
1 
 

 
 

 

รายงานผล 

โครงการ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสนุันทาสามัคคี ครั้งที ่29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2561 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



2 
 

บทสรุป 

กองพัฒนานักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑค์ุณภาพมาตรฐานการศกึษา TQF  ซึ่งการจัดโครงการ 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครัง้ที่ 29 นีข้ึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมใหก้ับนักศึกษา 
ในการพัฒนา ดา้นกิจกรรมกีฬา หรอืส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสง่เสริมให้นักศึกษาสามารถน า

แนวทางหรอืประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใชก้ับการด าเนินชีวติของ

นักศึกษาได้ 
ดังนัน้ กองพัฒนานักศึกษา จงึได้จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมฉบับนีข้ึน้ เพื่อเป็น

ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการศกึษาประเด็น แนวทางหรือประโยชน์ของกิจกรรมส าหรับการพัฒนางาน

กิจกรรมต่อไป 

 

กองพัฒนานักศกึษา 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 
โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งท่ี ๒๙ 

 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐/ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
หน่วยงาน   กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี   

------------------------------------------ 
๑. ชื่อโครงการ   สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งท่ี ๒๙ 

๒. สถานภาพของโครงการ  : [ √  ] โครงการปกติ 
    [     ] โครงการใหม่        

[     ] โครงการตาม Agenda 
[     ] โครงการต่อเนื่อง …….ระบุชื่อโครงการเดิม………… 

 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๔. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  

 ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 

[√  ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.5.2 [  √ ] องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 1.4/1.5 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์เผยเพร่
และสิทธิปญัญา 

 [   ] องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมัพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่าย 

 [   ] องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ  [   ] องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

  [   ] องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
 ๒) สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEx /อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

องค์ประกอบ หัวข้อ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ด้าน 
[   ] หมวด 1 การน าองค์การ  [ √ ] อัตลักษณ ์ [  ] เป็นนักปฏิบัต ิ
[   ] หมวด 2 กลยุทธ์   [  ] เชี่ยวชาญการ

สื่อสาร [   ] หมวด 3 ลูกค้า   
[   ] หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้   [√  ] จิตสาธารณะ 
[   ] หมวด 5 บุคลากร  [   ] เอกลักษณ ์ [  ] เน้นความเป็นวัง 
[   ] หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ   [  ] องค์กรแห่งการ

เรียนรู ้[   ] หมวด 7 ผลลัพธ์   

 ๕. หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งส่งเสริมบัณฑิตให้มีคุณภาพ ทางด้านวิชาการ 
เทคโนโลยีและด้านภาษา นอกจากนั้นยัง ส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ โดยกองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ตอบสนองนโยบายของทางมหาวิทยาลัยฯ 
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โดยจัดท าโครงการต่างๆ หนึ่งในนั้น คือโครงการกีฬาซึ่งกองพัฒนานักศึกษาให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการจัด
สนามกีฬา  เพ่ือใช้ส าหรับออกก าลังกายและเล่นกีฬา ทั้งยัง จัดท าโครงการสนับสนุนความสามารถทางด้านกีฬาของ
นักกีฬา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักกีฬาให้มีทักษะ ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถใน
การแข่งกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ซึ่งถือว่าเป็นนักศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
  สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาและมีการ
แข่งขันกีฬาภายในอย่างต่อเนื่อง จากการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษาแต่ละคณะโดยใช้ชื่อว่า กีฬาสุนันทา
สามัคคี ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๙ โดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
และพิธีเปิด -ปิด ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมด้าน
การกีฬาและการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของความรู้รัก
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เรียนรู้การท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๖. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ๒. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านจิตสาธารณะ 
   ๓. เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 เชิงคุณภาพ 
๑. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ค่าเป้าหมาย    
     ๔.๒๕ 
๒. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ร้อยละ       ๘๐ 

 เชิงปริมาณ 
 ๑. มีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสุนันทาสามัคคี จ านวน ๓,๕๐๐ คน 

   ๒. จ านวนชนิดกีฬา เป้าหมาย ๘ ชนิดกีฬา 

 

๘. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
   

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน ๓,๕๐๐ คน 
๙. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
   การแข่งขันรอบคัดเลือก  ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
  พิธีเปิด – ปิด   วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๐. สถานที่ด าเนินโครงการ 
                                     

 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา,สนามกีฬา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม,วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และสนามกีฬากองทัพบก 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
ประขุมวางแผนการ

ด าเนินงานเพ่ือก าหนดแนว
ทางการจัดกิจกรรม 

            

๒ 
จัดด าเนินงานด้านงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
            

๓ 
ด าเนินงานเตรียมประสาน

เร่ืองสถานที่ในการจัด
กิจกรรม 

            

๔ 
ด าเนินการงานเตรียมความ

พร้อมด้านงบประมาณ 
            

๕ 
ด าเนินการแข่งขันรอบ

คัดเลือก 
            

๖ 
ด าเนินการแข่งขันรอบชิง

ชนะเลิศ 
            

๗ สรุปผลการจัดโครงการ             

๑๒. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัต-ลักษณ์ของ
สวนสุนันทา ผลผลิตด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคปกติ จ านวน  ๕๓๘,๙๑๐ บาท  
และงบประมาณจากบัญชีเงินฝากถอนคือ AP532 ชื่อบัญชี โครงการกีฬาสิงห์ราชภัฏ จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท รวม
งบประมาณท้ังสิ้น ๕๙๔,๕๑๐ (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
 ค่าวัสดุ 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      ๑๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเหรียญรางวัล จ านวน ๕๐๐ เหรียญๆ ละ ๒๒๐ บาท  ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าถ้วยรางวัล ๔ ใบๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท    ๖,๐๐๐  บาท 
 - ค่าน้ าดื่ม ตลอดการจัดการแข่งขัน     ๔๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าน้ าแข็งรองรับการแข่งขันตลอดการแข่งขัน   ๑๔,๐๐๐ บาท 
 - ค่ายาและเวชภัณฑ์      ๑๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าอุปกรณ์รองรับการแข่งขัน     ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าใช้สอย  
 - ค่าเช่า และค่าบริการสนามรองรับการจัดกิจกรรม   ๖๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน     
   ผู้บริหารในวันพิธีเปิด – ปิด     ๒๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารคณะกรรมการด าเนินงานตลอดการจัดแข่งขัน และนักกีฬา   
  ที่เดินทางไปแข่งขัน ณ สนามศาลายา และ สมุทรสงคราม  ๒๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารส าหรับนักศึกษาในวันพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน     
   จ านวน ๓,๕๐๐ คน x ๔๐ บาท     ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าจ้างท าตุ๊กตาสัญลักษณ์ประจ าการแข่งขัน จ านวน ๒ ชุด  ๖๐,๐๐๐ บาท 
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     ค่าตอบแทน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตลอดการแข่งขัน   ๓๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จ านวน ๔ คนๆ ละ ๒๔๐ บาท จ านวน ๖ วัน 
          ๕,๗๖๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนของพยาบาลภาคสนาม จ านวน ๓ คนๆ ชั่วโมงละ ๑๒๕ บาท เป็นเวลา ๑๐ ชม. 
          ๓,๗๕๐  บาท 
   ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ               ๒๐,๐๐๐ บาท 
   รวมทั้งสิ้น      ๕๙๔,๕๑๐ บาท 
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักกีฬามีการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาที่ดีเกิดข้ึนและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
จัดให้ 
   ๒. นักศึกษามีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านนักปฏิบัติ และจิตสาธารณะ 
  ๓.   นักศึกษาได้ท างานเป็นหมู่คณะด้วยความสามัคคี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
๑๔. การประเมินผลโครงการ 
 

๑. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๓. จ านวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา 

 

๑๕. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการด าเนนิโครงการ 
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

การควบคุมงบประมาณ เนื่องจากรายการสั่งซื้อ สั่งจ้าง 
บางราบการมีการปรับราคาสูงขึ้น ผลมากจากสภาวะ
เศรษฐกิจ ในการค านวณค่าใช้จ่าย อาศัยการประมาณ
การ และการใช้งบประมาณจากปีท่ีผ่านมา จึงท าให้เป็น
การยากที่จะควบคุมงบประมาณให้อยู่ในแผนที่ก าหนด 

การเลือกราคา และผู้ประกอบการสั่งซื้อ สั่งจ้าง จะเป็น
การช่วยควบคุมการใช้งบประมาณได้ดีที่สุด ฉะนั้น ผู้
ด าเนินโครงการจะต้องละเอียด และต้องเผื่อเวลาในการ
เลือกผู้ประกอบการและราคาในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง 
เพ่ือให้มีผลกระทบต่อโครงการ และการด าเนินกิจกรรม
ให้น้อยที่สุด 

 

          
               นายสมพงศ์  อิงคนันทสิทธิ์  
        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานผลการจดัโครงการ/กิจกรรม 

 

1. ชื่อโครงการ : สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี คร้ังที่ 29 

2. ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ฝา่ยกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา 

3. วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ: วันที่ มกราคม  - กุมภาพันธ์ 2561 

4. สถานที่จัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

5. กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนนักกีฬาโควตา และนักศึกษาโครงการเพชรนักกีฬา ช้ันปีที่ 1 - 4 จ านวน 3,500 

คน 

6. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใชเ้วลาว่างในการพัฒนาทักษะทางกีฬาในการเข้าร่วมการ

แขง่ขัน ระดับอุดมศกึษา 

 2.  เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับนักศึกษาด้วยการเล่นกีฬา 

 3.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านจติสาธารณะ 
 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 การแขง่ขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที ่๒๙ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ การแข่งขันกีฬา

ระหว่างคณะและการประกวดด้านสันทนาการ  

 ๑. การแขง่ขันกีฬาระหว่างคณะ ได้ก าหนดให้มกีารแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๘ ชนิดกีฬา ได้แก่  

  ๑.) ฟุตบอล  

  ๒.) บาสเกตบอล  

  ๓.) วอลเลย์บอล  

  ๔.) เซปัคตะกร้อ  

  ๕.) แบดมินตัน  

  ๖.) เปตอง  

  ๗.) หมากกระดาน  

  ๘.) กรีฑา  

 รูปแบบการแขง่ขัน ใช้ระบบชิงชนะเลิศ โดยการจับฉลากประกบคู่ แพ้คัดออกจนกว่าจะได้ผูช้นะเลิศ

และรองชนะเลิศตามล าดับ  

 ๒. การประกวดด้านสันทนาการ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่  

  ๑.) การแข่งขันประกวดขบวนพาเหรด  
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  ๒.) การแข่งขันประกวดกองเชยีร์  

  ๓.) การแขง่ขันประกวดผูน้ าเชยีร์  

 รูปแบบการแขง่ขันใหทุ้กคณะ/วิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน แขง่ขันพร้อมกันในพิธีเปิด - ปิด 

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยใช้เกณฑก์ารแข่งขันตามระเบียบที่ฝ่ายจัดการแขง่ขัน

ก าหนดขึ้น ทั้งนี้มีผู้ใหค้ะแนนเป็นตัวแทนแต่ละคณะ/วิทยาลัยร่วมการตัดสิน ตามเกณฑก์ารให้คะแนนที่ผา่น

การหารือรว่มกันทุกฝ่าย 

7. ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 

 ๑. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา  
เป้าหมาย ๔.๒๕ 
 ผลการด าเนนิงาน ๕.๐๐ 

 
8. งบประมาณ:  
 ใช้งบประมาณจากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัต

ลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลติด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพื่อการศกึษา ภาคปกติ จ านวน 

534,510 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) และงบประมาณจากบัญชเีงินฝากถอนคือ AP532 

ชื่อบัญช ีโครงการกีฬาสิงห์ราชภัฏ จ านวน 60,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิน้ 594,510 (หา้แสนเก้าหมื่นสี่

พันหา้ร้อยสิบบาทถ้วน) โดยงบประมาณจากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา กิจกรรมโครงการพัฒนา

นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลติด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพื่อการศกึษา ใช้

จรงิจ านวน 419,207 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดบาทถ้วน) โดยมีรายการดังตอ่ไปนี้ 

                         6.1 ค่าอุปกรณ์การแขง่ขัน เป็นจ านวนเงิน 3,638 บาท 

                         6.2 ค่าน้ าดื่มตลอดการแข่งขัน เป็นจ านวนเงิน 19,200 บาท 

                         6.3 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง/แก๊ส เป็นจ านวนเงนิ 6,456.75 บาท   

    6.4 ค่าเครื่องดื่มเกลือแร่ เป็นจ านวนเงนิ 100 บาท 

    6.5 ค่าอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่/นักกีฬาและผูบ้ริหารตลอดการแขง่ขัน เป็นจ านวนเงิน 185,500 บาท 

    6.6 ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬาตลอดการแข่งขัน เป็นจ านวนเงิน 54,200 บาท 

    6.7 ค่าเช่ารถตลอดรายการ เป็นจ านวนเงิน 31,000 บาท 

    6.8 ค่าเหรยีญรางวัล เป็นจ านวนเงนิ  47,219.10 บาท 

    6.9 ค่าเวชภัณฑย์า เป็นจ านวนเงิน 12,612.09 บาท 

    6.10 ค่าพยาบาลภาคสนาม เป็นจ านวนเงนิ 1,375 บาท 
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    6.11 ค่าถ้วยรางวัล เป็นจ านวนเงิน 8,346 บาท 

    6.12 ค่าสนามการแขง่ขันในวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นจ านวนเงนิ 29,150 บาท 

    6.13 ค่าจา้งท าความสะอาดสนามการแขง่ขัน 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นจ านวนเงิน 10,750 บาท 

           6.14 ค่าน้ าแข็งตลอดรายการ เป็นจ านวนเงนิ 9,660 บาท 

    6.15 ค่ามาสคอต งบประมาณจากบัญชีเงนิฝากถอนคือ AP532 ชื่อบัญชี โครงการกีฬาสงิหร์าชภัฏ 

จ านวน 60,000 บาท 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 
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