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¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ 
การเลนกีฬาของบุคลากรจุฬาฯนั้น เทาท่ีไดรับฟงจากหลายๆ คนท่ีรวมเลน และรวมจัดการแขงขันในยุค

แรกๆเกิดข้ึนจากการชักชวนกันในกลุมเพ่ือนฝูง ท่ีทํางานรวมกัน และจากคนท่ีรูจักกันแตอยูตางหนวยงานกลุมผู

เลนท่ีสามารถแขงไดใหญๆ ก็คือ กลุมท่ีทํางานอยูในสํานักงานและกลุมพนักงานขับรถซ่ึงมีการเรียกขานกันวาคน

นั่งโตะกับคนนั่งรถมารวมตัวกัน และนัดแขงขันกัน ณ สนามกีฬาจุฬาฯ (สมัยกอนเรียกสนามกีฬาจารุเสถียร) 

แลวแตกําลังความสามารถท่ีจะจัดไดแตกีฬาท่ีเปนหลักก็คือฟุตบอลและทําการแขงขันกันเสร็จสิ้นภายในวันเดียว

จากนั้นก็มีการรับประทานอาหารรวมกันและมีงานรื่นเริงกันอยางสนุกสนานตอมาการแขงขันไดแพรหลายข้ึน   

เรื่อย ๆ มีการสงทีมเขารวมแขงขันกันมากทีมข้ึนกลุมผูจัดก็เริ่มจะจัดการไมไหวเพราะตองมีคาใชจายมากอีกท้ังยัง

ตองมีรูปแบบของการจัดการดังนั้นเพ่ือการเลนท่ีมีระเบียบแบบแผนและไดมาตรฐานจึงตองมีองคกรท่ีเขามา

จัดการและก็คงจะตองเปนหนวยงานท่ีทํางานเก่ียวกับเรื่องนี้โดยตรงโครงการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยจึงไดเขามา

ดําเนินการจัดการแขงขันและนับเปนกีฬาบุคลากรครั้งท่ี 1 เม่ือป พ.ศ. 2521 เปนตนมา 

 
ขอมูลจากเวบ็ไซตศูนยกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

¤Ò¢ÇÑÞ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ 

 
พอเพียง : เราจะจัดการแขงขันอยางพอเพียง ในทุกภาคสวน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สามัคคี : มุงหมาย เสริมสรางความสามัคคี ใหเกิดข้ึนในใจชาวจุฬาฯ ทุกคน 

 

มีน้ําใจ : มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 

 

ใฝใจสุขภาพ : การเขารวมการแขงขันกีฬาเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ ตามยุทธศาสตร “เปนสุข” ของมหาวิทยาลัย   

ซ่ึงจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานตาง ๆ 

 

“พอเพียง สามัคคี มีน้ําใจ ใฝใจสุขภาพ” 
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µÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ 
 

 
ความหมายสัญลักษณการแขงขัน 

1. หมายถึง ผูบริหาร 

2. หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ 

3. หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุน 

4. หมายถึง หนวยงานตาง ๆ ซึ่งไดรับเชิญเขารวมการแขงขันกีฬา 

5. หมายถึง นักเรียนสาธิตจุฬาฯ นิสิตจุฬาฯ 

ความหมายรวมคือ บุคคลท้ัง 5 ประเภทนี้ รวมกันสามัคคีชวยกันเชิดชูพระเกี้ยว ซึ่งเปนสัญลักษณของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหจุฬาฯ อยูคูบานเมืองตอไปโดยไมมีท่ีส้ินสุด (ออกแบบโดย นายมาโนช  

กล่ินทรัพย) 
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ประกาศ  คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬากรีฑา   

ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่  41 ประจําป  2562 

 ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เห็นควร

ใหกีฬากรีฑาเปนรายการหนึ่งท่ีจัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น เพ่ือให

การแขงขันกีฬากรีฑาดําเนินไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 ขอ  1  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศ  คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรวาดวย     

การจัดการแขงขันกรีฑาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  41 พ.ศ. 2562” 

 ขอ  2  ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต  พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

 ขอ  3  ประกาศและกติกาการแขงขัน   

  3.1  ใหใชขอประกาศคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.  2562 

  3.2   ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธกีฬานานาชาติ (IAAF) ฉบับท่ีสมาคมกีฬากรีฑาแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภใหการรับรองและประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบันประกอบกับกติกาท่ี

กําหนดข้ึนเปนการเฉพาะโดยอนุโลม แตท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ 

 ขอ  4  ประเภทการแขงขันและรุนอายุ 

  4.1  ประเภทการแขงขัน   มีการแขงขัน   10  ประเภทดังนี้ 

   4.1.1  วิ่ง     100  เมตร 

   4.1.2  วิ่ง     200  เมตร 

4.1.3  วิ่ง     400  เมตร 

   4.1.4  วิ่ง     800  เมตร 

4.1.5  วิ่ง    1500  เมตร 

   4.1.6  วิ่งผลัด  4 x 100  เมตร 

   4.1.7  วิ่งผลัด  4 x 400  เมตร 

   4.1.8  วิ่งผลัดผสม 

   4.1.9  กระโดดไกล 

   4.1.10  ทุมน้ําหนัก 
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  4.2 รุนอายุการแขงขัน    แบงออกเปน 8  รุนอายุ   ดังนี้ 

   4.2.1  ชายอายุไมเกิน 29  ป 

   4.2.2  ชายอายุ 30 – 39   ป 

4.2.3  ชายอายุ 40 – 49   ป 

4.2.4  ชายอายุ 50  ป  ข้ึนไป 

   4.2.5  หญิงอายุไมเกิน 29  ป 

4.2.6  หญิงอายุ 30 – 39 ป 

4.2.7  หญิงอายุ 40 – 49 ป 

4.2.8  หญิงอายุ 50 ป  ข้ึนไป 

หมายเหตุ การนับอายุใหใชป  พ.ศ. ปจจุบัน เปนตัวตั้ง ลบดวย  ป  พ.ศ. ท่ีเกิดของนักกีฬา (ไมนับวัน และ เดือน) 

ยกตัวอยางเชน ปแขงขัน พ.ศ. 2562 ปเกิด พ.ศ. 2527 มีอายุเทากับ 2562 – 2527   = 35 ป  

ขอ  5 คุณสมบัติของผูรวมการแขงขัน 

5.1  ใหเปนไปตามขอ  6 ในประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการแขงขันกีฬาภายใน

ของบุคลากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 ขอ 6  จํานวนผูเขาแขงขัน 

6.1 ประเภทบุคคล ใหแตละหนวยงานสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 2 คน 

6.2 ประเภททีม ใหแตละหนวยงานสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 1 ทีม และสงผูเขาแขงขัน

สํารองไดทีมละไมเกิน 2 คน 

6.3 ในการแขงขันประเภทบุคคล ใหนักกีฬาทุกคนสมัครเขารวมการแขงขันและลงทําการแขงขัน

ในรุนอายุของตนเองเทานั้นในการแขงขันประเภททีมผลัด อนุญาตใหนักกีฬาในรุนอายุสูงกวาลงมาผสมกับนักกีฬา

ในรุนอายุต่ํากวาได แตไมอนุญาตใหนักกีฬาในรุนอายุต่ํากวาข้ึนไปผสมกับนักกีฬาในรุนอายุสูงกวา 

ขอ  7  การสมัครเขารวมการแขงขัน 

7.1  ใหเปนไปตามขอ  8  ในประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการแขงขันกีฬา

ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2554 

7.2  ติดตอขอใบสมัคร  ระเบียบการแขงขัน  หรือ  ดาวนโหลด และสมัครไดท่ีศูนยกีฬาแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตั้งแตวันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 ถึงวันศุกรท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  

ขอ  8 กําหนดวันเวลาการแขงขัน 

  วันพุธท่ี 27 กุมภาพันธ ถึง วันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 

  เวลา 16.30 -21.00 น. 
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ขอ  9  สถานท่ีแขงขัน 

  สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอ 10  กรรมการผูตัดสิน    

ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการจัดการแขงขัน 

ขอ 11   ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

  11.1  ใหผูเขาแขงขันในรายการทุกประเภทไปรายงานตัวโดยลงชื่อตอฝายเรียกตัวนักกีฬาให

เสร็จสิ้นกอนเวลาแขงขันท่ีกําหนด 30 นาที  

  11.2   การแขงขันประเภทผลัด  ผูจัดการทีมตองสงรายชื่อ นักกีฬาวิ่งผลัด  4  คนและผูแขงขัน

สํารอง 2 คน ท่ีมีรายชื่อในใบสมัครวิ่งผลัดเทานั้น ท้ังนี้ในการรายงานตัวใหแตละทีมเรียงลําดับนักกีฬาของการ

แขงขันวิ่งผลัดดวย 

ขอ  12 วิธีจัดการแขงขัน 

  12.1  ประเภทการแขงขันวิ่ง  100 เมตร,  200  เมตร,  400  เมตร วิ่งผลัด  4x100  เมตร, 

วิ่งผลัด  4x400  เมตร และวิ่งผลัดผสม  ถามีผูสมัครเขาแขงขันไมถึง  8  คน หรือ  8  ทีม  แขงขันรอบชิงชนะเลิศ

เลย แตถามีผูสมัครเขาแขงขันมากกวา  8  คน  หรือมากกวา  8  ทีม  ใหมีการจัดพวก โดยการจัดอันดับใหดูเวลา

ของผูท่ีทําเวลาไดดีท่ีสุดของแตละประเภทหรือแตละทีมเรียงตามลําดับ (ไมมีรอบคัดเลือก) 

  12.2  ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูดําเนินการจับฉลากเลือกชองวิ่งให 

12.3  ในกรณีท่ีผูเขาแขงขันมารายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีสมัครเขารวมการแขงขัน ให

คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดพวกเขาแขงขันไดใหมตามความเหมาะสม 

ขอ    13   การนับคะแนน 

  อันดับท่ี  1 ไดคะแนน 6 คะแนน 

  อันดับท่ี  2 ไดคะแนน 3 คะแนน 

อันดับท่ี  3 ไดคะแนน 2 คะแนน 

อันดับท่ี  4 ไดคะแนน 1 คะแนน 

ขอ  14  การประทวง  การอุทธรณและการลงโทษ 

ใหเปนไปตามขอ  9,10 และ 14 ในประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่อง 

การจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2554 

ขอ  15  รางวัลในการแขงขัน   
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ใหเปนไปตามความในขอ 13  ในประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการแขงขันกีฬา

ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2554 คือ  มีตําแหนง  ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับท่ี  1  และ

รองชนะเลิศอันดับท่ี  2 

ขอ  16 หากมีปญหานอกเหนือไปจากท่ีระบุไวในระเบียบการแขงขันนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการจัดการแขงขันกรีฑาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูตัดสินช้ีขาด 

  

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

 (อาจารยวาท่ี ร.ต. ชนวัฒน สรรพสิทธิ์)  

     ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกรีฑากีฬาภายในของบุคลากร 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  41 ประจาํป  2562 
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1. ทีมจงอาง 

2. ทีมพยาบาลศาสตร 

3. ทีมเพลิงชมพู 

4. ทีมสาด-สะเด็ด 

5. ทีม PSY SPORT 2019 

6. ทีมใจสิงห 

7. ทีมโซดาน้ํา 

8. ทีม CU BOOK 

9. ทีมตาชั่ง 

10. ทีมหอกลางฯ 

11. ทีมยูงทอง 

12. ทีม SA Baby Cheetah 

13. ทีมเสือเหลือง 

14. ทีมรปภ. 

15. ทีมส.แวดลอม 

16. ทีม SPSC 

17. ทีมเกียรลมกรด 

18. ทีมมวงคราม 

19. ทีมหอยน้ําเงิน 
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01 ทีมจงอาง 
 

ผูจัดการทีม  นายชรินทร  เหนี่ยงแจม 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. นายณธพล พลอยกลุม 

2. นายยุทธพิชัย สุกร 

3. นายณฐกร ไกรโสภา 

4. นายอําพล  จันทะงาม 

5. นายอาทิตย หลาเท่ียง 

6. นายชรินทร เหนี่ยงแจม 

7. นายสุวัชชัย บุญกระสาร 

8. นายสานนต บอกสันเทียะ 

9. นายสมคิด  แปนแกว 

10. นายทวีศักดิ์ แซเตีย 

11. นายพนม แสงออน 

12. นายสันติ ฉายยางโทน 

13. นายอุดร  รอเซ็น 

14. นายเลิศ  พานไธสง 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. น.ส.พรจิรา ภัทรนาวิก 

2. น.ส.ลิตา  เทสาภิรัติ 

3. น.ส.มณีรัตน แสงทอง 

4. น.ส.กาญจนา รัตตานนท 

5. น.ส.กรองทิพย  ทิพวัฒน 

6. น.ส.อรสา เหนี่ยงแจม 

 

02 ทีมพยาบาลศาสตร 

 
ผูจัดการทีม  นายพงศธณัช กิติธนะพัฒน 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. นายนที  เชี่ยวสุวรรณ 

2. นายพงศธณัช กิติธนะพัฒน 
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03 ทีมเพลิงชมพู 

 
ผูจัดการทีม  อ.ทรงพล เพ็ชรทอง 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. อ.ประเสริฐ บุญสมบูรณสกุล 

2. อ.ธนยศ  พุทธพงศ 

3. อ.ปรีชา  สุริยะ 

4. อ.อัมรินทร  อําพลพงษ 

5. อ.สุรเชษฐ  วิศวธีรานนท 

6. อ.จตุพงษ  ทองสุข 

7. อ.ศรานุวัฒน   ชุมชัง 

8. อ.ดร.ธานินทร บุญญาลงกรณ 

9. อ.พลพรรธน บัวแกว 

10. อ.ธนวิทย ชวยบํารุง 

11. อ.ฐิติวัสส รัตนเย็นใจ 

12. อ.บุญฤทธิ์ บุญมา 

13. อ.ศิวณัฐ  เลอยิ้ม 

14. อ.พชรพล พรหมา 

15. อ.วชิรวิทย ชางแกว 

16. อ.ทินวัฒน นาคศรีอาภรณ 

17. อ.ทรงพล เพ็ชรทอง 

18. นายวันเพชร  โชคเหมาะ 

19. นายเชียรชัย จวงโปงแกว 

20. นายกมลภพ เจนสุทธิเวชกุล 

21. นายชาลี  สิทธิสาท 

22. นายสมัย กุลเพ่ิม 

23. นายชัยรินทร บุญขันธ 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. อ.ดร.ดนีญา    อุทัยสุข 

2. อ.วรกมล  สุนทรานนท 

3. อ.กมลชนก  สกนธวัฒน 

4. อ.นพมาศ วองวิทยสกุล 

5. อ.กวิตา  ฟองสถาพร 

6. น.ส.ชชัชญา  คัณฑเขตต 

7. น.ส. ศรีไพร   โชติจิรวัฒนา 

8. น.ส.เบญจพร   คําจันทร 

9. น.ส.ธรีดา  ฆองประเสริฐ 

10. ผศ.นวรัตน หัสดี 

11. อ.ศิริรัตน ศิริวิโรจนสกุล 

12. อ.ชัญญภัค โตเจริญบดี 

13. น.ส.สุดี  สุมามิตร 

14. น.ส.ชญาพร หิรัญสุข 
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04 ทีมสาด-สะเด็ด 

 
ผูจัดการทีม  นายภานุมาศ สุขเลิศ 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. Mr.Matthew  Hale Benton 

2. อ.ดร.วัชรพงศ  รติสุขพิมล 

3. นายอนุวัฒน  เฉลิมชีพ 

4. ผศ.ดร.ภาณุทัต  สัชฌะไชย 

5. นายสกล  ดีประเสริฐ 

6. ผศ.ดร.ดนุพล  อริยสัจจากร 

7. รศ.ดร.ธนะพงษ  โพธิปติ 

8. ผศ.ดร.สันต  สัมปตตะวนิช 

9. นายตอน  สมานกลา 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. น.ส.นฤมล  เตียวไพบูลย 

2. นางกษิรา  วรวัฒนะปริญญา 

 

05 ทีม PSY SPORT 2019 

 
ผูจัดการทีม  นายศักดา ดีมูล 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. อ.ภานุ   สหัสสานนท 

2. นายธนวรรณ  สงวนทรัพย 

 

06 ทีมใจสิงห 

 
ผูจัดการทีม  นายรัตน กลิ่นจันทรหอม 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. รศ.ดร.ฐิตินันท  พงษสุทธิรักษ 

2. นายกิตติธัช  ทองจีน 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. น.ส.ศุภาภรณ  พงษแพทย 

2. น.ส.จามีกร  แคนนารี่ 

 

 



สูจิบัตรการแขงขันกรีฑา 13 

 

07 ทีมโซดาน้ํา 

 
ผูจัดการทีม  นายไพบูรณ ปุชัยเคน 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. นายไพบูรณ  ปุชัยเคน 

2. นายเสถียร  แสงถลุงเหล็ก 

3. นายชัยรัตน  มาจุฬา 

4. นายสมศักดิ์  ชมใจ 

5. นายสุรศักดิ์  แผนผล 

6. นายสมภพ  ถมโพธิ์ 

7. นายนที   ขวัญรัตน 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. นางมณฑิรา  แซกี 

2. น.ส. ภาราณี  จูงใจ 

08 ทีมตาช่ัง 

 
ผูจัดการทีม  น.ส.นารีรัตน พุมจันทร 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. นายสุริยัน คําสุวรรณ 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. น.ส.ชญณิพัฒตฐ ลาดอุดม 

2. น.ส.อุไรพรรณ  แซลี้ 

3. น.ส.วารุณี  จิตหวาด 

4. น.ส.นภกุล  ศรีกมลธิติ 

5. น.ส.นารีรัตน  พุมจันทร 

6. น.ส.บัว   นางาม 

7. น.ส.ภชุงค  พรหมเมือง 

8. น.ส.ศิชล  ภูผา 

 

09 ทีมยูงทอง 

 
ผูจัดการทีม  น.ส.ทิพนิภา ชื่นสกุล 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. น.ส.อัจฉรา  ทาโพธิ์ 

2. น.ส.ทิพนิภา  ชื่นสกุล 

3. นางบุษกร  ธรณี 

4. น.ส.เสาวลักษณ  อนุยุทธพงศ 
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10 ทีม SA Baby Cheetah 

 
ผูจัดการทีม  นางสาววชิรญาณ พงษภักดี 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. ผศ. ดร.ชัยพัฒน  หลอศิริรัตน 

2. นายวุฒิกร  สุวรรณสิงห 

3. นายสุขวรรณชาต  รัตนแพง 

4. นายปราชญ  อัคคะสาระกุล 

5. นายนพรุจ  ปุณรัตนสุนทร 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. น.ส.รัชณู  นพเกลา 

 

11 ทีมหอกลางฯ 

 
ผูจัดการทีม  น.ส.ชนาธิป หลาบมาลา 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. นายพีรสันต  ลําตน 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. น.ส.ฉันทชนิต  เกตุนอย 

2. น.ส.กชกร  สัจภาพพิชิต 

3. น.ส.ชณาพัฒ  เอกวัฒน 

4. น.ส.จันทรา  คําสุวรรณ 

5. น.ส.นริญา  จันทรกลับ 

6. นางวราวรรณ  วีรวรวงศ 

7. นางระเบียบ  แสงจันทร 

8. น.ส.สภุา  บุญศรี 

9. น.ส.วาสนา  เหลาชินชาติ 

10. น.ส.ชนาธิป  หลาบมาลา 
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12 ทีม CU BOOK 

 
ผูจัดการทีม  นายอุดม รักเศรษฐกิจ 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. นายพัฒนศธร  ยางชุม 

2. นายสุกฤษฏิ์  เบียดนอก 

3. นายบุณโฮม  ภูครองนาค 

4. นายดาวเรือง  มูลสาร 

5. นายสามารถ  พูลสวัสดิ์ 

6. นายพินิจ  สุขสุเกตุ 

7. นายสําเริง  แสวงหา 

8. นายศุภกิจ  แกวพันงาม 

9. นายยุทธพล  จําปาหาญ 

10. นายวิโรจน  ทองมา 

11. นายอุดม  รักเศรษฐกิจ 

12. นายสุรเดช  อินทรเพ็ชร 

13. นายณรงคชยั  สารพันธ 

14. นายสุรชาติ อารีย 

15. นายศักดิ์ชัย ขวาน้ําคํา 

16. นายฉัตรชัย ทองศร ี

17. นายสิทธิไกร ทับแสง 

18. นายสานิตย ดีเสมอ 

19. นายสุริยา ชัยรุงมณีดํารง 

 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. น.ส.นลินี  สิงคิพร 

2. น.ส.ศิวพร  บุญทศ 

3. น.ส.เจนจิรา  บุญชัย 

4. น.ส.ภัคจิรา  อายุศะนิล 

5. น.ส.วีนา  พูลสวัสดิ์ 

6. น.ส.เกษร  บูรณศักดิ์ 

7. น.ส.กัณหัชรี  จันทรโชติ 

8. น.ส.ศิริลักษณ  พิมพสุทธิ์ 

9. น.ส.อัจฉรา  พังงา 

10. น.ส.จุติมา ไทยเจริญ 

11. น.ส.สลลิทิพย บุญโต 

 

13 ทีม รปภ. 

 
ผูจัดการทีม  นายเทียมสัน ปาปะเถ 

รายช่ือนักกีฬาชาย

1. นายเทียมสัน   ปาปะเถ 
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14 ทีมเสือเหลือง 

 
ผูจัดการทีม  นายฉกาจ      อินทรคีรี 

รายช่ือนักกีฬาชาย 
1. นายพลวัต   ชูคา  

2. นายวรภพ    คําภิรมย 

3. นายขวญัชัย     แชมโสภา 

4. วาท่ีร.ต.สมบูรณ   แยงคุณเชาว 

5. รศ.ดร.วัชรินทร   วชิรมาลา  

6. นายสมยศ     โครตปลาบู 

7. นายทวีป    สังฆเศรณี  

8. นายทวีศักดิ์    จันทรดวง 

9. อ.ชนวัฒน    สรรพสิทธิ์ 

10. นายธณพล    ภาคีสุข  

11. นายบรรเจิด    พุมชา 

12. นายตุลา    ไชยาศิรินทรโรจน 

13. นายธนพนธ   ดีมานพ 

14. รศ.ดร.ไพฑูรย    รัตนะสาคร 

15. นายเฉลียง   ศรีสุพรรณ 

16. นายวรทัศน    อติชัยศราวิน 

17. นายศักดา     ดีมูล 

18. นายณรงค    เพชรสุก 

19. นายชัยวัฒน    ปตตาระพา 

20. นายโสภณ   เหนียวแนน 

21. นายณัฐพล   แพงไธสง 

22. นายวรทัศน    อติชัยศราวิน 

23. รศ.ดร.นพดล    พิฬารัตน 

24. นายวีรยุทธ    จันทรคลอย 

25. นายณรงค    เพชรสุก

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. น.ส.พัชธิดา    เชียงหนุน 

2. น.ส.นุสรา     แปงเขียว 

3. น.ส.บังอร     จันทะภักดิ์  

4. น.ส.สุกัญญา    แกวลอม  

5. น.ส.นริศรา    แพงวงษ  

6. น.ส.อารี    โพธิ์ขวัญ 

7. นางบุตรตรี    ประดับการ 

8. นางศศิรัตน    บังเกิด 

9. น.ส.นัสฌาภัทร    ดอกไม 

10. น.ส.นันทธร    เภาราช 

11. นางพวงพยอม    ทองมวง 

12. ผศ.ดร.ศิริธันว      เจียมศิริเลิศ 

13. น.ส.อาภรณศิริ   นิธิรัตนศิริ 

14. น.ส.วภิวา    พินิจศักดิ์ศิริ 

15. นางศศธร    ภูเต็ง 

16. รศ.ดร.บัณฑิกา  อารียกุล บุชเชอร 

17. น.ส.ขนิษฐา    ศิลาออน 

18. นางบรรจง    พงษทอง 

19. น.ส.อัจฉรี   ลับไพรี 

20. น.ส.ธนฎัชา    สุทธิมาศ 

21. นางวิยะดา   ละมูล 

22. น.ส.พันธทิพย    ทานมุข 

23. น.ส.ลัดดา   สุทธิโคตร 

24. น.ส.สุจิตรา    พรเจริญ 

 



สูจิบัตรการแขงขันกรีฑา 17 

 

15 ทีมส.แวดลอม 

 
ผูจัดการทีม  นายสุรพล เจริญรมย 

รายช่ือนักกีฬาชาย

1. นายสมบัติ   ทาระลาภ 

2. นายสมชาย   ชินสงวนเกียรติ 

3. รศ.ดร.จักรพันธ   สุทธิรัตน 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. ผศ.ดร.เพ็ญรดี   จันทรภิวัฒน 

2. นางนิภาพร   มาประดิษฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ทีม SPSC 

 

ผูจัดการทีม  อ.ดร.นภัสกร ชื่นสิร ิ

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. อ.ดร.นภัสกร  ชื่นสิร ิ

 

17 ทีมมวงคราม 

 

ผูจัดการทีม  นายกิตติศักดิ์ นคร 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. นายกิตติศักดิ์  นคร 

2. นายโพธิวัฒน มิตรจิตต 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. น.ส.ชชัฎา ทอดแสน 

2. น.ส.วันเพ็ญ พวงมาลี 

3. น.ส.อรทัย  อารียวงษ 

4. น.ส.คณัสวรรณ ทองเปลื้อง 

5. นางศุภกานต สุขท่ัวญาติ 

6. นางชนนิกานต ปนพิพัฒน 

7. น.ส.อารีรัตน โพธิชัย 

8. น.ส.นีลุบล อมรวุฒิไกล 
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18 ทีมเกียรลมกรด 

ผูจัดการทีม  รศ.ดร.ธวัชชัย   ชรินพาณิชกุล 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. นายภูชิต ทรัพยเสริมสิน 

2. นายธนพร เสาวรัตนชัย 

3. นายรณพีร ชัยเชาวรัตน 

4. นายณัฏฐนันท ลมทวีวงศ 

5. ผศ.ดร.วฒันชัย สมิทธากร 

6. Mr.Prabhath De Silva 

7. รศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 

8. ดร.ชัยรัต พงษพันธุภาณี 

9. นายวรรณดารา อินทรปญญา 

10. นายนิยม สายโน 

11. นายกฤษฎา ภูมี 

12. นายปกรณ เดชะปก 

13. นายวิศิษฐ บัตรพันธนะ 

14. Mr. Joshua Kyle Staubs 

15. นายกิติวัฒน คําวัน 

16. นายสาโรจน ทะสุ 

17. นายพจน เจริญพร 

18. นายสืบพงษ ชางบุญชู 

19. นายอติวงศ สุชาโต 

20. นายกุลยศ อุดมวงศเสรี 

21. นายสมพงษ  ขําแจง 

22. นายธีรพงศ เสนจันทรฒิไชย 

23. นายสามารถ บริบูรณ 

24. รศ.สมยศ  ศรีสถิตย 

รายช่ือนักกีฬาหญิง 

1. ผศ.ดร.จิตโกมุท สงศิริ 

2. น.ส.ปารว ี วาศนอํานวย 

3. น.ส.กรวิก ตนักษรานนท 

4. น.ส.จุฑามาศ เหลาทับ 

5. น.ส.พุธธิดา สุขโชติ 

6. น.ส.ศุภักษร สันติมาลัย 

7. น.ส.ภัทราพร แสงโสภา 

8. น.ส.ชนิตา แยมยิ้ม 

9. น.ส.รุงนภา โทบุตร 

10. น.ส.น้ําทิพย เวียงคํา 

11. น.ส.วลิาสิน ี วงศแกว 

12. อ.พินันทา โรจนรตันศิริกุล 

13. น.ส.รัชดาวรรณ จันทรเพ็ญแข 

14. น.ส.มาศฟา แสงแหงธรรม 

15. น.ส.จันทรนภัส ทัพกรุง 

16. รศ.ดร.อนงคนาฏ สมหวังธนโรจน 

17. น.ส.วนิดา พันวา 

18. นางนงนุช ธีรกรชัยธวัช 

19. น.ส.ปรารถนา ดวงแกว 

19 ทีมหอยน้ําเงิน 

ผูจัดการทีม  นายพลวัต ชูคํา 

รายช่ือนักกีฬาชาย 

1. อ.ดร.กฤษณะ พันธุเพิง 
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ตารางการแขงขันกรีฑา  

กีฬาภายในของบุลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 41 ประจําป 2562 

27-28 กุมภาพันธ 2562 

ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

27 กุมภาพันธ 2562 

รายการที่ เวลารายงานตัว เวลาแขงขัน ประเภท เพศ รุนอายุ รอบ 
101 16.00 น. 16.30 น. กระโดดไกล ชาย ไมเกิน 29 ป/30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
102 16.05 น. 16.35 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
103 16.10 น. 16.40 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
104 16.15 น. 16.45 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
105 16.20 น. 16.50 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
106 16.25 น. 16.55 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
107 16.30 น. 17.00 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
108 16.35 น. 17.05 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
109 16.40 น. 17.10 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
110 16.45 น. 17.15 น. ทุมน้ําหนัก ชาย ไมเกิน 29 ป/30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
111 16.50 น. 17.20 น. วิ่ง 1500 เมตร หญิง ไมเกิน 29 ป/30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
112 16.55 น. 17.35 น. วิ่ง 1500 เมตร หญิง 40-49 ป/50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
113 17.10 น. 17.40 น. ทุมน้ําหนัก หญิง ไมเกิน 29 ป/30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
114 17.15 น. 17.45 น. กระโดดไกล หญิง ไมเกิน 29 ป/30-39 ป ชิงชนะเลิศ 

17.40-17.55 น. พิธีมอบรางวัล 
115 17.20 น. 17.50 น. วิ่ง 1500 เมตร ชาย ไมเกิน 29 ป/30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
116 17.35 น. 18.05 น. วิ่ง 1500 เมตร ชาย 40-49 ป/50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
117 17.50 น. 18.20 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
118 17.55 น. 18.25 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
119 18.00 น. 18.30 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
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รายการที่ เวลารายงานตัว เวลาแขงขัน ประเภท เพศ รุนอายุ รอบ 
120 18.05 น. 18.35 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
121 18.10 น. 18.40 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
122 18.15 น. 18.45 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
123 18.20 น. 18.50 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
124 18.25 น. 18.55 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
125 18.40 น. 19.10 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
126 18.50 น. 19.20 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
127 19.00 น. 19.30 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
128 19.10 น. 19.40 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
129 19.20 น. 19.50 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
130 19.30 น. 20.00 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
131 19.40 น. 20.10 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
132 19.50 น. 20.20 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 

20.30-21.00 น. พิธีมอบรางวัล 

 

28 กุมภาพันธ 2562 

รายการที่ เวลารายงานตัว เวลาแขงขัน ประเภท เพศ รุนอายุ รอบ 
201 16.00 น. 16.30 น. กระโดดไกล ชาย 40-49 ป/50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
202 16.00 น. 16.30 น. ทุมน้ําหนัก หญิง 40-49 ป/50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
203 16.00 น. 16.30 น. วิ่ง 800 เมตร หญิง ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
204 16.10 น. 16.40 น. วิ่ง 800 เมตร หญิง 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
205 16.20 น. 16.50 น. วิ่ง 800 เมตร หญิง 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
206 16.30 น. 17.00 น. วิ่ง 800 เมตร หญิง 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
207 16.40 น. 17.10 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
208 16.50 น. 17.20 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
209 17.00 น. 17.30 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
210 17.10 น. 17.40 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
211 17.15 น. 17.45 น. ทุมน้ําหนัก ชาย 40-49 ป/50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
212 17.15 น. 17.45 น. กระโดดไกล หญิง 40-49 ป/50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
213 17.20 น. 17.50 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
214 17.25 น. 17.55 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
215 17.30 น. 18.00 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
216 17.35 น. 18.05 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
217 17.40 น. 18.10 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
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รายการที่ เวลารายงานตัว เวลาแขงขัน ประเภท เพศ รุนอายุ รอบ 
218 17.45 น. 18.15 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
219 17.50 น. 18.20 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
220 17.55 น. 18.25 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 

18.30-18.45 น. พิธีมอบรางวัล 
221 18.15 น. 18.45 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
222 18.25 น. 18.55 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
223 18.35 น. 19.05 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
224 18.45 น. 19.15 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
225 18.55 น. 19.25 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย ไมเกิน 29 ป ชิงชนะเลิศ 
226 19.05 น. 19.35 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย 30-39 ป ชิงชนะเลิศ 
227 19.15 น. 19.45 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย 40-49 ป ชิงชนะเลิศ 
228 19.25 น. 19.55 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย 50 ปข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 
229 19.35 น. 20.05 น. ว่ิงผลัดผสม 4 x 100 ม. 

รุนอายไุมเกิน 29 ปมีได 1 คน รุนอื่นซํ้า
ได 1 รุน (ชาย 2 หญิง 2) 

ชิงชนะเลิศ 

230 19.45 น.  20.15 น. วิ่งผลัดแฟนซ ี รุนอายุไมเกิน 29 ปมีได 1 คน รุนอื่นซํ้า
ได 1 รุน (ชาย 2 หญิง 2) 

ชิงชนะเลิศ 

20.15-20.45 น. พิธีมอบรางวัล 
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1. อาจารยวาท่ีรอยตรี ชนวัฒน สรรพสิทธิ์           ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตโกมุท สงศิริ            รองประธานอนุกรรมการ 

3. นายบรรเจิด พุมซา                   อนุกรรมการ  

4. นายธณพล ภาคีสุข                                   อนุกรรมการ  

5. นางนริศรา แพงวงศ                                  อนุกรรมการ 

6. วาท่ีรอยตรี สมบูรณ  แยงคุณเชาว                          อนุกรรมการ 

7. นายไพบูรณ ปุชัยเคน                  อนุกรรมการ  

8. นางสาวชัชฎา  ทอดแสน                 อนุกรรมการ 

9. นายฉกาจ อินทรคีรี             อนุกรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวขนิษฐา ศิลาออน  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 


