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ตารางการแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี  ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยม ของ สคบ. 

กีฬาปาเป้า 27 ส.ค. 61 เข้ารอบ 

คู่ที่ 1 กพบ/กตส.  พบ   สลก. 

คู่ที่ 2  กคส พบ กกค. 

คู่ที่ 3  สปจ. พบ ศรท. 

คู่ที่ 4 กคต. พบ กคฉ. 

คู่ที่ 5 กผป. พบ สผพ. 

กีฬาห่วงหารู 27 ส.ค. 61 เข้ารอบ 

คู่ที่ 1 สปจ. พบ กคฉ. 

คู่ที่ 2  ศรท. พบ กคส. 

คู่ที่ 3  กกค. พบ กคต. 

คู่ที่ 4 กผป. พบ สลก. 

คู่ที่ 5 สผพ. พบ กพบ./กตส. 

กีฬาเปตองหรรษา 28 ส.ค. 61 เข้ารอบ 

คู่ที่ 1 กคต. พบ กพบ. 

คู่ที่ 2  กกค. พบ กคส. 

คู่ที่ 3  สลก. พบ สผพ. 

คู่ที่ 4 สปจ. พบ กคฉ. 

คู่ที่ 5 ศรท. พบ กผป. 

กีฬาหมากฮอสยิม 28 ส.ค. 61 เข้ารอบ 

คู่ที่ 1 กผป. พบ สผพ. 

คู่ที่ 2  กคส. พบ สปจ. 

คู่ที่ 3  กกค. พบ กคต. 

คู่ที่ 4 กพบ. พบ กคฉ. 

คู่ที่ 5 สลก. พบ ศรท. 

เริ่มแข่ง เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 5 แต่ละเกมส่งรายชื่อจ านวน 5 คน (สามารถส่งรายชื่อซ้ ากันได้) 



รายช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสร้างความสามัคคี สคบ. 2561 
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 5 สคบ. (วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561) เวลา 12.00 – 13.00 น. 

เกมที่ 1 การแข่งขันปาเป้า 

สปจ.              สผพ. 
ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 

1.1 นางสาวจุไรรัตน์ เกษทับทิม   1.1 นางสาวกรวรรณ เทียมสนิท  
1.2 นายชินภัทร จ าปาเงิน   1.2 นางสาวธันยมัย บุญประเสริฐ  
1.3 นางสาวสุนิตา เปาอินทร์   1.3 นายพลพฤกษ์ วงศาโรจน์  
1.4 นางสาวเนลิสา ไขประพาย   1.4 นายวิมล สายทอง  
1.5 นางสาวกรรณิการ์ อ าไพรัตน์   1.5 นางสาวจารุวรรณ เอนกคณา  
 
กคต.              สลก. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
1.1 นายชัยวัฒน์ แสงกุดเลาะ   1.1 นางวิภาดา ทัพมงคล  
1.2 นายราชวัตร เกษมเรืองสกุล   1.2 นางสาววิภาดา จินดารักษ์  
1.3 นางสาววิลาสินี ตันชูวงศ ์   1.3 นายชูพงษ์ สุวรรณพาณิช  
1.4 นายจอมพล ภัยลี้   1.4 นางสาวกษมา สุริยวงศ์  
1.5 นายณัชภัทร ขาวแก้ว   1.5   
 
กคส.                กกค. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
1.1 นายณัฐพงศ์ สุบิน    1.1 นางสาวอริยา หอมหวน  
1.2 นางสาวชนัญชิดา ชูช่วย   1.2 นางสาวจิริสุดา จักราสุไพที  
1.3 นางสาววีร์หัสยา จิตเลิศขจร   1.3 นายวิโรจน์ ประพิณจ ารูญ  
1.4 นางสาวกัญจน์พร  ฉิ่งวังตะกอ   1.4 นางสาวจิณณ์ณิชา  แสงใส  
1.5 นายวสันต์ สมาธ ิ   1.5 นางสาวรัชญา เจริญมายุ  
 
 



 
ศรท.              กผป. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
1.1 นายอภินันท์ จันทร์นวล   1.1  
1.2 นางสาวกัญญ์ภัคสร  ทองกุลศิริวัฒน์   1.2  
1.3 นางสาวเพ็ญนภา คนึงศิลป์   1.3  
1.4 นางสาวสุภาพิชญ์ มาประจวบ   1.4  
1.5 นายกรกช พูลสระคู   1.5  

 

กพบ. / กตส.              กคฉ. 
ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 

1.1 นางสาวจรัสศรี ผดุงผล    1.1 นายชัยสิทธิ์ บุญกัน  
1.2 นางสาวจารวี ยั่งยืน   1.2 นางสาวสรันฐรฏ์ ตันวงศว์าล  
1.3 นางสาวปณิตา อินทร์วิมล   1.3 นายคุณณัฎฐ์  ศักดิกร  
1.4 นายธนา เนื่องจ านงค์   1.4 นายภูมินทร์ เล็กมณี  
1.5 นางลัดดา จันทร์ดาสุธรรม   1.5 นางสาวจริญญา พังจันตา  

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสร้างความสามัคคี สคบ. 2561 
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 5 สคบ. (วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561) เวลา 12.00 – 13.00 น. 

เกมที่ 2 การแข่งขันห่วงหารู 

สปจ.              สผพ. 
ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 

2.1 นางสาวอารยา สมสามาลย์   2.1 นางลักขณา พุ่มอรุณ  
2.2 นางสาวชนกานต์ หมัดเลียด   2.2 นางสาวนัสรีน ไวถนอมสัตว์  
2.3 นางสาวนัฐกานต์ รัตนชู   2.3 นางสาวขวัญฤทัย ฤกดี  
2.4 นางสาวเนลิสา ไขประพาย   2.4 นางสาวณสุชญา เตชะชัย  
2.5 นางสาวกรรณิการ์ อ าไพรัตน์   2.5 นางสาวธันยมัย บุญประเสริฐ  
 
กคต.              สลก. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
2.1 นางสาวพรทิพย์ คฤหบดี   2.1 นายปรีดา อาทร  
2.2 นายวชิระ ทองอ่อน   2.2 นางสาวพิราวรรณ สุสุข  
2.3   2.3 นางสาวอัญชัญ หมั่นบรรจง  
2.4   2.4 ว่าที่ ร.ต. หญิงธนาภรณ์ ธนะโชติ  
2.5   2.5   
 
กคส.                กกค. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
2.1 นายวสันต์ สมาธ ิ   2.1 นางสาววิมลสิริ ทองข าดี  
2.2 นายพงษ์ชัย จุติ   2.2 นายอดุลย์ อโนดาษ  
2.3 นางสาวชนัญชิดา ชูช่วย   2.3 นางสาวจิราพร แจ้งไพร  
2.4 นางสาววีร์หัสยา จิตเลิศขจร   2.4 นางสาวยุวดี อินทร์สุพัตรา  
2.5 นางสาวกัญจน์พร  ฉิ่งวังตะกอ   2.5 นางสาวกัญญาภัค บุปผา  
 
 



 
ศรท.              กผป. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
2.1 นายอภินันท์ จันทร์นวล   2.1 นางสาวนิศานารถ ก่อลาภกิจกุล  
2.2 นางสาวกัญญ์ภัคสร  ทองกุลศิริวัฒน์   2.2 นางสาวอภิษญา ศิลา  
2.3 นางสาวเพ็ญนภา คนึงศิลป์   2.3 ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริกัลป์ แจ้งชื่น  
2.4 นางสาวสุภาพิชญ์ มาประจวบ   2.4  
2.5 นายกรกช พูลสระคู   2.5  

 

กพบ. / กตส.              กคฉ. 
ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 

2.1 นายธนา เนื่องจ านงค์   2.1 นายจิรายุ เพ็งพะยม  
2.2 นางลัดดา จันทร์ดาสุธรรม   2.2 นางสาววัลลภา อินทร์สุพัตรา  
2.3 นายพิชัย จวบรัมย์   2.3 นางสาวชญาณินทร์  ภูมิขมเขตร  
2.4 นางสาวภัทร์ชนก อุตพันธ์   2.4 นางสาวปีตินันท์ พรพัฒน์วัฒน์  
2.5 นางสาวศศิประภา มณีขันธ์   2.5 นางสาวทวิกา ศรีวรรณ  

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสร้างความสามัคคี สคบ. 2561 
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 5 สคบ. (วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561) เวลา 12.00 – 13.00 น. 

เกมที่ 3 เปตองหรรษา 

สปจ.              สผพ. 
ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 

3.1 นายรัชกฤต กลั่นเลี้ยง   3.1 นางสาวปรมาพร ใจเอ้ือ  
3.2 นายอดิเรก บุญเมือง   3.2 นางสาวณสุชญา เตชะชัย  
3.3 นางสาวโสภิตา โตไร ่   3.3 นายธวัชชัย ศรีดาวงษ ์  
3.4 นายวิระพงษ์ เพ็ชรเรือนทอง   3.4 นางสาวสมาภร สราญนาค  
3.5 นางสาวระวีภัทรา สายสุวณัสิริ   3.5 นางสาวนัสรีน ไวถนอมสัตว์  
 
กคต.              สลก. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
3.1 นางสาวปฐมดวง เชวงเดช   3.1   
3.2 นายประยงค์ เฉลิมทิศ   3.2  
3.3   3.3  
3.4   3.4  
3.5   3.5  
 
กคส.                กกค. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
3.1 นางสาวชนัญชิดา ชูช่วย   3.1 นายศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช  
3.2 นางสาววีร์หัสยา จิตเลิศขจร   3.2 นายประภัทรพงศ์ ชาญชิต  
3.3 นางสาวกัญจน์พร  ฉิ่งวังตะกอ   3.3 นางสาวอุทุมพร การบรรจง  
3.4 นายพงษ์ชัย จุติ   3.4 นายวิศรุต คล้ายคลึง  
3.5 นายเอกวิทย์ แสงเงิน   3.5 นายเกรียงไกร ไชยวงศ์  
 
 



 
ศรท.              กผป. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
3.1 นายอภินันท์ จันทร์นวล   3.1  
3.2 นางสาวกัญญ์ภัคสร  ทองกุลศิริวัฒน์   3.2  
3.3 นางสาวเพ็ญนภา คนึงศิลป์   3.3  
3.4 นางสาวสุภาพิชญ์ มาประจวบ   3.4  
3.5 นายกรกช พูลสระคู   3.5  

 

กพบ. / กตส.              กคฉ. 
ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 

3.1 นางสาวจรัสศรี ผดุงผล   3.1 นางสาวบุศรินทร์ คชรินทร์  
3.2 นางสาวปณิตา อินทร์วิมล   3.2 นายณัฐกานต์ ขจรชัยกุล  
3.3 นายพิชัย จวบรัมย์   3.3 นางสาวพัชรินทร์ พิณแพทย์  
3.4 นางสาวศศิประภา มณีขันธ์   3.4 นายกฤตนัย เมตตา  
3.5 นางลัดดา จันทร์ดาสุธรรม   3.5 นางสาววรรณฤดี จารุฑีฆัมพร  

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสร้างความสามัคคี สคบ. 2561 
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 5 สคบ. (วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561) เวลา 12.00 – 13.00 น. 

เกมที่ 4 หมากฮอสยิม 

สปจ.              สผพ. 
ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 

4.1 นางสาวสิวลี นันทนพิบูล   4.1 นางสาวจารุวรรณ เอนกคณา  
4.2 นางสาวจิตติมา จงจิต     
4.3 นางสาวดวงใจ พันธภาค     
4.4 นางสาวพิมพิศุทธ์ ตันอุไร     
4.5 นางสาวภูชิษา วณิชไชยสกุล     
 
กคต.              สลก. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
4.1 นายญาณาธิป โยธานันท์   4.1  
4.2 นายชัยวัฒน์ แสงกุดเลาะ   4.2  
   4.3  
   4.4  
   4.5  
 
กคส.                กกค. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
4.1 นายประกิจ โสมวิเศษ   4.1 นายภาณุพงศ์ คงสมบูรณ์  
4.2 นายณัฐพงศ์ สุบิน   4.2 นายฉลอม พรมซุย  
   4.3 นายอ านาจ เสืออาจ  
   4.4 นายอาทิตย์ ฤทธิรงค์  
   4.5 นายวิธิเนศวร์ เนียมมีศรี  
 
 



 
ศรท.              กผป. 

ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 
4.1 นายอภินันท์ จันทร์นวล   4.1  
4.2 นางสาวกัญญ์ภัคสร  ทองกุลศิริวัฒน์   4.2  
4.3 นางสาวเพ็ญนภา คนึงศิลป์   4.3  
4.4 นางสาวสุภาพิชญ์ มาประจวบ   4.4  
4.5 นายกรกช พูลสระคู   4.5  

 

กพบ. / กตส.              กคฉ. 
ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม  ชื่อ – นามสกุล ทีม/กลุ่ม 

4.1 นางสาวศศิประภา มณีขันธ์   4.1 นางสาวชญาณินทร์ ภูมิขมเขตร  
4.2 นายพิชัย จวบรัมย์   4.2 นายชวรัตน์ บุญปาน  
4.3 นางสาวปณิตา อินทร์วิมล     
4.4 นายธนา เนื่องจ านงค์     
4.5 นางลัดดา จันทร์ดาสุธรรม     

 

 

 


