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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

สาสน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การเล่นกีฬาถือเป็นกระบวนการหน่ึงในการพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และคุณภาพช่วยเสริมสร้างให้บุคคลมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

มจีติใจแจ่มใส มัน่คง สามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และยงัมส่ีวน

ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดี ท้ังในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบ

วินัย รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ความเคารพในกฎ กติกา มารยาทอันพึงมีในมวลหมู่

นักกีฬา และที่ส�าคัญยิ่ง คือ ความมีน�้าใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ดังนั้น การจัดการ

แข่งขันกีฬาของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) จึงถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อ

บคุคล องค์กร และสร้างสมัพนัธไมตรอีนัดรีะหว่างบคุลากรในหน่วยงานของมหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยกัน

ในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตขอนแก่น ได้รบั

เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

(ฝ่ายคฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ โดยใช้ชื่อว่า 

“มหาจฬุาไดโนเกมส์” ระหว่างวนัที ่๒๓-๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖๑ ขอแสดงความยนิดี

และส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร หัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน 

นักกีฬา และบุคลากรท่ีเข้าร่วมทุกท่าน ขออ�านวยพรให้การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 

จงประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ และน�ามาซึง่ความสมคัรสมานสามคัคี 

เพื่อประสานประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

สาสน์ ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น

ตามทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ได้มมีตมิอบหมายให้วทิยาเขต

ขอนแก่น ในนามภาคอีสานเหนือ โซนสีเขียวเป็นเจ้าภาพ ซ่ึงมีวิทยาเขตขอนแก่นเป็น

เจ้าภาพหลกั และมวีทิยาเขตหนองคาย, วทิยาลยัสงฆ์นครพนม, วทิยาลยัสงฆ์เลย, วทิยาลยั

สงฆ์ร้อยเอ็ด, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพร่วม

ในการจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏบัติงานบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย หรือเป็นการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๒ (ฝ่ายคฤหัสถ์) 

“มหาจุฬาไดโนเกมส์” ซึ่งใช้สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นสนามหลักในการแข่งขัน 

ในนามประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น ขอขอบคุณอนุโมทนาในกุศลเจตนา 

ที่ทุกท่านได้ไว้วางใจ ให้วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ ขอให้การแข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็น

ไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของ

คณะกรรมการทกุฝ่าย คณาจารย์เจ้าหน้าทีบ่คุลากรของมหาวทิยาลยั ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาคร้ังนี้ ตลอดทั้งผู้ให้การสนับสนุน ขอให้มีความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิต

การงานตลอดไป

(พระเทพเมธี, ดร.)

ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น

เจ้าคณะภาค ๙
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

กีฬาๆ เปนยาวิเศษ

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ไดกาํหนดจดัการแขงขนักฬีาภายใน

มหาวิทยาลัยของบุคลากร (คฤหัสถ) ครั้งที่ ๑๒ ภายใตชื่อ “มหาจุฬาไดโนเกมส” โดยมี 

มจร วิทยาเขตขอนแกน รับเปนเจาภาพหลัก ระหวางวันที่ ๒๓ -๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

การเลนกีฬาหรือการออกกําลังกาย เปนปจจัยสําคัญในการเสริมสราง พัฒนา 

และรักษาสุขภาพพลานามัยใหสมบูรณแข็งแรง ทั้งกอใหเกิดความรัก ความสามัคคี และ

ความมีสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน รวมถึงการปลูกฝงคุณธรรมใหแกบุคลากร มจร ไดรูจัก 

“รูแพ รูชนะ รูอภัย” โดยใชกีฬาเปนสื่อกลางสรางภูมิคุมกัน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ 

สมนัยกับคําที่นิยมพูดกันวา “กีฬา ๆ เปนยาวิเศษ”

ขออํานวยพรใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน และผูมีสวนเขารวม ตลอดจน

บุคลากร มจร โดยผูมีสวนรวมสนับสนุนทุกทาน โดยเฉพาะบุคลากรของ มจร วิทยาเขต

ขอนแกน ในฐานะเจาภาพ จงมีสุขภาพกาย - ใจ สมบูรณ แข็งแรง และใหการแขงขันกีฬา

ในครั้งนี้ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ

ดวยความปรารถนาดี

(พระราชวรเมธี,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝายบริหาร
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

สาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีนโยบายในการพัฒนา

บคุลากร เพ่ือพัฒนาศกัยภาพด้านร่างกาย จติใจในการปฏบิตังิานของบคุลากร สร้างความ

สมคัรสมานสามคัคใีนกลุม่บุคลากรฝ่ายคฤหสัถ์ ซ่ึงในปี พ.ศ.๒๕๖๑ นีไ้ด้มอบหมายให้ มจร 

ภาคอีสานเหนือ โซนสีเขียวเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วยวิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขต

หนองคาย, วิทยาลัยสงฆ์นครพนม, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, หน่วยวิทย

บริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพหลัก

ในการด�าเนนิการจดัการแข่งขนักฬีาบคุลากร เป็นครัง้ที ่๑๒ ชือ่ว่า “มหาจฬุาไดโนเกมส์” 

MCU DINO GAMES 12TH ณ สนามกฬีาจงัหวดัขอนแก่น เพือ่เป็นการเสรมิสร้างสุขภาพ

ให้กับบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ฉันท์พี่น ้องและเสริมสร้าง

สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างบุคลากรทุกส่วนงานที่สังกัดมหาวิทยาลัย 

การแข่งขนักฬีาบคุคลากรฝ่ายคฤหสัถ์ ครัง้นีต้้อง “รูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภยั” เหนอืสิง่

อื่นใดคือ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นพี่เป็นน้องกัน ภายใต้ธงสีชมพูด้วยกันทั่ว

ประเทศ ในนามผูบ้รหิารระดบัสงูของมหาวทิยาลยัท่านหนึง่ ขอขอบคณุ พระเดชพระคณุ

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เมตตา

อนุมัติโครงการ ของขอบคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขต

ขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดภาคอีสานตอนบน และอนุโมทนายินดีต ่อ

คณะกรรมการกีฬาของมหาวทิยาลยั ตลอดจนผูใ้ห้การสนบัสนนุอปุถัมภ์ ทีไ่ด้ทุม่เทเสยีสละ

แรงกาย แรงใจ ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี 

(พระเมธีธรรมาจารย์, ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

สาสน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับ
เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(ฝ่ายคฤหัสถ์) มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ที ่๑๒ “มหาจฬุาไดโนเกมส์” 
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต�าบล
ในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น นบัเป็นวาระพเิศษอกีคร้ังหนึง่ทีช่าวมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาเขตหนองคาย, วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น 
จังหวัดมหาสารคาม มีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมนักกีฬา
ปัญญาชนและบุคลากรทุกท่านจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ

การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย เป็นกจิกรรมสืบสาน
พัฒนาทักษะของบุคลากร ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม อันเป็นการ
พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์โดยใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือสร้างพลานามัยให้แก่
ร่างกาย สร้างสังคม สร้างจิตใจที่รู้จักการแพ้ การชนะ และการให้อภัย ภายใต้กฎกติกา
ของแต่ละชนิดกีฬา ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
มุง่เน้นให้การกฬีาเป็นสือ่ของการสร้างความสขุ ความสามคัคใีนหมูค่ณะ และการเสยีสละ 
เป็นวัตถุประสงค์หลักมากกว่าผลการแข่งขัน แพ้ ชนะ

ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ขอต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ตลอดจน
บุคลากรทุกท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ด้วยความยินดียิ่ง และ
ขอถอืโอกาสนีข้ออนโุมทนาขอบคณุผู้มคีณุปูการทกุฝ่าย ทัง้หน่วยงาน องค์กรภาครฐัและ
เอกชน ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประสบผลส�าเร็จด้วยดี 

และบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างแท้จริง

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

สาสน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

ในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ภาคอสีานตอนบน โซนสี
เขียวเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วยวิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตหนองคาย, วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น 
จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงมวีทิยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพหลกัในการด�าเนินการ ได้รบัเกยีรติ
เป็นเจ้าภาพจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
คฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” 
ระหว่างวนัที ่๒๓-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนามกฬีาจงัหวดัขอนแก่น อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแก่น นับเป็นวาระพิเศษอีกครั้งหน่ึงท่ีชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ภาคอีสานตอนบน โซนสีเขียว มีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเปิด
บ้านต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัยฝ่ายคฤหัสถ์ ที่เป็นทั้งนักกีฬาปัญญาชนและบุคคลากร
ผู้เข้าร่วม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ

การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย เป็นกจิกรรมสืบสาน
พัฒนาทักษะของบุคลากร ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม อันเป็นการ
พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์โดยใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือสร้างพลานามัยให้แก่
ร่างกาย สร้างสังคม สร้างจิตใจที่รู้จักการแพ้ การชนะ และการให้อภัย ภายใต้กฎกติกา
ของแต่ละชนิดกีฬา มุ่งเน้นให้การกีฬาเป็นสื่อของการสร้างความสุข ความสามัคคีในหมู่
คณะ การสร้างสรรค์สัมพันธไมตรีและการเสียสละ เป็นวัตถุประสงค์หลักมากกว่าผลการ
แข่งขัน แพ้ ชนะ

ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
ในฐานเจ้าภาพร่วม ขอต้อนรับบุคคลากรมหาวิทยาลัย ที่เป็นทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ด้วยความยินดียิ่ง 

(พระศรีญาณวงศ์, ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

สาสน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ในนามจงัหวดัขอนแก่นและองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดขอนแก่น มคีวามยนิดีและ

เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ท่ีได้รับเชิญเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีเดินทางมาจากท่ัวประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฝ่ายคฤหัสถ์) ครั้งท่ี ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” MCU DINO 

GAMES 12TH ครั้งน้ี ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น จึงขอแสดงความช่ืนชมยินดี และ

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าสู่จังหวัดขอนแก่นด้วยความยินดียิ่ง

จังหวัดขอนแก่นถือเป็นเมืองใหญ่และถูกก�าหนดให้เป็นเมืองส�าคัญและเป็นเมือง

ศูนย์กลางด้านต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�าให้มีการวางรากฐานการพัฒนา

จงัหวดัอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่ได้รบัการ

พัฒนาองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับบทบาทการเป็นเมืองศูนย์กลางของ

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ส่งผลให้ในปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็น

ศนูย์กลางความเจรญิในทกุด้านของภมูภิาค มกีารพฒันาให้เกดิความชดัเจนและรดักมุเพือ่

ให้สามารถน�าศกัยภาพภายทีม่ใีช้พฒันาเมอืงทัง้ในเชิงรกุและเชงิรบัได้อย่างเหมาะสม เพือ่

ให้การพฒันาจงัหวดัเป็นไปอย่างน�าสมยัและยัง่ยนื เกดิประโยชน์สขุทีแ่ท้จรงิต่อประชาชน

และก้าวสู่ความเป็นมหานครแห่งอาเซียน

ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฝ่าย

คฤหัสถ์ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” MCU DINO GAMES 12TH ครั้งนี้ ก�าหนดใช้สนามกีฬา

จังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ขอให้นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แข่งขันกีฬาอย่างมีความสุขสนุกสนานกับการเล่นกีฬา

ตามกติกาที่ว่า “ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 

.

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

สาสน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีบุคลากรทั้งสองฝ่าย ทั้งที่เป็นฝ่าย
บรรพชิต และฝ่ายคฤหัสถ์ ส�าหรับฝ่ายคฤหัสถ์นั้นได้มีการด�าเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการส่งเสริมการออกก�าลัง
กายและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจ�าทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ จัดเป็นครั้งที่ 
๑๒ “MCU DINO GAMES 12TH” ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬามหาวิทยาลัย ได้มี
มติอนุมัติให้วิทยาเขตขอนแก่น ในนามภาคอีสานตอนบน โซนสีเขียว เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์
ทีร่่วมการแข่งขนักฬีาทัง้จากส่วนกลางและส่วนภมูภิาคทัว่ประเทศเข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นี้ 
จ�านวนกว่า ๑,๔๕๖ คน มีจ�านานมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมา 

การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในครั้งน้ี นอกจากจะท�าให้บุคลากรมีส่วนในการ
เล่นกีฬาอย่างทั่วถึงแล้ว ยังท�าให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นพี่เป็นน้องใน
สถาบันเดี่ยวกัน มีความกลมเกลียวเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกันของบุคลากร ทุกส่วนงาน
ทั่วประเทศ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตน พัฒนาการท�างานร่วมกันอย่างมีความ
สุข ภายใต้ตราพระเกี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณท่านอธิการบดี ที่ได ้อนุมัติโครงการ 
ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นวิทยาเขตเจ้าภาพหลัก และ
เจ้าภาพร่วมมีวิทยาเขตหนองคาย, วิทยาลัยสงฆ์นครพนม, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ในนามโซนอีสานเหนือ 
(โซนสเีขียว) ทีด่�าเนนิการจดัการแข่งขนักฬีาบคุลากร (ฝ่ายคฤหสัถ์) ภายในมหาวทิยาลยั เป็น
ครั้งที่ ๑๒ ชื่อว่า “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ในครั้งนี้ ขอชื่นชมยินดี และขอบคุณเจ้าภาพเป็น
อย่างสูง ขอให้การแข่งขันกีฬาเป็นไปอย่างมีความสุข สนุกสนาน เล่นกีฬาด้วยความเป็น

มติรภาพท่ีดต่ีอกันและสดุท้ายขอให้โครงการนีป้ระสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ทุกประการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

สาสน์ ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานกีฬาภาคอีสานเหนือ (โซนสีเขียว)

ในโอกาสท่ีมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ภาคอสีานเหนอื (โซนสีเขยีว) 

ประกอบด้วยวิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตหนองคาย, วิทยาลัยสงฆ์นครพนม, วิทยาลัย

สงฆ์เลย, วทิยาลยัสงฆ์ร้อยเอด็, หน่วยวทิยบรกิารวทิยาเขตขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม 

ได้รบัมอบหมายและได้รบัเกยีรตเิป็นเจ้าภาพจดัโครงการส่งเสรมิสขุภาพและศกัยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร(ฝ่ายคฤหัสถ์)เป็นกีฬาบุคลากร ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยมีวิทยาเขต

ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก ครั้งที่ ๑๒ ชื่อกีฬาว่า“มหาจุฬาไดโนเกมส์”“MCU DINO 

GAMES 12TH” ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น นับเป็นวาระพิเศษอีกครั้งหนึ่งที่ชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ภาคอสีานเหนอื มคีวามปีตยินิดเีป็นอย่างยิง่ ทีไ่ด้มโีอกาสได้ต้อนรบัและจัดการแข่งขนักฬีา

บคุลากรมหาวทิยาลยัฝ่ายคฤหัสถ์ ทีเ่ป็นทัง้นักกีฬาปัญญาชนและบคุลากรผูเ้ข้าร่วมจากม

จรทั่วประเทศ จ�านวนกว่า ๑,๔๕๖ คน 

การแข่งขนักฬีาบคุลากรฝ่ายคฤหสัถ์ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

เป็นกจิกรรมสบืสานพฒันาทกัษะของบคุลากร ท้ังทางด้านร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์และ

สังคม อันเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์โดยใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือสร้าง

พลานามยัให้แก่ร่างกาย สร้างสงัคม สร้างจติใจทีรู่จ้กัแพ้ ชนะ และให้อภยั ภายใต้กฎกตกิา

ของแต่ละชนิดกีฬา มุ่งเน้นให้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อของการสร้างความสุข ความสามัคคี 

สร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันและกัน อันจะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 

ขอกราบขอบพระคณุพระเดชพระคณุพระราชปรยิตักิว,ีศ.ดร. อธกิารบด ีเป็นอย่าง

สูงยิ่งที่ได้เมตตาอนุมัติโครงการ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ได้ไว้วางใจ

ให้วทิยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลกัในการด�าเนนิงานโครงการจ�านวนกว่า ๑,๔๕๖ คน 

ชื่อว่า “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ในครั้งนี้ ในฐานะที่กระผม เป็นประธานคณะกรรมการ

ด�าเนินงานในโซนอีสานเหนือ (โซนสีเขียว)และคณะกรรมการด�าเนินทุกฝ่าย รวมทั้ง

ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มีความตั้งใจ และมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ครั้งนี้ให้ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้การแข่งขันกีฬาบุคลากร

เป็นไปอย่างมีความสุข สนุกสนาน เล ่นกีฬาด้วยความเป็นมิตรภาพที่ ดีต ่อกัน 

และสานสัมพันธ ์ ในความพี่ เป ็นน ้องภายใต ้องค ์กรเดียวกันคือ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น

ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานกีฬาภาคอีสานเหนือ (โซนสีเขียว)
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

สาส์นจาก ดร.นิเทศ สนั่นนารี  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น

ผมได้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิสขุภาพและศกัยภาพการปฏบิตังิานของบคุลากร

ฝ่ายคฤหัสถ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา จนถึง ครั้งที่ ๑๒  “มหาจุฬาไดโนเกมส์” 

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น หลายปีที่ผ่าน

มาผมได้เล่นกีฬาหลายประเภท ทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล และแบดมินตัน และฟุตบอล

วีไอพี  เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ประสบอุบัติเหตุจากการเล่มกีฬา ต้องหยุดเล่นกีฬา

เป็นเวลา ๒ ปี แต่กเ็ข้าร่วมโครงการโดยตลอด และได้กลบัมาเล่นกฬีาอกีครัง้ตัง้แต่ปี ๒๕๕๘ 

จนถงึปัจจบุนั โดยเล่นกฬีาแบดมนิตันเป็นกฬีาหลกั ด้วยจิตใจทีช่อบการเล่นกีฬาท�าให้เกดิ

ความรู้สึกปล้ืมปีติทุกครั้งท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมและเล่นกีฬารวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรม

นนัทนาการอืน่ๆ ท�าให้เหน็ประจกัษ์ชดัว่า มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ได้ให้

ความส�าคญัอย่างยิง่ในเรือ่งการพฒันาทรพัยากรบคุคลให้มคีวามสขุและให้มคีวามรูค้วาม

สามารถทั้งในด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โครงการส่งเสริมสุขภาพ

และศกัยภาพการปฏบิตังิานของบคุลากรฝ่ายคฤหัสถ์จงึนบัว่าเป็นโครงการทีม่ผีลเชงิบวก

อกีส่วนหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัในการบรหิารจดัการและการพฒันาทรพัยากรบคุคล  เพราะได้

ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ มีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง ได้สานสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นประจ�าทุกปีผ่านกิจกรรม

นันทนาการและการกีฬา ท�าให้มีความสมัครสมานสามัคคี สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน

ต่อไป

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น



12

สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ค�าน�า

การจัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
คฤหสัถ์ของมหาวทิยาลยั มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ได้ด�าเนนิการจดัการแข่งขนัภายใน
มหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็นครั้งท่ี ๑๒ โดยเริ่มครั้งแรกเม่ือปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ และได้
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรื่อยมา ทั้งส่วนกลางส่วนวิทยาเขต ซึ่งในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘  เป็นคร้ังแรกในการแบ่งออกเป็น ๖ โซน มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย 
วทิยาเขตขอนแก่นได้รบัเป็นเจ้าภาพด�าเนนิการโครงการส่งเสรมิสุขภาพและศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วทิยาเขตขอนแก่น ครัง้ที ่๑๒  โดยมส่ีวนงานในสงักดัของมหาวทิยาลยัลยัทัง้ในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค

ระดับวิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี 
วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส และ
วิทยาเขตนครสวรรค์  ในระดับวิทยาลัยสงฆ์ประกอบด้วย วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน วิทยาลัย
สงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง 
วทิยาลยัสงฆ์เชยีงราย วทิยาลยัสงฆ์ศรสีะเกษ  วทิยาลยัสงฆ์ชยัภมู ิและวทิยาลยัสงฆ์พ่อขนุ
ผาเมือง  รวมถึงโครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการในสังกัดมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกแห่ง

ในนามโซนสเีขียว ภายใต้ชือ่ว่า “มหาจุฬาไดโนเกมส์” MCU DINO GAMES 12TH  
ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งน้ี ขอขอบคุณ ผู ้มีส่วนร่วมผู ้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้ให้การสนับสนุน จนท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ 
ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ ๑๒
โซนอีสานเหนือ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” MCU DINO GAMES 12TH  

๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

สารบัญ

หน้า
สาสน์ อธิการบดี (พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.) ๑

สาสน์ ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น (พระเทพเมธี,ดร.) ๒

สาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (พระราชวรเมธี,รศ.ดร.) ๓

สาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (พระเมธีธรรมาจารย์, ดร.) ๔

สาสน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) ๕

สาสน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย (พระศรีญาณวงศ์, ดร.) ๖

สาสน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์) ๗

สาสน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม) ๘

สาสน์ ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานกีฬาภาคอีสานเหนือ (โซนสีเขียว)  
(ผศ.ดร.วิทยา ทองดี) ๑๐

สาสน์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น (ดร.นิเทศ สนั่นนารี) ๑๑

ค�าน�า ๑๒

สารบัญ ๑๓

ประวัติวิทยาเขตขอนแก่น ๑๕

ประวัติการจัดการแข่งขันกีฬา ๑๘

ตราสัญลักษณ์ ๒๑

ค�าขวัญ ๒๑

แผนที่ภายในสนามกีฬาจังหวัด ๒๒

ก�าหนดการ ๒๓

ผังขบวน ๒๗

ค�ากล่าวต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ๓๓
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ค�ากล่าวรายงานพิธีเปิด ๓๕

ค�ากล่าวประธานพิธีเปิด ๓๗

ค�ากล่าวปฏิญาณตนของนักกีฬาอาวุโส ๓๘

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง ๓๙

ระเบียบและตารางการแข่งขันกีฬาทั้ง ๑๑ ประเภท ๔๓

กีฬาฟุตบอล ๔๔

กีฬาเปตอง ๕๐

กีฬาแบดมินตัน ๕๘

กีฬาเซปักตะกร้อ ๖๔

กีฬาเทเบิลเทนนิส ๖๙

กีฬาวอลเลย์บอล ๘๐

กีฬาการัมบอร์ด ๘๘

กีฬากรีฑา ๑๐๕

กีฬาฟุตซอล ๑๑๐

กีฬาแชร์บอล ๑๑๕

กีฬาพื้นบ้าน ๑๑๘

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัย  ๑๒๓

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัย ๑๒๕

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคโครงการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัย ๑๒๗

ประกาศการแบ่งโซนสีโครงการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัย ๑๓๑
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ประวัติสังเขป  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด�าเนินการตามปรัชญา ปณิธาณ พันธกิจ อัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์ บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ของ

วิทยาเขตขอนแก่น ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีปรัชญาว่า “จัดการศึกษา

พระพุทธ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” ซึ่งได้มาจากปณิธานการ

ก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของรัชกาลที่ ๕ คือ ให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ี “ศึกษา

พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” พระไตรปิฎกก็คือ

พระพุทธศาสนา ส่วนวิชาชั้นสูงมีสองความหมาย ความหมายแรก คือ อุดมวิชา หมายถึง 

การปฏบิตัวิปัิสสนากมัมฏัฐานให้ได้วปัิสสนาญาณ เป็นการพฒันาจติใจเพือ่ไปพฒันาสงัคม 

ประการที่สองคือ อุดมศึกษา หมายถึง ศาสตร์สมัยใหม่ที่ทางโลกเขาเรียนกัน เพราะสมัย 

ร.๕ มีการจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ บูรพศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษา จึงใช้คาว่าวิชาชั้นสูงคืออุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้มี

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Identity) คือ “ประยุกต์พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจ

และสังคม” เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Uniqueness) คือ “การบริการวิชาการด้าน

พระพุทธศาสนา”

พันธกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ 

๑.  ผลิตบัณฑิต

๒.  วิจัยและพัฒนา 

๓.  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้บริการวิชาการแก่สังคม 

๔.  ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลิตบัณฑิต หมายถึง ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรและให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามนวลักษณ์ คือ ๑) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 

๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด ๓) เป็นผู้น�าด้านจิตใจและปัญญา ๔) มีความสามารถ/ทักษะด้านภาษา 
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๕) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ๖) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ๗) รู้เท่าทันความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ๘) มีโลกทัศน์กว้างไกล ๙) พร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม 

 M = Morality มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส

 A = Awareness  เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม

 H = Helpfulness มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

 A = Ability  มีความสามารถในการแก้ปัญหา

 C = Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด

 H = Hospitality รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

 U = Universality มีโลกทัศน์ กว้างไกล

 L = Leadership เป็นผู้น�าาด้านจิตใจและปัญญา

 A = Aspiration ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วย

    คุณธรรมและจริยธรรม

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณ์ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ (Domains of Learning) ของคุณวุฒิประเทศไทยอย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี้ 

 ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)

 ๒. ด้านความรู้ (Knowledge)

 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)

 ๔. ด ้านทักษะความสัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(Interpersonal Skills and Responsibility)

 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Numerical, Communication and Information Technology Skills)

วิจัยและพัฒนา หมายถึง การสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน

การสอน เน้นการพฒันาองค์ความรูใ้นพระไตรปิฎก โดยวธิบีรูณาการกบัศาสตร์อืน่แล้วน�า

องค์ความรูท้ีค้่นพบมาประยกุต์ใช้แก้ปัญหาศลีธรรม และจรยิธรรมของสงัคม รวมทัง้พฒันา

คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
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ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้บริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การปรับปรุง

กิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องเอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้าง

ความรูค้วามเข้าใจหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนา สร้างจติส�านกึด้านคณุธรรม จรยิธรรม

แก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทาง

ศาสนา ให้มศีกัยภาพในการธ�ารงรกัษา เผยแผ่หลักค�าสอน และเป็นแกนหลกัในการพฒันา

จิตใจในวงกว้าง

ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการ

เรียนรู้ด้านการทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างจิตส�านึก

และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการน�าภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาเป็น

รากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ

พนัธกจิหลกัประการหนึง่ของส�านกังาน ก.พ.ร. คอืการส่งเสรมิให้ระบบราชการ

ไทยน�าหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ มาใช้ในการบรหิารราชการ

แผ่นดนิ เพือ่ประโยชน์สขุของประเทศชาตแิละประชาชน ตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบ ด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักการตอบสนอง 

(Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า 

(Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

(Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจายอ�านาจ (Decentralization) 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of Law)
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ประวัติการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกิจกรรมหนึ่งภาย

ใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพบคุลากร 

สร้างมิตรภาพระหว่างส่วนงาน สร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างคุณภาพใน

ผลงาน กิจกรรมกีฬาภายในเป็นการจัดแข่งขันกีฬาส�าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฝ่ายคฤหัสถ์) แบ่งเป็น ๖ สี ดังนี้

สีแดง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 

เฉพาะส่วนงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สีน�้าเงิน ประกอบด้วยภาคเหนือ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัย

สงฆ์ล�าพูน วิทยาลัยสงฆ์ล�าปาง วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

สีเขียว ภาคอีสารตอนเหนือ ประกอบด้วย วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขต

ขอนแก่น วทิยาลยัสงฆ์นครพนม วทิยาลยัสงฆ์เลย โครงการขยายห้องเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ 

หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม

สีเหลือง ภาคอีสานตอนใต้ ประกอบด้วย วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขต

สุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

สีม่วง ภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตนครสวรรค์ 

วทิยาลยัสงฆ์พุทธชนิราช (พษิณโุลก) วทิยาลัยสงฆ์เพชรบรูณ์ วทิยาลยัสงฆ์สงิห์บรุ ีโครงการ

ขยายห้องเรยีนจงัหวดัตาก หน่วยวทิยาบรหิารจงัหวดัอทุยัธาน ีหน่วยวทิยาบริการจงัหวัด

ก�าแพงเพชร หน่วยวิทยาบริการจังหวัดพิจิตร

สีส้ม ภาคใต้ และภาคตะวันออก ประกอบด้วย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสงฆ์

พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิง นครปฐม โครงการขยายห้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โครงการขยายห้องเรียนจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยวิทยาบริการจังหวัดสงขลา หน่วยวิทยา
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บริการจังหวัดราชบุรี หน่วยวิทยาบริการจังหวัดเพชรบุรี หน่วยวิทยาบริการจังหวัด

สุพรรณบุรี หน่วยวิทยาบริการจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยวิทยาบริการจังหวัดจันทบุรี 

หน่วยวิทยาบริการจังหวัดระยอง หน่วยวิทยาบริการจังหวัดชลบุรี หน่วยวิทยาบริการ

จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมการแข ่งขันกีฬาบุคลากร (ฝ ่ายคฤหัสถ ์ )  ของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ด�าเนินการมาแล้ว ๑๐ ครั้ง ตามสถิติ ดังนี้

คร้ังที ่๑ จดัขึน้เมือ่วนัที ่๑๘ กนัยายน ๒๕๔๘ ณ สนามกฬีาวทิยาลัยพาณชิยการ

ราชด�าเนิน กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน

ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คน

ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ สนามกีฬา ๗๐๐ ปี 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยาเขตเชียงใหม่และส่วนงานในภาคอีสานตนบนเป็นเจ้าภาพ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๖๐๐ คน

ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียน

กีฬาจังหวัดขอนแก่น และส่วนงานในภาคอีสานตอนบน เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กว่า ๖๐๐ คน

ครั้งที่ ๕ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั (ส่วนกลาง) และส่วนงานในเขตกรงุเทพมหานคร และจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๗๐๐ คน

ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬา

เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา จงัหวดันครราชสมีา โดยมวีทิยาเขตนครราชสมีาและส่วนงาน

เขตอีสานตอนใต้ เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๖๐๐ คน

ครั้งที่ ๗ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต�าบลพลายชุมพล อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย

วทิยาลยัสงฆ์พุทธชนิราช จังหวดัพษิณโุลก เป็นเจ้าภาพ มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมกว่า ๘๐๐ คน
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ครั้งที่ ๘ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียน

กีฬาจังหวัดหนองคาย อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ร่วมกับส่วนงานในเขต

อีสานตอนบน เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๗๐๐ คน

ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง ต�าบล

ไร่ขิง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(ส่วนกลาง) ร่วมกับส่วนงานในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอยุธยา เป็นเจ้าภาพ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๘๐๐ คน

ครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียน

กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถนนชยางกูร ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

และส่วนงานในเขตอีสานตอนใต้ เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน

ครัง้ที ่๑๑ จดัขึน้วนัที ่๑๐ - ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ณ สนามกฬีามหาวทิยาลัย

พะเยา ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยวิทยาเขตพะเยา ร่วมกับส่วนงานใน

เขตภาคเหนือตอนบน เป็นเจ้าภาพ คาดว่าจะมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมกว่า ๑,๓๐๐ คน เนือ่งจาก

ได้เพิ่มส่วนงานของมหาวิทยาลัย จึงคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าทุกครั้งที่

ผ่านมา

การจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งน้ีใช้ชื่อว่า “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” เป็น

สัญลักษณ์ที่ก�าหนดจัดขึ้นที่จังหวัดพะเยา 

ครัง้ที ่๑๒ จดัขึน้วนัที ่๒๓ – ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ณ สนามกฬีากลางจงัหวดั

ขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น โดยวทิยาเขตขอนแก่น ร่วมกบัส่วนงานในเขตภาค

อีสานเหนือ เป็นเจ้าภาพ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๔๐๐ คน การจัดกิจกรรม

กฬีาสมัพันธ์ คร้ังนีใ้ช้ชือ่“มหาจฬุาไดโนเกมส์” MCU DINO GAMES 12TH เป็นสัญลักษณ์ 
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ความหมายของตราสัญลักษณ์ ความหมายของสัตว์น�าโชค
ความหมายโลโก้ การแข่งขัน

๑. พระธาตุขามแก่น หมายถึง ปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น เป็นที่เคารพสักกา

ระของชาวจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัใกล้เคยีง ปัจจุบันต้ังอยูใ่นวัดเจติยภมู ิต�าบลบ้าน

ขาม อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น

๒. ไดโนเสาร์สีเขียว หมายถึง สัตว์น�าโชคในการแข่งขันกีฬา โดยโซนอีสานเหนือ 

สีเขียวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ไดโนเสาร์ยังเป็นสัตว์ที่ใช้เป็น

สญัลกัษณ์ในการท่องเทีย่วของจงัหวดัขอนแก่น และรวมไปถงึน�าไปตัง้ชือ่แบรนด์สนิค้า 

โดยใช้ชื่อที่ทันสมัยขึ้น ชื่อว่า “ไดโน” (อ่านออกเสียงว่า ได โน่) อาธิเช่น คอฟฟี่ไดโน่ 

(Coffee DINO), ขนมปังไดโน่ เป็นต้น 

๓. แคน ๖ สี หมายถึง การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ โดยแบ่ง

ออกเป็น ๖ โซนสี

๔. เลข ๑๒ หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ โดยมีโซน

อสีานเหนอืเป็นเจ้าภาพ (มจร วทิยาเขตขอนแก่น,มจร วทิยาเขตหนองคาย, วทิยาลยัสงฆ์เลย, วิทยาลยัสงฆ์นครพนม, วิทยาลยั

สงฆ์ร้อยเอ็ด, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม)

๕. ช่อดอกคูณ หมายถึง มิตรภาพอันงดงาม เหลืองอร่ามงดงามตา ดังค�าขวัญที่ว่า กีฬาสานสัมพันธ์ สุขสันต์เปรมปรีดิ์ 

ร่วมรักสามัคคี พี่น้องเราชาว มจร

ความหมายของสัตว์น�าโชค
ที่มาของสัตว์น�าโชค 

สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หน่วยส�ารวจธรณีวิทยาจากสหรัฐอเมริกา ได้เข้าไป

ส�ารวจแหล่งแร่ในพื้นที่เทือกเขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และได้พบแร่ยูเรเนียมชนิดคอฟฟิน

ไนต์เกดิร่วมกบัแร่ทองแดงชนดิอะซไูรต์และมาลาไคต์ ท�าให้ต่อมาองค์การความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศด้านพลังงานปรมาณูเข้าไปส�ารวจเพ่ิมเติมด้วย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ตลอดจน 

๒๕๒๓ กรมทรัพยากรธรณีได้เข้าไปท�าการเจาะส�ารวจในรายละเอียด ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ นาย

สุธรรม แย้มนิยม นักธรณีวิทยา ได้ค้นพบซากดึกด�าบรรพ์เศษกระดูกไดโนเสาร์บริเวณพ้ืน

ล�าห้วยประตูตีหมา และต่อมาวินจิฉัยได้ว่าเป็นเศษส่วนปลายของกระดกูขาหลงัท่อนบนด้าน

ซ้ายของไดโนเสาร์ซอริสเชียในกลุ่มซอโรพอด (ไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่มี ๔ ขา คอยาว 

หางยาว) โดยถือได้ว่าเป็นการค้นพบหลักฐานไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกของไทยท่ีน�าไปสู่การส�ารวจและวิจัยอย่างจริงจังจนถึง

ปัจจุบัน

ค�าขวัญของการแข่งขัน

“MCU DINO GAMES 12TH”
ค�ำขวัญของกำรแข่งขัน : 

กีฬำสำนสัมพันธ์ สุขสันต์เปรมปรีดิ์ ร่วมรักสำมัคคี พี่น้องเรำชำว มจร
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ก�าหนดการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับสูจิบัตร ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

เวลา ๑๕.๐๐ น. นักกีฬาเตรียมขบวนพาเหรด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

เวลา ๑๕.๓๐ น. วงดุริยางค์บรรเลงเพลงน�าขบวนพาเหรด เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น
วงดุริยางค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

- ขบวนอัญเชิญตราพระเกี้ยว
- ขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕

- ขบวนอัญเชิญธงชาติ ธงธรรมจักร ธงมหาวิทยาลัย ป้ายแข่งขันกีฬา 
ธงการแข่งขันกีฬา มาสคอต

วงดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณวัตร
- ขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า
- ขบวนนักกีฬาโซนสีน�้าเงิน
- ขบวนนักกีฬาโซนสีม่วง

วงดุริยางค์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
- ขบวนนักกีฬาโซนสีส้ม
- ขบวนนักกีฬาโซนสีเหลือง
- ขบวนนักกีฬาโซนสีเขียว

ขบวนกลองยาวอีสาน
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เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีกรน�าเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

- พิธีกรอ่านสาสน์ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

- พิธีกรอ่านแนะน�า ประธานในพิธี ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ ดร.เอกราช  ช่างเหลา ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ากัด

- พิธีกรประกาศ “นักกีฬา/ทั้งหมด/ตรง/เคารพธงชาติ” 
(วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติ)

- พธิกีรประกาศ เชญิธงมหาวทิยาลยั ขึน้สูย่อดเสา (เปิดเพลงมหาจฬุาร�าลึก)
- พิธีกรเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เข้าประจ�าสถานที่กล่าว
รายงาน

- รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัย กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธี

- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
ให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร

- ประธานในพิธี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

- พิธีกรประกาศ “นักกีฬา/ทั้งหมด/ตรง” เชิญธงการแข่งขัน และธงประจ�า
โซนทั้ง ๖ โซน ขึ้นสู่ยอดเสา (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา)

- พิธีกรประกาศ “นักกีฬา/ทั้งหมด/ตรง” เชิญธงการแข่งขัน
- พิธีกรเชิญนักกีฬาอาวุโส รศ.ดร.โสวิทย์ บ�ารุงภักดิ์ ขึ้นแท่นรับรอง 
และผู้แทนธงประจ�าโซนสีทั้ง ๖ โซน ยืนล้อมด้านหน้านักกีฬาอาวุโส 
ครึ่งวงกลม

- พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส
- นักกีฬาอาวุโส รศ.ดร.โสวิทย์ บ�ารุงภักดิ์ น�ากล่าวค�าปฏิญาณ 
(นักกีฬาทั้งหมดกล่าวตาม)

- พิธีกรเชิญผู้แทนกรรมการผู้ตัดสิน ขึ้นแท่นรับรอง
- พิธีกรอ่านประวัติผู้แทนกรรมการตัดสิน
- ผู้แทนกรรมการตัดสิน กล่าวค�าปฏิญาณตน
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เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีจุดไฟคบเพลิงเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๒ 
“มหาจุฬาไดโนเกมส์” ผู้เชิญคบเพลิง จ�านวน ๖ คน (จากส่วนงานเจ้าภาพ/
เจ้าภาพร่วมโซนสีเขียว)

คนที่ ๑ ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ (ผู้แทนบุคลากรหน่วยวิทยบริการวิทยาเขต
ขอนแก่น จ.มหาสารคาม)
คนที่ ๒ ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส (ผู้แทนบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด)
คนที่ ๓ นายณัฐพงษ์ เปี้ยค�า (ผู้แทนบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครพนม)
คนที่ ๔ ดร.ประสงค์ หัสรินทร์ (ผู้แทนบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์เลย)
คนที่ ๕ นายส�าราญ ย่อยไธสงค์ (ผู้แทนบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย)
คนที่ ๖ ดร.นิเทศ สนั่นนารี (ผู้แทนบุคลากรวิทยาเขตขอนแก่น)
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน “ฟ้อนขอนแก่น”
- วงโยธวาทิตบรรเลง น�านักกีฬาออกจากสนามกีฬา

เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. งานเลี้ยงรับรองต้อนรับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย บุคลากร และ
คณะนักกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (โต๊ะจีน)  
ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

- พิธีกรน�าพิธีรายการบนเวที
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดย วงโปงลางพุทธศาสตรอีสานศิลป์ 
๓ ชุด

- ชมวีดีทัศน์แนะน�ามหาวิทยาลัยเจ้าภาพโซนสีเขียว (วิทยาเขตขอนแก่น, 
วิทยาเขตหนองคาย, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยนครพนม, วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จ.มหาสารคาม ประมาณ 
๑๕ นาที)

- พิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓ (โซนสีม่วง)
- ชมการแสดงรับพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ ๑๓ 
(โซนสีม่วง)

- รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
ประธานคณะกรรมการการส่งเสริมการกีฬามหาวิทยาลัย พบปะนักกีฬา
จากโซนสีต่างๆ

- ประธานโซนสีต่างๆ กล่าวแสดงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา

- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานจากเจ้าภาพ โซนสีเขียว
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วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่)

เวลา ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ น.

เริ่มการแข่งขัน (ตามโปรแกรมการแข่งขัน)
แข่งขันฟุตบอล VIP ระหว่างทีมอาวุโส มจร. VS ทีมอาวุโสจังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน (ตามโปรแกรมการแข่งขัน)

เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีปิดการแข่งขัน
- พิธีกรน�าเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขัน
- กลองยาว น�าขบวนพาเหรดนักกีฬา ทั้ง ๖ โซนสี พร้อมกัน ณ สนามกีฬา
- พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมดตรง” เคารพธงชาติ
- เชิญธงมหาวิทยาลัยลงจากยอดเสา (เปิดเพลงมหาจุฬาร�าลึก)
- พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมดตรง” (ขวาหันหรือซ้ายหันแล้วแต่สถานที่)
- พิธีเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันเข้าประจ�าสถานที่กล่าวรายงาน
- ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น 
กล่าวรายงาน พร้อมประกาศผลโซนชนะเลิศจ้าวเหรีญทอง และเชิญผู้
แทนโซนชนะเลิศ เข้ารับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากประธานในพิธี

- รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน

- พิธีการประกาศ “นักกีฬาทั้งหมดตรง” เชิญธงการแข่งขันลงจากยอดเสา 
(เปิดเพลงมหาฤกษ์)

- พิธีกรประกาศ “นักกีฬาเข้าแถวเป็นวงกลมจับมือกันร้องเพลง สามัคคี
ชุมนุม”

- พิธีกรประกาศ “ทั้งหมดแถวตรง” บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- นักกีฬาทั้งหมดร่วมกันร้องเพลง สามัคคีชุมนุม
- ปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ ๑๒

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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ผังขบวนแห่นักกีฬา
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ที่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ

๑ ป้ายมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

  
วิทยาเขตขอนแก่น
บุคลากรแต่งชุดไทย ชาย-หญิง

๒ ป้ายกีฬา “มหาจุฬาได
โนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒   

วิทยาเขตขอนแก่น
บุคลากรชุดวอร์ม ชาย-หญิง

๓ สัญลักษณ์การแข่งขัน
กีฬา “มหาจุฬาไดโน
เกมส์” ครั้งที่ ๑๒

วิทยาเขตขอนแก่น
บุคลากรชุดวอร์ม ชาย-หญิง

๔ ธงกีฬามหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
บุคลากรชุดวอร์มชาย

๕ วงดุริยางค์โรงเรียนแก่น
นครวิทยาลัย

       
       

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๖ ขบวนพานพุ่มเงิน พุ่ม
ทอง
๕ คู่

 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น
นิสิต มจร.ขอนแก่น ๑๐ คน
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ที่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ

๗ ขบวนพานสักการะ ๑ 
คู่

 วิทยาเขตขอนแก่น
นิสิตชุดไทย ชาย-หญิง

๘ ขบวนเสลี่ยงอัญเชิญ
พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชการที่ ๕

วิทยาเขตขอนแก่น
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน

๙ ขบวนอัญเชิญพระจุล
มงกุฎ (พระเกี้ยว)

วิทยาเขตขอนแก่น
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระ
ราชลัญจกร ประจ�า
มหาวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน
-ธงชาติ
-ธงศาสนา
-ธงพระมหากษัตริย์
-ธงมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียน
กัลยาณวัตร

       
       

โรงเรียนกัลยาณวัตร

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซน
สีฟ้า

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

วิทยาเขตขอนแก่น

๑๔ ธงโซนสีฟ้า

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

นักกีฬาโซนสีฟ้า

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า        
       

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ, 
พระนครศรีอยุธยา)
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ที่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซน
สีน�้าเงิน

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

วิทยาเขตขอนแก่น

๑๗ ธงโซนสีน�้าเงิน

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

นักกีฬาโซนสีฟ้า

๑๘ นักกีฬาโซนสีน�้าเงิน        
       
       
       
       
       

วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

๑๙ ป้ายขบวนนักกีฬาโซน
สีม่วง

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

วิทยาเขตขอนแก่น

๒๐ ธงโซนสีม่วง

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

นักกีฬาโซนสีม่วง

๒๑ นักกีฬาโซนสีม่วง        
       
       
       
       
       
       
       
       
       

วิทยาเขตแพร่,วิทยาเขต
นครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
โครงการขยายห้องเรียนคณะ
พุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง จังหวัด
สิงห์บุรี
หน่วยวิทยบริการฯ  
ณ วัดท่านา จังหวัดตาก
หน่วยวิทยบริการฯ  
ณ วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยวิทยบริการฯ  
ณ วัดหนองชุมชาติ จังหวัด
อุทัยธานี
หน่วยวิทยบริการ  
ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัด
ก�าแพงเพชร
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ที่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ

๒๒ วงดุริยางค์โรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง

       
       

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

๒๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซน
สีส้ม

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

วิทยาเขตขอนแก่น

๒๔ ธงโซนสีส้ม

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

นักกีฬาโซนสีส้ม

๒๕ นักกีฬาโซนสีส้ม        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี ณ วัดไร่ขิง จังหวัด
นครปฐม
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี
โครงการขยายห้องเรียน
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการขยายห้องเรียน
คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยวิทยบริการฯ  
ณ วัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัด
สงขลา
หน่วยวิทยบริการฯ  
ณ วัดพระพุทธรูป จังหวัด
เพชรบุรี
หน่วยวิทยบริการฯ  
ณ พุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี
หน่วยวิทยบริการฯ  
ณ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
หน่วยวิทยบริการฯ  
ณ วัดใหญ่อินทราราม จังหวัด
ชลบุรี
หน่วยวิทยบริการฯ  
ณ วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ที่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ

๒๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซน
สีเหลือง

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

วิทยาเขตขอนแก่น

๒๗ ธงโซนสีเหลือง

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

นักกีฬาโซนสีเหลือง

๒๘ นักกีฬาโซนสีเหลือง        
       
       
       
       
       

วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาลัยเขตสุรินทร์
วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

๒๙ ป้ายขบวนนักกีฬาโซน
สีเขียว

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

วิทยาเขตขอนแก่น

๓๐ ธงโซนสีเขียว

ที ่ รายการ ภาพขบวน ผู้รับผิดชอบ 
๙ ขบวนอัญเชิญพระจุลมงกุฎ 

(พระเกี้ยว) 
 
 
 
 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๔ คน ชุดราชประแตน 

๑๐ ขบวนอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิต ๑๐ คน ชุดนิสิต 
 

๑๑ ขบวนธง ๔๐ คน 
-ธงชาติ 
-ธงศาสนา 
-ธงพระมหากษัตริย ์
-ธงมหาวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
นิสิตชายชุดนิสิต ๔๐ คน 

๑๒ วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนกัลยาณ
วัตร 

 
 
 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 

๑๓ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีฟ้า  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๔ ธงโซนสีฟ้า  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๕ นักกีฬาโซนสีฟ้า  
 

ส่วนกลาง  (กรุงเทพฯ
,พระนครศรีอยุธยา) 

๑๖ ป้ายขบวนนักกีฬาโซนสีน้ า
เงิน 

 วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

๑๗ ธงโซนสีน้ าเงิน  
 

 

นักกีฬาโซนสีฟ้า 
 

๑๘ นักกีฬาโซนสีน้ าเงิน  
 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตพะเยา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม

นักกีฬาโซนสีเขียว

๓๑ นักกีฬาโซนสีเขียว        
       
       
       
       
       
       
       

วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
หน่วยวิทยบริการวิทยาเขต
ขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ จังหวัด
มหาสารคาม

๓๒ กลองยาว  
 
 

วิทยาเขตขอนแก่น

หมายเหต ุ: รปูแบบขบวนสามารถปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมฯ และในระหว่างขบวนจะมมีาสคอต

ไดโน แทรกตามขบวนต่างๆตามสถานการณ์
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ติดต่อฝ่ายขบวน

 ๑. ผศ.ดร. วิทยา ทองดี  โทร : ๐-๘๑๕๙-๒๘๘๖-๒

 ๒. นายวัชรพงษ์ ผาบจันดา  โทร : ๐-๘๐๗๖-๖๘๘๙-๒

 ๓. นายธนรัฐ อดทน  โทร : ๐-๙๘๒๐-๗๕๓๕-๘

 ๔. นายธันธร สิงห์โสภา  โทร : ๐-๘๕๙๕-๖๗๐๐-๒

 ๕. นายชานนท์ อรัญสาร  โทร : ๐-๘๗๐๘-๗๕๔๕-๖

 ๖. น.ส.นิตยา ภูบัวเพชร  โทร : ๐-๙๒๑๓-๖๓๐๔-๒

 ๗. นายวิรัตน์ ทองภู  โทร : ๐-๙๒๕๘-๙๙๓๓-๔

 ๘. นายพัฒนพงษ์ หนองน�้า  โทร : ๐-๙๙๒๐-๑๔๖๔-๕
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ค�ากล่าวต้อนรับ
โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

“มหาจุฬาไดโนเกมส์”

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

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

เรียน ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกท่าน

 ผม ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์ นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น รูส้กึ

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดขอนแก่น  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ัวประเทศทุกท่าน 

ที่มาร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คร้ังที่ ๑๒ 

“มหาจุฬาไดโนเกมส์”  ด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่มี

ทัง้หมด ๒๖ อ�าเภอ มปีระชากรอาศยัอยูห่นาแน่น และมที�าเลทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณศนูย์กลาง

ของภาคอีสาน ด้วยเหตุนี้คนทั่วไปก็ล้วนแล้วจะต้องแวะเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็น

จงัหวดัทางผ่าน หรอืตัง้ใจมาเทีย่วโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น พระธาตขุามแก่น เป็นพระธาตุ

ส�าคัญอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่น มีอายุประมาณ ๒,๐๐๐ ปีมา

แล้ว อีกทั้งยังมี พระธาตุแก่นนคร ที่เป็นพระธาตุ ๙ ชั้น มีสีคล้ายทองแดงและยังมียอด

ทรงเจดสีทีองอร่าม ซึง่เมือ่ได้เหน็แล้วรบัรองว่าต้องไม่ผดิหวงักบัความสวยงามของพระธาตุ

แก่นนครเป็นแน่ นอกจากนี้ยังมี ศาลหลักเมือง เป็นศาลที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมของคน

ทั่วไปที่ได้มาสักการะบูชา และยังเป็นสถานที่ที่มีความหมายและเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย 

เนื่องจากศาลหลักเมืองถูกสร้างขึ้นโดยมีเสาร์เป็นหินทราย และยังมีลายลักอักษรตามฝา

ผนงัทีส่�าคญันัน้จะเป็นภาษาขอมอกีด้วย นอกจากสถานทีท่่องเทีย่วแล้ว จงัหวดัขอนแก่น

ก็ยังมีเทศกาลดอกคูนเสียงแคน จัดข้ึนในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปีที่บริเวณบึงแก่นนคร 
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น งานประเพณีดั้งเดิมที่จัด

ขึ้นเป็นประจ�าทุกปีระหว่างปลายพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม ณ บริเวณสนามหน้าศาลา

กลางจงัหวดั เพือ่ส่งเสรมิศลิปหตัถกรรมการทอผ้าอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอสีาน รวมถงึ

รักษาขนบธรรมเนียม

 สดุท้ายนี ้หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าทกุท่านจะได้รบัความสุขและการต้อนรบัอนัอบอุ่น

จากชาวจงัหวัดขอนแก่น  รวมทัง้ประสบผลส�าเรจ็ในการแข่งขนักฬีาบคุลากรมหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ขอบคุณครับ
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ค�ากล่าวรายงานพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

วันศุกร์ที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา  ๑๖.๓๐  น.

ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

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

เรียน   ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูง

 ผม รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ในนามคณะกรรมการอ�านวยการจดัการแข่งขนั 

ผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่นกักีฬา ตลอดจนผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่าย ขอขอบพระคณุ ทีท่่าน

ให้เกยีรตมิาเป็นประธานในพธิเีปิดการแข่งขนักฬีาบคุลากร มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”  ในวันนี้

 การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด�าเนิน

การจัดแข่งขันโดยที่มหาวิทยาลัย และวิทยาเขต ทั้ง ๙ แห่ง ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

จดัการแข่งขนัมาอย่างต่อเนือ่ง จนครัง้นีเ้ป็นปีที ่๑๒ ซึง่จดัการแข่งขนัระหว่างวนัที ่๒๓-๒๕ 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” การจัดการ

แข่งขนักฬีาในคร้ังนีไ้ด้จดัการแข่งขนักฬีาทัง้หมด ๑๑ ชนดิกีฬา ประกอบด้วย กฬีาฟตุบอล    

กีฬาเปตอง กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาแบดมินตัน กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเซปักตะกร้อ 

กีฬากรีฑา กีฬาการัมบอร์ด กีฬาฟุตซอล กีฬาแชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน ซ่ึงวิทยาเขต 

วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งหมด

ทั่วประเทศ ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน  ดังนี้
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

 ๑.  เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และข้าราชการได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

 ๒.  เพ่ือปลูกฝังความมนี�า้ใจเป็นนกักฬีา รูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภยั เป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั 

รู้หน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

 ๓. เพื่อสืบสานสายใยความรักสามัคคีและมิตรภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 การเตรียมการด้านต่างๆ ด�าเนินมาด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมที่จะ

ท�าการแข่งขนั เพราะได้รบัความร่วมมอืจากคณะกรรมการทกุฝ่าย และได้รบัการสนบัสนนุ

จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง และประชาชนชาวจังหวัด

ขอนแก่น จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง 

 บดันี ้ได้เวลาอนัเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ผมขอเรยีนเชิญท่านประธานกล่าวให้โอวาท

แก่คณะนกักฬีาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนั และกล่าวเปิดการ แข่งขนักฬีาบคุลากรมหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”  ขอเรียนเชิญครับ
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ค�ากล่าวประธานพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

วันศุกร์ที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา  ๑๖.๓๐  น.

ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

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

เรียน  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาทุกท่าน

ผมมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ ทีไ่ด้รบัเกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิดการแข่งขนักฬีา

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ใน

วนันี ้และขอแสดงความชืน่ชมในความตัง้ใจของมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย 

ที่ได้ให้ความส�าคัญต่อการออกก�าลังกาย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วย

งานในองค์กร  โดยการจดักิจกรรมการแข่งขนักฬีาภายใน เพือ่ให้บคุลากรของมหาวทิยาลยั 

ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย

ในการแข่งขนักฬีาบคุลากรมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยนี ้นอกจาก

นักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพ

พลานามัยทีด่แีล้ว  ความสนกุสนานรืน่เรงิ ยงัช่วยผ่อนคลายความเมือ่ยล้าและความเครยีด

จากการท�างานอีกด้วย และที่ส�าคัญที่สุด การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ซึ่งน�าไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน ประโยชน์ท่ีส�าคัญอีกประการ

หนึ่งคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การท�างานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือร่วมมือ

กันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย  ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง ผมจึงขอสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยความจริงใจ
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บัดนี้ ได้เวลา อันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ครัง้ที ่ ๑๒ “มหาจฬุาไดโนเกมส์” พร้อมทัง้ขออวยพรให้การ

จัดการแข่งขันประสบผลส�าเร็จตามเจตจ�านงทุกประการ

ค�ากล่าวปฏิญาณตนของนักกีฬาอาวุโส
ข้าพเจ้า.......ขอปฏิญาณว่า/// ข้าพเจ้า///จะแข่งขันกีฬา///ในฐานะ///

นักกีฬาสมัครเล่น///ด้วยความมีน�้าใจ///รู้แพ้///รู้ชนะ///รู้อภัย///

เพื่อความสามัคคี// ของชาว มจร/// จะเคารพกฎกติกา/// 

และมารยาท/// ในการแข่งขัน/// กีฬาสากล/// 

ทุกประเภท/// อย่างเคร่งครัด



39

สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ประวัตินักกีฬาอาวุโส

ชื่อ  รศ.ดร.โสวิทย์ บ�ารุงภักดิ์

เกิด ๑๔ มิถุนายน ๒๕๐๒   อายุ ๕๙ ปี

ภูมิล�าเนา 

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๖๔๖/๓๑ ถนนกลางเมือง ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ประวัติการท�างาน

 ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรดษุฎีบัณฑิต มหาวทิยาลัยมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติด้านการกีฬา

 เคยแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาเปตอง

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

ชื่อ  ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์

เกิด ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๐   อายุ ๗๑ ปี

ภูมิล�าเนา ๗ ถนนราษฏรอุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ที่อยู่ปัจจุบัน 

ประวัติการท�างาน

 เคยเป็น ปลัดอ�าเภอ นายอ�าเภอชุมแพ ปลัดจังหวัดขอนแก่น และรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดยโสธร ปัจจุบันเป็นประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หน่วยวิทยบริการ

วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติด้านการกีฬา

 เคยแข่งกีฬาว่ิง ๑๐๐ เมตร และ ทีมว่ิงผลัด ๔๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๑๐
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ชื่อ  ดาบต�ารวจ ดร.สุทธิพันธ์  อรัญยวาส

เกิด ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๐๗   อายุ  ๕๓  ปี

ภูมิล�าเนา ภูมิล�าเนา ๙/๒ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ปัจจุบัน  เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งส�าราญ ต�าบลนาเมือง  อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

ประวัติการท�างาน

 ๒๕๒๘ - ๒๕๕๔ รับราชการต�ารวจ ต�าแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม 

สังกัด ต�ารวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด

 ๒๕๕๕-๒๕๕๖  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 ๒๕๕๖-ปัจจุบัน อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

 -รักษาการรองผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายวิชาการ

ประวัติด้านการกีฬา

 นกักฬีาฟตุบอลทมีต�ารวจภธูรจังหวัดร้อยเอด็, เหรยีญทอง วิง่ ๔๐๐ ม. พะเยาว์เกมส์ 

 เหรยีญเงิน วิง่๑๕๐๐ ม., เหรยีญเงนิ ว่ิง ๘๐๐ ม., เหรยีญเงนิ วิง่ ๔๐๐ ม. พะเยาว์เกมส์

ชื่อ  ดร.ประสงค์  หัสรินทร์   

เกิด ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๑๖  อายุ  ๔๕  ปี

ภูมิล�าเนา เลขที ่๒๔ หมูท่ี ่๑๗ บ้านทุง่ส�าราญ ต�าบลนาเมอืง  อ�าเภอเสลภมู ิ จงัหวดัร้อยเอด็

ปัจจุบัน  เลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่  ๕ บ้านท่าบุ่ง ต�าบลศรีสองรัก อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย  

ประวัติการท�างาน

พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ ลูกจ้างต�าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย  

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ บรรจุต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ
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พ.ศ.๒๕๕๖ – ปัจจุบัน   ด�ารงต�าแหน่ง  อาจารย์

พ.ศ. ๒๕๕๘  ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาลัยสงฆ์เลย

ประวัติด้านการกีฬา

 กีฬาฟุตบอล  ตั้งแต่ร ่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑ เป็นต้นมา และเป็นนักกีฬากิตติมศักดิ์ทุกครั้งที่มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการแข่งขัน

ชื่อ – สกุล  นายณัฐพงษ์  เปี้ยค�า

วัน/เดือน/ปี  เกิด ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๕ อายุ ๓๖ ปี

ภูมิล�าเนา  ๑๐ หมู ่๗ บ้านศาลา ต�าบลนาหนาดอ�าเภอธาตพุนม จงัหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐

ประวัติการท�างาน

ปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาเทศบาลต�าบลธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม

ปี  ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ปี   ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน เป็นผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ประวัติด้านการกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬากรีฑา

ชื่อ  นายส�าราญ ย่อยไธสงค์

เกิด ๒๕  สิงหาคม  ๒๔๘๘  อายุ  ๗๓  ปี

ภูมิล�าเนา 

ปัจจุบัน  เลขที ่๑๙๙ หมูบ้่านนามล ๒  ต�าบลโพธิช์ยั  อ�าเภอเมอืง   จงัหวดัหนองคาย  

ประวัติการท�างาน

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
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ประวัติด้านการกีฬา

 เล่นกีฬากอล์ฟ, กีฬาเปตอง, กีฬาสนุกเกอร์, และกีฬาโบลิ่ง

ชื่อ  นามสกุล ดร.นิเทศ  สนั่นนารี

วันเดือนปีเกิด ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๑๒

ที่อยู่ ๔๕๖/๒๕๓  หมู่บ้านพฤกษา ต�าบลบ้านเป็ด

 อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

ภูมิล�าเนา  บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

ประวัติการท�างาน

พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ รองผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น   

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

หน้าที่การงานปัจจุบัน -ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติด้านกีฬา

พ.ศ. ๒๕๕๐ เหรยีญทอง กฬีาฟตุบอลชาย รุน่ ๓๕ ปี กฬีาสัมพนัธ์เพือ่สุขภาพและความ

สามคัค ีมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ครัง้ที ่๓ เชยีงใหม่เกมส์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒  เหรยีญทอง กฬีาฟตุบอลชาย รุน่ ๓๕ ปี กฬีาสัมพนัธ์เพือ่สุขภาพและความ

สามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ อโศกเกมส์ 

จังหวัด

พ.ศ. ๒๕๖๐  เหรีญเงิน กีฬาแบดมินตันชายคู่รุ่น ๕๐ ปี และเป็นนักฟุตบอลกิตติมศักดิ์ 

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑ มจร 

สัมพันธ์พะเยาเกมส์  จังหวัดพะเยา
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ระเบียบและตารางการแข่งขันกีฬาทั้ง ๑๑ ประเภท
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ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การแบ่งสายกีฬาฟุตบอล
สาย A สาย B

โซนสีเขียว (อีสานเหนือ) โซนสีน�้าเงิน (เหนือตอนบน)

โซนสีฟ้า (ส่วนกลาง) โซนสีส้ม (ออก-ตก-ใต้)

โซนสีม่วง (เหนือตอนล่าง) โซนสีเหลือง (อีสานใต้)

ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
วันที่ คู่ที่ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๑

๑ A ๐๘.๐๐ สีเขียว กับ สีฟ้า

๒ B ๐๙.๓๐ สีน�้าเงิน กับ สีส้ม

๓ A ๑๑.๐๐ สีม่วง กับ ทีมแพ้คู่ที่ ๑

๔ B ๑๓.๐๐ สีเหลือง กับ ทีมแพ้คู่ที่ ๒

๕ A ๑๔.๓๐ สีม่วง กับ ทีมชนะคู่ที่ ๑

๖ B ๑๖.๐๐ สีเหลือง กับ ทีมชนะคู่ที่ ๒

๗ VIP ๑๗.๓๐ อาวุโสขอนแก่น พบ อาวุโส มจร

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑ ๘ รอบรอง ๐๘.๐๐ ทีมที่ ๑ สาย A กับ ทีมที่ ๒ สาย B

๙ รอบรอง ๐๙.๓๐ ทีมที่ ๑ สาย B พบ ทีมที่ ๒ สาย A

๑๐ ชิงชนะเลิศ ๑๔.๐๐ ทีมชนะคู่ที่ ๘ พบ ทีมชนะคู่ที่ ๙

หมายเหต ุ ๑. ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันก่อนก�าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

 ๒. ทีมไม่พร้อมที่จะแข่งขัน หลังจากเวลาที่ก�าหนดไว้ ๑๕ นาที ให้ปรับเป็นแพ้

 ๓. ชุดแข่งขันต้องเป็นไปตามโซนสีตามที่ก�าหนดเท่านั้น
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ตารางการแข่งขันกีฬาเปตอง
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผลการจับฉลากแต่ละประเภทการแข่งขัน

 ๑  บุคคล  ชาย

 ๒  บุคคล  หญิง

 ๓  ทีมชาย  ๒  คน

 ๔  ทีมหญิง  ๒  คน

 ๕  ทีมชาย  ๓  คน

 ๖  ทีมหญิง  ๓  คน

 ๗  คู่ผสม

บุคคล  ชาย

สาย A สาย B

๑. สีเหลือง

๒. สีน�้าเงิน

๓. สีส้ม (X)

๑. สีเขียว

๒. สีม่วง

๓. สีฟ้า (X)

บุคคล  หญิง

สาย A สาย B

๑. สีฟ้า

๒. สีม่วง

๓. สีเหลือง (X)

๑. สีส้ม

๒. สีน�้าเงิน

๓. สีเขียว (X)

---------------------------------------------------------
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ทีมชาย  ๒  คน

สาย A สาย B

๑. สีม่วง

๒. สีเหลือง

๓. สีน�้าเงิน (X)

๑. สีส้ม

๒. สีเขียว

๓. สีฟ้า (X)

ทีมหญิง  ๒  คน

สาย A สาย B

๑. สีส้ม

๒. สีเขียว

๓. สีน�้าเงิน (X)

๑. สีฟ้า

๒. สีเหลือง

๓. สีม่วง (X)

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

ทีมชาย  ๓  คน

สาย A สาย B

๑. สีเขียว

๒. สีม่วง

๓. สีฟ้า (X)

๑. สีน�้าเงิน

๒. สีเหลือง

๓. สีส้ม (X)

ทีมหญิง  ๓  คน

สาย A สาย B

๑. สีฟ้า 

๒. สีน�้าเงิน

๓. สีส้ม (X)

๑. สีเหลือง

๒. สีเขียว

๓. สีม่วง (X)

---------------------------------------------------------
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คู่ผสม

สาย A สาย B

๑. สีม่วง

๒. สีเหลือง

๓. สีเขียว (X)

๑. สีน�้าเงิน

๒. สีส้ม

๓. สีฟ้า (X)

*****

สรุปเหรียญรางวัล  ประเภทกีฬาเปตอง

  ๑  บุคคล  ชาย

   - เหรียญทอง  ๑   เหรียญ

   - เหรียญเงิน  ๑   เหรียญ

   - เหรียญทองแดง  ๑   เหรียญ

  ๒  บุคคล  หญิง

  - เหรียญทอง  ๑  เหรียญ

   - เหรียญเงิน  ๑  เหรียญ

   - เหรียญทองแดง  ๑  เหรียญ

  ๓  ทีมชาย  ๒  คน

  - เหรียญทอง  ๓   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)

   - เหรียญเงิน  ๓   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)

   - เหรียญทองแดง  ๓   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)

  ๔  ทีมหญิง  ๒  คน

  - เหรียญทอง  ๓   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)

   - เหรียญเงิน  ๓   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)

   - เหรียญทองแดง  ๓   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)
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  ๕  ทีมชาย  ๓  คน

  - เหรียญทอง  ๔   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)

   - เหรียญเงิน  ๔   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)

   - เหรียญทองแดง  ๔   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)

  ๖  ทีมหญิง  ๓  คน

  - เหรียญทอง  ๔   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)

   - เหรียญเงิน  ๔   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)

   - เหรียญทองแดง  ๔   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๑  เหรยีญ)

  ๗  คู่ผสม

  - เหรียญทอง  ๔   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๒  เหรยีญ)

   - เหรียญเงิน  ๔   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๒  เหรยีญ)

   - เหรียญทองแดง  ๔   เหรยีญ  (ส�ารอง  ๒  เหรยีญ)

สรุปเหรียญ

  ๑. เหรียญทอง   รวม ๒๐ เหรียญ

  ๒. เหรียญเงิน   รวม ๒๐ เหรียญ

  ๓. เหรียญทองแดง รวม ๒๐ เหรียญ
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ตารางการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทบุคคล

ชายคู่ทั่วไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

หญิงคู่ทั่วไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

คู่ผสมทั่วไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

ชายคู่ ๓๕ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

หญิงคู่ ๓๕ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า
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คู่ผสม ๓๕ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

ชายคู่ ๔๐ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

หญิงคู่ ๔๐ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

คู่ผสม ๔๐ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

ชายคู่ ๔๕ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

หญิงคู่ ๔๕ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

คู่ผสม ๔๕ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

นักกีฬาหญิงไม่จ�ากัดอายุ

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า
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ชายคู่ ๕๐ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

หญิงคู่ ๕๐ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

คู่ผสม ๕๐ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

นักกีฬาหญิงไม่จ�ากัดอายุ

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

ชายคู่ ๕๕ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

หญิงคู่ ๕๕ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า

คู่ผสม ๕๕ ปี ขึ้นไป สาย A สาย B

นักกีฬาหญิงไม่จ�ากัดอายุ

สีน�้าเงิน

สีส้ม

สีม่วง

สีเขียว

สีเหลือง

สีฟ้า
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ตารางการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมการแบ่งสายกีฬาตะกร้อ
สาย A สาย  B

โซนสีม่วง (เหนือตอนล่าง) โซนสีน�้าเงิน (เหนือตอนบน)

โซนสีเหลือง (อีสานใต้) โซนสีเขียว (อีสานเหนือ)

โซนสีฟ้า (ส่วนกลาง) โซนสีส้ม (ออก-ตก-ใต้)

สรุปตารางการแข่งขันกีฬาตะกร้อ

ประเภททีมชุดชาย

สาย A :   สีม่วง   สีเหลือง   สีฟ้า

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สนาม ๑

ประเภททีมชุดชาย

สาย B :  สีน�้าเงิน    สีเขียว   สีส้ม

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สนาม ๒

เวลา๐๙.๐๐ น. สีม่วง VS สีเหลือง เวลา๐๙.๐๐ น. สีน�้าเงิน VS สีเขียว

รอบแบ่งกลุ่ม ทีมแพ้คู่แรก VS สีฟ้า รอบแบ่งกลุ่ม ทีมแพ้คู่แรก VS สีส้ม

 ทีมชนะคู่แรก VS สีฟ้า  ทีมชนะคู่แรก VS สีส้ม

รอบรองชนะเลิศ (ทีมชุดชาย) รอบรองชนะเลิศ (ทีมชุดชาย)

เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ ๑ สาย A VS ที่ ๒ สาย B เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ ๑ สาย B VS ที่ ๒ สาย A

รอบชิงชนะเลิศ ชิงอันดับสาม

(รับที่ ๓ ร่วม รอประชุมวันที่ ๙)

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทีมชนะ

สนาม ๑

VS ทีมชนะ

สนาม ๒

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทีมแพ้

สนาม ๑

VS ทีมแพ้สนาม 

๒
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วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สนาม ๑

ประเภททีมเดี่ยวชาย สาย A

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สนาม ๒

ประเภททีมเดี่ยวชาย สาย B

เวลา๐๙.๐๐ น. สีม่วง VS สีเหลือง เวลา๐๙.๐๐ น. สีน�้าเงิน VS สีเขียว

รอบแบ่งกลุ่ม ทีมแพ้คู่แรก VS สีฟ้า รอบแบ่งกลุ่ม ทีมแพ้คู่แรก VS สีส้ม

 ทีมชนะคู่แรก VS สีฟ้า  ทีมชนะคู่แรก VS สีส้ม

รอบรองชนะเลิศ (ทีมเดี่ยวชาย) รอบรองชนะเลิศ(ทีมเดี่ยวชาย)

เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ ๑ สาย A VS ที่ ๒ สาย B เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ ๑ สาย B VS ที่ ๒ สาย A

ประเภททีมเดี่ยวหญิง สาย A ประเภททีมเดี่ยวหญิง สาย B

เวลา๑๔.๐๐ น. สีม่วง VS สีเหลือง เวลา๑๔.๐๐ น. สีน�้าเงิน VS สีเขียว

รอบแบ่งกลุ่ม ทีมแพ้คู่แรก VS สีฟ้า รอบแบ่งกลุ่ม ทีมแพ้คู่แรก VS สีส้ม

 ทีมชนะคู่แรก VS สีฟ้า  ทีมชนะคู่แรก VS สีส้ม

รอบรองชนะเลิศ (ทีมเดี่ยวหญิง) รอบรองชนะเลิศ (ทีมเดี่ยวหญิง)

เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ ๑ สาย A VS ที่ ๒ สาย B เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ ๑ สาย B VS ที่ ๒ สาย A

ชิงอันดับสาม ประเภทชายเดี่ยว

(รับที่ ๓ ร่วม รอประชุมวันที่ ๙)

ชิงอันดับสาม ประเภทหญิงเดี่ยว

(รับที่ ๓ ร่วม รอประชุมวันที่ ๙)

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทีมแพ้

สนาม ๑

VS ทีมแพ้

สนาม ๒

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทีมแพ้

สนาม ๑

VS ทีมแพ้

สนาม ๒

รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมเดี่ยวหญิง

เวลา ๑๖.๓๐ น. ทีมชนะ

สนาม ๑

VS ทีมชนะ

สนาม ๒

เวลา ๑๖.๓๐ น. ทีมชนะ

สนาม ๑

VS ทีมชนะสนาม 

๒

หมายเหตุ : ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ตารางการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมการแบ่งสายเทเบิลเทนนิส

สาย A สาย B

โซนสีน�้าเงิน (เหนือตอนบน) โซนสีเหลือง (อีสานใต้)

โซนสีม่วง (เหนือตอนล่าง) โซนสีเขียว (อีสานเหนือ)

โซนสีฟ้า (ส่วนกลาง) โซนสีส้ม (ออก-ตก-ใต้)

ข้อก�าหนดด้านการแข่งขัน

๑.  รอบแรก แข่งแบบพบกันหมดในสาย แข่ง ๓ ใน ๕ ชนะ ๑๑ แต้ม

๒.  รอบชิงเหรียญทอง ทีมชนะที่ ๑ ของแต่ละสาย แข่ง ๓ ใน ๕ ชนะ ๑๑ แต้ม

๓.  รอบชิงเหรียญทองแดง ทีมชนะที่ ๒ ของแต่สาย แข่ง ๓ ใน ๕ ชนะ ๑๑ แต้ม

ข้อก�าหนดด้านตัวนักกีฬาผู้ลงแข่งขัน

๑.  นักกีฬาที่ลงท�าการแข่งขันแต่ละประเภทนักกีฬาหลักต้องเป็นนักกีฬาของโซนสี

แต่ละสี

๒.  ประเภทคู่และประเภททีมนักกีฬาที่ลงท�าการแข่งขันสามารถเป็นนักกีฬายืมตัวลง

แข่งขันได้ไม่เกิน ๑ คน
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สรุปตารางการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

โต๊ะที่ ๑ รอบ แรก

คู่ เวลา ประเภท สี

๑ ๘.๓๐-๘.๕๐ ทีมชายทั่วไป น�้าเงิน - ม่วง 

๒ ๘.๕๑-๙.๑๐ ทีมหญิง ๓๕ ปี ขึ้นไป น�้าเงิน - ม่วง

๓ ๙.๑๑-๙.๓๐ ทีมชายทั่วไป ฟ้า - ม่วง

๔ ๙.๓๑-๙.๕๐ ทีมชาย ๓๕ ปี ขึ้นไป น�้าเงิน - ม่วง

๕ ๙.๕๑-๑๐.๑๐ ทีมชายทั่วไป ฟ้า - น�้าเงิน 

๖ ๑๐.๑๑-๑๐.๓๐ ทีมหญิง ๓๕ ปี ขึ้นไป ฟ้า - ม่วง

๗ ๑๐.๓๑-๑๑.๕๐ ทีมชาย ๓๕ ปี ขึ้นไป ฟ้า - ม่วง

๘ ๑๑.๕๑-๑๒.๐๐ ทีมหญิงทั่วไป ฟ้า - น�้าเงิน

๙ ๑๒.๐๑-๑๒.๑๐ ชายเดี่ยวทั่วไป น�้าเงิน - ม่วง

๑๐ ๑๒.๑๑-๑๒.๒๐ หญิงเดี่ยวทั่วไป เหลือง - เขียว

๑๑ ๑๒.๒๑-๑๒.๔๐ ชายเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ฟ้า - ม่วง

๑๒ ๑๒.๔๑-๑๓.๐๐ ชายเดี่ยวทั่วไป ฟ้า - ม่วง

๑๓ ๑๓.๐๑-๑๓.๑๐ หญิงเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ฟ้า - ม่วง

๑๔ ๑๓.๑๑-๑๓.๒๐ ชายเดี่ยวทั่วไป ฟ้า - น�้าเงิน

๑๕ ๑๓.๒๑-๑๓.๓๐ หญิงเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ฟ้า - น�้าเงิน

๑๖ ๑๓.๓๑-๑๓.๔๐ ชายเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ฟ้า - น�้าเงิน

๑๗ ๑๓.๔๑-๑๓.๕๐ ชายคู่ทั่วไป ฟ้า - ม่วง

๑๘ ๑๓.๕๑-๑๔.๐๐ หญิงคู่ทั่วไป ฟ้า - ม่วง

๑๙ ๑๔.๐๑-๑๔.๑๐ ชายคู่ ๓๕ ปึขึ้นไป ฟ้า - ม่วง

๒๐ ๑๔.๑๑-๑๔.๒๐ ชายคู่ทั่วไป น�้าเงิน - ม่วง

๒๑ ๑๔.๒๑-๑๔.๓๐ ชายคู่ทั่วไป ฟ้า - น�้าเงิน

๒๒ ๑๔.๓๑-๑๔.๔๐ หญิงคู่ทั่วไป ฟ้า - น�้าเงิน

๒๓ ๑๔.๔๑-๑๔.๕๐ หญิงคู่ ๓๕ ปีขึ้นไป ฟ้า - ม่วง
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คู่ เวลา ประเภท สี

๒๔ ๑๔.๕๑-๑๕.๐๐ ชายคู่ ๓๕ ปึขึ้นไป ฟ้า - น�้าเงิน

๒๕ ๑๕.๐๑-๑๕.๑๐ ทีมผสมทั่วไป ฟ้า - ม่วง

๒๖ ๑๕.๑๑-๑๕.๒๐ ทีมผสม ๓๕ ปี ฟ้า - ม่วง

๒๗ ๑๕.๒๑-๑๕.๓๐ ทีมผสมทั่วไป น�้าเงิน - ม่วง

๒๘ ๑๕.๓๑-๑๕.๔๐ ทีมผสมทั่วไป เหลือง - เขียว

หมายเหตุ ก�าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรุณาแจ้งกรรมการฝ่ายเทคนิคล่วงหน้า

โต๊ะที่ ๒ รอบ แรก

คู่ เวลา ประเภท สี

๑ ๘.๓๐-๘.๕๐ ทีมชายทั่วไป เหลือง - เขียว

๒ ๘.๕๑-๙.๑๐ ทีมหญิง ๓๕ ปี ขึ้นไป เหลือง - ส้ม

๓ ๙.๑๑-๙.๓๐ ทีมชายทั่วไป ส้ม - เขียว

๔ ๙.๓๑-๙.๕๐ ทีมชาย ๓๕ ปี ขึ้นไป เหลือง - เขียว

๕ ๙.๕๑-๑๐.๑๐ ทีมหญิงทั่วไป น�้าเงิน - ม่วง

๖ ๑๐.๑๑-๑๐.๓๐ ทีมชาย ๓๕ ปี ขึ้นไป เหลือง - ส้ม

๗ ๑๐.๓๑-๑๑.๕๐ ทีมหญิง ๓๕ ปี ขึ้นไป เหลือง - เขียว

๘ ๑๑.๕๑-๑๒.๐๐ ทีมชาย ๓๕ ปี ขึ้นไป ฟ้า - น�้าเงิน

๙ ๑๒.๐๑-๑๒.๑๐ ชายเดี่ยวทั่วไป เหลือง - ส้ม

๑๐ ๑๒.๑๑-๑๒.๒๐ หญิงเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป น�้าเงิน - ม่วง

๑๑ ๑๒.๒๑-๑๒.๔๐ ชายเดี่ยวทั่วไป เหลือง - เขียว

๑๒ ๑๒.๔๑-๑๓.๐๐ ชายเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป เหลือง - เขียว

๑๓ ๑๓.๐๑-๑๓.๑๐ ชายเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป น�้าเงิน - ม่วง

๑๔ ๑๓.๑๑-๑๓.๒๐ ชายเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ส้ม - เขียว

๑๕ ๑๓.๒๑-๑๓.๓๐ หญิงเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป เหลือง - เขียว

๑๖ ๑๓.๓๑-๑๓.๔๐ หญิงเดี่ยวทั่วไป ส้ม - เขียว
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คู่ เวลา ประเภท สี

๑๗ ๑๓.๔๑-๑๓.๕๐ ชายคู่ ๓๕ ปึขึ้นไป เหลือง - เขียว

๑๘ ๑๓.๕๑-๑๔.๐๐ หญิงคู่ทั่วไป เหลือง - ส้ม

๑๙ ๑๔.๐๑-๑๔.๑๐ หญิงคู่ ๓๕ ปีขึ้นไป น�้าเงิน - ม่วง

๒๐ ๑๔.๑๑-๑๔.๒๐ หญิงคู่ทั่วไป น�้าเงิน - ม่วง

๒๑ ๑๔.๒๑-๑๔.๓๐ หญิงคู่ ๓๕ ปีขึ้นไป ฟ้า - น�้าเงิน

๒๒ ๑๔.๓๑-๑๔.๔๐ ชายคู่ทั่วไป ส้ม - เขียว

๒๓ ๑๔.๔๑-๑๔.๕๐ ชายคู่ ๓๕ ปึขึ้นไป เหลือง - ส้ม

๒๔ ๑๔.๕๑-๑๕.๐๐ หญิงคู่ทั่วไป ส้ม - เขียว

๒๕ ๑๕.๐๑-๑๕.๑๐ ทีมผสมทั่วไป เหลือง - ส้ม

๒๖ ๑๕.๑๑-๑๕.๒๐ ทีมผสม ๓๕ ปี เหลือง - เขียว

๒๗ ๑๕.๒๑-๑๕.๓๐ ทีมผสม ๓๕ ปี เหลือง - ส้ม

๒๘ ๑๕.๓๑-๑๕.๔๐ ทีมผสมทั่วไป ฟ้า - น�้าเงิน

หมายเหต ุก�าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรุณาแจ้งกรรมการฝ่ายเทคนิคล่วงหน้า

โต๊ะที่ ๓ รอบ แรก

คู่ เวลา ประเภท สี

๑ ๘.๓๐-๘.๕๐ ทีมหญิงทั่วไป ส้ม - เขียว

๒ ๘.๕๑-๙.๑๐ ทีมหญิงทั่วไป ฟ้า - ม่วง

๓ ๙.๑๑-๙.๓๐ ทีมหญิงทั่วไป เหลือง - เขียว

๔ ๙.๓๑-๙.๕๐ ทีมชายทั่วไป เหลือง - ส้ม

๕ ๙.๕๑-๑๐.๑๐ ทีมหญิงทั่วไป เหลือง - ส้ม

๖ ๑๐.๑๑-๑๐.๓๐ ทีมหญิง ๓๕ ปี ขึ้นไป ส้ม - เขียว

๗ ๑๐.๓๑-๑๑.๕๐ ทีมหญิง ๓๕ ปี ขึ้นไป ฟ้า - น�้าเงิน

๘ ๑๑.๕๑-๑๒.๐๐ ทีมชาย ๓๕ ปี ขึ้นไป ส้ม - เขียว

๙ ๑๒.๐๑-๑๒.๑๐ หญิงเดี่ยวทั่วไป ฟ้า - ม่วง
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คู่ เวลา ประเภท สี

๑๐ ๑๒.๑๑-๑๒.๒๐ ชายเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป เหลือง - ส้ม

๑๑ ๑๒.๒๑-๑๒.๔๐ หญิงเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป เหลือง - ส้ม

๑๒ ๑๒.๔๑-๑๓.๐๐ หญิงเดี่ยวทั่วไป น�้าเงิน - ม่วง

๑๓ ๑๓.๐๑-๑๓.๑๐ ชายเดี่ยวทั่วไป ส้ม - เขียว

๑๔ ๑๓.๑๑-๑๓.๒๐ หญิงเดี่ยวทั่วไป เหลือง - ส้ม

๑๕ ๑๓.๒๑-๑๓.๓๐ หญิงเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ส้ม - เขียว

๑๖ ๑๓.๓๑-๑๓.๔๐ หญิงเดี่ยวทั่วไป ฟ้า - น�้าเงิน

๑๗ ๑๓.๔๑-๑๓.๕๐ หญิงคู่ ๓๕ ปีขึ้นไป เหลือง - เขียว

๑๘ ๑๓.๕๑-๑๔.๐๐ ชายคู่ทั่วไป เหลือง - ส้ม

๑๙ ๑๔.๐๑-๑๔.๑๐ ชายคู่ ๓๕ ปึขึ้นไป ส้ม - เขียว

๒๐ ๑๔.๑๑-๑๔.๒๐ ชายคู่ทั่วไป เหลือง - เขียว

๒๑ ๑๔.๒๑-๑๔.๓๐ หญิงคู่ ๓๕ ปีขึ้นไป ส้ม - เขียว

๒๒ ๑๔.๓๑-๑๔.๔๐ ชายคู่ ๓๕ ปึขึ้นไป น�้าเงิน - ม่วง

๒๓ ๑๔.๔๑-๑๔.๕๐ หญิงคู่ทั่วไป เหลือง - เขียว

๒๔ ๑๔.๕๑-๑๕.๐๐ หญิงคู่ ๓๕ ปีขึ้นไป เหลือง - ส้ม

๒๕ ๑๕.๐๑-๑๕.๑๐ ทีมผสม ๓๕ ปี น�้าเงิน - ม่วง

๒๖ ๑๕.๑๑-๑๕.๒๐ ทีมผสมทั่วไป ส้ม - เขียว

๒๗ ๑๕.๒๑-๑๕.๓๐ ทีมผสม ๓๕ ปี ฟ้า - น�้าเงิน

๒๘ ๑๕.๓๑-๑๕.๔๐ ทีมผสม ๓๕ ปี ส้ม - เขียว

หมายเหต ุก�าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรุณาแจ้งกรรมการฝ่ายเทคนิคล่วงหน้า

รอบที่ ๓ ชิงเหรียญทองแดง

โต๊ะ เวลา ประเภท ชิงเหรียญทองแดง

โต๊ะ ๑ ๑๖.๐๐-๑๖.๒๐ ทีมชายทั่วไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๒ ๑๖.๐๐-๑๖.๒๐ ทีมหญิงทั่วไป ชิงที่ ๓
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โต๊ะ เวลา ประเภท ชิงเหรียญทองแดง

โต๊ะ ๓ ๑๖.๐๐-๑๖.๒๐ ทีมชาย ๓๕ ปี ขึ้นไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๑ ๑๖.๒๑-๑๖.๔๐ ทีมหญิง ๓๕ ปี ขึ้นไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๒ ๑๖.๒๑-๑๖.๔๐ ชายเดี่ยวทั่วไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๓ ๑๖.๒๑-๑๖.๔๐ ชายเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๑ ๑๖.๔๐-๑๗.๐๐ หญิงเดี่ยวทั่วไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๒ ๑๖.๔๐-๑๗.๐๐ หญิงเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๓ ๑๖.๔๐-๑๖.๕๐ ชายคู่ทั่วไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๑ ๑๗.๐๐-๑๗.๑๐ ชายคู่ ๓๕ ปึขึ้นไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๒ ๑๗.๐๐-๑๗.๑๐ หญิงคู่ทั่วไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๓ ๑๖.๕๑-๑๗.๐๐ หญิงคู่ ๓๕ ปีขึ้นไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๑ ๑๗.๑๑-๑๗.๒๐ ทีมผสมทั่วไป ชิงที่ ๓

โต๊ะ ๒ ๑๗.๑๑-๑๗.๒๐ ทีมผสม ๓๕ ปี ชิงที่ ๓

หมายเหต ุก�าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรุณาแจ้งกรรมการฝ่ายเทคนิคล่วงหน้า

รอบสุดท้าย ชิงเหรียญทอง

โต๊ะ เวลา ประเภท ชิงเหรียญทอง

โต๊ะ ๑ ๑๗.๒๕-๑๗.๕๐ ทีมชายทั่วไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๒ ๑๗.๒๕-๑๗.๕๐ ทีมหญิงทั่วไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๓ ๑๗.๒๕-๑๗.๕๐ ทีมชาย ๓๕ ปี ขึ้นไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๑ ๑๗.๕๑-๑๘.๒๐ ทีมหญิง ๓๕ ปี ขึ้นไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๒ ๑๗.๕๑-๑๘.๒๐ ชายเดี่ยวทั่วไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๓ ๑๗.๕๑-๑๘.๑๐ ชายเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๑ ๑๘.๒๑-๑๘.๓๕ หญิงเดี่ยวทั่วไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๒ ๑๘.๒๑-๑๘.๓๕ หญิงเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๓ ๑๘.๑๑-๑๘.๒๕ ชายคู่ทั่วไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๑ ๑๘.๓๖-๑๘.๕๐ ชายคู่ ๓๕ ปึขึ้นไป ชิงที่ ๑
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โต๊ะ เวลา ประเภท ชิงเหรียญทอง

โต๊ะ ๒ ๑๘.๓๖-๑๘.๕๐ หญิงคู่ทั่วไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๓ ๑๘.๒๖-๑๘.๔๐ หญิงคู่ ๓๕ ปีขึ้นไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๑ ๑๘.๕๑-๑๙.๑๐ ทีมผสมทั่วไป ชิงที่ ๑

โต๊ะ ๒ ๑๘.๕๑-๑๙.๑๐ ทีมผสม ๓๕ ปี ชิงที่ ๑

หมายเหต ุก�าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรุณาแจ้งกรรมการฝ่ายเทคนิคล่วงหน้า

สรุปประเภทและเหรียญการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ครั้งที่ ๑๒ มหาไดโนเกมส์

ที่ ประเภท
เหรียญ

หมายเหตุ
ทอง เงิน ทองแดง

๑ ทีมชายทั่วไป ๕ ๕ ๕ ตัวจริง ๓ ส�ารอง ๒

๒ ทีมหญิงทั่วไป ๕ ๕ ๕ ตัวจริง ๓ ส�ารอง ๒

๓ ทีมชาย ๓๕ ปี ขึ้นไป ๓ ๓ ๓ ตัวจริง ๒ ส�ารอง ๑

๔ ทีมหญิง ๓๕ ปี ขึ้นไป ๓ ๓ ๓ ตัวจริง ๒ ส�ารอง ๑

๕ ชายเดี่ยวทั่วไป ๒ ๒ ๒ ตัวจริง ๑ ส�ารอง ๑

๖ ชายเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ๒ ๒ ๒ ตัวจริง ๑ ส�ารอง ๑

๗ หญิงเดี่ยวทั่วไป ๒ ๒ ๒ ตัวจริง ๑ ส�ารอง ๑

๘ หญิงเดี่ยว ๓๕ ปี ขึ้นไป ๒ ๒ ๒ ตัวจริง ๑ ส�ารอง ๑

๙ ชายคู่ทั่วไป ๓ ๓ ๓ ตัวจริง ๒ ส�ารอง ๑

๑๐ ชายคู่ ๓๕ ปึขึ้นไป ๓ ๓ ๓ ตัวจริง ๒ ส�ารอง ๑

๑๑ หญิงคู่ทั่วไป ๓ ๓ ๓ ตัวจริง ๒ ส�ารอง ๑

๑๒ หญิงคู่ ๓๕ ปีขึ้นไป ๓ ๓ ๓ ตัวจริง ๒ ส�ารอง ๑

๑๓ ทีมผสมทั่วไป ๔ ๔ ๔ ส�ารอง ๒ (ช. ๑ ญ. ๑)

๑๔ ทีมผสม ๓๕ ปี ๔ ๔ ๔ ส�ารอง ๒ (ช. ๑ ญ. ๑)

รวม (เหรียญ) ๔๔ ๔๔ ๔๔  
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ตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมการแบ่งสายวอลเลย์บอลทีมชายและทีมหญิง

สาย A สาย  B

 A ๑ โซนสีน�้าเงิน (เหนือตอนบน) B ๑ โซนสีเขียว (อีสานเหนือ)

A ๒ โซนสีส้ม (ออก-ตก-ใต้) B ๒ โซนสีฟ้า (ส่วนกลาง)

A ๓ โซนสีม่วง (เหนือตอนล่าง) B ๓ โซนสีเหลือง (อีสานใต้)

สรุปตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมชายและทีมหญิง

วันแรก : วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คู่ที่ เวลา ประเภท สาย ทีมที่แข่ง หมายเหตุ

๑ ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ชาย A สีม่วง & สีน�้าเงิน  

๒ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ชาย B สีฟ้า & สีเหลือง  

๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ชาย A สีส้ม & สีม่วง  

๔ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ชาย B สีเขียว & สีฟ้า  

๕ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ชาย A สีส้ม & สีน�้าเงิน  

๖ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ชาย B สีเขียว & สีเหลือง  

๗ ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. หญิง A สีม่วง & สีน�้าเงิน  

๘ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. หญิง B สีฟ้า & สีเหลือง  

๙ ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. หญิง A สีส้ม & สีม่วง  
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๑๐ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. หญิง B สีเขียว & สีฟ้า  

๑๑ ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. หญิง A สีส้ม & สีน�้าเงิน  

๑๒ ๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น. หญิง B สีเขียว & สีเหลือง  

๑๓ ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. หญิง ไขว้สาย ๑A & ๒B ๒ บอร

๑๔ ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น. หญิง ไขว้สาย ๒A & ๑B ๒ บอร

วันที่ ๒ : วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คู่ที่ เวลา ประเภท สาย ทีมที่แข่ง หมายเหตุ

๑๕ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ชาย ไขว้สาย ๑A & ๒B  

๑๖ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ชาย ไขว้สาย ๒A & ๑B  

๑๗ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ชาย รอบรอง

ชนะเลิศ

แพ้คู่ที่ ๑๕ & แพ้คู่ที่ ๑๖ ทีมชนะได้ที่ ๓

๑๘ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. หญิง รอบรอง

ชนะเลิศ

แพ้คู่ที่ ๑๓ & แพ้คู่ที่ ๑๔ ทีมชนะได้ที่ ๓

๑๙ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ชาย รอบชิง

ชนะเลิศ

ชนะคู่ที่ ๑๕ & ชนะคู่ที่ ๑๖ ทีมชนะได้ที่ ๑ 

ทีมแพ้ได้ที่ ๒

๒๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. หญิง รอบชิง

ชนะเลิศ

ชนะคู่ที่ ๑๓ & ชนะคู่ที่ ๑๔ ทีมชนะได้ที่ ๑ 

ทีมแพ้ได้ที่ ๒
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ตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมชาย
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ประเภททีมชาย สาย A : รอบแรก

คู่ที่ เวลา ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน

๑ ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. สีม่วง & สีน�้าเงิน

๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. สีส้ม & สีม่วง

๕ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. สีส้ม & สีน�้าเงิน

ผลการแข่งขันที่ ๑ สาย A คือ ทีม.......................................................................................

ผลการแข่งขันที่ ๒ สาย A คือ ทีม.......................................................................................

ประเภททีมชาย สาย B : รอบแรก

คู่ที่ เวลา ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน

๒ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. สีฟ้า & สีเหลือง

๔ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. สีเขียว & สีฟ้า

๖ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. สีเขียว & สีเหลือง

ผลการแข่งขันที่ ๑ สาย B คือ ทีม.......................................................................................

ผลการแข่งขันที่ ๒ สาย B คือ ทีม.......................................................................................
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วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ประเภททีมชาย ไขว้สาย

คู่ที่ เวลา ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน

๑๕ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ที่ ๑ สาย A & ที่ ๑ สาย B

๑๖ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ที่ ๒ สาย A & ที่ ๒ สาย B

ผลการแข่งขันที่ ๑ คือ ทีม.......................................................................................

ผลการแข่งขันที่ ๒ คือ ทีม.......................................................................................

ประเภททีมชาย ชิงชนะเลิศ

คู่ที่ เวลา ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน

๑๗ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ทีมแพ้คู่ที่ ๑๕ & ทีมแพ้คู่ที่ ๑๖

๑๙ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ทีมชนะคู่ที่ 

๑๕

& ทีมชนะคู่ที่ 

๑๖

ผลการแข่งขันที่ ๑ คือ ทีม.......................................................................................

ผลการแข่งขันที่ ๒ คือ ทีม.......................................................................................

ผลการแข่งขันที่ ๓ คือ ทีม.......................................................................................
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ตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิง
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ประเภททีมหญิง สาย A : รอบแรก

คู่ที่ เวลา ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน

๗ ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. สีม่วง & สีน�้าเงิน

๙ ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. สีส้ม & สีม่วง

๑๑ ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. สีส้ม & สีน�้าเงิน

ผลการแข่งขันที่ ๑ สาย A คือ ทีม.......................................................................................

ผลการแข่งขันที่ ๒ สาย A คือ ทีม.......................................................................................

ประเภททีมหญิง สาย B : รอบแรก

คู่ที่ เวลา ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน

๘ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. สีฟ้า & สีเหลือง

๑๐ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. สีเขียว & สีฟ้า

๑๒ ๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น. สีเขียว & สีเหลือง

ผลการแข่งขันที่ ๑ สาย B คือ ทีม.......................................................................................

ผลการแข่งขันที่ ๒ สาย B คือ ทีม.......................................................................................

ประเภททีมหญิง ไขว้สาย

คู่ที่ เวลา ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน

๑๓ ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. ที่ ๑ สาย A & ที่ ๑ สาย B

๑๔ ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น. ที่ ๒ สาย A & ที่ ๒ สาย B

ผลการแข่งขันที่ ๑ คือ ทีม.......................................................................................

ผลการแข่งขันที่ ๒ คือ ทีม.......................................................................................
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วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ประเภททีมหญิง ชิงชนะเลิศ

คู่ที่ เวลา ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน

๑๘ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ทีมแพ้คู่ที่ ๑๓ & ทีมแพ้คู่ที่ ๑๔

๒๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทีมชนะคู่ที่ ๑๓ & ทีมชนะคู่ที่ ๑๔

ผลการแข่งขันที่ ๑ คือ ทีม.......................................................................................

ผลการแข่งขันที่ ๒ คือ ทีม.......................................................................................

ผลการแข่งขันที่ ๓ คือ ทีม.......................................................................................

สรุปเหรียญรางวัล ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล

๑ ประเภททีมชาย
- เหรียญทอง ๑๒ เหรียญ (ส�ารอง ๖ เหรียญ)
- เหรียญเงิน ๑๒ เหรียญ (ส�ารอง ๖ เหรียญ)
- เหรียญทองแดง ๑๒ เหรียญ (ส�ารอง ๖ เหรียญ)

๒ ประเภทหญิง
- เหรียญทอง ๑๒ เหรียญ (ส�ารอง ๖ เหรียญ)
- เหรียญเงิน ๑๒ เหรียญ (ส�ารอง ๖ เหรียญ)
- เหรียญทองแดง ๑๒ เหรียญ (ส�ารอง ๖ เหรียญ)

สรุปเหรียญ
๑. เหรียญทอง   รวม ๒๔ เหรียญ

๒. เหรียญเงิน   รวม ๒๔ เหรียญ

๓. เหรียญทองแดง  รวม ๒๔ เหรียญ
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ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด ประเภทชายเดี่ยว (เขียว ฟ้า เหลือง)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A รุ่นชายเดียว

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขยีว-โซนสเีหลอืง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B รุ่นชายเดียว

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขยีว-โซนสเีหลอืง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด ประเภทชายเดี่ยว (ม่วง ส้ม น�้าเงิน)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A รุ่นชายเดียว

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B รุ่นชายเดียว

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด ประเภทหญิงเดี่ยว (เขียว ฟ้า เหลือง)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A รุ่นหญิงเดี่ยว

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขียว-โซนสีเหลือง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B รุ่นหญิงเดี่ยว

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขียว-โซนสีเหลือง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด ประเภทหญิงเดี่ยว (ม่วง ส้ม น�้าเงิน)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A รุ่นหญิงเดี่ยว

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B รุ่นหญิงเดี่ยว

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด ประเภทชายคู่ (เขียว ฟ้า เหลือง)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A รุ่นชายคู่

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขียว-โซนสีเหลือง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B รุ่นชายคู่

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขียว-โซนสีเหลือง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด ประเภทชายคู่ (ม่วง ส้ม น�้าเงิน)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A รุ่นชายคู่

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B รุ่นชายคู่

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด ประเภทหญิงคู่ (เขียว ฟ้า เหลือง)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A รุ่นหญิงคู่

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขียว-โซนสีเหลือง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B รุ่นหญิงคู่

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขียว-โซนสีเหลือง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด ประเภทหญิงคู่ (ม่วง ส้ม น�้าเงิน)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A รุ่นหญิงคู่

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B รุ่นหญิงคู่

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด ประเภทคู่อาวุโสอายุรวมเกิน ๑๒๐ ปี  

(เขียว ฟ้า เหลือง)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A รุ่นคู่อาวุโสอายุรวมเกิน ๑๒๐ ปี

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขียว-โซนสีเหลือง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B  รุ่นคู่อาวุโสอายุรวมเกิน ๑๒๐ ปี

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขียว-โซนสีเหลือง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด ประเภทคู่อาวุโสอายุรวมเกิน ๑๒๐ ปี  

 (ม่วง ส้ม น�้าเงิน)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A รุ่นคู่อาวุโสอายุรวมเกิน ๑๒๐ ปี 

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B รุ่นคู่อาวุโสอายุรวมเกิน ๑๒๐ ปี 

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด 

ประเภทคู่ อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ๑ คน และอายุไม่เกิน ๓๐ ปี ๑ คน

(เขียว ฟ้า เหลือง)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A ประเภทคู่ อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ๑ คน และอายุไม่เกิน ๓๐ ปี ๑ คน

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขียว-โซนสีเหลือง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B  ประเภทคู่ อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ๑ คน และอายุไม่เกิน ๓๐ ปี ๑ คน 

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีเขียว-โซนสีฟ้า

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีเขียว-โซนสีเหลือง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีฟ้า-โซนสีเหลือง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ตารางการแข่งขันกีฬาการัมบอร์ด 

ประเภทคู่ อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ๑ คน และอายุไม่เกิน ๓๐ ปี ๑ คน

 (ม่วง ส้ม น�้าเงิน)
โซนสีละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน

ประเภททีม สาย A ประเภทคู่ อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ๑ คน และอายุไม่เกิน ๓๐ ปี ๑ คน 

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................

ประเภททีม สาย B ประเภทคู่ อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ๑ คน และอายุไม่เกิน ๓๐ ปี ๑ คน 

วันที่ รอบแข่งขัน คู่ที่ เริ่มเวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๑ ๐๘.๐๐ โซนสีส้ม-โซนสีน�้าเงิน

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๒ ๐๘.๓๐ โซนสีส้ม-โซนสีม่วง

๒๔ พ.ย.๖๑ รอบแรก ๓ ๐๙.๐๐ โซนสีน�้าเงิน-โซนสีม่วง

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๑ ได้แก่ โซนสี ................

ทีมสาย A ได้อันดับที่ ๒ ได้แก่ โซนสี ................
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สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

ตารางการแข่งขันกีฬากรีฑา
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รอบชิงชนะเลิศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รายการที่ เวลารายงานตัว เวลาแข่งขัน ประเภท เพศ ช่วงอายุ หมายเหตุ

๐๑ ๐๘.๓๐ น. ๐๘.๕๐ น. วิ่ง ๑,๕๐๐ ม. ชาย ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙
๐๒ ๐๘.๔๕ น. ๐๙.๐๕ น. วิ่ง ๑,๕๐๐ ม. ชาย ๔๐-๔๔/๔๕–๔๙/๕๐
๐๓ ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๒๐ น. วิ่ง ๑,๕๐๐ ม. หญิง ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙
๐๔ ๐๙.๑๕ น. ๐๙.๓๕ น. วิ่ง ๑,๕๐๐ ม. หญิง ๔๐-๔๔/๔๕-๔๙/๕๐
๐๕ ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๕๐ น. วิ่ง ๘๐๐ ม. ชาย ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙
๐๖ ๐๙.๔๕ น. ๑๐.๐๕ น. วิ่ง ๘๐๐ ม. ชาย ๔๐-๔๔/๔๕–๔๙/๕๐ 
๐๗ ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๒๐ น. วิ่ง ๘๐๐ ม. หญิง ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙
๐๘ ๑๐.๑๕ น. ๑๐.๓๕ น. วิ่ง ๘๐๐ ม. หญิง ๔๐-๔๔/๔๕–๔๙/๕๐
๐๙ ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๕๐ น. วิ่ง ๒๐๐ ม. ชาย ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙
๑๐ ๑๐.๔๕ น. ๑๑.๐๕ น. วิ่ง ๒๐๐ ม. ชาย ๔๐-๔๔/๔๕–๔๙/๕๐
๑๑ ๑๑.๐๐ น. ๑๑.๒๐ น. วิ่ง ๒๐๐ ม. หญิง ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙

๑๒ ๑๑.๑๕ น. ๑๑.๓๕ น. วิ่ง ๒๐๐ ม. หญิง ๔๐-๔๔/๔๕–๔๙/๕๐
๑๓ ๑๑.๓๐ น. ๑๑.๕๐ น. วิ่ง ๔๐๐ ม. ชาย ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙
๑๔ ๑๑.๔๕ น. ๑๒.๐๕ น. วิ่ง ๔๐๐ ม. ชาย ๔๐-๔๔/๔๕–๔๙/๕๐
๑๕ ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๒๐ น. วิ่ง ๔๐๐ ม. หญิง ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙
๑๖ ๑๒.๑๕ น. ๑๒.๓๕ น. วิ่ง ๔๐๐ ม. หญงิ ๔๐-๔๔/๔๕–๔๙/๕๐
๑๗ ๑๒.๓๐ น. ๑๒.๕๐ น. ๔×๑๐๐ ม. ชาย ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙
๑๘ ๑๒.๔๕ น. ๑๓.๐๕ น. ๔×๑๐๐ ม. ชาย ๔๐-๔๔/๔๕–๔๙/๕๐
๑๙ ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๒๐ น. ๔×๑๐๐ ม. หญิง ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙
๒๐ ๑๓.๑๕ น. ๑๓.๓๕ น. ๔×๑๐๐ ม. หญิง ๔๐-๔๔/๔๕–๔๙/๕๐
๒๑ ๑๓.๓๐ น. ๑๓.๕๐ น.  ๑๐๐ ม. ชาย ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙
๒๒ ๑๓.๔๕ น. ๑๔.๐๕ น. ๑๐๐ ม. ชาย ๔๐-๔๔/๔๕–๔๙/๕๐
๒๓ ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๒๐ น. ๑๐๐ ม. หญิง ๒๙/๓๐-๓๔/๓๕-๓๙
๒๔ ๑๔.๑๕ น. ๑๔.๓๕ น. ๑๐๐ ม. หญิง ๔๐-๔๔/๔๕-๔๙/๕๐

หมายเหตุ ประเภท วิ่งระยะ ๑,๕๐๐ เมตร หากจ�านวนนักวิ่งในช่วงอายุที่ส่งเข้าแข่งขันน้อย กรรมการสามารถจัด

วิ่งรวมรุ่นช่วงอายุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการจัดแข่งขัน
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ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย (กีฬาสาธิต)
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่

โปรแกรมการแบ่งสายกีฬาฟุตซอล
สาย A สาย  B

โซนสีเหลือง (อีสานใต้) โซนสีส้ม (ออก-ตก-ใต้)

โซนสีฟ้า (ส่วนกลาง) โซนสีม่วง (เหนือตอนล่าง)

โซนสีเขียว (อีสานเหนือ) โซนสีน�้าเงิน (เหนือตอนบน)

สรุปตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

รอบแรกคัดเลือก : วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คู่ที่ เวลา สาย ทีมที่แข่ง หมายเหตุ

๑ ๑๖.๐๐-๑๖.๔๐ น. A โซนสีเขียว  &  โซนสีฟ้า  

๒ ๑๖.๔๐-๑๗.๒๐ น. B โซนสีม่วง  &  โซนสีส้ม  

๓ ๑๗.๒๐-๑๘.๐๐ น. A โซนสีเหลือง  &  โซนสีเขียว  

๔ ๑๘.๔๐-๑๙.๒๐ น. B โซนสีม่วง  &  โซนสีน�้าเงิน  

๕ ๑๙.๒๐-๒๐.๐๐ น. A โซนสีฟ้า  &  โซนสีเหลือง  

๖ ๒๐.๐๐-๒๐.๔๐ น. B โซนสีน�้าเงิน  &  โซนสีส้ม  

รอบชิงชนะเลิศ : วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คู่ที่ เวลา เหรียญ ทีมที่แข่ง หมายเหตุ

๗ ๑๑.๐๐-๑๑.๔๐ น. ทองแดง ที่ ๒ สาย A  &  ที่ ๒ สาย B  

๘ ๑๑.๔๐-๑๒.๒๐ น. ทอง ที่ ๑ สาย A  &  ที่ ๑ สาย B  

หมายเหต ุ ๑. ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันก่อนก�าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

 ๒. ทีมไม่พร้อมที่จะแข่งขัน หลังจากเวลาที่ก�าหนดไว้ ๑๕ นาที ให้ปรับเป็นแพ้

              ๓. ชุดแข่งขันต้องเป็นไปตามโซนสีตามที่ก�าหนดเท่านั้น
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เกณฑ์การแข่งขันกีฬาวิ่งกระสอบ

กฏกติกา

๑.  นักกีฬาวิ่งแข่งสวมกระสอบนั้น จะต้องสวมกระสอบอยู่ตลอดเวลา โดยวิ่ง

ภายในกระสอบ และให้ใช้วิธีวิ่งซอยเท้าเร็วๆ หรือกระโดนก็ได้

๒.  ถ้ากระสอบหลุดจากมือ จะต้องหยุดก่อน แล้วดึงกระสอบขึ้นโดยเร็วจึงวิ่ง

ต่อได้ แต่ต้องไม่ให้เท้าหลุดออกจากกระสอบ

ผู้แข่งขัน

แข่งขันได้ทั้งชายและหญิง จ�านวนผู้แข่งขันวิทยาเขตละ ๒ คน

อุปกรณ์ที่ใช้

กระสอบข้าว (เชือกป่าน) โดยใช้กระสอบข้าว ๑ ลูกต่อผู้แข่งขัน ๑ คน
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สถานที่ใช้ในการแข่งขัน

บรเิวณสนามกฬีา โดยก�าหนดเส้นยาวไว้ทีพ่ืน้สนามด้านหนึง่เป็นเส้นเริม่ต้นจาก

เส้นเริ่มต้น วัดระยะไปประมาณ ๕๐ ม. ให้ท�าเส้นยาวไว้ที่พื้นขนานกับเส้นเริ่มต้นถือเป็น

เส้นชัย ในปัจจุบันสามารถใช้ลู่วิ่งตามสนามกีฬาทั่วๆ ไปได้

วิธีการเล่น 

วิธีการแข่งขัน ประเภทวิ่งผลัด

๑.  ผู้แข่งขันแต่ละคนจะได้รับกระสอบคนละ ๑ ใบ และต้องใช้เท้าทั้งสองข้าง

สวมลงในกระสอบ โดยใช้มือท้ังสองข้างจับปากกระสอบให้แน่น จากนั้นนอนหงายเรียง

เป็นแถวห่างกันพอประมาณด้านหลังเส้นเริ่มต้นให้ศรีษะจรดเส้นเริ่มต้นและหันศรีษะไป

ทางเส้นชัย

๒.  เมือ่ได้ยนิสญัญาณเริม่แข่งขนั ผู้แข่งขนัทกุคนลุกขึน้ แล้วกลับหลังหนัวิง่แข่ง

กันไปยัง เส้นชัย 

๓.  เมื่อผู้แข่งขันคนแรกในทีมวิ่งไปถึง เส้นชัยแล้ว จะต้องวิ่งกลับมายังจุดเริ่ม

ต้น เพื่อส่งกระสอบต่อให้ผู้แข่งขันร่วมทีมคนต่อไปว่ิงต่อ และเมื่อผู้แข่งขันคนสุดท้ายใน

ทีมวิ่งเข้าถึงเส้นชัยก่อน ถือว่า ทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ 
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กีฬาชักเย่อ

จ�านวนนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน
 ในหนึ่งวิทยาเขตมีจ�านวนนักกีฬาชาย ๕ คน หญิง ๕ คน รวมเป็น ๑๐ คน
อุปกรณ์
 เชือกเส้นโตยาว ๒๐ เมตร

วิธีการเล่น
 ๑.  การเล่นให้ผู ้เล่นจับอยู่ในบริเวณที่ก�าหนดห้ามจับเชือกเกินเขตให้รวม
นักกีฬา ๑๐ คน
 ๒.  เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มเล่น ผู้เล่นทั้ง ๒ ทีม ดึงเชือกให้เครื่องหมาย
ของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาถึงเขตของตน ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ

กติกา
 ๑.  การแข่งขันรอบคัดเลือก ใช้การแข่งขันครั้งเดียว ผู้ชนะเข้ารอบต่อไป
 ๒.  รอบ ๔ ทีมสุดท้าย ใช้ผลการแข่งขัน ๒ ใน ๓ เกม ทีมใดชนะเข้ารอบชิง
ชนะเลิศ
 ๓.  การแข่งขันจะต้องแข่งขันพร้อมกันทุกทีมในรอบนี้
 ๔.  หากทีมใดท�าผิดกติกาถือว่าแพ้

 ๕.  การตัดสินให้อยู่ในการควบคุมของกรรมการเท่านั้น
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กีฬากระต่ายขนแป้ง

จ�านวนนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน
 ทีมละ ๕ คนเท่านั้น ชายหรือหญิงก็ได้

อุปกรณ์
 ๑.  จาน  ๑ ใบ
 ๒.  กระปุกใส่แป้ง  ๒ กระปุก
 ๓  เชือกกั้นเขตแดนก่อกวน

วิธีการเล่น
๑.  ในหนึ่งทีมมีผู้เล่น ๕  คนจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้  
๒.   ผู้แข่งขันแต่ละคนจะได้รับจาน ๑ ใบ ในการขนแป้ง โดยผู้ขนแป้งสามารถ

ก�าแป้งใส่จานได้คนละ๑ ก�าเท่านั้น
๓.  หลังจากนั้นให้ผู้แข่งขันเดินกระต่ายขาเดียวมาเส้นชัย แล้วเทแป้งใส่ใน

ภาชนะที่เตรียมไว้ให้
๔.  เมือ่เทแป้งใส่ภาชนะแล้วให้น�าจานมาให้ผูแ้ข่งขนัคนต่อไป แล้วพลดักนัท�า

จนกว่าจะครบผู้เข้าแข่งขัน
๕.  ผูเ้ข้าแข่งขนัฝ่ายตรงข้ามสามารถก่อกวนได้โดยน�าอปุกรณ์อืน่ๆ มาพดั หรอื

เป่าแป้งที่อยู่ในจานข้องทีมที่ก�าลังขนแป้ง โดยไม่ให้เลยเขตที่ก�าหนดให้ยืน
๖.  ทีมไหนสามารถขนแป้งได้เยอะที่สุดทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ

๗.  หาดทีมใดไม่ท�าตามกติกาปรับแพ้ทันที



122

สูจิบัตรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒

กีฬาวิ่งสามัคคี

 - ใช้ผู้เล่นชาย ๒ คน หญิง ๒ คน

อุปกรณ์

 ๑.  ผ้าส�าหรับมัดขา

วิธีการเล่น

 ๑.  ผู้วิ่งต้องเป็นผู้ผูกผ้ามัดขาติดกันด้วยตนเอง

 ๒.  เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้ผู้เล่นทุกคนคู่วิ่งไปที่เส้นชัย

 ๓.  ผู้เล่นคู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

กติกา

 ๑.  ผู้วิ่งต้องไม่ท�าให้ผ้าผูกขาหลุด ถ้าผ้าผูกขาหลุดให้ถือเป็นผู้แพ้

 ๒.  ผู้วิ่งต้องวิ่งตรงไปข้างหน้าไม่วิ่งตัดหน้าผู้วิ่งคู่อื่นๆ

 ๓.  ผู้วิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะและหากมีการฝ่าฝืนจะถือว่าแพ้
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