ความเป็ นมาของการจัดการแข่ งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
“กาญจนาเกมส์ แห่ งประเทศไทย”
การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กลุ่มโรงเรี ยนได้กาหนดโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย “กาญจนาเกมส์” ขึ้นโดยมีเป้ าหมายการพัฒนาการศึกษา ตามจุดเน้น
ของกลุ่มโรงเรี ยน นาไปสู่การพัฒนาด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะให้กบั นักเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยน ให้สามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่ การเป็ นนักกี ฬา นักดนตรี และศิลปะที่ดี มีศกั ยภาพสู งจนถึงระดับเป็ นตัว แทนของประเทศเข้าร่ ว ม
การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเปิ ดโอกาส
ให้ครู นักเรี ยนบุคลากรของแต่ละโรงเรี ยน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
โรงเรี ยนตามเป้ าหมาย และที่สาคัญการกีฬานับว่าเป็ นกิจกรรมที่ จะส่ งเสริ มให้เยาวชนรู้จกั การอยู่ร่วมกันในสังคม
รู้ จ ัก เคารพกฎกติ ก า การมีน้ าใจเป็ นนัก กี ฬา “รู้ แ พ้ รู้ ช นะ และ รู้ อ ภัย ” เพื่อ นัก เรี ยนน าไปใช้ใ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งเป็ นผูท้ รงมี
พระปรี ชาสามารถด้านกีฬาและทรงมีพระคุณ อันประเสริ ฐต่อการศึกษาไทยนับอเนกประการและกลุ่มโรงเรี ยน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้ดาเนิ นการจัดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์มาตั้งแต่ ปี การศึกษา 2543 โดยในครั้งนั้น
โรงเรี ยนกาญจนาภิ เ ษกวิทยาลัย สุ พรรณบุ รี เป็ นเจ้าภาพ ซึ่ ง มีรายละเอีย ดลาดับ การเป็ นเจ้าภาพการแข่ งขัน
กีฬากาญจนาเกมส์ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โรงเรียน
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทยั ธานี
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เริ่ มปรับเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็ น “กีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย”
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ปี การศึกษา
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

ตราสัญลักษณ์ประจาการแข่ งขันกีฬา
“กาญจนาเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14

ตราสัญลักษณ์ประจาการแข่งขัน ออกแบบโดย นายสมสกุล จันทร์โสภา ประกอบด้วย

 หลวงพ่อพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์ค่บู า้ นคู่เมืองฉะเชิงเทรา (แปดริ้ ว)
 พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพุทธ
โสธร หมายถึง สถานที่ประดิ ษฐานองค์หลวงพ่อพุทธโสธร สร้ างขึ้ นเพื่อ
เฉลิมฉลองในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

 ห่ วง จานวน 9 ห่ วง หมายถึง การรวมกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ทั้ง 9 แห่ง

โลโก้การแข่ งขัน
“กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 14

คาอธิบาย
ตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุ ลยเดชทรงพระบรมราชานุ ญาตให้
กลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง 9 โรงเรี ยน และ ธงไตรรงค์ที่บ่งบอกถึงความเป็ นชาติไทย
และ กิจกรรมการแข่งขัน กีฬากลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย “กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้ง
ที่ 14

ตุ๊กตานาโชค

น้องเพชร

น้องแก้ว

น้ องเพชร
ตุ๊กตาเพศชาย
น้ องแก้ว
ตุ๊กตาเพศหญิง
แต่ งกายในชุ ด พิธี ก าร มีสี ห น้า ยิ้ม แย้ม แจ่ มใส ร่ า เริ ง สนุ ก สนาน ตามอุป นิ สัยของเยาวชน
วัย สร้ างสรรค์ มื อ ชู ค บเพลิ ง หมายถึ ง ความสามั ค คี กลมเกลี ย ว เป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกั น ของชาว
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

อานวยการผลิต ให้ ความอนุเคราะห์ โดย
นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ออกแบบโดย
1. นายจีรพจน์ ทองขาว
2. นายวิชยั
แย้มหอม

ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ครู คศ.1 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ตุ๊กตานาโชค

คาขวัญประจาการแข่ งขัน

“เกมส์แห่งศักดิ์ศรี สดุดีองค์ราชัน”
ทีม่ าและความหมาย
เกมส์กี ฬ าของชาวกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย สายเลือดน้ า เงิ น -เหลืองทอง เป็ นสังคมของคนเก่ ง กล้า ดี
เป็ นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีภาวะผูน้ า มีความสมัครสมานสามัคคี จงรักภักดี ต่อสถาบัน
(สีน้ าเงิน-สีเหลืองทอง เป็ นสีประจาโรงเรี ยน สีน้ าเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ สีเหลืองทอง แทน
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ)

กาหนดการพิธีเปิ ดการแข่ งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
“กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2557
ณ สนามกีฬา โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

***********************************
13.30 น.
14.00 น.
16.00 น.
16.45 น.
17.00 น.

– ตั้งขบวนบริ เวณถนนสายพนมสารคาม – หมู่บา้ นพนมแลนด์
– ขบวนนักกีฬาเคลื่อนผ่านตลาดพนมสารคามถึงหน้าโรงเรี ยนพนมสารคาม
“พนมอดุลวิทยา” ขึ้นรถกลับ
- ขบวนนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ พร้อมกันที่หน้าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
- ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร และแขกผูม้ ีเกียรติพร้อมกันที่ปะราพิธี
- นายอภิชาติ จีระวุฒิ ตาแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานในพิธี พร้อมคณะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เดินทางมาถึง
บริ เวณปะราพิธี วงโยธวาทิตผสมกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บรรเลงเพลง
มหาฤกษ์
- ประธานในพิธี เข้าประจาที่รับรอง
- นายนิติมติ ร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ประธานกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และผูแ้ ทนมอบสูจิบตั รและของที่ระลึก
ให้ประธานในพิธี
- ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม
- พิธีเชิญธงชาติข้ ึนสู่ยอดเสา(วงโยธวาทิตผสมกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บรรเลงเพลงชาติ)
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเข้าประจาแท่นกล่าวรายงาน หน้าปะราพิธี
- ประธานกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ แด่ผใู้ ห้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิ ดการแข่งขัน (วงโยธวาทิตผสมกลุ่มโรงเรี ยน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- พิธีเชิญธงกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ธงสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา และ
ธงโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิ ทยาลัย 9 โรงเรี ย น ขึ้น สู่ยอดเสา (วงโยธวาทิ ตผสมกลุ่ม
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บรรเลงเพลงกราวกีฬา)
- นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม ประกอบพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง
- นักกีฬาอาวุโสเข้าสู่สนาม นานักกีฬากล่าวคาปฏิญาณตน
- ผูแ้ ทนกรรมการตัดสินเข้าสู่สนาม นาผูต้ ดั สินกล่าวคาปฏิญาณตน
- ขบวนพาเหรดออกจากสนาม
- การแสดงของนักเรี ยนโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

รูปแบบริ้วขบวนพาเหรดนักกีฬา
พิธีเปิ ดการแข่ งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย “กาญจนาเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2557
ณ สนามกีฬา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
*************************************
ขบวนที่ 1
วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
(1)



ริ้วขบวนกองเกียรติยศ (ตามรู ปแบบขบวนที่กาหนด)

(2)



ธงชาติ

(3)



ธงกีฬากลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

(4)



ธงสัญลักษณ์การแข่งขัน

(5)



ป้ าย “กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 14

(6)



(7)



ป้ ายคาขวัญการแข่งขัน “เกมส์แห่งศักดิ์ศรี สดุดีองค์ราชัน”

(8)



ขบวนพาเหรดนักกีฬาโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

(9)



ขบวนพาเหรดนักกีฬาโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

(10)



ขบวนพาเหรดนักกีฬาโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

(11)



ขบวนพาเหรดนักกีฬาโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

สัญลักษณ์นาโชค “น้องแก้ว-น้องเพชร” และช้างฤๅไน

ขบวนที่ 2
วงโยธวาทิตโรงเรียนชาป่ างามวิทยาคม
(12)



ขบวนพาเหรดนักกีฬาโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

(13)     

ขบวนพาเหรดนักกีฬาโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

(14)     

ขบวนพาเหรดนักกีฬาโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี

(15)     

ขบวนพาเหรดนักกีฬาโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทยั ธานี

(16)     

ขบวนพาเหรดนักกีฬาโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

รูปแบบริ้วขบวนเกียรติยศ
พิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย “กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2557
ณ สนามกีฬา โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
*************************************
ป้ ายกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
 

พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง

 

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิพระบรมราชินีนาถฯ

 ริ้ วขบวนธงชาติ
 ริ้ วขบวนธงตราสัญลักษณ์ ภปร.
 ธงสัญลักษณ์การแข่งขัน “กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 14

รูปแบบริ้วขบวนพาเหรดนักกีฬาแต่ละโรงเรียน
พิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย “กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2557
ณ สนามกีฬา โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
*************************************


ป้ ายชื่อโรงเรี ยน



ธงโรงเรี ยน

 ริ้ วขบวนเทิดพระเกียรติ



ผูน้ าขบวน
ผูค้ วบคุมทีม / ฝึ กสอน



คาขวัญจังหวัด



อื่นๆ



คณะนักกีฬา

รูปแบบการตั้งขบวนในสนาม
พิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
วันที่ 22 มกราคม 2557
ณ โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

กาหนดการจัดงานเลีย้ งรับรองคณะนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย “กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2557
ณ เวทีกลาง(บริ เวณหน้าเสาธง) โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
*************************************
เวลา 17.30 น. - คณะนักกีฬา ผูค้ วบคุมทีมและแขกผูม้ ีเกียรติพร้อมกันบริ เวณงาน
เวลา 18.30 น. - นายอนุกลู ตังคณานุกลู ชัย ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
บริ เวณงาน
- แนะนาผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนของกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง 9 โรงเรี ยน
ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทยั ธานี
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
- นายนิติมติ ร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ประธานกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและเปิ ดงานเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬาและผูค้ วบคุมทีม
- การแสดงของนักเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
- ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จานวน 18 ทุน
- การแสดงของนักเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เวลา 22.00 น. - ปิ ดงาน
*************************************

กาหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
“กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557
ณ สนามกีฬา โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
*************************************
เวลา 14.30 น

เวลา 15.30 น.

- นายยงยุทธ ทรัพย์เจริ ญ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริ เวณพิธี วงโยธวาทิต
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- การแสดงของนักเรี ยนโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
- นักกีฬาทุกโรงเรี ยนเข้าสู่สนาม
- นายนิติมติ ร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กระบี่ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวสรุ ปผลการดาเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬา ต่อประธานในพิธี
- มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอล
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวปิ ดการแข่งขัน “กาญจนาเกมส์
แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
- พิธีเชิญธงลงจากยอดเสา (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติ,เพลงกราวกีฬา)
- ขบวนเชิญธงกลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นาธงมอบให้ประธานในพิธี
- เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา “กาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 15 โรงเรี ยน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทยั ธานี เข้าสู่สนามเพื่อรับมอบธงกลุ่มโรงเรี ยน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยจากประธานในพิธี
- การแสดงของนักเรี ยนโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทยั ธานี
- นักกีฬาทุกคนจับมือเป็ นวงกลม ร่ วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
- เสร็ จพิธีปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย “กาญจนา
เกมส์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
*************************************

กาหนดการแข่ งขันกีฬากลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย “กีฬากาญจนาเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
วันแข่ งขัน อาทิตย์
ชนิดกีฬา
ประชุมผูจ้ ดั การทีม

19

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

20

21

22

23

24

25

17.00 น.

ห้องโสตทัศนศึกษา

งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

เวทีกลาง

18.00 น.

พิธีเปิ ดการแข่งขัน

17.00 น.

สนามกีฬากลาง

พิธีปิดการแข่งขัน
1

ฟุตบอล (นักเรี ยน)

08.00 น.

08.00 น.

08.00 น.

ฟุตบอล (ครู )

09.00 น.
16.30 น.

16.00 น.

14.00 น.

19.00 น.

3 บาสเกตบอล

08.30 น.

08.30 น.

09.00 น.

08.00 น.

4 วอลเลย์บอล

08.30 น.

08.30 น.

08.30 น.

08.30 น..

5 รักบี้ฟุตบอล

7

เปตอง (นักเรี ยน)

09.00 น.

09.00 น.

09.00 น.

08.00 น.

08.00 น.

08.00 น.

09.00 น.

9 เทนนิส

09.00 น.

09.00 น.

10 แบดมินตัน

09.00 น.

09.00 น.

09.00 น.

อาคารศูนย์กฬี าชั้นบน

สนามกีฬาตะกร้อ1 และ 2

สนามกีฬาเปตอง 1-4

ชมรมแบดมินตัน
สนามซันไรซ์ บางคล้า

08.00 น.

สนามกีฬา รร.พุทธิรังสีพิบูล

เวทีกลาง
เวทีกลาง

18.00 น.

15 วงดนตรี สตริ ง

18.30 น.

09.00 น.

17.00 น.

เวทีกลาง
เวทีกลาง

18.30 น.

18 มหกรรมดนตรี ไทย นาฎศิลป์
19 พิธีมอบเหรี ยญรางวัล

สนามกีฬากลางแจ้ง

08.00 น.
18.00 น.

09.00 น.

สนามกีฬาฟุตซอล

สนามกีฬาเทนนิส

14 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่ อง

17 แข่งขันทัศนศิลป์

สนามกีฬาฟุตบอล

อาคารศูนย์กีฬาชั้นล่าง

09.00 น.

กอล์ฟนักเรี ยน/ผูบ้ ริ หาร/ครู /ผูม้ ีเกียรติ

16 การแสดง

08.00 น.

สนามกีฬาเปตอง 1-4
08.00 น.

09.00 น.

สนามกีฬากลาง

สนามกีฬากลาง
09.00 น.

เปตอง (ครู )

12 กรี ฑา
13 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (แข่งขัน)

08.00 น.

08.00 น.

8 เทเบิลเทนนิส

11

16.00 น.

14.00 น.

สนามกีฬาฟุตบอล

2 ฟุตซอล

6 เซปักตะกร้อ

สถานที่แข่ งขัน

09.00 น. นิทรรศการ

วัดโสธร/วัดสมาน/พระสถุป

16.00

18.00 น.

เวทีกลาง

17.00 น.

17.00 น.

เวทีกลาง

แผนผังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ข้ อมูลสนามแข่งขัน
การแข่ งขันกีฬากลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย “กีฬากาญจนาเกมส์ แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2557

ที่
1

ชื่อสนาม
สนามกีฬารักบี้ฟุตบอล
สนามกีฬาฟุตบอล
สนามกีฬาฟุตซอล
สนามกีฬา บาสเกตบอล
สนามกีฬาตะกร้อ
สนามกีฬาเปตอง 1-4
สนามกีฬาเทนนิส
อาคารศูนย์กีฬาชั้นบน
(แข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล)
อาคารศูนย์กีฬาชั้นล่าง
(แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส)
ชมรมกีฬาแบดมินตันฉะเชิงเทรา
(แข่งขันกีฬาแบดมินตัน)
สนามกีฬากอล์ฟ ซันไรน์
สนามกรี ฑา

สถานที่
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
คอร์ตเอกชน
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ชมรมแบดมินตัน จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรี ยนพุทธิรังสีพิบูล

หมายเหตุ

ข้ อมูลนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม/เจ้าหน้ าที่ และผู้บริหารโรงเรียน
เข้ าร่ วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
“กาญจนาเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
20-25 มกราคม 2557
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นักกีฬา
ผู้ควบคุม
ผู้บริหาร
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
รวม

ฉะเชิงเทรา
สุราษฏร์ธานี
กาฬสินธุ์
สุพรรณบุรี
เพชรบูรณ์
กระบี่
อุทยั ธานี
นครปฐม
ชัยภูมิ

รวม

