สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา“ธารบังอี่เกมส์”
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ณ สนำมกีฬำโรงเรียนบ้ำนห้วยกอก ๑
โรงเรียนบ้ำนห้วยกอก ๑
โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหลวงเตำถ่ำน, โรงเรียนป่งแดงวิทยำคม
โรงเรียนบ้ำนนำสองเหมือง, โรงเรียนเตรียมทหำรฯ
โรงเรียนหนองข่ำประชำอุทิศ , โรงเรียนบ้ำนน้ำเที่ยง ๒
โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ๒, โรงเรียนบ้ำนนำกอก
โรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

คำนำ
เอกสารคู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียนประจาปี 2561 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการธารบังอี่ อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จานวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง โรงเรียนหนองข่ าประชาอุทิ ศ โรงเรี ยนบ้าน
เหล่ าหลวงเตาถ่ าน โรงเรี ย นป่ งแดงวิทยาคม โรงเรีย นบ้านนากอก โรงเรียนบ้ านน้าเที่ย ง 2 โรงเรียนบ้า นโนน
สะอาด 2 โรงเรียนเตรียมทหาร 13 อนุสรณ์ และโรงเรี ยนบ้านหนองแวงใหญ่ เพื่ อ ประกอบการจัดการแข่งขัน
กีฬากลุ่มเครือข่ายฯ ธารบังอี่ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1
คณะผู้ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการธารบัง
อี่ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจนงานเสร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ มา ณ
โอกาสนี้
คณะกรรมการผู้จัดทา
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กำหนดกำรแข่งขันกีฬำ”ธำรบังอี่เกมส์” ประจำปี 2561
วันที่ 20-21 ธันวำคม 2561
ณ สนำมกีฬำโรงเรียนบ้ำนห้วยกอก 1
วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวำคม 2561

1

08.30 น. – 16.30. แข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา รอบแรกและรอบรองชนะเลิศ
วันศุกร์ ที่ 21 ธันวำคม 2561
07.00 น.
ขบวนพาเหรด นักกีฬาทุกโรงเรียนพร้อมกันที่ศาลาประชาคมบ้านเกษตรสมบูรณ์
07.30 น.
ขบวนพาเหรดและนักกีฬาเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนาม
08.30 น.
ประธานอานวยการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการ
ตัดสินต้อนรับประธานในพิธี
08.45 น.
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2561
มีขนั้ ตอนดังนี้
- การเคารพประธาน ขบวนพาเหรดเดินทางถึงสนามพิธีกรสั่งเคารพประธาน
นักกีฬาตรง
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 1 จบ
- เรียนเชิญประธานขึ้นสู่แท่นรับรายงาน
- ประธานอานวยการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทนักกีฬาและผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งกล่าว
เปิดการแข่งขัน
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 1 จบ (ประธานและผูบ้ ริหารกลับเข้าที่นั่ง)
-พิธีกรสั่งนักกีฬากลับหลังหัน เชิญธงชาติข้นึ สูย่ อดเสา (บรรเลงเพลงชาติ)
- ชักธงกีฬารวม ธงประจาโรงเรียน ขึน้ สู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงกราวกีฬา)
- พิธีกรสั่งกลับหลังหัน
- นักกีฬาวิ่งคบเพลิง (พิธีกรอ่านประวัติ) จุดคบเพลิง
- นักกีฬาอาวุโสนากล่าวคาปฏิญาณ
- ตัวแทนผู้ถือธงของโรงเรียนมาพร้อมกันเพื่อกล่าวคาปฏิญ าณร่วมกับนักกีฬา
อาวุโส
- ขบวนพาเหรดเคลื่อนออกจากสนามผ่านประธานในพิธี
09.30 น. เป็นต้นไป การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามโปรแกรมการแข่งขัน
16.00 น.
มอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน
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ลำดับขบวนพำเหรด
ขบวนที่ 1

ป้ำยกำรแข่งขันและธงกีฬำ วงดุรยิ ำงค์

ขบวนที่ 2

โรงเรียนป่งแดงวิทยำคม

ขบวนที่ 3

โรงเรียนบ้ำนนำกอก

ขบวนที่ 4

โรงเรียนบ้ำนนำเที่ยง 2

ขบวนที่ 5

โรงเรียนบ้ำนนำสองเหมือง

ขบวนที่ 6

โรงเรียนเตรียมทหำร อนุสรณ์ 13

ขบวนที่ 7

โรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่

ขบวนที่ 8

โรงเรียนหนองข่ำประชำอุทศิ

ขบวนที่ 9

โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด 2

ขบวนที่ 10 โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหลวงเตำถ่ำน
ขบวนที่ 11 โรงเรียนบ้ำนห้วยกอก 1

3
ประเภทกีฬำที่ทำกำรแข่งขัน “ธำรบังอี่เกมส์”
วันที่ 20-21 ธันวำคม 2561
ณ สนำมกีฬำโรงเรียนบ้ำนห้วยกอก 1
……………………….

กำรแข่งขันกรีฑำ
ระดับอนุบำล
- วิ่งทางตรง 60 เมตร (ชาย,หญิง)
- วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร (ชาย,หญิง)
- วิ่งล้อรถ 30 เมตร (ชาย,หญิง)
-

วิ่งกระสอบ 20 เมตร (ชาย,หญิง)

-

วิ่งอุม้ ลูกโป่งน้า 4 x 20 เมตร (ชาย,หญิง)

ระดับประถมศึกษำ
- วิ่งทางตรง 80 เมตร (ชาย,หญิง)

ระดับชั้น ป. 1-3

- วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร (ชาย,หญิง)

ระดับชั้น ป. 1-3

- วิ่งทางตรง 100 เมตร (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ป. 4-6
- วิ่งทางตรง 200 เมตร (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ป. 4-6
- วิ่งทางตรง 400 เมตร (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ป. 4-6
- วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ป. 4-6
ระดับมัธยมศึกษำ
- วิ่งทางตรง 100 เมตร (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ม. 1-3
- วิ่งทางตรง 200 เมตร (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ม. 1-3
- วิ่งทางตรง 400 เมตร (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ม. 1-3
- วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ม. 1-3
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กำรแข่งขันกีฬำ
-

กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล 7 คน รุ่นอำยุ 12 ปี ทีมชำย
กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล 7 คน รุ่นอำยุ 15 ปี ทีมชำย
กำรแข่งขันกีฬำวอลเล่ย์บอล รุ่นอำยุ 12 ปี ทีมชำย
กำรแข่งขันกีฬำวอลเล่ย์บอล รุ่นอำยุ 12 ปี ทีมหญิง
กำรแข่งขันกีฬำวอลเล่ย์บอล รุ่นอำยุ 15 ปี ทีมชำย
กำรแข่งขันกีฬำวอลเล่ย์บอล รุ่นอำยุ 15 ปี ทีมหญิง
การแข่งขันกีฬาตะกร้อ
รุ่นอำยุ 12 ปี ทีมชำย
การแข่งขันกีฬาตะกร้อ
รุ่นอำยุ 12 ปี ทีมหญิง
การแข่งขันกีฬาตะกร้อ
รุ่นอำยุ 15 ปี ทีมชำย
การแข่งขันกีฬาตะกร้อ
รุ่นอำยุ 15 ปี ทีมหญิง
กำรแข่งขันกีฬำเปตอง
รุ่นอำยุ 12 ปี ทีมชำย
กำรแข่งขันกีฬำเปตอง
รุ่นอำยุ 12 ปี ทีมหญิง
กำรแข่งขันกีฬำเปตอง
รุ่นอำยุ 15 ปี ทีมชำย
กำรแข่งขันกีฬำเปตอง
รุ่นอำยุ 15 ปี ทีมหญิง
กำรแข่งขันกีฬำเปตอง
รุ่นอำยุ 12 ปี เดี่ยวชำย
กำรแข่งขันกีฬำเปตอง
รุ่นอำยุ 12 ปี เดี่ยวหญิง
กำรแข่งขันกีฬำเปตอง
รุ่นอำยุ 15 ปี เดี่ยวชำย
กำรแข่งขันกีฬำเปตอง
รุ่นอำยุ 15 ปี เดี่ยวหญิง

