
 
กําหนดการแข่งขันบอคเซีย 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแหง่ชาติ ครั้งที ่14 ประจําปี 2556 
ในระหว่างวนัที่ 2 - 4 มีนาคม 2556 

“เมืองแพร่เกมส์” ณ จังหวัดแพร ่
  
 วันที่ 1 มีนาคม 2556 

เวลา  10.00 น.   - ประชุมผู้จัดการทีม 
เวลา  13.oo น.   - อบรมเจ้าหน้าที่เทคนิค 

 
วันที่ 2 มีนาคม 2556 

เวลา 09.00 น   - การแข่งขันบอคเซีย ประเภทบุคคล 
 

วันที่ 3 มีนาคม 2556 
เวลา 09.00 น   - การแข่งขันบอคเซีย ประเภทบุคคล (รอบชิงชนะเลิศ) 

    
วันที่ 4 มีนาคม 2556 

เวลา 09.00 น   - การแข่งขันบอคเซีย ประเภทคู่ (รอบชิงชนะเลิศ)  
    - การแข่งขันบอคเซีย ประเภททีม (รอบชิงชนะเลิศ) 
    - พิธีมอบเหรียญรางวัล (ทุกประเภทการแข่งขัน) 
 
 

( ***กําหนดการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของประธานจัดการแข่งขันหรือผู้แทนกรมพลศึกษา***) 
 



สาย A
ท่ี สงักดั 1 เดก็ชายยศธร  อธิมาตร โรงเรียนประชาบดี
1 โรงเรียนประชาบดี 2 เดก็หญิงรัชนีกร  พรมแกว้ ศูนยเ์พชรบุรี
2 โรงเรียนศรีสงัวาลย์ 3 บา้นนนทภูมิ
3 โรงเรียนศรีสงัวาลยข์อนแก่น สาย B
4 ศูนยเ์พชรบุรี 1 โรงเรียนศรีสงัวาลย์
5 บา้นนนทภูมิ 2 ศรีสงัวาลยข์อนแก่น
6 บา้นนนทภูมิ 3 บา้นนนทภูมิ

สาย A
ท่ี สงักดั 1 โรงเรียนประชาบดี
1 โรงเรียนประชาบดี 2 ศรีสงัวาลยข์อนแก่น
2 โรงเรียนประชาบดี 3 ศูนยเ์พชรบุรี
3 โรงเรียนประชาบดี สาย B
4 โรงเรียนศรีสงัวาลย์ 1 โรงเรียนประชาบดี
5 โรงเรียนศรีสงัวาลย์ 2 โรงเรียนศรีสงัวาลย์
6 โรงเรียนศรีสงัวาลยข์อนแก่น 3 บา้นนนทภูมิ
7 ศูนยเ์พชรบุรี สาย C
8 บา้นนนทภูมิ 1 โรงเรียนประชาบดี
9 บา้นนนทภูมิ 2 โรงเรียนศรีสงัวาลย์

10 โรงเรียนระยองปัญญานุกลู 3 บา้นนนทภูมิ
4 โรงเรียนระยองปัญญานุกลู

ท่ี สงักดั
1 ศูนยเ์พชรบุรี
2 ศูนยเ์พชรบุรี
3 โรงเรียนศรีสงัวาลยข์อนแก่น

ท่ี สงักดั
1 โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่

ช่ือ - สกลุ

เดก็ชายนิรันดร์    พนัธ์อ่อน

ช่ือ - สกลุ
เดก็ชายอรรดเดช  ชูช่ืนกล่ิน

เดก็ชายปัญจพล     รุ่งเรืองศิล

เดก็หญิงรุจิธรรม  ประเสริฐศรี
นางสาวดวงพร  เดชโฮม

เดก็ชายพงศกร  คงรอด
เดก็หญิงเหมือนตะวนั  จิวานนท์

เดก็ชายกิตติธชั  มุนินทรวงศ์

เดก็ชายยศธร  อธิมาตร

เดก็หญิงรัชนีกร  พรมแกว้
เดก็ชายปัญจพล   รุ่งเรืองศิล
เดก็หญิงสิริพร   แซ่เต๋ิน

ช่ือ - สกลุ

เดก็หญิงรุจิธรรม  ประเสริฐศรี
นางสาวดวงพร  เดชโฮม

เดก็หญิงณิชา  โพธ์ิงาม
เดก็หญิงจุฑามาศ  รัตนา

เดก็ชายภาณุพงศ ์  ทิพยม์ณี
เดก็หญิงพนมวรรณ   วงษแ์สง

เดก็ชายนิรันดร์    พนัธ์อ่อน

เดก็ชายอิทธินนัท ์ สกณุา

ประเภท BC3  รุ่นอายุ 10 - 16 ปี

ประเภท BC2  รุ่นอายุ 10 - 16 ปี

เดก็หญิงพนมวรรณ   วงษแ์สง
เดก็ชายกิตติธชั  มุนินทรวงศ์

เดก็หญิงสิริพร   แซ่เต๋ิน

ประเภท BC4  รุ่นอายุ 10 - 16 ปี

เดก็หญิงวาสนา  รบแคลว้
เดก็ชายกณัฑพ์ตัน ์ แจ่มกระจ่าง

เดก็ชายภาณุพงศ ์  ทิพยม์ณี
เดก็ชายพงศกร  คงรอด

นางสาวสุนิสา  พกุนิล

ช่ือ - สกลุ

เดก็ชายอิทธินนัท ์ สกณุา
เดก็หญิงวาสนา  รบแคลว้
เดก็ชายกณัฑพ์ตัน ์ แจ่มกระจ่าง

กีฬานกัเรียนคนพิการแห่งชาติ  ประจาํปี 2556  คร้ังท่ี 14   ณ จงัหวดัแพร่

เดก็ชายอคัราเดช อ่ิมทองคาํ
เดก็ชายอคัราเดช อ่ิมทองคาํ เดก็หญิงเหมือนตะวนั  จิวานนท์

รายช่ือนกักีฬาบอคเซีย
ประเภท BC1  รุ่นอายุ 10 - 16 ปี



รายช่ือนกักีฬาบอคเซีย
ประเภท BC1  รุ่นอาย ุ17 - 25 ปี
ท่ี สังกดั

1 โรงเรียนประชาบดี

2 โรงเรียนประชาบดี

3 บา้นนนทภมิู

4 ส. หญิง

ประเภท BC2  รุ่นอาย ุ17 - 25 ปี สาย A
ท่ี สังกดั 1 นายมงคล   จิตรเสง่ียม ส. ชาย

1 นายมงคล   จิตรเสง่ียม ส. ชาย 2 เดก็ชายพิมพร  ป้องสูญู โรงเรียนประชาบดี

2 นายณฐัวฒิุ  แกว้สมนึก โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 3 เดก็ชายวิทวสั  สีเต่า โรงเรียนศรีสงัวาลยข์อนแก่น

3 นายภิราย ุ แซ่วา้ง ส. ชาย สาย B
4 เดก็หญิงสายชล  เหมฤดี บา้นนนทภมิู 1 โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่

5 เดก็หญิงหนิง  เทียมขนุทด บา้นนนทภมิู 2 บา้นนนทภูมิ

6 เดก็ชายบุญเทพ  เพช็รดี โรงเรียนศรีสังวาลย์ 3 โรงเรียนศรีสงัวาลย์

7 เดก็หญิงอรธนัยา  ยรุศกัด์ิพงศ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ สาย C
8 เดก็ชายวิทวสั  สีเต่า โรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแก่น 1 ส. ชาย

9 เดก็ชายพิมพร  ป้องสูญู โรงเรียนประชาบดี 2 บา้นนนทภูมิ

10 เดก็ชายพวงพิลา  หา้วหาญ โรงเรียนประชาบดี 3 โรงเรียนศรีสงัวาลย์

4 เดก็ชายพวงพิลา  หา้วหาญ โรงเรียนประชาบดี

ประเภท BC4  รุ่นอาย ุ17 - 25 ปี
ท่ี สังกดั
1 โรงเรียนศรีสังวาลย์

2 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่
3 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่
4 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่

ประเภททีม
ท่ี สังกดั

เดก็ชายพิมพร  ป้องสูญู
เดก็ชายพวงพิลา  หา้วหาญ

เดก็หญิงสายชล  เหมฤดี
เดก็หญิงหนิง  เทียมขนุทด
นายมงคล   จิตรเสง่ียม
นายภิราย ุ แซ่วา้ง

ช่ือ - สกลุ
นายพิจิตร  จิตร์กระจ่าง
นายพิชยั  คาํทวี
เดก็ชายศิวากร  ทีลา
เดก็หญิงศิริมา  ธาดาพนัธ์   

ช่ือ - สกลุ

ช่ือ - สกลุ

เดก็ชายอรรดเดช  ชูช่ืนกล่ิน
เดก็หญิงปวีณา  สุขศรีทอง

นายเฉลิมพล  ตนับุตร

นายณฐัวฒิุ  แกว้สมนึก

เดก็ชายบุญเทพ  เพช็รดี

เดก็หญิงศิริมา  ธาดาพนัธ์   
3

โรงเรียนประชาบดี

บา้นนนทภมิู

ส. ชาย +  ส.หญิง

นายสนัติภพ  เรขะรุจิ

นายพิจิตร  จิตร์กระจ่าง
นายพิชยั  คาํทวี

ช่ือ - สกลุ

2
เดก็ชายศิวากร  ทีลา

เดก็หญิงอรธนัยา  ยรุศกัด์ิพงศ์

1

เดก็หญิงหนิง  เทียมขนุทด

นายภิราย ุ แซ่วา้ง
เดก็หญิงสายชล  เหมฤดี



ที่ ช่ือ - สกุล ประเภท สังกดั

1 เด็กชายยศธร  อธิมาตร BC1 โรงเรียนประชาบดี

2 เด็กชายนิรันดร์    พนัธ์อ่อน BC2 โรงเรียนประชาบดี

3 เด็กชายอิทธินนัท ์ สกุณา BC2 โรงเรียนประชาบดี

4 เด็กหญิงวาสนา  รบแคลว้ BC2 โรงเรียนประชาบดี

5 เด็กหญิงรุจิธรรม  ประเสริฐศรี BC1 โรงเรียนศรีสังวาลย์

6 เด็กชายกณัฑพ์ตัน์  แจ่มกระจ่าง BC2 โรงเรียนศรีสังวาลย์

7 เด็กชายภาณุพงศ ์  ทิพยม์ณี BC2 โรงเรียนศรีสังวาลย์

8 เด็กชายปัญจพล   รุ่งเรืองศิล BC1 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บา้นนนทภูมิ)

9 เด็กหญิงสิริพร   แซ่เต๋ิน BC1 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บา้นนนทภูมิ)

10 เด็กชายพงศกร  คงรอด BC2 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บา้นนนทภูมิ)

11 เด็กหญิงเหมือนตะวนั  จิวานนท์ BC2 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บา้นนนทภูมิ)

12 เด็กหญิงรัชนีกร  พรมแกว้ BC1 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัเพชรบุรี

13 เด็กชายกิตติธชั  มุนินทรวงศ์ BC2 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัเพชรบุรี

14 นางสาวสุนิสา  พุกนิล BC3 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัเพชรบุรี

15 เด็กหญิงณิชา  โพธ์ิงาม BC3 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัเพชรบุรี

16 นางสาวดวงพร  เดชโฮม BC1 โรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแก่น

17 เด็กหญิงพนมวรรณ   วงษแ์สง BC2 โรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแก่น

18 เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนา BC3 โรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแก่น

19 เด็กชายอคัราเดช อ่ิมทองคาํ BC2 โรงเรียนระยองปัญญานุกลู

20 เด็กชายอรรดเดช  ชูช่ืนกล่ิน BC4 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่

ประเภททมี BC1+BC2   มี 3  ทีม    พบกนัหมด

รายช่ือนักกฬีาบอคเซีย

กฬีานักเรียนคนพกิารแห่งชาติ  ประจําปี 2556  คร้ังที ่14   ณ จังหวดัแพร่

รุ่นอายุ 10 - 16 ปี

ประเภท BC1  มีนกักีฬา  6  คน        แบ่ง 2 สาย             ท่ี 1และ2 เขา้รอบรอง

ประเภท BC2  มีนกักีฬา  10  คน      แบ่ง 3 สาย             ท่ี 1ของแต่ละสาย    และคะแนนดีท่ีสุด    เขา้รอบรอง

ประเภท BC3  มีนกักีฬา  3  คน        พบกนัหมด

ประเภท BC4  มีนกักีฬา  1  คน        ข้ึนไปแข่งขนัร่วมกบัรุ่นอาย ุ17 -25  ปี



ที่ ช่ือ - สกุล ประเภท สังกดั

1 นายพิจิตร  จิตร์กระจ่าง BC1 โรงเรียนประชาบดี

2 นายพิชยั  คาํทวี BC1 โรงเรียนประชาบดี

3 เด็กชายพิมพร  ป้องสูญู BC2 โรงเรียนประชาบดี

4 เด็กชายพวงพิลา  หา้วหาญ BC2 โรงเรียนประชาบดี

5 เด็กชายศิวากร  ทีลา BC1 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บา้นนนทภูมิ)

6 เด็กหญิงสายชล  เหมฤดี BC2 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บา้นนนทภูมิ)

7 เด็กหญิงหนิง  เทียมขนุทด BC2 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บา้นนนทภูมิ)

8 เด็กชายบุญเทพ  เพช็รดี BC2 โรงเรียนศรีสังวาลย์

9 เด็กหญิงอรธนัยา  ยรุศกัด์ิพงศ์ BC2 โรงเรียนศรีสังวาลย์

10 เด็กหญิงปวณีา  สุขศรีทอง BC4 โรงเรียนศรีสังวาลย์

11 นายณฐัวฒิุ  แกว้สมนึก BC2 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่

12 นายเฉลิมพล  ตนับุตร BC4 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่

13 นายสันติภพ  เรขะรุจิ BC4 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่

14 เด็กหญิงศิริมา  ธาดาพนัธ์   BC1 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง

15 นายมงคล   จิตรเสง่ียม BC2 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย

16 นายภิราย ุ แซ่วา้ง BC2 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย

17 เด็กชายวทิวสั  สีเต่า BC2 โรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแก่น

ประเภท BC1  มีนกักีฬา  4  คน    พบกนัหมด

ประเภท BC2  มีนกักีฬา  10  คน      แบ่ง 3 สาย             ท่ี 1ของแต่ละสาย    และคะแนนดีท่ีสุด    เขา้รอบรอง

ประเภท BC4  มีนกักีฬา  4  คน        พบกนัหมด            หมายเหตุ นาํนกักีฬารุ่นอาย1ุ0-16 ปี  ข้ึนมาแข่งขนัร่วมดว้ย  1 คน

ประเภททมี BC1+BC2   มี 3  ทีม    พบกนัหมด

รายช่ือนักกฬีาบอคเซีย

กฬีานักเรียนคนพกิารแห่งชาติ  ประจําปี 2556  คร้ังที ่14   ณ จังหวดัแพร่

รุ่นอายุ 17 - 25 ปี



ลาํดบัท่ี เวลา สนามท่ี ประเภท รุ่น รอบ สาย นักกฬีา สังกดั Vs นักกฬีา สังกดั

1 1 BC1 เลก็ แรก A เดก็ชายยศธร ประชาบดี เดก็หญิงรัชนีกร ศูนย์เพชรบุรี

2 2 BC1 เลก็ แรก B เดก็หญิงรุจิธรรม ศรีสังวาลย์ นางสาวดวงพร ศรีสังวาลย์ขอนแก่น

3 3 BC1 ใหญ่ นายพิจิตร ประชาบดี นายพิชยั ประชาบดี

4 4 BC1 ใหญ่ เดก็ชายศิวากร บ้านนนทภูมิ เดก็หญิงศิริมา ส. หญงิ

5 1 BC2 เลก็ แรก A เดก็ชายนิรันดร์ ประชาบดี เดก็หญิงพนมวรรณ ศรีสังวาลย์ขอนแก่น

6 2 BC2 เลก็ แรก B เดก็ชายอิทธินนัท์ ประชาบดี เดก็ชายภาณุพงศ์ ศรีสังวาลย์

7 3 BC2 เลก็ แรก C เดก็หญิงวาสนา ประชาบดี เดก็ชายกณัฑพ์ตัน์ ศรีสังวาลย์

8 4 BC2 เลก็ แรก C เดก็หญิงเหมือนตะวนั บ้านนนทภูมิ เดก็ชายอคัราเดช ระยองปัญญานุกูล

9 1 BC2 ใหญ่ แรก A นายมงคล ส. ชาย เดก็ชายพิมพร ประชาบดี

10 2 BC2 ใหญ่ แรก B นายณฐัวฒิุ ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เดก็หญิงหนิง บ้านนนทภูมิ

11 3 BC2 ใหญ่ แรก C นายภิรายุ ส. ชาย เดก็หญิงสายชล บ้านนนทภูมิ

12 4 BC2 ใหญ่ แรก C เดก็หญิงอรธนัยา ศรีสังวาลย์ เดก็ชายพวงพิลา ประชาบดี

13 1 BC3 เลก็ นางสาวสุนิสา ศูนย์เพชรบุรี เดก็หญิงณิชา ศูนย์เพชรบุรี

14 3 BC4 ใหญ่ เดก็หญิงปวณีา ศรีสังวาลย์ เดก็ชายอรรดเดช ศรีสังวาลย์เชียงใหม่

15 4 BC4 ใหญ่ นายเฉลิมพล ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นายสันติภพ ศรีสังวาลย์เชียงใหม่

16 1 BC1 แรก A เดก็หญิงรัชนีกร ศูนย์เพชรบุรี เดก็ชายปัญจพล บ้านนนทภูมิ

17 2 BC1 แรก B นางสาวดวงพร ศรีสังวาลย์ขอนแก่น เดก็หญิงสิริพร บ้านนนทภูมิ

18 3 BC1 ใหญ่ นายพิชยั ประชาบดี เดก็ชายศิวากร บ้านนนทภูมิ

19 4 BC1 ใหญ่ เดก็หญิงศิริมา ส. หญงิ นายพิจิตร ประชาบดี

20 1 BC2 เลก็ แรก A เดก็หญิงพนมวรรณ ศรีสังวาลย์ขอนแก่น เดก็ชายกิตติธชั ศูนย์เพชรบุรี

21 2 BC2 เลก็ แรก B เดก็ชายภาณุพงศ์ ศรีสังวาลย์ เดก็ชายพงศกร บ้านนนทภูมิ

22 3 BC2 เลก็ แรก C เดก็ชายกณัฑพ์ตัน์ ศรีสังวาลย์ เดก็หญิงเหมือนตะวนั บ้านนนทภูมิ

23 4 BC2 เลก็ แรก C เดก็ชายอคัราเดช ระยองปัญญานุกูล เดก็หญิงวาสนา ประชาบดี

24 1 BC2 ใหญ่ แรก A เดก็ชายพิมพร ประชาบดี เดก็ชายวทิวสั ศรีสังวาลย์ขอนแก่น

25 2 BC2 ใหญ่ แรก B เดก็หญิงหนิง บ้านนนทภูมิ เดก็ชายบุญเทพ ศรีสังวาลย์

26 3 BC2 ใหญ่ แรก C เดก็หญิงอรธนัยา ศรีสังวาลย์ เดก็หญิงสายชล บ้านนนทภูมิ

27 4 BC2 ใหญ่ แรก C เดก็ชายพวงพิลา ประชาบดี นายภิรายุ ส. ชาย

28 1 BC3 เลก็ นางสาวสุนิสา ศูนย์เพชรบุรี เดก็หญิงจุฑามาศ ศรีสังวาลย์ขอนแก่น

29 3 BC4 ใหญ่ นายเฉลิมพล ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เดก็ชายอรรดเดช ศรีสังวาลย์เชียงใหม่

30 4 BC4 ใหญ่ เดก็หญิงปวณีา ศรีสังวาลย์ นายสันติภพ ศรีสังวาลย์เชียงใหม่

10.00

11.00

พบกนัหมด

พบกนัหมด
พบกนัหมด

9.00

ตารางแข่งขันกฬีาบอคเซีย

กฬีานักเรียนคนพกิารแห่งชาต ิ ประจําปี 2556  คร้ังที ่14   ณ จังหวดัแพร่

14.00

15.00

พบกนัหมด

พบกนัหมด
พบกนัหมด

พบกนัหมด

พบกนัหมด

พบกนัหมด12.00

พบกนัหมด
13.00

16.00

ประจําวนัที ่ 2  มนีาคม 2556



ลาํดบัท่ี เวลา สนามท่ี ประเภท รุ่น รอบ สาย นักกฬีา สังกดั Vs นักกฬีา สังกดั

31 1 BC1 เลก็ แรก A เดก็ชายยศธร ประชาบดี เดก็ชายปัญจพล บ้านนนทภูมิ

32 2 BC1 เลก็ แรก B เดก็หญิงรุจิธรรม ศรีสังวาลย์ เดก็หญิงสิริพร บ้านนนทภูมิ

33 3 BC1 ใหญ่ เดก็หญิงศิริมา ส. หญงิ นายพิชยั ประชาบดี

34 4 BC1 ใหญ่ เดก็ชายศิวากร บ้านนนทภูมิ นายพิจิตร ประชาบดี

36 1 BC2 เลก็ แรก A เดก็ชายนิรันดร์ ประชาบดี เดก็ชายกิตติธชั ศูนย์เพชรบุรี

37 2 BC2 เลก็ แรก B เดก็ชายอิทธินนัท์ ประชาบดี เดก็ชายพงศกร บ้านนนทภูมิ

38 3 BC2 เลก็ แรก C เดก็หญิงวาสนา ประชาบดี เดก็หญิงเหมือนตะวนั บ้านนนทภูมิ

39 4 BC2 เลก็ แรก C เดก็ชายกณัฑพ์ตัน์ ศรีสังวาลย์ เดก็ชายอคัราเดช ระยองปัญญานุกูล

40 1 BC2 ใหญ่ แรก A นายมงคล ส. ชาย เดก็ชายวทิวสั ศรีสังวาลย์ขอนแก่น

41 2 BC2 ใหญ่ แรก B นายณฐัวฒิุ ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เดก็ชายบุญเทพ ศรีสังวาลย์

42 3 BC2 ใหญ่ แรก C นายภิรายุ ส. ชาย เดก็หญิงอรธนัยา ศรีสังวาลย์

43 4 BC2 ใหญ่ แรก C เดก็หญิงสายชล บ้านนนทภูมิ เดก็ชายพวงพิลา ประชาบดี

44 1 BC3 เลก็ เดก็หญิงจุฑามาศ ศรีสังวาลย์ขอนแก่น เดก็หญิงณิชา ศูนย์เพชรบุรี

45 3 BC4 ใหญ่ เดก็หญิงปวณีา ศรีสังวาลย์ นายเฉลิมพล ศรีสังวาลย์เชียงใหม่

46 4 BC4 ใหญ่ เดก็ชายอรรดเดช ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นายสันติภพ ศรีสังวาลย์เชียงใหม่

47 1 BC1 เลก็ ท่ี 1 สายA ท่ี 2 สายB

48 2 BC1 เลก็ ท่ี 1 สายB ท่ี 2 สายA

49 3 BC2 เลก็ ท่ี 1 สายA คะแนนดีท่ีสุด 

50 4 BC2 เลก็ ท่ี 1 สายB ท่ี 1 สายC

51 2 BC2 ใหญ่ ท่ี 1 สายA คะแนนดีท่ีสุด 

52 3 BC2 ใหญ่ ท่ี 1 สายB ท่ี 1 สายC

53 2 BC1 เลก็ ชนะคู่ท่ี47 ชนะคู่ท่ี48

54 3 BC2 เลก็ ชนะคู่ท่ี49 ชนะคู่ท่ี50

55 4 BC2 ใหญ่ ชนะคู่ท่ี51 ชนะคู่ท่ี52

พบกนัหมด
พบกนัหมด

พบกนัหมด

11.00

12.00

9.00

ตารางแข่งขันกฬีาบอคเซีย

กฬีานักเรียนคนพกิารแห่งชาต ิ ประจําปี 2556  คร้ังที ่14   ณ จังหวดัแพร่
ประจําวนัที ่ 3  มนีาคม 2556

10.00

14.00

15.00

รอง

รอง

รอง

รอง

13.00

รอง

รอง

ชิง

ชิง

ชิง

พบกนัหมด
พบกนัหมด



ลาํดบัท่ี เวลา สนามท่ี ประเภท รุ่น Vs

56 2 ทีม เลก็ พบกนัหมด

57 3 ทีม ใหญ่ พบกนัหมด

58 2 ทีม เลก็ พบกนัหมด

59 3 ทีม ใหญ่ พบกนัหมด

60 1 ทีม เลก็ พบกนัหมด

61 2 ทีม ใหญ่ พบกนัหมด

โรงเรียนศรีสังวาลย์

นกักีฬา

บา้นนนทภมิู

10.00
ส.ชาย+ส.หญิง

ตารางแข่งขันกฬีาบอคเซีย

กฬีานักเรียนคนพกิารแห่งชาต ิ ประจําปี 2556  คร้ังที ่14   ณ จังหวดัแพร่
ประจําวนัที ่ 4  มนีาคม 2556

9.00

นกักีฬา

โรงเรียนประชาบดี

โรงเรียนประชาบดี

โรงเรียนศรีสังวาลย์

โรงเรียนประชาบดี

รอบ

บา้นนนทภมิู

บา้นนนทภมิู

11.00
บา้นนนทภมิู

ส.ชาย+ส.หญิง

12.00 น.    พิธีมอบเหรียญ

โรงเรียนประชาบดี
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