
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 (คณะมนุษยศาสตร์) 
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561   ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(แก้ไขแล้ว) 

รายการที ่
ภาคเชา้ 

รายงานตัว แข่งขัน ประเภท เพศ กลุ่มอาย ุ นักกีฬา หมายเหต ุ

1 05.45 06.00 3,000 ม. ชาย ทุกกลุ่ม นายชนินทร์ 
นายพีระวุฒ ิ
นายนพดล 

นพบุรี 
สัมฤทธิ ์
ค าป้อ 

 

2 06.15 06.30 3,000 ม. หญิง ทุกกลุ่ม น.ส.อัจฉรีย ์
อ.ดร.ปิยาภัสร ์
น.ส.พจมาลย ์

ศรีติ๊บ 
จารุสวัสดิ ์
วงศ์ศิลป์ 

 

   พิธีเปิดการแข่งขัน 07.00-08.30 น. 
3 08.00 08.30 ทุ่มน  าหนัก หญิง 40-49 / 50 ขึ นไป นางเนตรนภา ค าราพิช  
4 08.00 08.30 ขว้างจักร ชาย 29 / 30-39 นายภูมิศักดิ ์

ว่าที่ ร.ต.วรัญญ ู
โพธินาม 
จันต๊ะนาเขต 

 

5 08.00 08.30 พุ่งแหลน หญิง 29 / 30-39 น.ส.อัจฉรีย ์
น.ส.สุรีรตัน์ 

ศรีติ๊บ 
แก้วฟ ู

 

6 08.00 08.30 กระโดดไกล ชาย 40-49 / 50 ขึ นไป นายสาธิต เจริญเมือง  
7 08.00 08.30 800 ม. ชาย / หญิง 29 / 30-39 นายชนินทร ์

นายพร้อมพงษ์ 
นพบุรี 
ไชยวงศ์ 

 

8 08.15 08.45 800 ม. ชาย / หญิง 40-49 / 50 ขึ นไป นายนพดล 
น.ส.ธมนภรณ 

ค าป้อ 
สิงห์แสน 

 

9 09.00 09.30 ทุ่มน  าหนัก ชาย 40-49 / 50 ขึ นไป นายถนอมศักดิ ์
นายดวงค า 
นายสาธิต 

ยานะโส 
ศรีปันหน้อย 
เจรญิเมือง 

 

10 09.00 09.30 ขว้างจักร หญิง 29 / 30-39 -ไม่มี- 
11 09.00 09.30 พุ่งแหลน ชาย 29 / 30-39 นายปวัน 

นายพร้อมพงษ์ 
ทรายสมุทร 
ไชยวงศ์ 

 

12 09.00 09.30 กระโดดไกล หญิง 40-49 / 50 ขึ นไป นางเนตรนภา ค าราพิช  
13 08.30 09.00 400 ม. ชาย 29 / 30-39 อ.ธันวิทย ์

นายชนินทร ์
นายพร้อมพงษ์ 

ซาวศาเขตต์ 
นพบุรี 
ไชยวงศ์ 

พวกที ่2 
พวกที ่1 
พวกที ่2 

14 08.45 09.15 400 ม. ชาย 40-49 / 50 ขึ นไป นายนพดล 
นายสาธิต 

ค าป้อ 
เจริญเมือง 

พวกที ่1 
พวกที ่1 

15 09.00 09.30 400 ม. ชาย 29 / 30-39 น.ส.พจมาลย ์
น.ส.ภรภัทร 

วงศ์ศิลป์ 
แก้วใจ ๋

พวกที ่2 
พวกที ่1 

16 09.15 09.45 400 ม. หญิง 40-49 / 50 ขึ นไป นางทัศนา เรือนค า  
17 09.30 10.00 100 ม. ชาย 29 / 30-39 นายจารุเดช 

อ.ธันวิทย ์
เขตเจริญ 
ซาวศาเขตต์ 

พวกที ่1 
พวกที ่2 

18 09.45 10.15 100 ม. ชาย 40-49 / 50 ขึ นไป นายนพดล ค าป้อ พวกที ่2 
19 10.00 10.30 100 ม. หญิง 29 / 30-39 น.ส.อุทุมพร 

น.ส.ภรภัทร 
แดนดอกเอื อง 
แก้วใจ ๋

พวกที ่1 
พวกที ่1 



 

20 10.15 10.45 100 ม. หญิง 40-49 / 50 ขึ นไป -ไม่มี- 
21 10.30 11.00 1,500 ม. ชาย / หญิง 29 / 30-39 นายชนินทร ์

นายพีระวุฒ ิ
อ.ดร.ปิยาภัสร ์

นพบุรี 
สัมฤทธิ ์
จารุสวัสดิ ์

 

22 11.00 11.30 1,500 ม. ชาย / หญิง 40-49 / 50 ขึ นไป นายนพดล 
นายทวิช 

ค าป้อ 
สมบัติศิริ 

 

23 11.30 12.00 เดิน 1,500 ม. ชาย ทุกกลุ่ม นายประพัฒน ์ พิละกันทา  
24 12.00 12.30 เดิน 1,500 ม. หญิง ทุกกลุ่ม น.ส.อัจฉรีย ์

น.ส.วราภรณ์ 
นางแสงดาว 
น.ส.ธมนภรณ 
นางเยาวลักษณ์ 

ศรีติ๊บ 
รื่นเริง 
ชัยวุฒ ิ
สิงห์แสน 
เกตุดี 

 

 
รายการที ่
ภาคบ่าย 

รายงานตัว แข่งขัน ประเภท เพศ กลุ่มอาย ุ นักกีฬา หมายเหต ุ

25 12.30 13.00 ทุ่มน  าหนัก หญิง 29 / 30-39 น.ส.สุรีรัตน์ 
น.ส.พจมาลย ์

แก้วฟ ู
วงศ์ศิลป์ 

 

26 12.30 13.00 ขว้างจักร ชาย 40-49 / 50 ขึ นไป นายถนอมศักดิ ์
นายสาธิต 

ยานะโส 
เจรญิเมือง 

 

27 12.30 13.00 พุ่งแหลน หญิง 40-49 / 50 ขึ นไป นางเนตรนภา ค าราพิช  
28 12.30 13.00 กระโดดไกล ชาย 29 / 30-39 นายจารุเดช 

นายปวัน 
ว่าที่ ร.ต.วรัญญ ู

เขตเจริญ 
ทรายสมุทร 
จันต๊ะนาเขต 

 

29 12.30 13.00 200 ม. ชาย 29 / 30-39 นายจารุเดช เขตเจริญ  
30 12.45 13.15 200 ม. ชาย 40-49 / 50 ขึ นไป นายทวิช สมบัติศิริ  
31 13.00 13.30 200 ม. หญิง 29 / 30-39 น.ส.พจมาลย ์

น.ส.สุรีรัตน์ 
น.ส.ภรภัทร 

วงศ์ศิลป์ 
แก้วฟ ู
แก้วใจ ๋

พวกที ่1 
พวกที ่2 
พวกที ่1 

32 13.15 13.45 200 ม. หญิง 40-49 / 50 ขึ นไป อ.นตวัน 
นางทัศนา 

วงศ์ฉลาด 
เรือนค า 

พวกที ่1 
 

33 13.30 14.00 ทุ่มน  าหนัก ชาย 29 / 30-39 นายภูมิศักดิ ์
นายปวัน 

โพธินาม 
ทรายสมุทร 

 

34 13.30 14.00 ขว้างจักร หญิง 40-49 / 50 ขึ นไป นางเนตรนภา ค าราพิช  
35 13.30 14.00 พุ่งแหลน ชาย 40-49 / 50 ขึ นไป นายถนอมศักดิ ์

นายสาธิต 
ยานะโส 
เจรญิเมือง 

 

36 13.30 14.00 กระโดดไกล หญิง 29 / 30-39 -ไม่มี- 
37 13.30 14.00 4 x 100 ชาย 29 / 30-39 มนุษยศาสตร์  พวกที ่1 
38 13.45 14.15 4 x 100 ชาย 40-49 / 50 ขึ นไป    
39 14.00 14.30 4 x 100 หญิง 29 / 30-39 มนุษยศาสตร์  พวกที ่2 
40 14.15 14.45 4 x 100 หญิง 40-49 / 50 ขึ นไป มนุษยศาสตร์  พวกที ่1 
41 14.30 15.00 4 x 400 ชาย รวมรุ่นชาย มนุษยศาสตร์ (แจ้งเพิ่ม)  
42 15.00 15.30 4 x 400 หญิง รวมรุ่นหญิง มนุษยศาสตร์  พวกที ่1 


