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11.1  โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประจ าปี 2555 

หลักการและเหตุผล 

อ้างถึงหนังสือสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ว.ท.635/2554  ลว.11 พฤศจิกายน 

2554 แจ้งว่า สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ด้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 

จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทย์ลีก ประจ าปี 2554 มีทีมหญิง 8 ทีม โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่ วันที่ 4 

ธันวาคม 2554 แข่งขันทั่วประเทศไทย ในการนี้ สมาคมวอลเลย์บอลฯ ได้ขอเชิญเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในนาม สโมสรวอลเลย์บอล สุพรีม-นครศรีฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลกี ประจ าปี 2554 ระหว่างวันที่ 17-18  ธันวาคม 2554 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ในการนี้คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองทุ่งสง น าโดยนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี

เมืองทุ่งสง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลครั้งนี้ เป็นการแข่งขันระดับชาติ ถือ

เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับชมการเล่นของนักกีฬาระดับชาติ จึงขอสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนและ

ประชาชนได้ชมการแขง่ขัน เพื่อจะได้น าเอาทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล มาพัฒนาตนเองสู่ความเป็น

เลิศ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

มากขึ้น จึงรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจ าปี 2555ร่วมกับสมาคม

วอลเลย์บอลแหง่ประเทศไทย ในนาม สโมสรวอลเลย์บอล สุพรีม-นครศร ี
 

วัตถุประสงค์ 

 1.วัตถุประสงค์หลัก 

  1.1 เพื่อพัฒนาความสามารถทักษะการเล่นวอลเลย์บอล และยกระดับการเล่นกีฬา

วอลเลย์บอลของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น สู่ระดับประเทศและอาชีพตอ่ไป 

1.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น หันมา

สนใจกีฬาวอลเลย์บอล 

  1.3 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประจ าปี 2555 ร่วมกับ

สมาคมวอลเลย์บอลแหง่ประเทศไทย ในนาม สโมสรวอลเลย์บอล สุพรีม-นครศรฯี 

2. วัตถุประสงค์รอง 

2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่น อาทิเช่น ร้านค้า ร้านอาหารและโรงแรม

ในอ าเภอทุ่งสง 

 

 

11. โครงการจัดการแขง่ขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
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 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

  80,129 บาท 
 

 วิธีด าเนินการ 

 1. เสนอหนังสือสมาคมฯ ที่ ส.ว.ท. 635/2554 ลว. 11 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขอเชิญเป็น

เจ้าภาพจัดการแขง่ขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ประจ าปี 2555 ต่อคณะผูบ้ริหาร 

 2. รับนโยบายจากคณะผู้บริหารในการด าเนินการจัดการแขง่ขัน 

 3. จัดท าโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบ และอนุมัตโิครงการ 

 4. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการแขง่ขันวอลเลย์บอลฯ 

 5. ประสานงานกับสมาคมวอลเลย์บอลฯ ในเรื่องรายละเอียดการจัดการแข่งขัน จ านวนทีมที่

เข้าร่วมแข่งขัน การประชุมผู้จัดการการทีม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 6. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลฯ เพื่อวักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ

หนา้ทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 

 7. จัดเตรียมสนามแขง่ขัน และวัสดุอุปกรณ์ในการแขง่ขัน 

 8. จัดท าหนังสือเรยีนเชิญประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันฯ 

 9. จัดท าหนังขอสนับสนุนกรรมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล และเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 

 10. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมการแข่งขัน อาทิเช่น รถประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ                

ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

 11. จัดท าหนังสือเชิญแขกผูม้ีเกียรติ 

 12. ประชุมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน โดยผู้แทนสมาคมวอลเลย์บอลฯ กรรมการผู้ตัดสิน

สมาคมฯและตัวแทนเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 13. จัดเตรียมสถานที่ในการแขง่ขันฯ 

 14. ด าเนินการตามโครงการ 

  - พิธีเปิด 

  - แขง่ขันตามโปรแกรมการแข่งขันที่สมาคมวอลเลย์บอลฯก าหนด 

  - พิธีปิดการแข่งขัน 
  

ผลการด าเนนิงาน 

- สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้เชิญเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ในนาม สโมสรวอลเลย์บอล สุพรีม-นครศรีฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก  

ประจ าปี  2555 ระหว่างวันที่  17-18 ธันวาคม  2554  ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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11.2  โครงการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก (EGAT) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

หลักการและเหตุผล 

 สมาคมยกน้ าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมเป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทประชาชนชาย-หญิง       

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ ๑๐ และประเภทยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  6 ประจ าปี 2555 ในนามจังหวัด

นครศรธีรรมราช ร่วมกับสมาคมยกน้ าหนักสมัครเล่นแหง่ประเทศไทย นั้น 

 ในการนี้ คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองทุ่งสง น าโดยนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี

เมืองทุ่งสง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแข่งขันยกน้ าหนักครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน   

ได้มีโอกาสชมการแข่งขันระดับประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น   

ก้าวไปสู่สุดยอดของกีฬายกน้ าหนัก กล่าวคือ เป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปในอนาคต จึงมีมติรับเป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฯ ร่วมกับสมาคมยกน้ าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในนามจังหวัด

นครศรธีรรมราช 
 

วัตถุประสงค์การประเมิน   

 - เพื่อทราบความคิดเห็นกระบวนการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศ

ไทย 

- เพื่อทราบความพึงพอใจตอ่การจัดการแขง่ขัน EGAT ยกน้ าหนักชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

- เพื่อให้เจ้าของโครงการน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินไปปรับปรุง

พัฒนาแก้ไขในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
 

งบประมาณ   

873,060.06 บาท 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

4.51-5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 

3.51-4.50  หมายถึง  ระดับมาก 

2.51-3.50   หมายถึง  ระดับปานกลาง 

1.51-2.50   หมายถึง  ระดับน้อย 

1.00-1.50  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการด าเนนิงาน 

จากการประมวลผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนัก         

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสรุปผลได้ ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1  ความพึงพอใจในการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 1  ความพึงพอใจในการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
 

 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความพึงพอใจ 

1. สถานที่พัก 4.30 มาก 

2. การจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากล 4.38 มาก 

3. การจัดการแข่งขันเป็นไปตามโปรแกรมเพียงใด 4.58 มากที่สุด 

4. การตัดสินของคณะกรรมการ 4.18 มาก 

5. เจา้หนา้ที่ประจ าสนาม 4.30 มาก 

6. การเตรยีมความพร้อมในการปฐมพยาบาล 4.89 มากที่สุด 

7. การจัดสวัสดิการ เช่น น้ าดื่ม อาหาร 4.07 มาก 

8. ความพร้อมของห้องน้ า 4.12 มาก 

9. ความพร้อมของสถานที่แข่งขัน 4.32 มาก 

10. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการแข่งขัน EGAT ในครั้งนี้ 4.52 มากที่สุด 

รวม 4.37 มาก 

อภิปรายผล 

 ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแหง่

ประเทศไทย ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามล าดับได้ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาล ค่าเฉลี่ย 4.89 อยู่ในระดับมากที่สุด

ล าดับที่ 2 การจัดการแข่งขันเป็นไปตามโปรแกรมเพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับ       

มากที่สุด   

ล าดับที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการแขง่ขัน EGAT ในครั้งนี ้ค่าเฉลี่ย 4.52     

อยู่ในระดับมากที่สุด 

ล าดับที่ 4 การจัดการแขง่ขันเป็นไปตามมาตรฐานสากลค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก   

ล าดับที่ 5 ความพร้อมของหอ้งน้ าค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก   

ล าดับที่ 6 เจ้าหน้าที่ประจ าสนาม , สถานที่พักค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก   

ล าดับที่ 7 การตัดสินของคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมาก   
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ล าดับที่ 9 ความพร้อมของสถานที่แข่งขัน ค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับมาก   

ล าดับที่ 10 การจัดสวัสดิการ เช่น น้ าดื่ม อาหาร ค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับมาก   

จากการประเมินผลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัด     

การแข่งขัน EGAT   ยกน ้าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อันดับหน่ึง ได้แก่ การเตรียม    

ความพร้อมในการปฐมพยาบาล , การจัดการแข่งขันเป็นไปตามโปรแกรม , ความพึงพอใจใน

ภาพรวมต่อการจัดการแข่งขัน EGAT ในครั งนี  และความพึงพอใจอันดับสุดท้าย คือ การจัด

สวัสดิการ เช่น น ้าดื่ม อาหาร 

 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นในการจัดการแขง่ขัน EGAT ยกน้ าหนักชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นในการจัดการแขง่ขัน EGAT ยกน้ าหนักชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
 

ประเด็นค าถาม ผลการสัมภาษณ์/สังเกต 

1. พิธีเปิด/ปิดการแข่งขัน EGAT (ณ โรงยิมเนเซี่ยม 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง) 

- การเสดงทั้งพิธีเปิด-ปิด มีความสวยงามและ

แสดงได้อย่างพรอ้มเพรียง 

- การแต่งกายของเจ้าหน้าที่เทศบาล (ในการ

สวมชุดขาวเต็มยศ) ดูเป็นทางการและเรียบร้อย

เหมาะสมพิธีการเชญิถ้วยพระราชทาน 

- ก าหนดการล่าช้าเนื่องฝนตกท าให้ขบวนแห่

ถ้วยพระราชทานไม่เป็นไปตามที่ก าหนดการได้

ก าหนดไว้ 

- โดยภาพรวมพิธีเปิด-ปิดเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

2. ขบวนแหถ่้วยพระราชทาน - การจัดขบวนแห่ถ้วยพระราชทานเป็นไปด้วย

ความยากล าบากเนื่องจากฝนตก 

- นักเรียนที่ถือปูายสโมสรไม่สมควรใส่กางเกงขา

สั้นเนื่องจากดูไม่ เหมาะสมกับพิธีการและไม่

สวยงาม 

- การจัดรถส าหรับใช้แหถ่้วยพระราชทานตกแต่ง

ได้อย่างสวยงามสมพระเกียรติ 

3. การจัดเตรยีมสถานที่ในการแข่งขัน - เวทีส าหรับวางถ้วยพระราชทานตกแต่งได้

อย่างสวยงาม 
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ประเด็นค าถาม ผลการสัมภาษณ์/สังเกต 

- ภายในอาคารอากาศร้อนมากสมควรติด

เครื่องปรับอากาศ 

- บริเวณอัฒจรรย์ควรให้นักกีฬาหรือนักเรียนนั่ง

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในชว่งพิธีเปิด-ปิด 

- เต็นท์ส าหรับนักกีฬาด้านหลังโรงยิมเนเช่ียม

เพียงพอต่อนักกีฬาที่เข้ารับการแข่งขันในแต่ละ

วัน 

- การจัดเวทีแข่งขันสะอาดและเรียบร้อยดี 

4. ความพรอ้มและกระบวนการจัดการแข่งขัน - เจ้าหน้าที่ประจ าสนามดูแลนักกีฬา โค้ช และ

กรรมการ ได้ดมีาก 

- กระบวนการจั ดการแข่ ง ขั น เป็ น ไปตาม

กฎเกณฑ์และกติกาที่วางไว้ 

- ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล , จอภาพแสดง

คะแนน เป็นมาตรฐานสากล 

- เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยภาพรวม      

มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาระดับชาติได้ แต่ควรปรับปรุงสถานที่เพราะ

อากาศรอ้น 

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

1. หอ้งน้ าสมควรท าความสะอาดใหม้ากกว่านี้ 

2. ถังขยะควรเพิ่มตามจุดตา่ง ๆใหม้ากกว่านี้ 

3. การบริการอาหารว่างเครื่องดื่ม กาแฟ  โอวัลติน ควรให้นักกีฬารับประทานได้ไม่ใช่ให้แต่

กรรมการ 

4. เจ้าหนา้ที่มคีวามพรอ้มเป็นอย่างมากในการเป็นเจ้าภาพจัดการแขง่ขันในครั้งนี้ 

5. ภายในอาคารอากาศรอ้นมากสมควรติดเครื่องปรับอากาศ 
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กีฬายกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ระดับประชาชน ประเภททีมชาย-หญิง ประจ าปี 2555 

ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งท่ี 10 

  

สมาคม/ทมี ระดับประชาชนที่ส่งเข้าแข่งขันในคร้ังน้ี 

ที่ ระดับประชาชนชาย ที่ ระดับประชาชนหญิง 

1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชสีมา A 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  

3 สโมสรราชนาวี A 3 สพล.เชียงใหม่ 

4 อินโดนีเซีย 4 สุพรรณบุรี-นครสวรรค์ 

5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชสีมา B 5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

6 ท่าทราย เชยีงใหม่ 6 อินโดนีเซีย 

7 สโมสรราชนาวี B 7 สโมสรราชนาวี A 

8 เทศบาลนครสวรรค์ 8 โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 

9 โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น 9 ท่าทราย เชยีงใหม่ 

10 ศกึษาสังเคราะหเ์ชียงใหม่ 10 เทศบาลนครนครสวรรค์ 

11 สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง 11 โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น 

12 ลาว 12 ไพศาลวิทยา ศรีสะเกษ 

13 โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

14 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 14 สุราษฎรธ์านี 

15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 15 สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร 

16 ไพศาลวิทยา ศรีสะเกษ 16 สุพรรณบุรี B 

17 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม   

18 โรงเรียนหอพระ   

19 สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร   

20 สุพรรณบุรี-นครสวรรค์   

21 สพล.เชียงใหม่   

รวม  ระดับประชาชนชาย      21  ทมี 

รวม ระดับประชาชนหญิง      16  ทมี 

รวมทีมระดับประชาชน   37 ทมี 
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สรุปรางวัลและผลคะแนน ระดับประชาชน 

สรุปรางวัลคะแนนรวมประเภททีมประชาชนชาย-หญิง 

สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์       ได้  1184  คะแนน 
 

สรุปรางวัลคะแนนรวมประเภททีมประชาชนชาย 

ชนะเลิศ  ได้แก่  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์    ได้ 629  คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชสีมา A ได้ 587 คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  สโมสรราชนาวี B    ได้ 510  คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่  สโมสรราชนาวี A    ได้ 498  คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่  เทศบาลนครสวรรค์   ได้ 473 คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรธีรรมราช ได้ 439 คะแนน 

 

สรุปรางวัลคะแนนรวมประเภททีมประชาชนหญิง 

ชนะเลิศ  ได้แก่  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์    ได้ 555  คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชสีมา A ได้ 476 คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรธีรรมราช ได้ 469 คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่  สโมสรราชนาวี A    ได้ 447  คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่  สโมสรสุพรรณบุรี-นครสวรรค์  ได้ 409 คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่  โรงเรียนไพศาลวิทยา ศรีสะเกษ  ได้ 323 คะแนน 
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กีฬายกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ระดับยุวชน ประเภททีมชาย-หญิง ประจ าปี 2555 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ครั้งที่ 6 
  

สมาคม/ทมี ระดับยุวชนที่ส่งเข้าแข่งขันในคร้ังน้ี 

ที่ ระดับยุวชนชาย ที่ ระดับยุวชนหญิง 

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี A 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี A 

2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช A 

3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ A 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ A 

4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช A 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่ 

5 โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น 5 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 

6 จังหวัดสุพรรณบุรี A  6 ท่าทราย เชยีงใหม่ 

7 ไพศาลวิทยา ศรีสะเกษ 7 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 

8 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ B 8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช B 

9 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ B 

10 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 10 จังหวัดสุพรรณบุรี A 

11 ชมรมยกน้ าหนักจังหวัดพัทลุง 11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ C 

12 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ C  12 จังหวัดสุพรรณบุรี B 

13 โรงเรียนประชานุเคราะห ์20 จังหวัดชุมพร 13 ไพศาลวิทยา ศรีสะเกษ 

14 ท่าทราย เชยีงใหม่ 14 ชมรมยกน้ าหนักจังหวัดพัทลุง 

15 สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร 15 ศกึษาสงเคราะหพ์นมทวน 

16 จังหวัดสุพรรณบุรี B 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหชั์ยนาท 

17 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 17 โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น 

18 สุราษฏรธ์านี 18 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ D 

19 วัดหลวงวิทยา ศรสีะเกษ 19 สุราษฎรธ์านี 

20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี B  20 สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร 

21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหชั์ยนาท 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร 

รวม  ระดับยุวชนชาย      21  ทมี 

รวม ระดับยุวชนหญิง      21  ทมี 

รวมทีมระดับยุวชน   42 ทมี 
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สรุปรางวัลและผลคะแนน ประเภทยุวชน 
 

สรุปรางวัลคะแนนรวมประเภททีมยุวชนชาย-หญิง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี A       ได ้ 1184  คะแนน 

 

สรุปรางวัลคะแนนรวมประเภททีมยุวชนชาย 

ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี A    ได้ 627  คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่  ได้ 545 คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  ได้ 474  คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรธีรรมราช ได้ 454  คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่  โรงเรียนบ้านไผ ่ขอนแก่น   ได้ 446 คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่  สโมสรจังหวัดสุพรรณบุรี A  ได้ 436 คะแนน 

 

สรุปรางวัลคะแนนรวมประเภททีมยุวชนหญิง 

ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี A    ได้ 557  คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรธีรรมราช A ได้ 468 คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ A  ได้ 451 คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่  ได้ 444  คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่  โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร  ได้ 417 คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่  สโมสรท่าทรายเชียงใหม่   ได้ 403 คะแนน 
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งานวจิัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงทุ่งสง   
 

ประมวลภาพกิจกรรม 

โครงการจัดการแข่งขนักีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น 

กิจกรรม การแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทาน  ประจ าปี 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขบวนแห่ถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วงดุริยางค์โรงเรียนทุ่งสงน าขบวนในการแหถ่้วยพระราชทานในครั้งนี ้“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” 

ขบวนแหถ่้วยพระราชทานในครั้งนีส้วยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก 
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พนักงานเทศบาลเมอืงทุ่งสง ประจ าต าแหน่งของตนเอง 

นายสุทธิพงศ ์ เทิดรัตนพงษ์ ประธานพิธีเปิดการแขง่ขันยกน้ าหนักชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจ าป ี

2555 

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน การแข่งขันกีฬายกน้ าหนักชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย 

ประจ าปี 2555 

การแสดงมโนราห ์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนักชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย 

ประจ าปี 2555 
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คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬายกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 

2555 
 

การแขง่ขันยกน้ าหนัก ระดับยุวชน  “เยาวชน คอื ก าลังที่ส าคัญของชาติ” 
 

การแขง่ขันยกน้ าหนัก ระดับประชาชน “ผู้ชนะในประเภทนี้จะเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งโอลมิปิก  

ท่ีกรุงลอนดอน 

คณะกรรมการตัดสนิและคณะกรรมการรวบรวมคะแนน ก าลงัท างานอย่างเครง่เครยีด “เพื่อผลท่ี

ออกมายุตธิรรม” 




