ความเป็นมาอันทรงคุณค่ายิ่งของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
“ก่อเกิดด้วยความดี เพื่อสร้างคนดี สู่สังคมแห่งความดีอย่างยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร พระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อตัง้ ขึน้ ด้วยกุศลเจตนาของมูลนิธิ
ป่อเต็กตึง๊ ทีต่ อ้ งการสนับสนุนการศึกษาจึงได้ระดมก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังความคิด และก�ำลังทรัพย์                  
อันมหาศาลจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสียสละ อุทิศบริจาคสร้างมหาวิทยาลัย  
อาจกล่าวได้วา่ มหาวิทยาลัยเกิดจากการ “ให้” และส่งต่อการให้ดว้ ยการจัดการศึกษาเพือ่ การศึกษา  
โดยไม่แสวงหาผลก�ำไร ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้อย่างเสมอภาค เป็นมหาวิทยาลัยทีด่ ชี ว่ ยสังคม
บ้านเมืองได้อย่างแท้จริง   และเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล                  
และเฉลิมพระเกียรติน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
พระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ   ิ์ พระบรมราชินนี าถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย                         
ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของราชวงศ์จักรีของคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนโพ้นทะเล “ขอให้ท�ำ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” กระแสพระราชด�ำรัสของพระองค์ท่านเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธาน             
ในพิธีเปิดมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2537  ได้น้อมน�ำมาเป็นหลักส�ำคัญด้านการบริหาร
และการพัฒนามหาวิทยาลัย  และหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยมุง่ มัน่ รับใช้สงั คมด้วยจิตสาธารณะ ตอกย�ำ้ การเป็นผูน้ ำ� ด้านจีนศึกษา
และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง โดยได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย     
อย่างชัดเจนว่า  “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์
สุขภาพภายในปี   2575”  ซึ่งผู้บริหาร  คณาจารย์   เจ้าหน้าที่   และนักศึกษาได้รวมพลังช่วยกัน
พัฒนาและขับเคลือ่ นให้เป็นมหาวิทยาลัยทีด่ เี จริญก้าวหน้าสมดังกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  และบรรลุผล
ส�ำเร็จตามเจตจ�ำนงของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ไว้ว่า “มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรตินจี้ ะอยูย่ งเป็นอนุสรณ์สถานแสดงถึงความจงรักภักดีและกุศลศรัทธาเมตตาธรรม
ที่ยิ่งใหญ่และส�ำคัญยิ่งของทุกท่านตราบนานเท่านาน”
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จากการเรียนรู้สู่การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก.
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
										
เมื่อปีการศึกษา 2547 ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในขณะนัน้ ได้รเิ ริม่ ให้มกี ารจัดกิจกรรมร�ำมวยจีน (ไท้เก๊ก) โดยร่วมมือ
กับสมาคมร�ำมวยเพื่อสุขภาพ  ซึ่งมีนายแพทย์จีนวิลาส  ศรีประจิตติชัย  เป็นนายกสมาคมฯ ได้ส่งวิทยากร
ของสมาคมท่านแรก คือ อาจารย์ทวีศักดิ์   ศิลาพร   มาช่วยแนะน�ำและฝึกให้บุคลากร นักศึกษาที่สนใจ          
การร�ำมวยจีน   กิจกรรมนี้ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯ เรื่อยมา            
ต่อมาในปีการศึกษา 2549  เปิดสอนไท้เก๊กให้กบั นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน และในปีการศึกษา 2551
ได้เปิดสอนไท้เก๊กเป็นวิชาบังคับของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ทุกหลักสูตร  ปัจจุบนั มีนกั ศึกษาทีผ่ า่ นการเรียนไท้เก๊ก
มากที่สุดในประเทศไทย นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ยังมีการจัดตั้งชมรมไท้เก๊ก            
โดยนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมแนะน�ำการร�ำมวยจีนเพื่อสุขภาพ  
ตลอดเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนไท้เก๊ก   กิจกรรมส่งเสริมการออกก�ำลังกายด้วยไท้เก๊ก
ของส�ำนักพัฒนานักศึกษา และชมรมไท้เก๊กสโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยได้รบั การสนับสนุนจากสมาคมฯ
ชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์ และผูม้ อี ปุ การคุณท่านอืน่ ๆ มาอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้การเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของไท้เก๊กมีการพัฒนามาเป็นล�ำดับ  เช่น  มีการจัดการแข่งขันไท้เก๊กภายในมหาวิทยาลัย  จัดโดย
ชมรมไท้เก๊กสโมสรนักศึกษา มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมไท้เก๊กแห่ง
ประเทศไทย   มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไท้เก๊กมาสาธิต   และฝึกฝนให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้              
อยู่เป็นระยะ  ไท้เก๊กเป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ด้านจีนของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นเพื่อให้
กิจกรรมไท้เก๊กของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นล�ำดับ เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ นศาสตร์ของไท้เก๊ก  
เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  มีความรู้   ความสามารถด้านไท้เก๊ก เพื่อเป็น
กิจกรรมบริการทางสังคม มหาวิทยาลัยจึงได้ก�ำหนดจัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ขึ้น  
จากการเรียนการสอนวิชาไท้เก๊กให้แก่นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาและขยายขอบข่ายมาเป็นสนามประลอง
ความสามารถด้านไท้เก๊ก   นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับชมรม
ไท้เก๊กและผู้สนใจในศาสตร์ไท้เก๊กทั่วประเทศให้เกียรติเข้าร่วมแข่งขัน  ประวัติศาสตร์หน้านี้จะด�ำเนินการ
ต่อไปอย่างต่อเนื่องและได้รับการบันทึกไว้ไม่รู้ลืม  โดยมีล�ำดับการจัดการแข่งขันดังนี้
ครั้งที่  1   เมื่อวันอาทิตย์ที่  9  พฤศจิกายน  2557
ครั้งที่  2   เมื่อวันอาทิตย์ที่  29  พฤศจิกายน  2558  
ครัง้ ที  ่ 3   เมือ่ วันอาทิตย์ท  ี่ 13  ตุลาคม  2559  แต่เนือ่ งจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตและอยู่ในช่วง
ไว้ทุกข์  จึงเลื่อนการแข่งขันเป็นวันอาทิตย์ที่  26  พฤศจิกายน  2560  
ครั้งที่  4  เมื่อวันอาทิตย์ที่  25  พฤศจิกายน  2561                 
การแข่งขันครั้งที่  1 - ครั้งที่  3  มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก Professor Li De Yin ปรมาจารย์
ไท้เก๊กเข้าร่วมงาน  และครั้งที่  4  ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  ซึ่งขณะนั้นด�ำรง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน  และในปี   2562 ก�ำหนด
จัดการแข่งขันครัง้ ที่ 5  โดยได้รบั เกียรติจากท่าน ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊
เป็นประธานในพิธเี ปิดการแข่งขัน  ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสมุทรปราการ  
2 การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5
เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจดั การศึกษามากว่า  77  ปี  เติบโตอย่างมัน่ คงจากโรงเรียน           
ผดุงครรภ์อนามัย  สู่วิทยาลัยหัวเฉียว  และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย  โดยได้ผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคม
ตามปณิธานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนเป็นที่ยอมรับว่ามีจิตอาสาและช่วยเหลือสังคม              
สิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ คือ การก่อก�ำเนิดของมหาวิทยาลัยมาจากชาวไทยเชือ้ สายจีน  ได้สงั่ สมปรัชญา  อุดมการณ์  
ความรูใ้ นหลายแขนงทางด้านจีนศึกษาจนกล่าวได้วา่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมคี วามเข้มแข็ง
ด้านจีนศึกษาทุกมิติจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย   
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยยังคงมุง่ มัน่ รับใช้สงั คมด้วยจิตสาธารณะ  ตอกย�ำ้ การเป็นผูน้ ำ� ด้านจีนศึกษา  
และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการอย่างไม่หยุดยัง้   โดยได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนว่า  
“มหาวิทยาลัยเพือ่ สังคมทีเ่ ป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สขุ ภาพภายในปี  2575”                 
ซึ่งผู้บริหาร  คณาจารย์   เจ้าหน้าที่   และนักศึกษา  รวม  8,505  คน  ได้รวมพลังช่วยกันพัฒนาและขับ
เคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีเจริญก้าวหน้าสมดังกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร   พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ไว้เมื่อครั้งเสด็จเปิด
มหาวิทยาลัยที่ต้องส�ำนึกจารึกไว้อย่างไม่มีวันลืมเลือน และบรรลุผลส�ำเร็จตามเจตจ�ำนงของผู้ก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยที่ให้ไว้ว่า  “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินี้จะอยู่ยงเป็นอนุสรณ์สถานแสดงถึงความ
จงรักภักดีและกุศลศรัทธาเมตตาธรรมที่ยิ่งใหญ่และส�ำคัญยิ่งของทุกท่านตราบนานเท่านาน”
ในปี 2563 ที่จะถึงนี้เป็นวาระที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด�ำเนินการครบรอบ 110 ปี   เนื่องในโอกาสนี้
มหาวิทยาลัยก�ำหนดจัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษครัง้ นี้ ภายใต้ชอื่ งาน “การแข่งขัน
ไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ก�ำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่                
17 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

3

ก�ำหนดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลอง 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
****************************************************		

											
เวลา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ อาคารโภชนาการ  2
เวลา
08.00 น. ชมการร�ำไท้เก๊กหมู่เฉลิมฉลองครบรอบ  110  ปี  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ณ สนามกีฬากลาง  มฉก.
เวลา
08.30 น. เริ่มรับลงทะเบียนทุกชมรม/นักกีฬา/นักแสดง ณ โถงด้านหน้าหอประชุม
เวลา
09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ณ หอประชุม  มฉก.
-  รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  กล่าวรายงาน
-  ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ประธานในพิธี  
   กล่าวเปิดงาน
-  พิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน
-  ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุน
   
   การแข่งขันและผู้ฝึกสอนไท้เก๊กจิตอาสา
-  การแสดงพิธีเปิด  ชุด นาฏการหุ่นคน  110  ปี  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
เวลา
09.45 น.    การแข่งขันไท้เก๊ก
-  ร�ำมวยตระกูลหยาง (ไม่จ�ำกัดท่วงท่า) (4 รุ่นอายุ)
-  ร�ำมวย 24 ท่า (8 รุ่นอายุ)
-  ร�ำมวย 40 ท่า (7 รุ่นอายุ)
-  ร�ำมวย 42 ท่า  (7 รุ่นอายุ)
-  ร�ำกระบี่มาตรฐานการแข่งขัน  32 ท่า (7 รุ่นอายุ)
-  ร�ำกระบี่มาตรฐานการแข่งขัน  42 ท่า (7 รุ่นอายุ)
-  ร�ำพัดกงฟู  ประเภทบุคคล (8 รุ่นอายุ)
-  ร�ำกระบี่ตระกูลหยาง (4 รุ่นอายุ)
-  ร�ำมวยตระกูลเฉิน (8  รุ่นอายุ)
-  ร�ำดาบไท้เก๊ก (4  รุ่นอายุ)
เวลา
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา
13.30 น. การแสดงของชมรมไท้เก๊กต่าง ๆ
เวลา
16.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะผู้ตัดสิน  และมอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน
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ค�ำกล่าวรายงาน
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ในพิธีเปิดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลอง 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
...................................................
กราบเรียน   ท่านประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   (ดร.วิเชียร   เตชะไพบูลย์) ในนามของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   และคณะกรรมการจัดการแข่งขันไท้เก๊ก   มฉก. ครั้งที่   5 ดิฉัน             
ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด                   
การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่  5  เฉลิมฉลอง  110  ปี  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ในวันนี้
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รเิ ริม่ กิจกรรมไท้เก๊กตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2547 เป็นต้นมา  
โดยด�ำริของศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์   โฆวิไลกูล   อธิการบดีในขณะนั้น   ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็น           
อย่างดีจากนายแพทย์จนี วิลาส ศรีประจิตติชยั นายกสมาคมร�ำมวยเพือ่ สุขภาพ  ทีก่ รุณาให้อาจารย์ทวีศกั ดิ  ์
ศิลาพร  มาเป็นวิทยากรท่านแรกเพือ่ แนะน�ำการร�ำมวยไท้เก๊กแก่บคุ ลากร  นักศึกษา  และประชาชนทัว่ ไป  
ต่อมาในปีการศึกษา 2549  ได้เปิดสอนไท้เก๊กในหลักสูตรการแพทย์แผนจีน  และในปีการศึกษา 2551   
ได้บรรจุการร�ำมวยไท้เก๊กไว้ในหลักสูตรของทุกคณะวิชา มีนกั ศึกษาผ่านการเรียนร�ำมวยไท้เก๊กมาแล้วกว่า  
20,000 คน ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวทีส่ อนการร�ำมวย
ไท้เก๊กให้กบั นักศึกษาทุกคน  และมีนกั ศึกษาเรียนวิชาร�ำมวยไท้เก๊กมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย  ในปีการศึกษา  2555  
มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือกับสมาคมไท้เก๊ก (ประเทศไทย) เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรม                   
ไท้เก๊กในหลาย ๆ ด้าน  ทั้งการเรียนการสอน  การร�ำเพื่อสุขภาพ  การร�ำเพื่อการแข่งขัน ฯลฯ นอกจากนี้
ยังได้รับการสนับสนุนจากชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์ โดยการน�ำของอาจารย์วสันต์ ศิวรังสรรค์ ในการ              
น�ำอาสาสมัครของชมรมมาช่วยสอนช่วยแนะน�ำการร�ำมวยไท้เก๊กแก่นกั ศึกษาเป็นชมรมแรก และได้รบั การ
สนับสนุนอาสาสมัครจากอีกหลาย ๆ ชมรมในปีต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน  
จากการด�ำเนินกิจกรรมไท้เก๊กมาอย่างต่อเนือ่ งกว่า  10  ปี  มหาวิทยาลัยจึงได้รเิ ริม่ จัดการแข่งขัน
ไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่  1  ขึ้น  เมื่อปีการศึกษา  2557 ตามด�ำริของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ
อธิ ก ารบดี ใ นขณะนั้ น เพื่ อพัฒ นาและเรีย นรู้ใ นศาสตร์ข องมวยไท้เก๊ก เป็น เวทีให้ผู้มีค วามสามารถ                    
ความเชีย่ วชาญด้านไท้เก๊กได้แสดงความสามารถและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนือ่ ง เป็นกิจกรรมบริการ
ทางสังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  การจัดการแข่งขันไท้เก๊กครัง้ นีย้ งั เป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส
ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอยู่คู่สังคมไทยมาถึง 110 ปี   นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากมูลนิธ            ิ
ป่อเต็กตึ๊ง  สมาคมไท้เก๊ก (ประเทศไทย) ชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์  คณะที่ปรึกษาโครงการ  ผู้มีอุปการคุณ
คณะผู้ตัดสิน  และวิทยากรจิตอาสาจากชมรมไท้เก๊กต่าง ๆ    
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการมูลนิธิ             
ป่อเต็กตึ๊ง (ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์) ประธานในพิธี ประกอบพิธีเปิดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่   5    
เฉลิมฉลอง  110  ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ บัดนี้ ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
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ค�ำกล่าวเปิดงาน
ของ ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ในพิธีเปิดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลอง 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
.............................................................................
ท่ า นอธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัย หัว เฉีย วเฉลิม พระเกีย รติ (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  
เจนวาณิชยานนท์) ท่านที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (รองศาสตราจารย์
ประพันธ์พงศ์   เวชชาชีวะ) ท่านปรมาจารย์ไท้เก๊กจากสมาคมศิลปะการต่อสู้มณฑลเหลียวหนิง (ท่าน                          
ศาสตราจารย์มู่ ซิว่ เจีย่ )  ท่านคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาศาสตร์มวยไท้เก๊ก  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน                
คณะผูต้ ดั สิน คณะกรรมการ  นักกีฬาจากชมรมไท้เก๊กทุกแห่ง  ท่านผูม้ อี ปุ การคุณ  ท่านผูม้ เี กียรติ  คณาจารย์  
นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน           
ไท้เก๊ก มฉก. ครัง้ ที่ 5  เฉลิมฉลองในโอกาสทีม่ ลู นิธปิ อ่ เต็กตึง๊ อยูค่ สู่ งั คมไทยมา 110 ปี  ในวันนี  ้ จากรายงาน
ทีท่ า่ นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้กรุณากล่าวไปเมือ่ สักครูน่   ี้ ก่อนอืน่ ผมต้องขอแสดง
ความชื่นชมยินดีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้จัดการแข่งขันไท้เก๊กมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งผมคิดว่า
มหาวิทยาลัยคงจะมีการจัดการแข่งขันเช่นนีต้ อ่ ไปทุกปี  เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนีม้ เี อกลักษณ์ดา้ นไทยจีน
ที่โดดเด่นมาก  รวมทั้งมีผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมไท้เก๊กอยู่พอสมควร  ด้วยเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนในสังคม นอกจากนี้การก�ำหนดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนไท้เก๊กนั้น                 
ผมถือว่าเป็นวิสยั ทัศน์ทดี่ มี าก  เพราะไท้เก๊กนอกจากจะช่วยฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง  สมดุลดีแล้ว  ยังช่วย
เจริญสติ พัฒนาจิตใจ ให้มีความสงบเย็น รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง นับเป็นการพัฒนาคุณภาพ                      
เยาวชนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นภาระแก่สังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และบ้านเมือง
ต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี
การด�ำเนินงานกิจกรรมด้านไท้เก๊กของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นอกจากจะยัง
ประโยชน์ดังที่ผมได้กล่าวไปแล้ว ยังเป็นรากฐานที่ดีของการด�ำรงไว้ซึ่งศาสตร์และศิลปะการต่อสู้อัน                     
ทรงคุณค่าของมวลมนุษยชาติ  เพราะมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวม บ่มเพาะ พัฒนา ศาสตร์ และศิลปะ
ในแขนงต่าง ๆ มากมาย   ผมขออวยพรให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จตามความมุ่งหวัง              
ทุกประการ บัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว ผมขอเปิดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่  5 เฉลิมฉลอง 110 ปี
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ บัดนี้ครับ  ขอบคุณครับ
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ศาสตราจารย์พเิ ศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผูด้ ำ� ริและริเริม่ ไท้เก๊กในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เมือ่ ปีการศึกษา  2547  
จากกิจกรรมการร่ายร�ำเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ
พัฒนาสูห่ ลักสูตรการเรียนการสอนของคณะการแพทย์แผนจีน
และก่อก�ำเนิดของชมรมไท้เก๊ก  สโมสรนักศึกษา  
ก่อนจะมาเป็นการเรียนการสอนของทุกคณะวิชาจวบจนถึงปัจจุบนั
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุม่ วิเศษ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผูด้ ำ� ริให้มกี ารจัดการแข่งขันไท้เก๊ก  มฉก.  ครัง้ ที  ่ 1  เมือ่ ปี  2557  
และมหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการจัดการแข่งขันต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั
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จิตอาสาสู่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ฝึกฝนนักศึกษาร�ำไท้เก๊กหมู่ เฉลิมฉลอง 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในชมรมไท้เก๊กร่วมฝึกฝน
การร�ำไท้เก๊กให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระ
ที่ มู ล นิ ธิ ป ่ อ เต็ ก ตึ๊ ง ด� ำ เนิ น การครบรอบ 110 ปี คณาจารย์ ทุ ก ท่ า นถ่ า ยทอดประสบการณ์ ค วามรู             ้
การร�ำไท้เก๊กที่ถูกต้องแก่นักศึกษาด้วยบุคลิกภาพคล่องแคล่ว  น�้ำเสียงแจ่มใส  ใบหน้ายิ้มแย้ม  ท�ำให้
สงสัยว่าพวกท่านมีเคล็ดลับอะไร  ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาวุโสชาย  2  ท่าน  คือ  คุณชูชัย  
จิรวงศาพันธุ์  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  และอาจารย์ทวีศักดิ์  ศิลาพร  ประธาน
คณะกรรมการตัดสิน ในการจัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลอง 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  
ท่านได้ไขข้อสงสัยและเปิดเผยเคล็ดลับว่า  “การร�ำไท้เก๊กเป็นยาชั้นดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและ
จิตใจ  ใช้จิตไม่ใช้แรง  นิ่มนวล  ผ่อนคลาย  เชื่องช้า  มั่นคง  ต่อเนื่องสัมพันธ์   ด�ำรงสมาธิ   ลึกล�้ำ  
สม�่ำเสมอ" ถือได้ว่าข้อดีเหล่านี้เป็นเสน่ห์ของการร�ำไท้เก๊กที่ท�ำให้ท่านทั้งสองฝึกต่อเนื่องยาวนาน
จนถึงปัจจุบัน     
ในโอกาสนี้ ข อแสดงความขอบคุ ณ ด้ ว ยความเคารพอย่ า งสุ ด ซึ้ ง ต่ อ อาจารย์ ทุ ก ท่ า นที่ ม             ี
จิ ตอาสาร่วมฝึกฝนเหล่าลูกศิษย์ร�ำไท้เก๊กได้อย่างมีคุณภาพ โดยไม่ต้องการหรือหวังสิ่งใดตอบแทน
ขอแค่ เ พี ย งลู ก ศิ ษ ย์ ตั้ ง ใจฝึ ก ฝนอาจารย์ ก็ ชื่ น ใจและหายเหนื่ อ ย ขอขอบพระคุ ณ อี ก ครั้ ง ต่ อ เหล่ า
คณาจารย์จาก  5  ชมรมไท้เก๊กที่ร่วมฝึกสอน      
1. ชมรมไท้เก๊กไฉ่หง สวนหลวง ร.9
•  คุณฐิติรัตน์  ธนชัยวิวัฒน์
•  คุณซูซี่  ชุณหชีวาโฉลก
•  คุณยุพรัตน์  เลิศมณีกาญจน์
•  คุณสุภา  ชูโชคชัย
•  คุณภัททิยา  มานะทวีวัฒน์
•  คุณสวิชญ์  ปานะถึก
•  คุณปิยะนันท์  เจตลาภเจริญ
•  คุณพัทธ์ชนุตม์  ปัญญาสกุลวงศ์
2. ชมรมหย่งเหนียนไท่จี๋ฉวนตระกูลหยังประเทศไทย
•  คุณสรภัทร์  เหล่าประภัสสร    
•  คุณวีณา  เหล่าประภัสสร
•  คุณอารีวรรณ  พิทักษ์กิจไพศาล
คุณชูชัย  จิรวงศาพันธุ์
•  คุณปราณี  อัครภูษิต
•  คุณปรินดา  จงดีไพศาล
•  คุณฉันทินี  ยันตรัตน์
คุณทวีศักดิ์  ศิลาพร
•  คุณประภาพร  สุริยะพรชัยกุล
การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
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			 • คุณสุรภี  รัศมีมงคล
• คุณนันทา  บุญญาเสถียร
• คุณอัจฉรา  เจนโกวิท
• คุณเก็จกนก  สิงห์พัฒนากุล
• คุณศิริลักษณ์  เลิศประสพสุข
			 • คุณเหม่ยอิง
3. ชมรมไท้เก๊ก กกท.
• คุณปรารถนา  สุทิน     
• คุณพัฒนี  อ่อวิเชียร
• คุณปฏิกร  สาริมานนท์
• คุณพรเพ็ญ  ทักษ์ประดิษฐ์
• คุณอารี  จิตต์ธรรมวาณิช
• คุณพรรณพิไล  สุพรรณโรจน์
• คุณดวงพร  อธิคมวรดิลก
• คุณณัฐชยา  สงวนสินธุกุล
• คุณจินตนา  เมืองไพศาล
4. ชมรมเซียงเล้ง สวนลุมพินี
• คุณปริศนา  เลิศเรืองเวทย์     
• คุณวนิดา  หิรัญพงศ์สันต์
• คุณสุภาชัย  แซ่จิว
• คุณศิระสา  แซ่ตั้ง
• คุณกัลยาณี  เอี่ยมชีรางกูร
• คุณพัทธ์ธีรา  ตั้งสกุลพิทักษ์
• คุณสุนีย์  อรุณวัฒนาสกุล   
• คุณนภัส  เลิศสุวรรณพัฒน์
• คุณธนิชนาง  เกียรติ์พัฒนานุกุล
• คุณประภา  เลิศกิติยศ
• คุณวินัย  ตั้งสกุลพิทักษ์
5. ชมรมดินแดงไท่จี๋ฉวน
• คุณภัทรภร  วิชชากาญจน์
• คุณอรนุช  ไพรไพศาลกิจ
• คุณจุฑามาศ  ตรัยวารินทร์
• คุณอภิญญา  พิเชฐธรรมสาร
• คุณพิมพ์นิภา  เบญจสิริทัศน์
• คุณวันเพ็ญ  เลิศรุ่งโรจน์
• คุณอุบล  พัฒนะจุฑา
• คุณธีรวัจน์  ศรีถาวรสิทธิ์
10 การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
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14 การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

รายนามคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5
เฉลิมฉลอง 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
………………………………………………………………

  

อธิการบดี
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต)
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์)
ที่ปรึกษา
ดร.วิรุฬ  เตชะไพบูลย์
ที่ปรึกษา
ดร.สันติภาพ  เตชะวณิช
ที่ปรึกษา
นายอนันต์  ประสพรัตน์
ที่ปรึกษา
นายชวน  ตั้งมติธรรม
ที่ปรึกษา
นายแพทย์จีนวิลาส  ศรีประจิตติชัย
ที่ปรึกษา
ดร.สุนันทา  ลีเลิศพันธ์
ที่ปรึกษา
นายวสันต์  ศิวะรังสรรค์
ที่ปรึกษา
นายทวีศักดิ์  ศิลาพร
ที่ปรึกษา
นายช�ำนาญ  วงศ์รัตนภัสสร
ที่ปรึกษา
นางนิศากร  วงศ์รัตนภัสสร
ที่ปรึกษา
นายชูชัย  จิรวงศาพันธ์ุ
ที่ปรึกษา
นายบรรทัด  ตันตสวัสดิ์
ที่ปรึกษา
นางศิริพร  ยงปิยานันท์
ที่ปรึกษา
นางอารีย์  ชินวัฒนกิจ
ที่ปรึกษา
1. รองอธิการบดี (อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์)
ประธานกรรมการ
2. ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  หรือผู้แทน
กรรมการ
3. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการ
   (นายชูชัย  จิรวงศาพันธ์ุ)
4. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ
กรรมการ
   (คณบดีคณะศิลปศาสตร์)
5. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการแสดง
กรรมการ
   (ผู้อ�ำนวยการศูนย์วัฒนธรรม)
6. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายโล่  เหรียญรางวัล  และเกียรติบตั ร กรรมการ
   (นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
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7.   ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ
    (ผู้อ�ำนวยการกองกลาง)
8. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
กรรมการ
   (ผู้อ�ำนวยการกองกลาง)
9. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
กรรมการ
   (ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานักศึกษา)
10. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
กรรมการ
      (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
11. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
กรรมการ
(ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและประมวลผล)
12. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
กรรมการ
(หัวหน้าแผนกบริการ)
13. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
(หัวหน้าแผนกยานพาหนะ)
14. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการแสดงไท้เก๊กหมู่
กรรมการ
(คณบดีคณะศิลปศาสตร์)
15. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ กรรมการ
(Dr.Jonathan Rante Carreon)
16. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายของทีร่ ะลึกและสิทธิประโยชน์ กรรมการ
(ผู้อ�ำนวยการกองคลัง)
17. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
กรรมการ
(ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานักศึกษา)
18. หัวหน้าแผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา
กรรมการและเลขานุการ  
19. นายกวี  แสงแก้ว
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
20. นายจาตุรงค์  ผลเจริญ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
21. นางสาวธันฑ์ชนก  มากพันธุ์
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

16 การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

รายนามคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันไท้เก๊ก  มฉก.  ครั้งที่  5  
เฉลิมฉลอง  110   ปี  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
วันอาทิตย์ที่  17  พฤศจิกายน  2562 ณ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
………………………………………………………………
1) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
นายแพทย์จีนวิลาส  ศรีประจิตติชัย
ที่ปรึกษา
นายวสันต์  ศิวรังสรรค์
ที่ปรึกษา
1. นายชูชัย  จิรวงศาพันธ์ุ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสรภัทร์  เหล่าประภัสสร
รองประธานอนุกรรมการ
3. อาจารย์ชิดชนก  สิทธารถศักดิ์
รองประธานอนุกรรมการ
4. อาจารย์พัทธนันท์  เลิศคุณอธินนท์
อนุกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ  ช้างเขียว
อนุกรรมการ
6. นางฐิติรัตน์  ธนชัยวิวัฒน์
อนุกรรมการ
7. นางอารีวรรณ  พิทักษ์กิจไพศาล
อนุกรรมการ
8. นางกาญจนา  อิสระวุฒิวรรธน์
อนุกรรมการ
9. นางวงเดือน  วาณิชย์ก่อกุล
อนุกรรมการ
10. นางนิสากร  วงศ์รัตนภัสสร
อนุกรรมการ
11. นางกุลธิดา  กิตติธรรมวงศ์
อนุกรรมการ
12. นายณัฐวัตร  ลุณหงส์
อนุกรรมการ
13. นายศุภกฤต  รักสามารถ
อนุกรรมการและเลขานุการ
14. นายเกรียงไกร  นฤดลโชติ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
15. นายกวี  แสงแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
16. นายจาตุรงค์  ผลเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน  
1. นายทวีศักดิ์  ศิลาพร  
ประธานผู้ตัดสิน
2. นายชูชัย  จิรวงศาพันธ์ุ
รองประธานผู้ตัดสิน
3. นายสรภัทร์  เหล่าประภัสสร
หัวหน้าผู้ตัดสิน สนาม A
4. นางฐิติรัตน์  ธนชัยวิวัฒน์
หัวหน้าผู้ตัดสิน สนาม B
5. นายแพทย์นพพร  ศรีทิพโพธิ์
ผู้ตัดสิน
6. นางอารีวรรณ  พิทักษ์กิจไพศาล
ผู้ตัดสิน
7. นายโชคชัย  ธรรมานุกรศรี
ผู้ตัดสิน
8. นางกุลธิดา  กิตติธรรมวงศ์
ผู้ตัดสิน
9. นางยุภาวดี  นิโครสหเกียรติ์
ผู้ตัดสิน
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10. นางสุปราณี  หวังพิชิต
11. นางปริศนา  เลิศเรืองเวทย์
12. นางวงเดือน  วาณิชย์ก่อกุล
13. นางพรเพ็ญ  ทักษ์ประดิษฐ์
14. นางยุพรัตน์  เลิศมณีกาญจน์
15. นางสาวพัทธนันท์  เลิศคุณอธินนท์
16. Mr. Machiyo
17. Mr. Chaichan
18. นางจันทิมา  พิบูลย์ศักดิ์
19. นางสาวพัทธ์ชนุตต์  ปัญญาสกุลวงศ์
20. นายชนินทร์  โตประเสริฐพงศ์
21. นางสาวบุญญาภา  โฆวิไลกูล
22. นางสุพร  ปิตพิ งศ์สนุ ทร
23. นางสาวอัจฉราพรรณ  ช้างเขียว
24. สมาชิกชมรมไท้เก๊ก ม.หัวเฉียวฯ
2) คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย
2. อาจารย์ ดร.จิรชัย  หมื่นฤทธิ์
3. อาจารย์อัญชลี  สมใจ
4. นางสาวอมิตรา  มีขันทอง
3) คณะอนุกรรมการฝ่ายการแสดง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกฤตาวัฒน์  บ�ำรุงพานิช
3. นางสาวกชพร  ขวัญทอง
4. นางอัญชุลี  สุภาวุฒิ
5. นายชิงชัย  วิชิตกุล
6. นางส�ำเนา  อักษรแป้น
7. นายสัญชัย  กลิ่นถือศิล
8. อาจารย์ใจบุญ  แย้มยิ้ม
4) คณะอนุกรรมการฝ่ายโล่  เหรียญรางวัล  และเกียรติบัตร
อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์
นางพิชชุดา  พลายเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
นางอังศนา  ศิรประพา
นางกนกวรรณ  ฉันธนะมงคล

ผู้ตัดสิน
ผู้ตัดสิน
ผู้ตัดสิน
ผู้ตัดสิน
ผู้ตัดสิน
ผู้ตัดสิน
ผู้ตัดสิน
ผู้ตัดสิน
กรรมการจับเวลา สนาม A
กรรมการจับเวลา สนาม B
กรรมการน�ำนักกีฬาเข้าสนาม A
กรรมการน�ำนักกีฬาเข้าสนาม A
กรรมการน�ำนักกีฬาเข้าสนาม B
กรรมการน�ำนักกีฬาเข้าสนาม B
ผูช้ ว่ ยกรรมการน�ำนักกีฬาเข้าสนาม
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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1. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย์ชิดชนก  สิทธารถศักดิ์
3. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ  ยูฮันเงาะ
4. อาจารย์ ดร.ธเนศ  อิ่มส�ำราญ
5. นางหรรษมน  ประสาทแก้ว
6. นางสาวยุพเรศ  พรประดิษฐ์
7. นางสาวกันต์ฤทัย  เมฆสุทร
8. นางสาวกมลทิพย์  รัตนสุวรรณาชัย
9. นางราศี  เจริญวัย
10. นางเพ็ญศรี  เรืองพานิชภิบาล
11. นายณัฐวัตร  ลุณหงส์
12. นางสาวธิดารัตน์  ชูเลิศ
13. นางสาวลักษ์ขณา  ปิยฉัตรพนม
14. นางสาวธันย์ชนก  ปัทมานันท์
15. อาจารย์พัฒนา  วันฟั่น
16. นางปนัดดา  พฤกษวันประสุต
17. อาจารย์อรภา  ศิลมัฐ
18. อาจารย์ใจบุญ  แย้มยิ้ม
19. นางสาวพัชรี  รัศมีแจ่ม
20. นางสาวรุ่งฤดี  ธนูแก้ว
21. นายชัยกร  รพีอาภากุล
22. นางสาวนพมาศ  จูเกต
5) คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
2. อาจารย์ใจบุญ  แย้มยิ้ม
3. นายปริญญา  กลิ่นหวล
4. นายกฤตพล  คุณนันทปรีดา
5. นายสถิตย์  บุตรน้อย
6. นายสันทัด  แตงสี
7. นายหรินทร์  โตพันธุ์
8. นายจตุพล  ชาญณรงค์ศักดิ์
9. นางสาวอนงค์วดี  พุ่มไสว
10. นางสาวธันย์ชนก  ปัทมานันท์
11. นางสาวลักษ์ขณา  ปิยฉัตรพนม

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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6) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
1. ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
2. นายชัยกร  รพีอาภากุล
3. นายนนท์ชัย  หาดไทย
4. นางสาวปรานีต  งานสลุง
5. นางสาวเจนจิรา  เจ๊ะระหวัง
6. นางสาวกมลทิพย์  จันทร์เผือก
7. นางสาวเจษราภรณ์  พิสันเทียะ
8. นางสาวอ�ำไพ  แตงโม
9. นางโสภิณทร์  สิงห์เจริญ
10. นางศิริพร  คงกระพันธ์
7) คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
1. อาจารย์ชิดชนก  สิทธารถศักดิ์
2. นายศุภกฤต  รักสามารถ
3. นางจันทร์พร  สุริยวงค์กล่อม
4. นางสาวนภัทร  แซ่เซียว
5. นางสาวลภัสลดา  แขวงอินทร์
6. นายกฤติวัฒน์  ทวีวัฒน์วุฒิกุล
7. นายกสโมสรนักศึกษา
8. นางสมบูรณ์  แขกระโทก
9. นางเปมิศา  พุ่มเปี่ยม
8) คณะอนุกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
1. อาจารย์พัชรี  รัศมีแจ่ม
2. อาจารย์ฉวีวรรณ  ตั้งอมตะกุล
3. รองศาสตราจารย์อรพินท์  สีขาว
4. อาจารย์ ดร.นพนัฐ  จ�ำปาทอง
5. อาจารย์ ดร.ปริศนา  อัครธนพล
6. อาจารย์รัชนี  ผิวผ่อง
7. อาจารย์สุพร  พริ้งเพริศ
8. อาจารย์สิทธิศักดิ์  เครือพิมาย
9. อาจารย์ชุลีกร  ปัญญา
10. อาจารย์ ดร.ปทุมทิพย์  อดุลวัฒนศิริ
11. นางสาวณัฐนรี  มลิซ้อน

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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9) คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
2. นายพิศิษฐ์  วงษ์ถาวร
3. นายสมศักดิ์  บัวทอง
4. นายรุ่งเรือง  ช้างหัวหน้า
5. นายชัชชัย  เจริญพร
6. นายทรงศักดิ์  พึ่งพูล
7. นายปริญญา  โชโต
8. นายนิยม  ทิมแห้ว
9. นายจิระศักดิ์  ศิริปัญจนะ
10) คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1. นายณัฐวัตร  ลุณหงส์
2. นายศรายุทธ  เอี่ยมอิทธิพล
3. นายชัยวัฒน์  มงคลกิจ
4. นายเจริญพร  สมเดช
5. นายธิติสรณ์  จิระเกียรติกุล
6. นางสาวสุพรรณี  เกิดวัน
7. นางสาวพิมพ์เพชร  เล่นทัศน์
11) คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1. หัวหน้าแผนกยานพาหนะ
2. นางสาวปัญญสิริย์  เจริญรัตน์
3. นางสาวภาคิณี  สมเดช
4. นายอายุธ  นุชเทียน
5. นายส�ำฤทธิ์  บุญชูศรี
6. นายวิชาญ  ยีแลมะ
7. นายโชตินันท์  บรรจุสุวรรณ
12) คณะอนุกรรมการฝ่ายการแสดงไท้เก๊กหมู่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย
2. อาจารย์อรรถสิทธิ์  สุนาโท
3. อาจารย์พัทธนันท์  เลิศคุณอธินนท์
4. นางสาวปุญชรัศมิ์  พุฒกะ
13) คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
1. Dr. Jonathan Rante Carreon
2. อาจารย์สุวัฒน์  เพียรพาณิชย์สกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน  วรรณสินธพ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ  
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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4. อาจารย์นัฎฐ์สิตา  ไชยทรัพย์อนันต์
5. อาจารย์ Xu Weijie
6. อาจารย์ Jiang Nannan
7. นางสาวกิตติยา  เอี่ยมแก้ว
8. นางสาวทิพย์วรรณ   สิทธิสมภพ
14) คณะอนุกรรมการฝ่ายของที่ระลึกและสิทธิประโยชน์
1. นางสาวบรินดา  วิริยะเสนา
2. นางสาวภัทราภรณ์  เขี้ยวงา
3. นางสาวสมฤดี  บุญทองใหม่
4. นางกุสุมา  ไทยสมุทร
15) คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
1. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวอุทัยรัตน์  ใจเพชร  ซิ้มงึ้น
3. หัวหน้าแผนกทุนและบริการนักศึกษา
16) คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. หัวหน้าแผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา
2. นายกวี  แสงแก้ว
3. นายจาตุรงค์  ผลเจริญ
4. นางสาวธันฑ์ชนก  มากพันธุ์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

22 การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

รายนามผู้เข้าแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลอง 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
………………………………………………………………
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รบั เกียรติจากชมรมไท้เก๊กทัว่ ประเทศส่งผูส้ มัครเข้าร่วม
แข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่   5  จ�ำนวนทั้งสิ้น 101 คน  โดยการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย  9  ประเภท  
ได้แก่   1.ร�ำมวยตระกูลหยาง  (ไม่จ�ำกัดท่วงท่า)  2.ร�ำมวยไท้เก๊ก  24  ท่า  3.ร�ำดาบไท้เก๊ก  4.ร�ำมวย               
ไท้เก๊ก  40  ท่า 5.ร�ำมวยไท้เก๊ก  42  ท่า  6.ร�ำกระบี่มาตรฐาน 32 ท่า  7.ร�ำกระบี่ 42  ท่า  8.ร�ำพัดกงฟู  
และ 9.ร�ำมวยตระกูลเฉิน  ซึ่งได้รวบรวมรายนามผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  
ดังนี้
1. ประเภทร�ำมวยตระกูลหยาง (ไม่จ�ำกัดท่วงท่า)
รายชื่อผู้แข่งขัน
• รุ่นอายุต�่ำกว่า 50 ปี
1. คุณกิ่งฟ้า  ม่วงศิริ
2. นายวสันต์  ศรีสุนารถ
3. นางอุบล  พัฒนะจุฑา
4. คุณประเวช  ศรีพุฒตาล
5. คุณวรรณพร  สุขสังวาล
6. คุณอุษณีย์  เลิศอภิรดี
7. คุณอัจฉรา  แป้นดวงเนตร
• รุ่นอายุ 51 - 60 ปี  
1. นางนงเยาว์  จุ้ยเจริญ
2. นางสาวรัตนา  จึงชัยนันท์
3. นายอร่าม จางอิสระกุล
4. คุณนิริสา  ชาญพิชัย
• รุ่นอายุ 51 - 60 ปี และรุ่นอายุ 61 - 70 ปี
1. นายอ�ำนาจ  ชื่นชม
2. นายส�ำเภา  อารีไทย
3. คุณสุณี  เมษพันธุ์
4. คุณศิริลักษณ์  เลิศประสพสุข
• รุ่นอายุ 61 - 70 ปี
1. Moi eng
2. นางจรัศศรี  เริงรณยามา
3. คุณมาลี  บุญยะรัตกานนท์
4. คุณรัชนีภรณ์  โกศัลวัฒน์

เซ็นทรัลพระราม 2
ไท้เก๊กนครสวรรค์
ดินแดงไท่จี๋ฉ๋วน
ไท้เก๊กนครสวรรค์
ไท้เก๊กนครสวรรค์
เซ็นทรัลพระราม 2
ไท้เก๊กนครสวรรค์
ซิงชุน สปอร์ต คลับ
ชีกงชัยนาท
ฮ้วยชุนสนามตินสูลานนท์    สงขลา
เซ็นทรัลพระราม 2
เพื่อคุณ
ชีกงชัยนาท
กกท.
ไท้เก๊กหยงเหนียน
ไท้เก๊กหยงเหนียน
ดินแดงไท้จี๋ฉ๋วน
เพื่อคุณ
ไท้เก๊กนครสวรรค์

การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
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• รุ่นอายุ 71 ปีขึ้นไป
1. คุณสุพัตรา ไชยาวิจิตร
2. คุณวิภาพรรณ  ปณิธานธรรม
2. ร�ำมวยไท้เก๊ก 24 ท่า
รายชื่อผู้แข่งขัน
• รุ่นอายุ  5 - 10 ปี
1. เด็กชายจักรพงษ์  วงศะนะเชษฐ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  สุขแจ่มใส
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ธัญญะเจริญ
4. เด็กหญฺงพัชญ์พิดา  แซ่เฉี่ยน
5. เด็กหญิงปัญจมาพร  สุขแจ่มใส
6. เด็กหญิงอภิชญา  ช�ำนาญเวช
• รุ่นอายุ 11 - 20 ปี
1. นางสาวเมธวลิน  วิญญาณ
2. นายศักรินทร์  มโนถิระกุล
3. เด็กหญิงเมธา  เที่ยงขุน
4. นางสาวพีรยา  เอียบก๊ก
5. เด็กหญิงจิตตนาถ  เพ็งอุ่น
6. เด็กหญิงภัทรภร  ภาดี
• รุ่นอายุ 21 - 30 ปี และรุ่นอายุ 41 – 50 ปี
1. นายอรรถสิทธิ์  ตระกูลมุกทอง
2. นายกิตินันท์  สิรินันทวิศิษฏ์
3. Jacqeues du plessis
• รุ่นอายุ 51 - 60 ปี และรุ่นอายุ 61 – 70 ปี
1. นางปิยพัชร  ก�ำเนิดสิทธิเสรี
2. นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั้ง
3. คุณศรีวิไล  นาควัฒนานุกุล
4. คุณเบญจวรรณ  กลิ่นนาวี
• รุ่นอายุ 61 - 70 ปี  
1. คุณดารัตน์  ตันติราพันธ์
2. นางอรนุช  ไพรไพศาลกิจ
3. นางสาวอภิญญา  พิเชษฐธรรมสาร
4. นายธรรมรัตน์  โอภาสเสถียร

กกท.
ไท้เก๊กหยงเหนียน

เหยียนเฉวียนไท้จี๋อู่ตัง
ชมรมวูซูจังหวัดชลบุรี
ชมรมวูซูจังหวัดชลบุรี
เหยียนเฉวียนไท้จี๋อู่ตัง
ชมรมวูซูจังหวัดชลบุรี
ชมรมวูซูจังหวัดชลบุรี
มฉก.
ชมรมวูซูจังหวัดชลบุรี
ชมรมวูซูจังหวัดชลบุรี
มฉก.
ชมรมวูซูจังหวัดชลบุรี
ชมรมวูซูจังหวัดชลบุรี
มฉก.
มฉก.
ไท้เก๊กคลองสามวา
ไท้เก๊กรังสิต
50 ปีขอนแก่น
เซี่ยงเล้ง
ไท้เก๊กคลองสามวา
เทศบาลเมืองบ้านบึง
ดินแดงไท่จี๋ฉ๋วน
ดินแดงไท่จี๋ฉ๋วน
ไฮ่เหยี้ยน
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3. ร�ำดาบไท้เก๊ก
รายชื่อผู้แข่งขัน
• รุ่นอายุต�่ำกว่า 50 และ 71 ปีขึ้นไป
1. นายพัทธรเทพทัต  ดิษยสมบัติ
2. เด็กชายพรพินิต  นาคเจริญ
3. นางวราภรณ์  ว่องเจริญกุล
4. ร�ำมวยไท้เก๊ก 40 ท่า
รายชื่อผู้แข่งขัน
• รุ่นอายุ 21 - 30 ปี และ 41 - 50 ปี
1. นายสุริยา  มีลา
2. คุณวรบดินทร์  เจริญพลวิชญ์
3. นายสวิชญ์  ปานะถึก
• รุ่นอายุ 51 - 60 ปี และ 71 ปีขึ้นไป
1. นางกัลยานี  เอี่ยมชีรางกูร
2. นางพิมพ์นิภา  เบญจศิริทัศน์
3. นางปนิดา  รัตนาปนะโชติ
• รุ่นอายุ 61 - 70 ปี
1. คุณชัยวุฒิ  คงธนเชาว์
2. นายจินวัฒน์  เพชรไพบูลย์
3. นางวิมลรัตน์  ชีวิลกุลปฐม
4. นางสาวจุฑามาศ  ตรัยวารินทร์
5. ร�ำมวยไท้เก๊ก 42 ท่า
รายชื่อผู้แข่งขัน
• รุ่นอายุ 11 - 20 ปี และ 21 – 30 ปี
1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  กาญจนแพทย์นุกุล
2. นายคมกฤช  น�้ำเงิน
3. นางสาวอชิรญาณ์  สินชัย
• รุ่นอายุ 51 - 60 ปี
1. นางวันเพ็ญ  เลิศรุ่งโรจน์
2. คุณณัฐชยา  สงวนสินธุกุล
3. นางสาววรรณทิพย์  วนาสุขพันธ์
4. นายธีรวัจน์  ศรีถาวรสิทธิ์
• รุ่นอายุ 41 - 50 ปี และ 61 – 70 ปี
1. Mr Yeap  Ban  Kheng
2. นางสาวณภัทร  ชินวงศ์
การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลองครบรอบ

เหวียนเฉวียนไท้จี๋อู่ตัง
ดอกบัวคู่
ศิษย์เก่าจงฝาเบตง

มฉก.
ไท้เก๊กคลองสามวา
ไฉ่หง
เซี่ยงเล้ง
ดินแดงไท่จี๋ฉ๋วน
เซี่ยงเล้ง
ไม่สังกัดชมรม
ไท้เก๊กรังสิต
เหยียนเฉวียนไท้จี๋อู่ตัง
ดินแดงไท่จี๋ฉ๋วน

เพ่ยหลิงกาญจนบุรี
มฉก.
ชมรมวูซูจังหวัดชลบุรี
ดินแดงไท่จี๋ฉ๋วน
กกท.
ดินแดงไท่จี๋ฉ๋วน
ดินแดงไท่จี๋ฉ๋วน
เซี่ยงเล้ง
ซู่กวง นครปฐม
110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
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6. ร�ำกระบี่มาตรฐาน 32 ท่า
รายชื่อผู้แข่งขัน
• รุ่นอายุ 11 - 20 ปี
1. เด็กหญิงฉัตรวลัย  กาญจนแพทย์นุกูล
เพ่ยหลิงกาญจนบุรี
2. เด็กหญิงชีวาพร นรินทร์นอก
การกีฬาแห่งประเทศไทย
3. นายปวเรศ  ดวงประทุม
ดอกบัวคู่
4. นางสาวปัทมาวรรณ  หอมจันทร์
เหยียนเฉวียนไท้จี๋อู่ตัง
• รุ่นอายุ 11 - 20 ปี, 21 - 30 ปี และ 31 - 40 ปี
1. เด็กชายภูภกร  วงศ์ธนะเชษฐ
ดอกบัวคู่
2. นางสาวศรัญญา  กว้านเกียรติศักดิ์
เหยียนเฉวียนไท้จี๋อู่ตัง
3. นายธัญสิทธิ์  อิทธิอัครพงศ์
มฉก.
4. นายกมล  ศุภรักษ์จินดา
ไฮเหยี้ยน
• รุ่นอายุ 41 - 50 ปี และ 51 - 60 ปี
1. Iola  Veal
2. นางสาวบุญเรือน  ลาดตะกั่ว
เซี่ยงเล้ง
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  ตั้งสกุลพิทักษ์  
เซี่ยงเล้ง
• รุ่นอายุ 61 - 70 ปี
1. คุณพรลภัส  ตั้งธนัง
เซี่ยงเล้ง
2. คุณประภา เลิศกิติยศ
เซี่ยงเล้ง
7. ร�ำกระบี่มาตรฐาน 42 ท่า
รายชื่อผู้แข่งขัน
• รุ่นอายุ 21 - 30 ปี และ 51 - 60 ปี
1. นายจิรพจน์  ธัญสิริสิน
มฉก.
2. นางสาวณิชา  แซ่เจิ้น
มิตรสัมพันธ์เพือ่ สุขภาพเบตง
3. นางธัญยธรณ์  กิตยากรพิพัฒน์
สราญรมย์
4. นายวรวุฒิ  ชีวิลกุลปฐม
เหยียนเฉวียนไท้จี๋อู่ตัง
8. ร�ำพัดกงฟู
รายชื่อผู้แข่งขัน
• รุ่นอายุ 11 - 20 ปี
1. เด็กชายปรัชญา  จันทน์เจ้า
เพ่ยหลิงกาญจนบุรี
2. นางสาวอภิษมัย  มโนปาน
ดอกบัวคู่
3. นางสาวกานต์พิชชา  อรรคฮาต
ไท้เก๊ก  ปี  50  ขอนแก่น
4. นางสาวจุฑามาศ  จุลลาบุดดี
ไท้เก๊ก  ปี  50  ขอนแก่น
5. นายนราวิชญ์  เหล่าประเสริฐ
ไท้เก๊ก  ปี  50  ขอนแก่น
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6. นางสาวฐิติรัตน์  เจียวเจริญสิน
7. เด็กหญิงอุรัสยา  จ�ำลองโลก
8. เด็กชายสัญชัย  มะลิลาย
• รุ่นอายุ 11 - 20 ปี และ 21 – 30 ปี
1. นางสาวภาวิณี  วัยเจริญ   
2. นางสาวกัลยา  ชาธรรมา  
3. นางสาวสินีนาฏ  ตรงจิต   
• รุ่นอายุ 61 - 70 ปี
1. นางศิระสา  แซ่ตั้ง   
2. คุณวริตชัย  รังรองษีกุล    
3. สุชาดา  ไทยประคอง
9. ประเภทร�ำมวยตระกูลเฉิน
• รุ่นอายุ 11 - 20 ปี, 21 - 30 ปี, 41 - 50 ปี และ 51 - 60 ปี
1. นายไวกูณฐ์  รุ่งโรจน์  
2. นายธนายุทธ  เติมประยูร  
3. นายประพน  อุตุศุภการ   
4. คุณฐาปณี พัฒนวิบูลย์  

ดอกบัวคู่
เพ่ยหลิงกาญจนบุรี
ไท้เก๊ก  ปี  50  ขอนแก่น
ไท้เก๊ก  ปี  50  ขอนแก่น
ไท้เก๊ก  ปี  50  ขอนแก่น
มฉก.
เซี่ยงเล้ง
เซ็นทรัลพระราม 2
เพื่อคุณ
เหยียนเฉวียนไท้จี๋อู่ตัง
เหยียนเฉวียนไท้จี๋อู่ตัง
ไท้เก๊ก  ปี  50  ขอนแก่น
กกท.
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ชุดการแสดงในการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5 เฉลิมฉลอง 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
***************************************************************
การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่  5  นี้  ชมรมไท้เก๊ก  18  แห่ง  ได้ร่วมส่งชุดการแสดงร�ำไท้เก๊กเข้า
ร่วมงาน  ซึ่งมีความหลากหลายและสวยงามอย่างยิ่ง  ประกอบด้วย  18  ชุดการแสดง  ดังนี้  
1. ชื่อชุดการแสดง “ไท่จี๋ หัวเฉียวสไตล์”
ชื่อชมรม  ไท้เก๊กมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รายชื่อผู้แสดง
•  นางสาวพัทธนันท์  เลิศคุณอธินนท์
•  นางสาวพัทธ์ชนุตม์  ปัญญาสกุลวงศ์
•  นางสาวบุญญาภา  โฆวิไลกูล
•  นางสาวสินีนาฏ  ตรงจิต
•  นายสุริยา  มีลา
•  นายธัญสิทธิ์  อิทธิอัครพงศ์
•  นายอรรถสิทธิ์  ตระกูลมุกทอง
•  นายคมกฤษ  น�้ำเงิน
•  นายจิรพจน์  ธัญสิริสิน
2. ชื่อชุดการแสดง “อู่ตัง กุย อู่สิง”
ชื่อชมรม  (武当太极拳) อู่ตังไท่จี๋ฉวนสุพรรณบุรี
รายชื่อผู้แสดง
•  แพทย์หญิงอรัญญา  กัลยาณพจน์พร
•  แพทย์หญิงธัญญกร  นันทิยกุล
•  นางน�้ำฝน  เจียมบุญศรี
•  นางสาววิรัตน์  ศรีทองแท้
•  นางสาวนพรัตน์  เอี่ยมอดุง
•  นางณาตยา  ขนุนทอง
•  ดร.กรพินทุ์  ปานวิเชียร
•  นางสาววีณา  อนันต์ธนสาร
3. ชื่อชุดการแสดง “พัดบู๊ตึ๊งเฉียนคุณซั่น”
ชื่อชมรม  มิตรสัมพันธ์
รายชื่อผู้แสดง
•  คุณวิจักษณ์  จันทนวรานนท์
•  คุณจันทิมา  พิบูลศักดิ์
•  คุณวิเชียร  เฉิดฉาย
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4. ชื่อชุดการแสดง “อู่สิง ชี่กง ชุดเต่า”
ชื่อชมรม  ไท้เก๊กศูนย์บางกะปิ
รายชื่อผู้แสดง
•  คุณลออ  พิพัฒนา
•  คุณคล้ายนิล  พัฒนาภรณ์
•  คุณสุพร  ผดุงไชย
•  คุณอ�ำพร  แสงพฤษ์
•  คุณกัญยา  จักรศรีพร
•  คุณปราณี  สุธรรมมนัส
•  คุณล�ำใย  สาถีระเนตร
•  คุณทัตวดี  จาตุรมงคล
•  คุณนันทนา  จงสู่วิวัฒน์วงศ์
•  คุณอัญชลี  บุนนาค
•  คุณMei_Hua Wang
5. ชื่อชุดการแสดง “พัดเฉิน 48 (หยิง -หยางประสานเป็นหนึ่ง)”
ชื่อชมรม  เซี้ยงเล้งไท้เก๊ก  สวนลุมพินี
รายชื่อผู้แสดง
•  คุณสุนิสา  แซ่เซี่ย
•  คุณกชมล  กฤษชูพงศ์
•  คุณพัทธ์ธีรา  ตั้งสกุลพิทักษ์
•  คุณมลฤดี  ตั้งสกุลพิทักษ์
•  คุณจาริน  เอื้อเสรีวงศ์
•  คุณกัลยาณี  เอี่ยมชีรางกูล
•  คุณพลอยประดับ  ติลกวรรณพงศ์
•  คุณวนิดา  หิรัญพงศ์สันต์
•  คุณอินตราณี  งามวิทย์โรจน์
•  คุณบุญเรือน  ลาคตะกั่ว
6. ชื่อชุดการแสดง “รวมพลังให้เป็นหนึ่ง”
ชื่อชมรม  ดินแดงไท่จี๋ฉ๋วน
รายชื่อผู้แสดง
•  นางอุบล  พัฒนะจุฑา
•  นางอรนุช  ไพรไพศาลกิจ
•  นางสาววรรณทิพย์  วนาสุขพันธ์
•  นางพิมพ์นิภา  เบญจสิริทัศน์
•  นางวันเพ็ญ  เลิศรุ่งโรจน์
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•  นางจรัศศรี  เชิงรณอาษา
•  นางสาวอภิญญา  พิเชฐธรรสาร
•  นางสุนันทา  รุ่งเรืองอเนกกุล
•  นางสาวเสาวลักษณ์  เดชะทรัพย์
•  นางสาวจุฑามาส  ตรัยวารินทร์
•  นางสาวกนกวรรณ  สกาวแสง
•  นางอภิญญา  สิริวันเพ็ญ
7. ชื่อชุดการแสดง “พริ้วสะบัด พัดกงฟู”
ชื่อชมรม  ดอกบัวคู่
รายชื่อผู้แสดง
•  นายพงษ์ศักดิ์ ชาญทัฬหพงศ์
•  นางสาวพรทิพย์  จุลสัญญา
•  นางสาวสุวิมล  กองทรัพย์ไพศาล
•  นางสาวทิพวรรณ  ตั้งคารวะคุณ
•  นางกนกวรวรรณ  ลีนิบ
•  นางสิรินดา  สุภาทิพย์
8. ชื่อชุดการแสดง “อู่สิง ชี่กง ชุดงูและมังกร”
ชื่อชมรม  บู๊ตึ้งสะพานสูง
รายชื่อผู้แสดง
•  นางวาสนา  แจ้งบุญ
•  นางจุรี  พืชไพจิตร
•  นางวันเพ็ญ  จันทร์โชติเสถียร
•  นางเปรมิกา  ชาญอุตสาห์
•  นางปิยอร  คงวุธ
•  นายสหัสทัช คงวุธ
•  นางสาวอัญชลี  บุนนาค
•  นางบุศรา  ภู่หิรัญกุล
•  นางสุภารัตน์  วงศ์ศรีชนาลัย
•  นางสาวส�ำราญ  จ�ำบัวขาว
•  นางสาวทัศนีย์  แซ่ลิ้ม
•  นางยุพิน  รัตนวิมล
•  นางเหมยหัว  หวาง
•  นางธีระนันท์  โวหารสุชน
•  นางเพลินจิตต์  แหยมเกตุ
•  นางสมคิด  มหกฤติยาธร
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•  นางสาวสุดาวรรณ  คูประเสริฐ
•  นางภาวิดา  ปัญจรัตน์
•  นางสุวลี  เนาวพรพรรณ
9. ชื่อชุดการแสดง “เทพธิดาดอย”
ชื่อชมรม  ไท้เก๊กเซ็นทรัลพระราม 2
รายชื่อผู้แสดง
•  คุณวิไลรัตน์  สายฝน
•  คุณกิ่งฟ้า  ม่วงศิริ
•  คุณมิ่งฟ้า  ม่วงศิริ
•  คุณณฐภัค  ม่วงศิริ
•  คุณนริสา  ชาญพิชัย
•  คุณนงเยาว์  จุ้ยเจริญ
•  คุณจรัสศรี  เลิศจุรศจรรย์
•  คุณอุษณีย์  เลิศอภิรดี
•  คุณธเนศ  ลีลาธนวงศ์
•  คุณวิรัตชัย  รังรองษีกุล
10. ชื่อชุดการแสดง “อู่ไต้เหยียนเฉวียน 5 รุ่น สู่ยุทธภพ”
ชื่อชมรม  เหยียนเฉวียนไท้จี๋อู่ตัง
รายชื่อผู้แสดง
•  คุณชาเมน  อัง
•  คุณพรทิพย์  จุลสัญญา
•  นายไวกูณฐ์  รุ่งโรจน์
•  คุณเอกณัฐ  ชูวิทย์สกุลเลิศ
•  เด็กหญิงพัชญ์พิดา  แซ่เฉี่ยน
•  เด็กชายธนบดี  ก�ำพลวรรณ
•  นายพัทธรเทพทัต  ดิษยสมบัติ
•  เด็กชายภูภกร  วงศ์ธนะเชษฐ
•  คุณบุณณดา  พัฒนธนาเดชา
•  นางสาวอภิษมัย  มะโนปาน
•  นางสาวปัทมวรรณ  หอมจันทร์
•  นายปวเรศ  ดวงประทุม
•  นายณรัช  พัฒนธนาเดชา
•  นายธนันดร  พัฒนธนาเดชา
•  เด็กชายจักรพงษ์  วงศ์ธนะเชษฐ
•  เด็กชายพรพินิต  นาคเจริญ
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•  นางสาวฐิติรัตน์  เจียวเจริญสิน
•  นางสาวศรัญญา  กว้านเกียรติศักดิ์
•  คุณทิพรัตน์  ตั้งคารวคุณ
•  คุณดนุภา  อธินฤมิต
•  คุณมุ่ยฟาม  แซ่ผ่าน
•  คุณภัทรภร  วิชชากาญจน์
•  คุณสุจิตรา  ทองจับ
•  คุณกนกวรวรรณ  ลีนิบ
•  คุณสิรินดา  สุภาทิพย์
•  คุณโศรดา  หวังเมธีกุล
•  เด็กหญิงอนันตา  พัฒนธนาเดชา
•  เด็กชายชาญชัย  พัฒนธนาเดชา
11. ชื่อชุดการแสดง “เจียใช้จิ๊งป้อ”
ชื่อชมรม  ไท้เก๊ก  ปี  50  ขอนแก่น
รายชื่อผู้แสดง
•  นางสาวกานต์พิชชา  อรรคฮาต
•  นางสาวจุฑามาศ  จุลลาบุดดี
•  นายนราวิชญ์  เหล่าประเสริฐ
•  เด็กชายสัญชัย  มะลิลาย
•  นางสาวภาวิณี  วัยเจริญ
•  นางสาวกัลยา  ชาธรรมา
12. ชื่อชุดการแสดง “อู่สิง ชี่กง ชุดเสือ”
ชื่อชมรม  ไท้เก๊กคลองสามวา
รายชื่อผู้แสดง
•  คุณวรบดินทร์  เจริญพลวิชญ์
•  คุณอาภา  เลิศวิทยานุรักษ์
•  คุณสัมพันธ์   อภิญญานุรักษ์
•  คุณสมทรง  นาคเกิด
•  คุณเบญจวรรณ กลิ่นนาวี
•  คุณพรทิพย์  โชคพิพัฒน์
•  คุณวรวรรณ  รพีจรัสเรือง
•  คุณรตา  พงศ์ชัยประเสริฐ
•  คุณ Jacqeues du plessis
•  คุณจงจิตร  ทองพันธ์
•  คุณศิรินันท์  อัศวกาญจน์
•  คุณพรรณี  มานุรัตนวงศ์
•  คุณสุจิตรา  กังวานเวชกุ
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13. ชื่อชุดการแสดง “7 สาวซ่า ท้าปฐพี”
ชื่อชมรม  โปรชิ
รายชื่อผู้แสดง
•  คุณสุภาภรณ์  รักผกาวงศ์
•  คุณพรไพลิน  รักผกาวงศ์
•  คุณพรพนิต  รักผกาวงศ์
•  คุณผ่องศรี  เลาหระวี
•  คุณวลีรัตน์  รุ่งรัศมีพัฒน์
•  คุณสุภาพร  ลิปิมาศ
•  คุณสุรีย์  แซ่เจี่ย
14. ชื่อชุดการแสดง “กกท.40 : ม่านชีวิต”
ชื่อชมรม  ไท้เก๊กการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
รายชื่อผู้แสดง  
•  คุณพรเพ็ญ  ทักษ์ประดิษฐ์
•  คุณสุพัตรา  ไชยาวิจิตร
•  คุณพรรณพิไล  สุพรรณโรจน์
•  คุณณัฐชิณี  พรหมวิทย์กูล
•  คุณฐาปณี  พัฒนวิบูลย์
•  คุณศิริจินต์  อิทธิเวชชัย
•  คุณพัฒนี  อ่อวิเชียร
•  คุณอารี  จิตต์ธรรมวาณิช
•  คุณนลินรัตน์  ชัยสุวรรณฤทธิ์
•  คุณณัฐชยา  สงวนสินธุกุล
•  คุณสมศรี  แท่นยืนนานวงศ์
•  คุณบุญช่วย  รัตนสมบัติไพบูลย์
•  คุณจุรีย์  มหณรงค์ชัย
•  คุณพรจิต  ภัทรจิตอ�ำไพ
•  คุณสุณี  เมษพันธุ์
•  คุณส�ำราญ  จ�ำบัวขาว
15. ชื่อชุดการแสดง สาธิตท่าร�ำชี่กง ต�ำรับหมอฮูโต๋ว “เบญจลีลา”
ชื่อชมรม  ไท้เก๊กอู๋หมิง
รายชื่อผู้แสดง
•  คุณจันทิมา  พิบูลศักดิ์
•  คุณณัฐสรัญ  ปีเตอร์ซัน
•  คุณลักษมี  เชาว์น�้ำทิพย์				
•  คุณวรานันท์  ลักษณ์เชื้อวงศ์
•  คุณอภิณห์ภัควีร์  สุขวัน
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16. ชื่อชุดการแสดง “ทวิลีลา”
ชื่อชมรม  สร้างสุข ทุกวัย สะพานสูง
รายชื่อผู้แสดง
•  คุณจุรี  พืชไพจิตร
•  คุณสมคิด  มหกฤติยาธร
•  คุณกุลธิดา  ไพเนียม
•  คุณเพลินจิตร  แหยมเกตุ
•  คุณภาวิดา  ปัญจรัตน์
•  คุณวรรณา  เอี่ยมแจ้ง
•  คุณเหมยหัว  หวาง  
•  คุณภรณ์วรัตน์  เลิศฤทธิ์ระบิล
•  คุณทัศนีย์  แซ่ลิ้ม
•  คุณสุภารัตน์  วงศ์ศรีชนาลัย
•  คุณส�ำราญ  จ�ำบัวขาว
•  คุณบุษรา  ภู่หิรัญกุล
•  คุณสมบัติ  กาซัน
•  คุณณัชนาพร  ศรีช่วย
•  คุณณัฐหทัย  รัตนศรีรัตน์
17. ชื่อชุดการแสดง “มวย 28 ตระกูลหยางดั้งเดิม”
ชื่อชมรม  ไท้เก๊กนครสวรรค์
รายชื่อผู้แสดง
•  คุณประพนธ์ อุดมทอง
•  คุณปิยนุช ประโยชน์กุลนันท์
•  คุณรัชนีภรณ์ โกศัลวัฒน์
•  คุณประเวช ศรีพุฒตาล
•  คุณวรรณพร สุขสังวาล
•  คุณวสันต์ ศรีสุนารถ
•  คุณอัจฉรา แป้นดวงเนตร
•  คุณชณิษกาญจน์  ฐิติกรสกลวงศ์
18. ชื่อชุดการแสดง “เอี่ยงเซิงอู๋อู่ ฟู๋หม่านเฉียนคุน”
ชื่อชมรม  เอี่ยงเซิงอู๋อู่ สวนหลวง ร.9
รายชื่อผู้แสดง
•  คุณมณี กฤษดาอาภากร
•  คุณปาริณี วัชรวันทานนท์
•  คุณศักดา พุกชาญค้า
•  คุณพักตร์อ�ำไพ จีระประภากาญจน์
•  คุณเสี่ยวมั่น เฉิน
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24 式太极拳

มวยไท้เก๊ก 24 ท่า
										
1. 起势
               1.  ฉี่ซื่อ                          1. ท่าเริ่มต้นกระบวนท่า
2. 左右野马分鬃           2.  จั่วอิ้วเหยียหม่าเฟินจง      2. ท่าม้าป่าสยายแผงคอ (3)
3. 白鹤亮翅              
3.  ไป๋เฮ่อเลี่ยงชื่อ                3. ท่านกกระเรียนขาวขยับปีก
4. 左右搂膝拗步
    4.  จั่วอิ้วโลวซีเอ้าปู้          4. ท่างอเข่าย่างก้าว (3)
5. 手挥琵琶                     5.  โสว่ฮุยผีผา                      5. ท่าสองมือดีดสายพิณ
6. 左右倒卷肱          6.  จัว่ อิว้ เต้าเจวีย่ นกง        6. ท่าก้าวถอยผลักซ้ายขวา (4)
7. 左揽雀尾             
7.  จั่วหลันเชี่ยเหว่ย             7. ท่ารวบหางนกยูงซ้าย
8. 右揽雀尾
          8.  อิ้วหลันเชี่ยเหว่ย              8. ท่ารวบหางนกยูงขวา
9. 单鞭                  
9.  ตันเปียน                    9. ท่าก้าวซ้ายมือถือแส้
10. 左云手             
10. จั่วหวินโสว่                 10. ท่ามือเมฆ (3)
11. 单鞭                 
11. ตันเปียน                      11. ท่าก้าวซ้ายมือถือแส้
12. 高探马             
12. เกาทั่นหม่า                12. ท่าลีลาม้าชะเง้อ
13. 右蹬脚              
13. อิ้วเติงเจี่ยว          
13. ท่าท่วงท่าถีบเท้าขวา
14. 双峰贯耳             
14 ซวงเฟิงกว้านเอ่อ      
14. ท่าสองหมัดชกกกหู  
15. 转身左蹬脚         15. จ่วนเซินจั่วเติงเจี่ยว        15. ท่าพลิกกายถีบเท้าซ้าย
16. 左下势独立           16. จั่วเซี่ยซื่อตู๋ลี่                  16. ท่ากดต�่ำซ้าย ยกเท้าขวา
17. 右下势独立
       17. อิ้วเซื่ยซื่อตู๋ลี่               17. ท่ากดต�่ำขวา ยกเท้าซ้าย
18. 左右穿梭                  18. จัว่ อิว้ ชวนซัว                  18. ท่ากระสวยร้อยซ้ายขวา  (2)
19.海底针              
19. ไห่ตี่เจิน                        19. ท่างมเข็มใต้สมุทร
20. 闪通臂               
20. สั่นทงปี้                     20. ท่าภูผาสมานไหล่
21. 转身搬拦捶           
21 จ่วนเซินปันหลั่นฉุย          21. ท่าพลิกกายก�ำหมัดฟาด
22. 如封似闭             
22. หยูฟงซื่อปี้                  22. ท่าคล้ายเหมือนปิด
23. 十字手               
23. สือจื้อโสว่                     23. ท่าสองมือกากบาท
24. 收势                 
24. โซวชื่อ                         24. ยุติกระบวนท่า
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หลักส�ำคัญ 10 ประการของมวยไท้เก๊ก				
			
太极拳的十大要点					
		
1. 虛靈頂勁
1. ซวีหลิงติ่งจิ้ง
1. ศีรษะตั้งตรง แขวนลอย     
2.  含胸拔背
2. หันซวองป๋าเป้ย
2. เก็บทรวงอก ยืดแผ่นหลัง     
3.  鬆腰
3. ซงเยา
3. ผ่อนคลายเอว  
4.  分虛實
4. เฟินซวีสือ
4. แบ่งแยกเท้าเต็ม-ว่าง     
5.  沉肩墜肘
5. เฉินเจียนจุ้ยโจ่ว
5. จมไหล่ ถ่วงศอก    
6.  用意不用力 		
6. ย่งอี้ปู๋ย่งลี่  
6. ใช้จิต ไม่ใช้แรง
7. 上下相隨
7. ซ่างเซี่ยเซียงสุย
7. บน-ล่างประสานสอดคล้อง   
8.  內外相合
8. เน่ยไว่เซียงเหอ
8.  ในนอกประสาน รวมเป็นหนึ่ง
9.  相連不斷
9. เซียงเหลียนปู๋ต้วน
9.  ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน              
10. 動中求靜
10. ต้งจงฉิวจิ้ง
10. แสวงหาความสงบ ในการเคลือ่ นไหว  
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