติ แซ่จ ู พล.ปตอ. ๒๕๒๖ 
๓๓ นนส.พล เกสรกลิ่น ศป. ๒๕๒๖ 
๓๔ ส.ท.เสทื้อน อินดาศรี พล.ม. ๒๕๒๖ 
๓๕ พลฯ บุญเรือง อินต๊ะมูล ทภ.๓ ๒๕๒๕,๒๗,๒๘ 
๓๖ นนส.อังสดง จันทิมา ศป. ๒๕๒๖ 
๓๗ ส.ต.ปรีชา ช่วยสุ่น ทภ.๔ ๒๕๒๗ 
๓๘ พลฯ กล้าหาญ มานเมาะ พล.ปตอ. ๒๕๒๗ 
๓๙ ส.ท.ชาตร ี สมศรี นสศ. ๒๕๒๗ 
๔๐ พลฯ สมบูรณ์ แซ่ลิ้ม นสศ. ๒๕๒๗ 
๔๑ พลฯ เผด็จ บุญหวาน ทภ.๒ ๒๕๒๗ 
๔๒ พลฯ กิติพงษ์ ขันวิจิตร พล.ปตอ. ๒๕๒๗ 
๔๓ พลฯ ขวัญชัย ส าราญจิต ทภ.๑ ๒๕๒๘ 
๔๔ พลฯ ปิติ มาดนาค ทภ.๔ ๒๕๒๘ 
๔๕ ส.อ.ประมาท เจริญสุข ทภ.๑ ๒๕๒๘ 
๔๖ พลฯ สุฤทธิ์ ยิ่งค าแหง ทภ.๒  ๒๕๒๘ 
๔๗ พลฯ สมพร คงค า นสศ. ๒๕๒๘ 
๔๘ ส.อ.พินิจ พรพิทักษ์ ทภ.๔ ๒๕๒๙ 
๔๙ พลฯ พรเทพ ประภายนต์ พล.ปตอ. ๒๕๒๙ 
๕๐ พลฯ นพดล ทางจันทร์ พล.ปตอ. ๒๕๒๙ 
๕๑ พลฯ สมจิตร โวหาญ กช. ๒๕๒๙ 
๕๒ ส.ต.ประวิทย์ ไชยชนะ ทภ.๔ ๒๕๒๙ 
๕๓ พลฯ บรรเจิด ปวงจัดหา ทภ.๓ ๒๕๒๙ 
๕๔ พลฯ กิตติศักดิ์ บุญจันทร์เชย ทภ.๒ ๒๕๒๙ 
๕๕ พลฯ นพพร เกาะลอย ทภ.๓ ๒๕๓๐ 
๕๖ ส.ต.ประกอบ ท ามา พล.ปตอ. ๒๕๓๐ 
๕๗ ส.ต.ประชา ดาษดา นสศ. ๒๕๓๐ 

     
  ๑๑๐ 

 
 



๑๓๓ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๕๘ พลฯ เทิดทิพย์ น้อยทิพย์ ทภ.๑ ๒๕๓๐ 
๕๙ ส.ต.นิกร สินเชาว ์ ทภ.๑ ๒๕๓๐ 
๖๐ ส.ต.สามารถ รักชาติยิ่งชีพ ทภ.๑ ๒๕๓๐ 
๖๑ ส.ต.สุทิพย์ ไชยปัญญา ทภ.๒ ๒๕๓๐ 
๖๒ พลฯ ณรงค์ อินทร์พรหม ทภ.๒ ๒๕๓๐ 
๖๓ ส.ท.อิทธิพล ขั้วตก กช. ๒๕๓๐ 
๖๔ พลฯ สุนทร หุ่นพยนต์ นสศ. ๒๕๓๐ 
๖๕ ส.ต.พยายาม กุลสิงห์ สพ.ทบ. ๒๕๓๑ 
๖๖ พลฯ ชาตรี สุวรรณยอด ทภ.๑ ๒๕๓๑ 
๖๗ อส.ทพ.ไรแมน บุญถม ทภ.๒ ๒๕๓๑ 
๖๘ ส.ต.ยุปดล แก้วบัดสิน ทภ.๑ ๒๕๓๑ 
๖๙ ส.ต.อุทิศ เทวงศ์ขัติ ทภ.๓ ๒๕๓๑ 
๗๐ พลฯ จักร เนียมหอม นสศ. ๒๕๓๑ 
๗๑ พลฯ ชลัท ซอวีระศักดิ์ศรี นสศ. ๒๕๓๑ 
๗๒ ส.ท.สุภาพ บุญรอด ทภ.๑ ๒๕๓๑ 
๗๓ พลฯ สมนิตย์ สมเนตร กช. ๒๕๓๒ 
๗๔ พลอาสา พัด คงรัมย์ ทภ.๒ ๒๕๓๒ 
๗๕ ส.ต.เทิดทิพย์ น้อยทิพย์ ทภ.๑ ๒๕๓๒ 
๗๖ ส.อ.เกียรติศักดิ์ สมดี นสศ. ๒๕๓๒ 
๗๗ ทพ.ประมวลศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ ทภ.๑ ๒๕๓๓ 
๗๘ พลฯ สมนิตย์ สมเนตร กช. ๒๕๓๓ 
๗๙ ส.ต.สูงเนิน สันรัมย์ ทภ.๒ ๒๕๓๓ 
๘๐ ส.ต.มนัส น้อยปรางค์ ทภ.๑ ๒๕๓๓ 
๘๑ ส.ต.จักร เนียมหอม นสศ. ๒๕๓๓ 
๘๒ พลอาสา สมชาย รอบแคว้น ทภ.๒ ๒๕๓๓ 
๘๓ ส.ต.สุทินัน บัวเมือง ทภ.๒ ๒๕๓๓ 
๘๔ ส.ต.สุกร ี สายไท ทภ.๒ ๒๕๓๔ 
๘๕ พลฯ อ้วน มุ่งผิดกลาง ทภ.๒ ๒๕๓๔ 
๘๖ ส.ต.สูงเนิน สันรัมย์ ทภ.๒ ๒๕๓๔ 

     
 ๑๑๑ 

 
 



๑๓๔ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๘๗ ส.ต.ชลิท บุญสิงห์คาร ทภ.๒ ๒๕๓๔ 
๘๘ ส.ต.ซายิดข่าน กลามามัด ทภ.๑ ๒๕๓๔ 
๘๙ ทพ.พิเชษฐ์ ฝ่ายศิลา ทภ.๑ ๒๕๓๔ 
๙๐ พลฯ วุฒิชัย วงษ์ตร ี นสศ. ๒๕๓๕ 
๙๑ ทพ.อาคม เฉ่งไล่ ทภ.๑ ๒๕๓๕,๓๗ 
๙๒ ส.ต.องอาจ ประเสริฐสังข์ กช. ๒๕๓๕ 
๙๓ ทพ.บุญรอด ศรีประเสริฐ ทภ.๒ ๒๕๓๕ 
๙๔ พลฯ ดัด แกลมค้างพูล กช. ๒๕๓๕ 
๙๕ อส.ทพ.สมรส ค าสิงห์ ทภ.๑ ๒๕๓๖,๓๗ 
๙๖ ส.ต.ฤทธิ์เดช เกิดพยัคฆ์ ทภ.๔ ๒๕๓๖ 
๙๗ ส.ต.จ ารอง ดาสีวังปา ทภ.๑ ๒๕๓๖,๓๗ 
๙๘ ส.ต.เจริญ ชูมณี ทภ.๔  ๒๕๓๗ 
๙๙ พลฯ พลฤกษ์ สะสม นสศ. ๒๕๓๗ 

๑๐๐ อส.ทพ.สมบัติ สุนทรวัฒน์ ทภ.๑ ๒๕๓๗ 
๑๐๑ อส.ทพ.ประมวลศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ ทภ.๑ ๒๕๓๗ 
๑๐๒ ส.ต.พงษ์สิทธิ์ เวียงวิเศษ ทภ.๑ ๒๕๓๗ 
๑๐๓ ส.ต.นรา จันทราภรณ์ นสศ. ๒๕๓๗ 
๑๐๔ ส.ต.สูงเนิน สันรัมย์ ทภ.๒ ๒๕๓๗ 
๑๐๕ อส.ทพ.สมศักดิ์ สุญกรรมนัตน์ กลุ่ม ๑ ๒๕๓๖ 
๑๐๖ อส.ทพ.สถาพร บุญมาเลิศ กลุ่ม ๑ ๒๕๓๖ 
๑๐๗ อส.ทพ.วิมาน มีวันเมือง กลุ่ม ๑ ๒๕๓๖ 
๑๐๘ พลฯ พรกิจ สระสม กลุ่ม ๕ ๒๕๓๖ 
๑๐๙ ส.ต.องอาจ ประเสริฐสังข์ กลุ่ม ๗ ๒๕๓๖ 
๑๑๐ พลฯ สมศักดิ์ จันทราภรณ์ กลุ่ม ๕ ๒๕๓๖ 
๑๑๑ ส.ต.ฤทธิ์เดช เกิดพยัคฆ์ กลุ่ม ๕ ๒๕๓๙ 
๑๑๒ ส.ต.สมชาย นิ่งทอง กลุ่ม ๔ ๒๕๔๐ 
๑๑๓ ส.ต.วชิาญ จันทราภรณ์ กลุ่ม ๑ ๒๕๔๑ 
๑๑๔ ส.ต.ศิริโชค โพธิ์สุวรรณ กลุ่ม ๑ ๒๕๔๒ 
๑๑๕ ส.ต.อุเทน อุทพันธ์ กลุ่ม ๗ ๒๕๔๓ 

     
 ๑๑๒ 

 
 



๑๓๕ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่น (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑๑๖ นนส.พิชัย สาโยธา กลุ่ม ๔ ๒๕๔๔ 
๑๑๗ อส.ทพ.เทอดศักดิ์ จันทร์แดง กลุ่ม ๔ ๒๕๔๕ 
๑๑๘ พลฯ สมพงษ์ แสงสุเทพ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๖ 
๑๑๙ ส.อ.สมจิตร  จงจอหอ กลุ่ม ๑ ๒๕๔๗ 
๑๒๐ พลฯ อิศรายุทธ จันทราภรณ์ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๘ 
๑๒๑ ส.ต.ดุสิต ชัยพรม กลุ่ม ๔ ๒๕๔๙ 
๑๒๒ พลฯ อภิเชษฐ์ แสนสิทธิ์ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๐ 
๑๒๓ พลฯ อนงค์ อาจวิเชียร กลุ่ม ๑ ๒๕๕๑ 
๑๒๔ พลฯ สุวิทย์ ลาดสาวแห กลุ่ม ๒ ๒๕๕๒ 
๑๒๕ อส.ทพ.เอกชัย พรมมาแข้ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๓ 
๑๒๖ ส.ต.ปรีชา วงษ์ศา กลุ่ม ๓ ๒๕๕๔ 
๑๒๗ ส.อ.ดอนชัย ทาธิ กลุ่ม ๓ ๒๕๕๕ 

     
 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา มวยไทยสมัครเล่น 

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

 
 
 

๑๑๓ 
 
 



๑๓๖ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา กอล์ฟ 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ ร.อ.ชูชีพ นิราช กลุ่ม ๓ ๒๕๔๒ 
๒ ร.อ.ชูชีพ นิราช กลุ่ม ๓ ๒๕๔๓ 
๓ ร.ต.กรีดิส ชื่นบุญ กลุ่ม ๑ ๒๕๔๔ 
๔ พ.อ.เรืองยศ ชื่นเนียม กลุ่ม ๓ ๒๕๔๕ 
๕ พ.ต.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ กลุ่ม ๑ ๒๕๔๖ 
๖ พล.ต.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กลุ่ม ๘ ๒๕๔๗ 
๗ พ.อ.ประสงค์ บุตรขวัญ กลุ่ม ๑ ๒๕๔๘ 
๘ พล.ต.ส าเริง ศิวาด ารง กลุ่ม ๓ ๒๕๔๙ 
๙ พ.อ.บริบูลย์ พ่วงอ าไพ กลุ่ม ๘ ๒๕๕๐ 

๑๐ พล.ต.สุรพล ธาตุโลหะ กลุ่ม ๑ ๒๕๕๑ 
๑๑ พ.ท.ชรณรรค เพทวัลย์ กลุ่ม ๑ ๒๕๕๒ 
๑๒ พล.ต.พรชัย วัดบัว กลุ่ม ๒ ๒๕๕๓ 
๑๓ พ.อ.ชัยวิทย์ พิมพ์ทอง กลุ่ม ๒ ๒๕๕๔ 
๑๔ พล.ต.ธนายุทธ พ่วงอ าภัย กลุ่ม ๘ ๒๕๕๕ 

     
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา ยิงปืน 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ พ.ต.มนู สายัณห์นิโครธ รร.จปร. ๒๕๒๓ 
๒ นนร.เกรียงไกร หาญตระกูล รร.จปร. ๒๕๒๓ 
๓ พ.ต.เผด็จ เวชสวรรค ์ กลุ่ม ๒ ๒๕๒๓ 
๔ จ.ส.อ.ประสิทธิ์ พ่ึงแก้ว ศม. ๒๕๒๓ 
๕ พ.ต.ชวลิต กมุทชาติ กลุ่ม ๒ ๒๕๒๔ 
๖ จ.ส.อ.ประวัติ คงเจริญ กช. ๒๕๒๔ 
๗ ร.ต.ชินเสณ ทองโกมุท พล.ม. ๒๕๒๕ 
     

 
 ๑๑๔ 

 
 



๑๓๗ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา ยิงปืน (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๘ ร.ต.สมพงษ์ แจงอ่ิม พล.ม. ๒๕๒๕ 
๙ พ.ต.ทวิช ชินปัญชา ทภ.๒ ๒๕๒๖ 

๑๐ ร.อ.ชิน มามาตร ศร. ๒๕๒๖ 
๑๑ จ.ส.อ.วิศิษฐ์ ประทุมรัตน์ กช. ๒๕๒๖ 
๑๒ พ.ต.พิจิตร กงกะนันท์ กลุ่ม ๑ ๒๕๒๗ 
๑๓ จ.ส.อ.สมาน จงสุข พล.ปตอ. ๒๕๒๘ 
๑๔ จ.ส.อ.นิยาย ทองเป็นใหญ่ กช. ๒๕๒๙ 
๑๕ จ.ส.ท.ชาญชัย นิ่มนวล ทภ.๑ ๒๕๓๐ 
๑๖ จ.ส.อ.นพรัตน์ กุลฑล ทภ.๓ ๒๕๓๑ 
๑๗ ร.ต.ทันที นาคทันที ทภ.๑ ๒๕๓๒ 
๑๘ อส.ทพ.จักรพันธ์ เทียนทอง ทภ.๒ ๒๕๓๒ 
๑๙ ส.ต.กิตติพงษ์ สองกิติ ทภ.๓ ๒๕๓๔ 
๒๐ ส.ต.หญิงศิริลักษณ์ เลิศศิริ ทภ.๓ ๒๕๓๔ 
๒๑ พ.ต.สุนทร เปรมเกดิ กช. ๒๕๓๔ 
๒๒ ส.ท.ณัฐ ส าราญถิ่น ทภ.๒ ๒๕๓๕ 
๒๓ พ.ต.หญิงมนทกานต์ สาหัสดี ทภ.๓ ๒๕๓๕ 
๒๔ ร.อ.สุรินทร์ กล่อมใจ นสศ. ๒๕๓๖ 
๒๕ จ.ส.ท.นพรัตน์ ยาวิลาศประดิษฐ์ ทภ.๓ ๒๕๓๗ 
๒๖ ส.ต.วราวธุ มัจฉาชีพ ทภ.๔ ๒๕๓๗ 
๒๗ ร.ต.พัทยา จันทมา กลุ่ม ๒ ๒๕๓๘ 
๒๘ พ.ต.อัครพล พงษ์สวัสดิ์ กลุ่ม ๑ ๒๕๓๘ 
๒๙ ส.ต.จักรกฤษณ์ พานิชย์ผาติกรรม กลุ่ม ๒ ๒๕๔๐ 
๓๐ ส.ท.วราวธุ มัจฉาชีพ กลุ่ม ๔ ๒๕๔๐ 
๓๑ ไม่มีการแข่งขัน - ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ 
๓๒ ส.อ.หญิงจรินทร แดงเปี่ยม กลุ่ม ๕ ๒๕๔๓ 
๓๓ ส.อ.จักรกฤษณ์ พานิชย์ผาติกรรม กลุ่ม ๒ ๒๕๔๔ 
๓๔ ไม่มีผู้ได้รับเสื้อสามารถ  - ๒๕๔๕ – ๒๕๕๕ 

     
 
 
 

๑๑๕ 
 
 



๑๓๘ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา เปตอง 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ ส.อ.ถาวร เฉียบทอง นสศ. ๒๕๒๗ 
๒ ร.ต.ช านาญ ประสานพรรณ์ นสศ. ๒๕๒๘ 
๓ จ.ส.อ.วิมล ทองถ้วน นสศ. ๒๕๒๙ 
๔ จ.ส.อ.ประเสริฐ จ าปาทอง ขส.ทบ. ๒๕๓๐ 
๕ จ.ส.อ.พยงค์ สีสวย พล.ปตอ. ๒๕๓๑ 
๖ ส.อ.อ๊ีด พรมมา นสศ. ๒๕๓๒ 
๗ อส.ทพ.เกรียงศักดิ์ เกษแก้ว ทภ.๒ ๒๕๓๓ 
๘ ส.ต.หญิง บุญย้อม จันทร์ทร ทภ.๓ ๒๕๓๔ 
๙ ส.ต.หญิง ทองค า เพ็งพี ทภ.๓ ๒๕๓๕ 

๑๐ จ.ส.อ.สมหมาย พุทธจันทร์ ทภ.๓ ๒๕๓๖ 
๑๑ พ.ต.สุรินทร์ ใจทอง กลุ่ม ๓ ๒๕๓๗ 
๑๒ จ.ส.อ.ทว ี ภู่คร้าน กลุ่ม ๗ ๒๕๓๘ 
๑๓ ส.ต.หญิงดุจฤดี วิเชียรฉาย กลุ่ม ๓ ๒๕๓๙ 
๑๔ จ.ส.อ.นิติพัฒน์ โพธิยา กลุ่ม ๓ ๒๕๔๐ 
๑๕ ไม่มีการแข่งขัน  - ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓ 
๑๖ จ.ส.อ.สุวรร ค าแป กลุ่ม ๓ ๒๕๔๔ 
๑๗ จ.ส.อ.หญิง กิ่งดาว วุฒิ กลุ่ม ๓ ๒๕๔๕ 
๑๘ ส.อ.หญิง สิริวรรณ ถาวร กลุ่ม ๕ ๒๕๔๖ 
๑๙ ส.อ.สมคิด วิมุกตาคม กลุ่ม ๓ ๒๕๔๗ 
๒๐ ร.ต.คงคาวิน กังวล กลุ่ม ๗ ๒๕๔๘ 
๒๑ จ.ส.อ.สมศักดิ์ เครืออารีย์ กลุ่ม ๗ ๒๕๔๙ 
๒๒ น.ส.บัวศร ี พาลา กลุ่ม ๗ ๒๕๕๐ 
๒๓ จ.ส.อ.อ านาจ ปิ่มโมรา กลุ่ม ๗ ๒๕๕๑ 
๒๔ ส.ต.พิษณุ ชาตรี กลุ่ม ๓ ๒๕๕๒ 
๒๕ ส.ต.หญิง พรรณนิภา ช้างเจริญ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๓ 
๒๖ พ.ต.วิเชษฐ์ ชมภูนุช กลุ่ม ๓ ๒๕๕๔ 
๒๗ อส.ทพ.ศราวุฒิ สุขหนุน กลุ่ม ๓ ๒๕๕๕ 

     
 
 

๑๑๖ 

 
 



๑๓๙ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา  เทนนิส 

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

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

     
 ๑๑๗ 

 
 



๑๔๐ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา เทนนิส (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๒๙ ร.ต.สมพงษ์ พวงมาลัย กลุ่ม ๕ ๒๕๕๑ 
๓๐ พล.ต.ผศ.ธนา เศรษฐจันทร กลุ่ม ๘ ๒๕๕๒ 
๓๑ ส.อ.จิรวัฒน์ รักการแพทย์ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๓ 
๓๒ พลฯ กฤตบุญ พราหมณีย์ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๔ 
๓๓ ส.ท.พงษ์ศิริ นิโรจน ์ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๕ 

     
 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ 
ประเภทกีฬา ปัญจกีฬาทหาร 

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

๑๐ ส.อ.ราชัน รัตนพิศาล ทภ.๒ ๒๕๓๔ 
๑๑ ส.อ.เลียบ ทรัพย์สายทอง กลุ่มพหลโยธิน ๒๕๓๕ 
๑๒ ส.ท.วิศิฏฐ ์ ชัยมี กลุ่ม ๒ ๒๕๓๘ 
๑๓ ส.อ.ราชัน รัตนพิศาล กลุ่ม ๒ ๒๕๓๘ 
๑๔ จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ลัคครบุรี กลุ่ม ๒ ๒๕๓๙ 
๑๕ ส.ท.สมโภชน ์ เรืองพิมาย กลุ่ม ๒ ๒๕๓๙ 
๑๖ ไม่มีการท าลายสถิติ   - ๒๕๔๐ 
๑๗ ไม่มีการแข่งขัน   - ๒๕๔๑, ๒๕๔๔ 
๑๘ ร.ท.ประเสริฐ นาคสีสด กลุ่ม ๒ ๒๕๔๕ 

     
 ๑๑๘ 

 
 



๑๔๑ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา ปัญจกีฬาทหาร (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑๙ จ.ส.อ.สังเวียน นาคสีสด กลุ่ม ๕ ๒๕๔๖ 
๒๐ ส.อ.สมโภชน์ เรืองพิมาย กลุ่ม ๒ ๒๕๔๗ 
๒๑ ส.ต.พงษ์ศักดิ์ ฉิมรัมย์ กลุ่ม ๒ ๒๕๔๘ 
๒๒ ส.ต.ชิงชน คงชู กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๒๓ จ.ส.ท.สมโภชน์ เรืองพิมาย กลุ่ม ๒ ๒๕๕๐ 
๒๔ ส.ต.ธวัชชัย มีหลง กลุ่ม ๕ ๒๕๕๑ 
๒๕ จ.ส.อ.สมโภชน์ เรืองพิมาย กลุ่ม ๒ ๒๕๕๒ 
๒๖ ส.ท.ไพศาล พรมนิ่ม กลุ่ม ๒ ๒๕๕๓ 
๒๗ ส.ท.พีระศักดิ์ บอกบุญ กลุ่ม ๑ ๒๕๕๔ 
๒๘ ส.ท.พีระศักดิ์ บอกบุญ กลุ่ม ๑ ๒๕๕๕ 

     
 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา กรีฑา 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ จ.ส.อ.เดชา สุจริต ศร. ๒๕๒๔ 
๒ ส.อ.ภาณุ แช่มบัณฑิต ขส.ทบ. ๒๕๒๔ 
๓ ส.อ.ฉุย บ ารุงราษฎร์ ขส.ทบ. ๒๕๒๔ 
๔ นนร.สุรชาต ิ อาภา รร.จปร. ๒๕๒๖ 
๕ ส.อ.อัศวิน พ่ึงสังวรณ์ นสศ. ๒๕๒๗ 
๖ ส.ต.รุ่ง จิตต์สวัสดิ์ไทย นสศ. ๒๕๒๗ 
๗ นนส.ถาวร ภาจ านง นสศ. ๒๕๒๗ 
๘ นนส.สุภัทรชัย ศรีสกล นสศ. ๒๕๒๗ 
๙ ส.อ.จตุพล ศรีสวัสดิ์ สส. ๒๕๒๗ 

๑๐ ส.ท.กนก โภคัง สส. ๒๕๒๗ 
๑๑ ส.ท.มงคล ยังดี สส. ๒๕๒๗ 
๑๒ ส.อ.ประชา พรหมอารักษ์ สส. ๒๕๒๗ 
๑๓ ร.ต.สมภพ มาลากลุ ขส.ทบ. ๒๕๒๗ 

     
  ๑๑๙ 

 
 



๑๔๒ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา กรีฑา (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑๔ พลฯ ปรีชา ขวัญบุญจันทร์ นสศ. ๒๕๒๗ 
๑๕ ส.อ.ขัติพงษ์ ภักดีชน ทภ.๔ ๒๕๒๘ 
๑๖ ส.อ.บุญฤทธิ์ บุญผุด ค่ายธนะรัชต์ ๒๕๒๙ 
๑๗ ส.ต.ไพฑูรย์ บุญเปี่ยม กช. ๒๕๒๙ 
๑๘ ส.ท.อ านวย อินเล็ก ขส.ทบ. ๒๕๒๙ 
๑๙ ส.อ.สุมนต์ พงษ์ภิรา ขส.ทบ. ๒๕๒๙ 
๒๐ จ.ส.อ.เกรียงไกร เอ่ียมอินทร์ กช. ๒๕๓๐ 
๒๑ ส.ต.เสกสรร พูลอ าไพ ทภ.๑ ๒๕๓๐ 
๒๒ ส.ท.เล็ก เฉลิมแสง ทภ.๒ ๒๕๓๐ 
๒๓ จ.ส.อ.วารินทร์ แสงสว่าง ทภ.๓ ๒๕๓๐ 
๒๔ ส.ต.สันติศักดิ์ โอษยานนท์ นสศ. ๒๕๓๐ 
๒๕ ส.ท.สุริชัย พุทธเสน ทภ.๒ ๒๕๓๑ 
๒๖ จ.ส.อ.อนุเชษฐ์ ปรีชาเดช ทภ.๔ ๒๕๓๑ 
๒๗ พลฯ สมพงษ์ จันทร์โสม ทภ.๒ ๒๕๓๑ 
๒๘ พลฯ สว่าง มาตราช ทภ.๒ ๒๕๓๒ 
๒๙ ส.อ.ช านาญ แยกโคกสูง ทภ.๒ ๒๕๓๒ 
๓๐ ส.ท.มาโนชญ ์ สุวรรรณประไค ทภ.๒ ๒๕๓๒ 
๓๑ ส.ต.วินัย เหมือนตะคุ ทภ.๒ ๒๕๓๒ 
๓๒ ส.ต.อนุชา สันติรังสิมันต์ ขส.ทบ. ๒๕๓๒ 
๓๓ พลฯ บรรจง รัตนจรัสโชต ิ ทภ.๒ ๒๕๓๒ 
๓๔ พลฯ ประดิษฐ์ สังขเภท ทภ.๒ ๒๕๓๒ 
๓๕ อส.ทพ.ทรงยศ ยวงสุวรรณ ขส.ทบ. ๒๕๓๔ 
๓๖ ส.ท.บุญทัน ธรรมปัญญา ทภ.๓ ๒๕๓๒ 
๓๗ ส.ต.เศกสรรค์ บุญรัตน์ ทภ.๓ ๒๕๓๓ 
๓๘ ส.ท.ส าเริง สุขสุคนธ์ ขส.ทบ. ๒๕๓๓ 
๓๙ ส.ต.พีระ จันทร ขส.ทบ. ๒๕๓๓ 
๔๐ ส.ต.ขจร เลี้ยงจ าปา ขส.ทบ. ๒๕๓๓ 
๔๑ ส.ต.พรศักดิ์ ปลายยอด นสศ. ๒๕๓๓ 
๔๒ ส.ต.วรศักดิ์ อัดโดดคอน ทภ.๒ ๒๕๓๓ 

     
  ๑๒๐ 

 
 



๑๔๓ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา กรีฑา (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๔๓ ส.ท.ทว ี เบาสันเที๊ยะ ทภ.๒ ๒๕๓๓ 
๔๔ ส.ท.ไชยงค์สิทธิ์ วรรณจรูญ ทภ.๒ ๒๕๓๓ 
๔๕ พลฯ ยิ้ม ลีภูเขียว ทภ.๒ ๒๕๓๓ 
๔๖ ส.ท.วิสุทธิ ์ วัฒนสิน ขส.ทบ. ๒๕๓๔ 
๔๗ ส.อ.ประดิษฐ์ คุ้มสังข์ ทภ.๓ ๒๕๓๔ 
๔๘ ส.อ.สามารถ คุ้มสุข ทภ.๓ ๒๕๓๔ 
๔๙ ส.ท.คะนอง เขื่อนควบ ทภ.๓ ๒๕๓๔ 
๕๐ ส.ท.สุทิศ มาจาก ทภ.๓ ๒๕๓๔ 
๕๑ ส.ท.พิชาติ สุวรรณชื่น ทภ.๓ ๒๕๓๔ 
๕๒ ส.ท.สมควร ล้อมวงษ์ กช. ๒๕๓๕ 
๕๓ ส.ท.พเยาว์ ค านุช นสศ. ๒๕๓๕ 
๕๔ ส.อ.ยุทธนา ทองเล็ก นสศ. ๒๕๓๕ 
๕๕ ส.ท.ประจวบ ภักดีชน นสศ. ๒๕๓๖ 
๕๖ ส.ท.มณเฑียร ขุนใหม่ นสศ. ๒๕๓๖ 
๕๗ นายสุทัศน์ สีแก้วเขียว นสศ. ๒๕๓๖ 
๕๘ ส.ท.ยุทธพงษ์ โฮมหงษ์ ทภ.๓ ๒๕๓๖ 
๕๙ พลฯ ภิรมย์ ตรียศ ทภ.๓ ๒๕๓๖ 
๖๐ ส.ท.สาคร ทองทิพย์ ขส.ทบ. ๒๕๓๖ 
๖๑ ส.ต.บันเทิง อินแถลง นสศ. ๒๕๓๗ 
๖๒ ส.ต.จิรัตติกาล บุญมา กลุ่ม ๕ ๒๕๓๘ 
๖๓ ส.ต.ชนันท ์ พุ่มพิพัฒน์ กลุ่ม ๕ ๒๕๓๘ 
๖๔ ส.ต.ประวิทย์ แสงเลข กลุ่ม ๓ ๒๕๓๙ 
๖๕ ส.ท.พรศักดิ์ ปลายยอด กลุ่ม ๕ ๒๕๓๙ 
๖๖ ส.ต.ทรงพล แสงมาก กลุ่ม ๕ ๒๕๔๐ 
๖๗ ไม่มีการแข่งขัน 

 
- ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ 

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

     
  ๑๒๑ 

 
 



๑๔๔ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา กรีฑา (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๗๒ ส.ต.จรัญ มะลิวงศ์ กลุ่ม ๔ ๒๕๔๗ 
๗๓ พลฯ สุทัศน์ กับยาณกิตติ กลุ่ม ๔ ๒๕๔๗ 
๗๔ ส.ท.ขวัญชัย น้ าสมบูรณ์ กลุ่ม ๔ ๒๕๔๗ 
๗๕ ส.ท.จรัญ มะลิวงศ์ กลุ่ม ๔ ๒๕๔๘ 
๗๖ พลฯ โชคชัย จิระสุขรจี กลุ่ม ๒ ๒๕๔๘ 
๗๗ พลฯ สุชาติ สิงหากลาง กลุ่ม ๒ ๒๕๔๘ 
๗๘ อส.ทพ.ชัชวาล พลเอี่ยม กลุ่ม ๒ ๒๕๔๘ 
๗๙ พลฯ สุชาติ ศรีสังข์ กลุ่ม ๒ ๒๕๔๙ 
๘๐ ส.ต.ชชัวาล พลเอี่ยม กลุ่ม ๒ ๒๕๔๙ 
๘๑ พลฯ สุชาติ สิงหากลาง กลุ่ม ๓ ๒๕๔๙ 
๘๒ ส.อ.บรรจง ละชั่ว กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๘๓ ส.ต.ชัยชนะ ช่วยค าชู กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๘๔ ส.ต.สมโภช สุวรรณรังษี กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๘๕ พลฯ ทวีศักดิ์ พลูทอง กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๘๖ ส.ท.สุวิจักขณ์ เองทอง กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๘๗ ส.ท.จักรทิพย์ โพธิ์เจริญ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๘๘ ส.ต.วรัญญ ู คงนิล กลุ่ม ๒ ๒๕๕๐ 
๘๙ ส.ต.สัญญา บัวทอง กลุ่ม ๕ ๒๕๕๐ 
๙๐ ส.ต.จักรทิพย์ โพธิ์เจริญ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๐ 
๙๑ พลฯ ธระชัย ระยับศรี กลุ่ม ๓ ๒๕๕๐ 
๙๒ พลฯ ทวีศักดิ์ พลทอง กลุ่ม ๕ ๒๕๕๐ 
๙๓ พลฯ ดุลพงษ์ สุตะโต กลุ่ม ๕ ๒๕๕๐ 
๙๔ ส.ท.สมโภชน ์ สุวรรณรังษี กลุ่ม ๒ ๒๕๔๑ 
๙๕ ส.ต.ชชัวาล พลเอี่ยม กลุ่ม ๒ ๒๕๔๑ 
๙๖ พลฯ สุริยา จุดาศรี กลุ่ม ๔ ๒๕๔๑ 
๙๗ พลฯ สุรเดช บุญลาภ กลุ่ม ๔ ๒๕๔๑ 
๙๘ พลฯ ศิริโรจน์ ดาราสุริยงค์ กลุ่ม ๔ ๒๕๔๑ 
๙๙ พลฯ จ ารัส ฤทธิเดช กลุ่ม ๔ ๒๕๔๑ 

๑๐๐ พลฯ สุกรี บุญลาภ กลุ่ม ๔ ๒๕๔๑ 
     

 ๑๒๒ 

 
 



๑๔๕ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา กรีฑา (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑๐๑ ไม่มีผู้ได้รับเสื้อสามารถ - ๒๕๕๒ 
๑๐๒ ส.ต.ณรงค์ เบญจรูญ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๓ 
๑๐๓ ส.ท.ศุภวัฒน ์ กลั่นใจ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๔ 
๑๐๔ พลฯ พีระเชษฐ จันทรา กลุ่ม ๓ ๒๕๕๔ 
๑๐๕ ส.อ.พัฒน์ยศ คล่องงาน กลุ่ม ๓ ๒๕๕๕ 
๑๐๖ ส.ท.ณรงค์ เบ็ญจรูญ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๕ 
๑๐๗ ส.ท.ศุภวัฒน ์ กลั่นใจ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๕ 
๑๐๘ อส.ทพ.ปราโมทย์ พุ่มอุไร กลุ่ม ๔ ๒๕๕๕ 
๑๐๙ พลฯ พีระเชษฐ จันทรา กลุ่ม ๓ ๒๕๕๕ 
๑๑๐ ส.ท.วรัญญ ู คงนิล กลุ่ม ๔ ๒๕๕๕ 
๑๑๑ ส.ต.ศรีขรินทร์ วรรณสา กลุ่ม ๔ ๒๕๕๕ 
๑๑๒ ส.อ.ชัชวาลย์ พลเยี่ยม กลุ่ม ๒ ๒๕๕๕ 
๑๑๓ อส.ทพ.เบญจรงค์ ไชยรักษ์ กลุ่ม ๔ ๒๕๕๕ 

     
 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา ฟันดาบ 

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

 
 

 ๑๒๓ 
 
 



๑๔๖ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา เทเบิลเทนนิส 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ จ.ส.อ.ทวีป เมืองสุข สส. ๒๕๒๓,๒๙ 
๒ พลฯ เกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข สส. ๒๕๒๔ 
๓ ส.ต.ประเสริฐ เรืองศรีเจริญสุข สส. ๒๕๒๕ 
๔ ส.ต.มานพ กันหวัง สส. ๒๕๒๖ 
๕ ส.อ.บรรหาร สวนแก้วเมือง ทภ.๒ ๒๕๒๗ 
๖ ส.ต.สุรพล จิรวัฒนเลิศ สส. ๒๕๒๘ 
๗ ส.อ.นพดล ฤทธิ์รงค์ ทภ.๒ ๒๕๒๙ 
๘ ส.ต.วินัย ศรีเมฆ สส. ๒๕๓๐ 
๙ ส.ท.ปรวีย ์ สุขรัตนปรีชา ขส.ทบ. ๒๕๓๑ 

๑๐ ส.ท.อนุสรณ์ เสถียรสุต ขส.ทบ. ๒๕๓๒ 
๑๑ ร.ท.มานพ คล้ายมณี นสศ. ๒๕๓๓ (สูงอายุ) 
๑๒ ร.ท.วีระ สายงาม นสศ. ๒๕๓๓ (สูงอายุ) 
๑๓ ส.ท.วิชาญ อรุโณทัยพิพัฒน์ ขส.ทบ. ๒๕๓๔,๓๕,๓๖ 

๒๕๓๖ (สูงอายุ) 
๑๔ ร.อ.ทวีป เมืองสุข สส. ๓๗ 
๑๕ ส.อ.อนุสรณ์ เสถียรสุต ขส.ทบ. ๒๕๓๗ 
๑๖ พ.ต.ทวีป เมืองสุข กลุ่ม ๗ ๒๕๓๘ 
๑๗ ส.อ.อนุสรณ์ เสถียรสุต กลุ่ม ๗ ๒๕๓๘ 
๑๘ พ.ต.ทวีป เมืองสุข กลุ่ม ๗ ๒๕๓๙ 
๑๙ ส.อ.อนุสรณ์ เสถียรสุต กลุ่ม ๗ ๒๕๓๙ 
๒๐ พ.ต.ทวีป เมืองสุข กลุ่ม ๗ ๒๕๔๐ 
๒๑ ส.ต.รัตนโชติ เสถียรสุต กลุ่ม ๓ ๒๕๔๐ 
๒๒ ไม่มีการแข่งขัน   - ๒๕๔๑-๒๕๔๕ 
๒๓ พ.ท.ทวีป เมืองสุข กลุ่ม ๗ ๒๕๔๖ 
๒๔ พลฯ สมชาย แซ่อ้ือ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๗ 
๒๕ จ.ส.อ.ประเวท มุ่งดี กลุ่ม ๗ ๒๕๔๘ 
๒๖ จ.ส.ท.หญิง อนิศรา เมืองสุข กลุ่ม ๗ ๒๕๔๙ 
๒๗ จ.ส.อ.อิสระ เมืองสุข กลุ่ม ๗ ๒๕๕๐ 

     
 ๑๒๔ 

 
 



๑๔๗ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา เทเบิลเทนนิส (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๒๘ จ.ส.อ.ประเวท มุ่งดี กลุ่ม ๗ ๒๕๕๑ 
๒๙ ส.ท.สุริยัน ชาลี กลุ่ม ๒ ๒๕๕๒ 
๓๐ พ.ท.วิฑูรย์ ขันธประภา กลุ่ม ๖ ๒๕๕๓ 
๓๑ พ.ท.สมโพธิ เลขะวณิช กลุ่ม ๖ ๒๕๕๔ 
๓๒ จ.ส.อ.ประเวท มุ่งดี กลุ่ม ๗ ๒๕๕๕ 

     
 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา ว่ายน้ า 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ ส.ต.ชชูัย พงษ์ดี สส. ๒๕๒๓ 
๒ ส.อ.จ านันท์ คงเติมสิน สส. ๒๕๒๓ 
๓ นนร.มนัส แถบทอง รร.จปร. ๒๕๒๓ 
๔ นนร.สายันห์ เมืองศรี รร.จปร. ๒๕๒๓ 
๕ นนร.พงษ์อนันต์ รมยนันท์ รร.จปร. ๒๕๒๓ 
๖ นนร.ท านุ โพธิ์งาม รร.จปร. ๒๕๒๓ 
๗ นนร.ปรีชา เฟ่ืองฟู รร.จปร. ๒๕๒๓ 
๘ ส.อ.จีรพันธ์ จันทรมณี ขส.ทบ. ๒๕๒๓ 
๙ ส.อ.สุรสิทธิ ์ พันกะหรัด ขส.ทบ. ๒๕๒๓ 

๑๐ ส.ต.ศุภวัช สิทธิสงวน ขส.ทบ. ๒๕๒๓ 
๑๑ ส.ต.บุญยงค์ ศาสราวิสุทธิ์ ขส.ทบ. ๒๕๒๓ 
๑๒ ส.อ.ชาตร ี สินธ ารงครักษ์ กช. ๒๕๒๔ 
๑๓ ส.ต.ไพโรจน์ สิงห์อุตสาหะ ขส.ทบ. ๒๕๒๕ 
๑๔ ส.ต.วีระพล คิดชอบ ขส.ทบ. ๒๕๒๖ 
๑๕ นนร.ค ารณ ชาวเรือ รร.จปร. ๒๕๒๗ 
๑๖ นนร.สมพงษ์ เมรินทร์ รร.จปร. ๒๕๒๘ 
๑๗ นนร.ด ารงเดช ดิษกุล รร.จปร. ๒๕๒๙ 

     
  ๑๒๕ 

 
 



๑๔๘ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา ว่ายน้ า (ต่อ) 
ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑๘ ส.ต.ไพบูลย์ ชีวพฤกษ์ กช. ๒๕๒๙ 
๑๙ ส.ต.จ ารัส ศรีโพธิ์ กช. ๒๕๒๙ 
๒๐ ส.ต.นพดล เหลืองนิมิตรมาศ ขส.ทบ. ๒๕๒๙ 
๒๑ ส.อ.บุญช่วย ไชยสิงห์ นสศ. ๒๕๒๙ 
๒๒ ส.อ.ชัยยันต์ จิราทรวัฒนะ ขส.ทบ. ๒๕๓๐ 
๒๓ ส.ต.วัลลภ จิราทรวัฒนะ ขส.ทบ. ๒๕๓๒,๓๔ 
๒๔ ส.ต.นพพร ชาวประเสริฐ ขส.ทบ. ๒๕๓๒,๓๔ 
๒๕ นายจีรวัฒน์ สังวรราชทรัพย์ นสศ. ๒๕๓๔ 
๒๖ นายวีระ เหลืองนยั่งยืน นสศ. ๒๕๓๔ 
๒๗ นายกอบเกียรติ์ แสงวณิศย์ นสศ. ๒๕๓๔,๓๗ 
๒๘ นายโกศล เอ่ียมเสมอ นสศ. ๒๕๓๔ 
๒๙ ส.อ.มาลัย เลี้ยงรักษา นสศ. ๒๕๓๔ 
๓๐ นายณรงค์ ตันตยากรณ์ ขส.ทบ. ๒๕๓๔ 
๓๑ พลฯ ยอดยศ วงศ์วานิช ขส.ทบ. ๒๕๓๕,๓๗ 
๓๒ พลฯ ชิดโชติ ลอยประเสริฐ ขส.ทบ. ๒๕๓๕ 
๓๓ อส.ทพ.พัฒนะ ฤกษ์เกษม ทภ.๑ ๒๕๓๖,๓๗ 
๓๔ พลฯ กฤษดา อ้ึงอาภรณ์ นสศ. ๒๕๓๗ 
๓๕ พลฯ ธีระวัฒน์ มะโนมัยวิบูลย์ นสศ. ๒๕๓๗ 
๓๖ นายปริน ดอนวัฒนะ นสศ. ๒๕๓๗ 
๓๗ ส.ต.ชัยพร ภาวะไพบูลย์บุตร นสศ. ๒๕๓๗ 
๓๘ ส.ต.วีรชัย กุลวรรัตน์ ขส.ทบ. ๒๕๓๗ 
๓๙ พลฯ ปเนต ทองตัน ทภ.๑ ๒๕๓๗ 
๔๐ อส.ทพ.ภาวิท มังกรกาญจน์ ทภ.๑ ๒๕๓๗ 
๔๑ อส.ทพ.สุรพงษ์ นิ่มประสิทธิ์ ทภ.๑ ๒๕๓๗ 
๔๒ อส.ทพ.พัฒนะ ฤกษ์เกษม ทภ.๑ ๒๕๓๗ 
๔๓ ส.ท.โกมล เอ่ียมเสมอ กลุ่ม ๕ ๒๕๓๘ 
๔๔ ส.ท.วีรชัย กุลวรรัตน์ กลุ่ม ๕ ๒๕๓๙ 
๔๕ ส.ท.กฤษดา อ้ึงอาภรณ์ กลุ่ม ๕ ๒๕๓๙ 
๔๖ พลฯ ธเนศ จิตราภรณ์ กลุ่ม ๕ ๒๕๓๙ 
๔๗ ส.ต.ปวินท ์ กอวัฒนา กลุ่ม ๕ ๒๕๓๙ 

     
  ๑๒๖ 

 
 



๑๔๙ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา ว่ายน้ า (ต่อ) 
ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๔๘ พลฯ ก าพล สารทรพัฒนะกิจ กลุ่ม ๑ ๒๕๓๙ 
๔๙ พลฯ วิชา รัตนโชต ิ กลุ่ม ๑ ๒๕๓๙ 
๕๐ อส.ทพ.พัฒนะ ฤกษ์เกษม กลุ่ม ๑ ๒๕๓๙ 
๕๑ ส.ท.ยอดยศ วงศ์วานิช กลุ่ม ๑ ๒๕๔๐ 
๕๒ อส.ทพ.ภาวิท มังกรกาญจน์ กลุ่ม ๑ ๒๕๔๐ 
๕๓ นายก าพล สารทรพัฒนะกิจ กลุ่ม ๑ ๒๕๔๐ 
๕๔ ส.ท.โกมล เอ่ียมเสมอ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๐ 
๕๕ พลฯ ธีระวัฒน์ มะโนมัยวิบูลย์ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๐ 
๕๖ พลฯ ธเนศ จิตราภรณ์ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๐ 
๕๗ ส.ท.วีรชัย กุลวรรัตน์ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๐ 
๕๘ ไม่มีการแข่งขัน   - ๒๕๔๑-๒๕๔๗ 
๕๙ กีฬาสาธิต   - ๒๕๔๘ 
๖๐ ส.ต.สุริยา สุขสุภักดิ ์ กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๖๑ พลฯ กิตติพงษ์ โคตรภักดี กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๖๒ พลฯ ภัทรชัย เอ่ียมกาย กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๖๓ ส.ต.คุณนิธิ ล้อสังวาลย์ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๐ 
๖๔ พลฯ ศุภวรรธน์ อรุณศรีมรกต กลุ่ม ๑ ๒๕๕๐ 
๖๕ พลฯ ฉัตรมงคล น้อยอารีย์ กลุ่ม ๑ ๒๕๕๐ 
๖๖ พลฯ ภูบดินทร์ ศาสตร์สาระ กลุ่ม ๑ ๒๕๕๐ 
๖๗ พลฯ คุณากร ยิ้มส ารวย กลุ่ม ๑ ๒๕๕๐ 
๖๘ ส.ท.สุริยา สุขสุภักดิ ์ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๑ 
๖๙ พลฯ รดมยศ มาตเจือ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๑ 
๗๐ พลฯ กิตติพงษ์ โคตรภักดี กลุ่ม ๕ ๒๕๕๑ 
๗๑ พลฯ คุณากร ยิ้มส ารวย กลุ่ม ๑ ๒๕๕๑ 
๗๒ พลฯ ฉัตรมงคล น้อยอารีย์ กลุ่ม ๑ ๒๕๕๑ 
๗๓ ส.ต.ฐานวัฒน์ ธนากรวรเกียรติ กลุ่ม ๑ ๒๕๕๑ 
๗๔ ไม่มีผู้ได้รับเสื้อสามารถ - ๒๕๕๒ 
๗๕ พลฯ ศุภวรรธน์ อรุณศรีมรกต กลุ่ม ๑ ๒๕๕๓ 
๗๖ พลฯ ศุภกร ชีวะถาวร กลุ่ม ๑ ๒๕๕๔ 
๗๗ พลฯ สิทธิเวศ คงสมฤกษ์ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๕ 

     
  ๑๒๗ 

 
 



๑๕๐ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา แบดมินตัน 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ ส.อ.สมนึก กลิ่นเจริญ สส. ๒๕๒๓ 
๒ ส.อ.สุวัฒน์ พูลอ าไพ ขส.ทบ. ๒๕๒๔ 
๓ ส.ต.วรพจน ์ ผลห้า สส. ๒๕๒๕ 
๔ ส.ต.ชลาลัย สงวนแก้ว ขส.ทบ. ๒๕๒๖ 
๕ ส.ท.วิชิต อัศวนภากาศ ขส.ทบ. ๒๕๒๗ 
๖ พลฯ คีรี กลุ่มรอด ทภ.๑ ๒๕๒๘ 
๗ ส.ต.ศักดิ์ชัย ธนะศรีวนิชชัย ขส.ทบ. ๒๕๒๙ 
๘ ส.ต.ศักดิ์ระพี ทองสาริ ทภ.๑ ๒๕๓๐,๓๒ 
๙ ส.ต.ชัยวัฒน์ เฉลิมภูติตารัตน์ ทภ.๑ ๒๕๓๑ 

๑๐ พ.ท.ประพจน์ ช านาญศิลป์ นสศ. ๒๕๓๓ (สูงอายุ) 
๑๑ ส.ท.การุณ กาศยปนันท์ ทภ.๑ ๒๕๓๓ 
๑๒ ร.ท.จรินทร์ ระงับพิษ กลุ่ม ทบ. ๒๕๓๔ 
๑๓ ส.ต.อภิชาต คงจันทร์ ทภ.๑ ๒๕๓๔ 
๑๔ พ.ต.ทินกร จ าปาทิพย์ ทภ.๑ ๒๕๓๕ (สูงอายุ) 
๑๕ ร.ท.ปรีชา โสภจรีย ์ ทภ.๑ ๒๕๓๕ 
๑๖ พ.อ.ปรีชา เปรมมาสวัสดิ์ ทภ.๑ ๒๕๓๖ 
๑๗ อส.ทพ.พูลศักดิ์ เทวรังษี ทภ.๑ ๒๕๓๖ 
๑๘ จ.ส.อ.สามารถ กันอริ ทภ.๑ ๒๕๓๗ (สูงอายุ) 
๑๙ ร.ต.ธีรนันท ์ เชียงธา กลุ่ม ๖ ๒๕๓๗ 
๒๐ พล.ต.ธงชัย พรหมวราทร กลุ่ม ๑ ๒๕๓๘ (สูงอายุ) 
๒๑ อส.ทพ.กิติพล กิติกุล กลุ่ม ๑ ๒๕๓๘ 
๒๒ พล.ต.เกรียงไกร เจริญศิริ กลุ่ม ๑ ๒๕๓๙ (สูงอายุ) 
๒๓ ส.ต.คุณากร สุทธิโชต ิ กลุ่ม ๑ ๒๕๓๙ 
๒๔ พลฯ โกศล ศิริด ารงศักดิ์ - ๒๕๔๐ 
๒๕ ไม่มีการแข่งขัน   - ๒๕๔๑-๒๕๔๗ 
๒๖ กีฬาสาธิต   - ๒๕๔๘ 
๒๗ พ.ท.นเรศ นามมาตย์ กลุ่ม ๗ ๒๕๔๙ 
๒๘ ส.ต.สุดเขต ประภากมล กลุ่ม ๕ ๒๕๕๐ 

     
  ๑๒๘ 

 
 



๑๕๑ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา แบดมินตัน (ต่อ) 
ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๒๙ พ.อ.ชลทิศ เลาหะคามิน กลุม่ ๑ ๒๕๕๑ 
๓๐ พ.ต.ชาตรี ศรีด ี กลุ่ม ๗ ๒๕๕๒ 
๓๑ จ.ส.อ.คีร ี กลิ่นรอด กลุ่ม ๑ ๒๕๕๓ 
๓๒ ร.ท.พินิจศักดิ์ ทามาศ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๔ 
๓๓ จ.ส.อ.วรพจน ์ ผลห้า กลุ่ม ๗ ๒๕๕๕ 

     
 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา จักรยาน 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ ส.อ.เชิดช ู สุขโต พล.ปตอ. ๒๕๒๗ 
๒ พลฯ วันชัย พอดีงาม พล.ปตอ. ๒๕๒๗ 
๓ ส.อ.ประพันธ์ ยืนชีว ี ทภ.๒ ๒๕๒๗ 
๔ ส.อ.ยุทธ พิมราช ทภ.๒ ๒๕๒๗ 
๕ ส.อ.ประทีป สายเพชร ทภ.๒ ๒๕๒๗ 
๖ ส.ต.สุทธิชัย ศรีวิไล ทภ.๒ ๒๕๒๗ 
๗ ส.อ.อดิศักดิ์ วรรณศรี ขส.ทบ. ๒๕๓๓ 
๘ ส.ต.พิษณุ จันทฉายา ขส.ทบ. ๒๕๓๓,๓๗ 
๙ ส.ต.ววิัฒน์ ละมัย พล.ปตอ. ๒๕๓๕ 

๑๐ ส.ต.ธงชัย วันเกิดใจงาม พล.ปตอ. ๒๕๓๕,๓๗ 
๑๑ ส.อ.สมศักดิ์ พรพรรณ นปอ. ๒๕๓๗ 
๑๒ จ.ส.อ.ประพันธ์ ยืนชีว ี ทภ.๒ ๒๕๓๗ 
๑๓ ส.อ.สุริยะ ราชไสยกิจ ทภ.๒ ๒๕๓๗ 
๑๔ ส.อ.ทักษิณ ศรสุทธิ์ ทภ.๒ ๒๕๓๗ 
๑๕ พลฯ ศรชัย แสนล้อม ทภ.๒ ๒๕๓๗ 
๑๖ ไม่มีนักกีฬาท าลายสถิติ  - ๒๕๓๘,๔๐ 
๑๗ ไม่มีการแข่งขัน   - ๒๕๔๑,๕๓ 
๑๘ ไม่มีผู้ได้รับเสื้อสามารถ     ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 

     
  ๑๒๙ 

 
 



๑๕๒ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา ฟุตบอลอาวุโส 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ ส.อ.สุระพงษ์ วัดกุฎ กลุ่ม ๕ ๒๕๕๕ 
     
     
     
     

 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา โอเรียนเทียริ่ง 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ จ.ส.อ.เสริมศักดิ์ เพียรประสบสุข กลุ่ม ๗ ๒๕๔๒ 
๒ ส.อ.สุวิทย ์ ใสแก้ว กลุ่ม ๑ ๒๕๔๓ 
๓ ส.อ.จิรัฐติกาล บุญมา กลุ่ม ๕ ๒๕๔๔ 
๔ พลฯ เฉลิมศักดิ์ หมายสุข กลุ่ม ๒ ๒๕๔๕ 
๕ นนส.นพปฎล ลพสี กลุ่ม ๔ ๒๕๔๖ 
๖ ส.ต.ชฎารักษ์ ไชยก าจร กลุ่ม ๔ ๒๕๔๗ 
๗ ส.อ.อ านวย เกสโร กลุ่ม ๕ ๒๕๔๘ 
๘ ส.อ.กิตติศักดิ์ หนูแก้ว กลุ่ม ๕ ๒๕๔๙ 
๙ ส.อ.กิตติศักดิ์ หนูแก้ว กลุ่ม ๕ ๒๕๕๐ 

๑๐ ส.อ.วันชัย งามทรัพย์ กลุ่ม ๒ ๒๕๕๑ 
๑๑ ส.อ.พนม มาเพ็ง กลุ่ม ๒ ๒๕๕๒ 
๑๒ ส.อ.เฉลิมศักดิ์ หมายสุข กลุ่ม ๒ ๒๕๕๓ 
๑๓ ไม่มีการแข่งขัน     ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 

     
 
 
 
 
 
  ๑๓๐ 

 
 



๑๕๓ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา ยูโด 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ ส.อ.รัตนโนบล ศิลาพงษ์ พล.ปตอ. ๒๕๒๓ 
๒ ส.อ.บุญญฤทธิ์ ชัยโชณิช พล.ปตอ. ๒๕๒๓ 
๓ จ.ส.อ.ไพโรจน์ เจริญพันธ์ สส. ๒๕๒๓ 
๔ ร.ต.ส าอาง บูชาถ่ายเทศ กลุ่ม ๒ ๒๕๒๓ 
๕ นนร.ธนา จารุวัต รร.จปร. ๒๕๒๓ 
๖ ส.อ.สมโพธิ์ เลขะวณิช พล.ปตอ. ๒๕๒๓ 
๗ ส.อ.ชัชวาล ปุ่นนิ่ม ทภ.๓ ๒๕๒๔ 
๘ ส.ต.สมชาย บุญลือ ขส.ทบ. ๒๕๒๔ 
๙ ส.ท.ดนัย เด่นชลา ศร. ๒๕๒๕ 

๑๐ นนร.สมชาย ทรัพย์เขื่อนขันธ์ รร.จปร. ๒๕๒๕ 
๑๑ ร.ท.สุรศักดิ์ พันธเศรษฐ์ ทภ.๓ ๒๕๒๖ 
๑๒ นนร.เกษม ทองสินธ์ รร.จปร. ๒๕๒๖ 
๑๓ จ.ส.อ.สมชาย เฉลยภาพ สส. ๒๕๒๖ 
๑๔ นนร.วิศิษฐ์ หอมอ่อน รร.จปร. ๒๕๒๗ 
๑๕ ส.อ.ทวีศักดิ์ ราชธา ทภ.๒ ๒๕๒๗ 
๑๖ ส.อ.พงษ์ชาย ชุมศิริ นสศ. ๒๕๒๘ 
๑๗ จ.ส.อ.มาโนช กาญจนสะอาด ทภ.๒ ๒๕๒๘ 
๑๘ พลฯ ประทีป เพียรมั่น พล.ปตอ. ๒๕๒๙ 
๑๙ ส.ต.กิตต ิ พาณิชวัฒนะ ขส.ทบ. ๒๕๒๙ 
๒๐ ส.ต.ยศสุนทร บุญเลขา พล.ปตอ. ๒๕๒๙ 
๒๑ ส.อ.ชัชวาล ปุ่นนิ่ม พล.ปตอ. ๒๕๒๙ 
๒๒ ส.อ.หัสบดินทร์ โรจนะชีวะ พล.ปตอ. ๒๕๒๙ 
๒๓ ส.อ.สมชาย บุญลือ ขส.ทบ. ๒๕๒๙ 
๒๔ ส.อ.บุญญฤทธิ์ ไชยโชวณิชย์ พล.ปตอ. ๒๕๒๙ 
๒๕ นนร.ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ รร.จปร. ๒๕๓๐ 
๒๖ ส.ต.มรุต เตชะวณิช พล.ปตอ. ๒๕๓๐ 
๒๗ พลฯ ยงยุธ เครือวัลย์ ทภ.๓ ๒๕๓๐ 
๒๘ ส.ต.หัสบดินทร ์ โรจนชีวะ พล.ปตอ. ๒๕๓๐ 

     
  ๑๓๑ 

 
 



๑๕๔ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชั้น ๒ ประเภทกีฬา ยูโด (ต่อ) 
 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๒๙ ส.ต.กิตต ิ พาณิชวัฒนะ ขส.ทบ. ๒๕๓๑ 
๓๐ ส.ท.บัญชา ถนอมเขต กช. ๒๕๓๑ 
๓๑ ส.ต.วุฒชิัย ศุภกิจวิเลขการ ขส.ทบ. ๒๕๓๑ 
๓๒ จ.ส.อ.ชัยยศ พรหมศรีนันท์ ทภ.๑ ๒๕๓๒ 
๓๓ ส.ต.ศุภชัย สวัสดิก าธร พล.ปตอ. ๒๕๓๒ 
๓๔ ส.ต.ขจรสุข รุมาคม ขส.ทบ. ๒๕๓๒ 
๓๕ จ.ส.อ.สัญชัย แสงอ่อน ทภ.๒ ๒๕๓๓ 
๓๖ ส.อ.ด้วง จันทร์ผิว ทภ.๒ ๒๕๓๓ 
๓๗ ส.อ.ดนัย เด่นชลา นสศ. ๒๕๓๔ 
๓๘ ส.ต.กฤช เชาว์พาณิช ขส.ทบ. ๒๕๓๔ 
๓๙ จ.ส.ต.สมชาย บุญลือ ขส.ทบ. ๒๕๓๔ 
๔๐ ส.ท.อมรเทพ สวามเพ็ชร ทภ.๑ ๒๕๓๕ 
๔๑ ส.อ.ดนัย เด่นชลา นสศ. ๒๕๓๕ 
๔๒ ส.อ.ยศสุนทร บุญยเลขา พล.ปตอ. ๒๕๓๕ 
๔๓ ส.ท.จิตติ วงษ์ตะลา ขส.ทบ. ๒๕๓๖ 
๔๔ ส.ต.ฐิต ิ ลาภอนันต์ นสศ. ๒๕๓๗ 
๔๕ ส.อ.ยศสุนทร บุญยเลขา นปอ. ๒๕๓๗ 
๔๖ พลฯ อนันธะศักดิ์ สุขฤทธิ์ ทภ.๑ ๒๕๓๗ 
๔๗ พลฯ พัฒน์พงษ์ ชีวประวัติ นสศ. ๒๕๓๗ 
๔๘ ส.อ.ศุภชัย สวัสดิก าธร กลุ่ม ๖ ๒๕๓๘ 
๔๙ พลฯ อนันธะศักดิ์ สุขฤทธิ์ กลุ่ม ๑ ๒๕๓๘ 
๕๐ ส.อ.บัญชา ถนอมเขต กลุ่ม ๗ ๒๕๓๘ 
๕๑ ส.ท.บุญฤทธิ์ บุญธรรม กลุ่ม ๕ ๒๕๓๙ 
๕๒ พลฯ อนันธะศักดิ์ สุขฤทธิ์ กลุ่ม ๑ ๒๕๔๐ 
๕๓ ไม่มีการแข่งขัน 

 
- ๒๕๔๑-๒๕๕๕ 

     
 
 
 
 
 

 ๑๓๒ 

 
 



๑๕๕ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา ยกน้ าหนัก 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 

 

นายศักดิ์ชัย 
ส.อ.ฉุย 
ส.ต.บุญลือ 
ส.ต.ฉลวย 
ส.ต.วิเชียร 
ส.ต.ประเสริฐ 
ส.ต.อรัญ 
พลฯ พรพจน ์
ส.ต.สัญญา 
ส.ต.วันชัย 
จ.ส.อ.ฉุย 
ส.อ.สมชาย 
ส.ต.พรพจน ์
ส.ต.สินชัย 
ส.อ.อรัญ 
ส.ท.ประภาส 
ส.ท.ประเสริฐ 
ส.ต.เทอดเกียรติ 
ส.อ.เกรียงศักดิ์ 
ส.ท.เสถียร 
ส.ท.เทอดเกียรติ 
จ.ส.ต.สมหมาย 
ส.ต.สมศักดิ์ 
ส.อ.สินชัย 
อส.ทพ.รุ่ง 
ส.อ.อรัญ 
ส.ท.เทอดเกียรติ 
ส.ท.สมรักษ์ 
ส.ต.เอกรัตน์ 
ส.ท.สมรักษ์ 
ส.ท.เทอดเกียรติ 
ส.อ.อรัญ 
ไม่มีการแข่งขัน 
 

กนกทรัพย์ 
บ ารุงราษฎร ์
ภู่สิงห ์
แย้มโพธิ ์
ศิริแพทย์ 
สุ่มประเสริฐ 
บุญลือ 
เปรมตุ่น 
เพิ่มสัญญากิจ 
พัวไพบลูย ์
บ ารุงราษฎร ์
บุญลือ 
เปรมตุ่น 
เกิดศรี 
บุญลือ 
นาคะพงษ ์
สุ่มประเสริฐ 
เผือกเกษม 
พุ่มพิศ 
เฟื่องพวง 
เผือกเกษม 
บุญลือ 
สุนนามัย 
เกตุศรี 
อุดมสุข 
บุญลือ 
เผือกเกษม 
แป้นทอง 
สุขมาลจนัทร ์
แป้นทอง 
เผือกเกษม 
บุญลือ 

สส. 
ขส.ทบ. 
ขส.ทบ. 
ขส.ทบ. 
กลุ่ม ๑ 
นสศ. 

ขส.ทบ. 
พล.ปตอ. 

นสศ. 
นสศ. 

ขส.ทบ. 
ขส.ทบ. 
พล.ปตอ. 
สพ.ทบ. 
ขส.ทบ. 
ทภ.๔ 
นสศ. 

ขส.ทบ. 
พล.ปตอ. 

ทภ.๒ 
ขส.ทบ. 
ขส.ทบ. 
กลุ่ม ๗ 
กลุ่ม ๗ 
กลุ่ม ๑ 
กลุ่ม ๗ 
กลุ่ม ๗ 
กลุ่ม ๖ 
กลุ่ม ๖ 
กลุ่ม ๗ 

 
 
- 
 

๒๕๒๓ 
๒๕๒๔ 
๒๕๒๔ 
๒๕๒๔ 
๒๕๒๔ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๘ 

๒๕๒๙ (รุ่น ๕๒ กก.) 
๒๕๒๙ (รุ่น ๖๐ กก.) 
๒๕๒๙ (รุ่น ๙๐กก.) 

๒๕๒๙ (รุ่น ๑๐๐ กก.) 
๒๕๓๐ (รุ่น ๙๐ กก.ข้ึนไป) 

๒๕๓๑ (รุ่น ๕๒ กก.) 
๒๕๓๑ (รุ่น ๙๐ กก.) 
๒๕๓๒ (รุ่น ๕๒ กก.) 

๒๕๓๓ (รุ่น ๘๒.๕ กก.) 
๒๕๓๔ (รุ่น ๕๐ กก.) 

๒๕๓๕ (รุ่น ๑๑๐ กก.) 
๒๕๓๕ (รุ่น ๕๖ กก.) 
๒๕๓๖ (รุ่น ๕๖ กก.) 

๒๕๓๖ (รุ่น ๑๑๐ กก.) 
๒๕๓๘ (รุ่น ๕๔ กก.) 
๒๕๓๘ (รุ่น ๕๙ กก.) 
๒๕๓๘ (รุ่น ๖๔ กก.) 
๒๕๓๘ (รุ่น ๘๓ กก.) 
๒๕๓๘ (รุ่น ๙๑ กก.) 
๒๕๓๘ (รุ่น ๙๙ กก.) 

๒๕๓๙ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๙ 

๒๕๔๐-๒๕๕๕ 
 

 ๑๓๓ 
 
 



๑๕๖ 
 

ท าเนียบนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถของ ทบ.ชัน้ ๒ 
ประเภทกีฬา ฮอกก้ี 

ล าดับ ยศ  -  ชื่อ สังกัด พ.ศ. 
๑ ส.ต.เนติทัศน์ นันตะสุคนธ์ พล.ปตอ. ๒๕๒๓ 
๒ ส.ต.ชาญยุทธ แสงเนตร นปอ. ๒๕๒๔ 
๓ ส.ท.ประสิทธิ์ พลีชมพู นปอ. ๒๕๒๔ 
๔ ส.อ.สุนันท์ เหลืองวิบูรณ์ กลุ่ม ๖ ๒๕๒๔ 
๕ พลฯ เจษฎา พาขุนทด กลุ่ม ๑ ๒๕๒๔ 
๖ ส.อ.โอภาส โอสถานนท์ กลุ่ม ๑ ๒๕๒๘ 
๗ ไม่มีการแข่งขัน   - ๒๕๒๘-๒๕๕๕ 
     
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑๓๔ 

 
 



๑๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


