
 ๑ 

ก ำหนดกำรแข่งขันกีฬำสำธำรณสุขสำมัคคี  ครั้งที่  ๔  (โนรำห์เกมส์) 
ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

วันที่   ๑๕   มกรำคม    ๒๕๕๙ 
ณ  สนำมกีฬำกลำงจังหวัดพัทลุง 

********************** 
๐๖.๔๕ น.   นักกีฬาและกองเชียร์ ทุกทีมพร้อมกันที่บริเวณสี่แยกเอเชีย 
๐๗.๐๐ น. ขบวนพาเหรดออกจากบริเวณสี่แยกเอเชีย เดินมาตามถนนเพชรเกษม     เดินเข้าสนามกีฬา

ทางประตูทิศเหนือ (รอ) เข้าสนามกีฬาด้านในสนามฟุตบอลทางทิศเหนือ      
๐๘.๐๐ น.  ประธานพิธี (นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันท์ : ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข   
                     เขตสุขภาพท่ี ๑๒) มาถึงกองอ านวยการบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง 

เมื่อประธานในพิธีมาประจ าที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้จัดขบวนพาเหรดให้สัญญาณกองดุริยางค์  น า
นักกีฬาและกองเชียร์จัดขบวนพาเหรดเคลื่อนแถวตอนเรียง  ๔  เข้าสู่สนาม   ตามผู้ถือธงชาติ   
ธงจังหวัดพัทลุง   ธงสาธารณสุข  ขบวนองค์ประกอบการเปิดงาน  และตามด้วยขบวน
พาเหรดตามล าดับ ดังนี้ 

๑  จังหวัดพัทลุง   
๒  จังหวัดปัตตานี  
๓  จังหวัดตรัง             
๔  จังหวัดสงขลา   
๕  จังหวัดสตูล   
๖  จังหวัดยะลา   
๗  จังหวัดนราธิวาส 

๐๘.๓๐ น.  คณะกรรมการอ านวยการออกไปเข้าแถวหน้ากองอ านวยการ ผู้จัดขบวนแถวบอกซ้ายหันท า
ความเคารพ  ธงชาติ  ธงสาธารณสุข วงดุริยางค์บรรเลง...     ผู้จัดขบวนบอก   ขวาหัน 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์) กล่าวต้อนรับ 
-  ประธานจัดการแข่งขัน(นพ.สาธิต  ไผ่ประเสริฐ) กล่าวรายงานต่อประธาน   
-  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน  จบแล้วประธานตีโพนพร้อมกับผู้มีเกียรติ 

๑.ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์)                  
 ๒.ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจสุขภาพท่ี ๑๒  
  (นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันท์)      
 ๓.สาธารณสุขนิเทศก์ (นพ.ยอร์น  จิระนคร)     
 ๔.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง (นพ.เฉลิมพงษ์  สุคนธผล)   
 ๕.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง(นายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร) 
  และปล่อยผ้าแพรเพื่อเปิดการแข่งขัน วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 

๐๙.๐๐.  -นักกีฬาวิ่งคบเพลิง (นักกีฬำที่เข้ำท ำกำรแข่งขันกีฬำสำธำรณสขุเขต ,กีฬำสำธำรณสุขระดบัภำคและกีฬำ

สำธำรณสุขระดับกระทรวง – ได้เหรียญรำงวัล)  เป็นนักกีฬำยอดเยี่ยมจังหวัดพัทลุง  จ ำนวน ๒ คน  
(นายกฤษฎา  ชายเกตุ และนางวรรณี  รัตนเศวตสรรค์) โดยเริ่มวิ่งจากประตูทางทิศเหนือ   
วิ่งไปตามลู่วิ่ง  จนถึงหน้าประธาน หันหน้าให้ประธาน โค้งค านับ ๑ ครั้ง แล้ววิ่งต่อไปจนถึง
หน้าอัฒจรรย์ที่มีกระถางคบเพลิง  วิ่งเข้ามาในสนามถึงบริเวณกลางสนาม ชูคบเพลิงแล้วจุด
ลูกหนู เพ่ือวิ่งเพลิงไปจุดกระถางคบเพลิง    เสร็จแล้ววิ่งออกจากสนาม 



 ๒ 

-นักกีฬาอาวุโส (นายชลิต  เกตุแสง) ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด   ยืนบริเวณหน้า
แท่นประธาน ผู้ถือธงทุกทีมน าธงมาเข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลมนักกีฬาอาวุโสจับชายธง แล้ว
กล่าวค าปฏิญาณแก่นักกีฬา   ดังนี้............. 
“ ข้ำพเจ้ำ.......................ขอประกำศ ณ ที่นี้ว่ำ   ข้ำพเจ้ำคือ   นักกีฬำสมัครเล่น และขอ
ปฏิญำณตนว่ำ  ข้ำพเจ้ำจะแข่งขันด้วยจิตใจของนักกีฬำอย่ำงแท้จริง ” 
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬาน านักกีฬาออกจากสนามทางทิศใต้ กลับเข้าสู่จุดตาม     
กองเชียร์ที่แต่ละทีมตั้งอยู่ 
-การแสดงพิธีเปิด  จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง  

๐๙.๔๕ น.  การแข่งขันกรีฑา (ตามล าดับ)  
๑๑.๐๐ น.  เริ่มการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ รอบแรก  (ให้เวลา ๑๐ นาที/ทีม)  
๑๕.๐๐ น.  การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ (ปิดสนาม) 

  เริ่มการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ รอบสอง  (ให้เวลา ๗ นาที/ทีม)  
 ช่วงพักครึ่งเวลาแรกของการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ จะท าการแข่งขัน กรีฑาผู้บริหาร  

วิ่ง  ๘*๕๐ เมตร (ผู้บริหารหญิง ๓ คน ผู้บริหารชาย ๕ คน  ทุกคนอายุไม่ต่ ากว่า ๔๕ ปี และ
ล าดับในการวิ่งไม้สุดท้ายต้องเป็น นพ.สสจ หรือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป (รพ.ศูนย์)   

๑๖.๓๐ น.  มอบรางวัลถ้วยชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ฟุตซอล บาสเก็ตบอล  วอลเลย์บอล ปาเป้า   
                     เซปัคตะกร้อ เปตอง หมากกระดาน กรีฑา แบดมินตัน เทนนิส ว่ายน้ า เทเบิลเทนนิส และ 

               ถ้วยคะแนนรวม   
 พีธีมอบธง  จากพัทลุง สู่จังหวัด.................... 

๑๗.๐๐ น.  ปิดงาน 
***************************************** 

หมายเหตุ : การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ รอบสอง จะประกวดควบคู่ไปกับการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ 
             : การแข่งขันฟุตซอล    จะแข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๑๐๐๐ ที่นั่ง 
เวลา ๑๐.๐๐ น. แข่งขันฟุตซอลอาวุโส   รอบชิงชนะเลิศ  
เวลา ๑๐.๔๕ น. แข่งขันฟุตซอลผู้บริหาร    
     ทีมท่ี ๑ ผู้บริหารจังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ฯ  
              ทีมท่ี ๒ ผู้บริหารจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล      
เวลา ๑๑.๓๐ น. แข่งขันฟุตซอลทั่วไป   รอบชิงชนะเลิศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

รำยละเอียดกำรมอบหมำยภำรกิจส ำหรับกำรเดินขบวนพำเหรด 
องค์ประกอบแต่ละขบวน 
 ๑.ป้ายจังหวัด 
 ๒.ธงส ี จ านวน  ๑  ธง (หลังป้าย) 
 ๓.ธงชาติ  จ านวน  ๔ ธง 
 ๔.ธง ภปร. จ านวน ๔ ธง 
 ๕.ธง สก. จ านวน  ๔ ธง 
 ๖.ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพ 
 ๗.กองเชียร์ +นักกีฬา 
        (ทีมที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยรวม  ๓๐ คน) 
หมายเหตุ : อาจจะมีการขบวนเทิดพระเกียรติ หรือแฟนซี ให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละทีม 
กำรมอบหมำยภำระกิจ 
๑  จังหวัดปัตตานี  (เทศบาลเมืองพัทลุง) (สีแดง) 
๒  จังหวัดตรัง (คปสอ.ควนขนุน) (สีม่วง) 
๓  จังหวัดสงขลา (คปสอ.บางแก้ว) (สีฟ้า)           
๔  จังหวัดสตูล (คปสอ.ป่าพะยอม) (สีขาว) 
๕  จังหวัดยะลา (คปสอ.ศรีบรรพต) (สีเขียว) 
๖  จังหวัดนราธิวาส (คปสอ.ศรีนครินทร์) (สีชมพู) 
๗  จังหวัดพัทลุง (คปสอ.เขาชัยสน) (สีส้ม) 
 
สิ่งสนับสนุน เงินส าหรับบริหารจัดการทีมละ ๑๓,๐๐๐ บาท (ยกเว้นทีมพัทลุง) 
๑.เสื้อประจ าทีม (สีตามแต่ละจังหวัด)  ทีมละ ๓๐ ตัว  
๒.อาหารว่างและเครื่องดื่ม   
๓.อุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ เช่น แผน่ป้ายรณรงค์ 
๔.ค่าเช่าชุดและค่าแต่งหน้าส าหรับผู้ถือป้าย 
หมายเหตุ : ป้ายชื่อจังหวัด ธงสีประจ าจังหวัด ธงชาติ ธง ภปร. ธง สก. รพ.พัทลุงสนับสนุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

ขบวนต่อไป 

แผนผงัขบวนพำเหรด 

 รถน ำขบวน                   

  
 ป้ำยกีฬำสำธำรณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ 
  
 ธงกีฬำสำธำรณสุข     
 
  

 ธงชำติ (๑๖ ผืน)  
 
  

 ธงสีของแต่ละจังหวัดๆละ ๔ ผืน 

  ผู้ถือป้ำยจังหวัด    

   
ขบวนที่ ๑  ธงส ี (๑ ผืน)    
 
อย่ำงน้อย   ธงชำติ       (๔ ผืน)   
      ธง ภปร. (๔ ผืน)  
                      ธง สก. (๔ ผืน)       
  
  นักกีฬำ     
 
   

  กองเชียร์     
 
 
  

 

 
 
 
 

 



 ๕ 

ก ำหนดกำรและสนำมแข่งขัน 
กีฬำสำธำรณสุขสำมัคคีเขตสุขภำพที่ ๑๒ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

********************** 
กีฬำ ประเภท สนำมแข่งขัน วันที่แข่งขัน เวลำแข่งขัน หมำยเหตุ 

ฟุตบอล ชาย สนามกีฬากลาง อบจ.พัทลุง ๑๐-๑๕ ม.ค.๕๙ ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป วันละ ๒ คู ่
ฟุตซอล ทั่วไป โรงยิม  สนามกีฬากลาง 

อบจ.พัทลุง 
๑๐-๑๕ ม.ค.๕๙ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  

อาวุโส ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป  
บาสเก็ตบอล ชาย โรงยิม  โรงเรียนสตรีพัทลุง  ๑๐-๑๔ ม.ค.๕๙ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  

หญิง ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
วอลเลย์บอล ชาย โรงยิม สนามกีฬากลาง อบจ.

พัทลุง 
๑๐-๑๔ ม.ค.๕๙ ๑๓.๐๐.เป็นต้นไป วันละ ๓ คู ่

หญิง ๑๓.๐๐น.เป็นต้นไป วันละ ๓ คู ่
ตะกร้อ ชาย สนามตะกร้อ โรงเรียน

เทศบาลบ้านนางลาด 
๑๒-๑๔ ม.ค.๕๙ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

หญิง ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
แบดมินตัน ชาย/

หญิง 
โรงยิม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 

๑๒-๑๓ ม.ค.๕๙ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  

เทนนิส ชาย/
หญิง 

สนามเทนนิส เทศบาลเมือง
พัทลุง 

๑๐-๑๑ ม.ค.๕๙ ๐๗.๐๐น.เป็นต้นไป  

เปตอง ชาย/
หญิง 

สนามเปตอง สนามกีฬากลาง 
อบจ.พัทลุง 

๑๓-๑๔ ม.ค. ๕๙ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป  

เทเบิลเทนนิส ชาย/
หญิง 

โรงยิม  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 

๑๐-๑๑ ม.ค.๕๙ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป  

ปาเป้า ชาย/
หญิง 

ห้องประชุม โรงแรมชัยคณา
ธานี 

๑๓-๑๔ ม.ค.๕๙ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  

กรีฑา ชาย/
หญิง 

สนามกีฬากลาง อบจ.พัทลุง ๑๔-๑๕ ม.ค.๕๙ ๑๔ ม.ค. ๐๘.๐๐ น. 
๑๕ ม.ค. ๐๖.๓๐ น. 

 

ว่ายน ้า ชาย/
หญิง 

สระว่ายน ้า โรงเรียนพัทลุง ๑๒ ม.ค.๕๙ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  

หมาก
กระดาน 

 โรงพยาบาลพัทลุง ๑๒ ม.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  

พิธีเปิดการ
แข่งขัน 

 สนามกีฬากลาง อบจ.พัทลุง ๑๕ ม.ค.๕๙ ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.  

พิธีปิดการ
แข่งขัน 

 สนามกีฬากลาง อบจ.พัทลุง ๑๕ ม.ค.๕๙ ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.  

 
 
 
 
 


