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รายงานผล 

โครงการ สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา 

(การแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศกึษา ปี ๒๕๖๑ คาราบาว ฟุตซอล ยู ลกี ๒๐๑๘ 

“CARABAO FUTSAL U-LEAGUE  2018”) 

 

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ ๖ กมุภาพันธ์ ถงึ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา สนามกีฬามหาวทิยาลัยธนบุรี สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน สนามกีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลพระนคร สนามกฬีามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สนามกีฬามหาวทิยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนยร์ังสิต สนามกีฬามหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สนามกีฬามหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตสมุทรสาคร สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตอ่างทอง 

สนามมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สนามกีฬามหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สนามมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุป 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑค์ุณภาพมาตรฐานการศกึษา TQF  ซึ่งการจัดโครงการ 

สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา (การแข่งขันยูยิตสูชิลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

๙) นี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้กับนักศึกษา ในการพัฒนา ด้านกิจกรรมกีฬา หรือส่งเสริม

สุขภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าแนวทางหรือประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใชก้ับการด าเนินชีวติของนักศึกษาได้ 
ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็น

ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการศกึษาประเด็น แนวทางหรอืประโยชน์ของกิจกรรมส าหรับการพัฒนางาน

กิจกรรมต่อไป 

 

กองพัฒนานักศกึษา 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 
๑. ชื่อโครงการ สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษา การแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๑ 
คาราบาว ฟุตซอล ยู ลีก ๒๐๑๘ “CARABAO FUTSAL U-LEAGUE  2018” 
 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐/ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
หน่วยงาน   กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี   

------------------------------------------ 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา (สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๑ คาราบาว ฟุตซอล ยู ลีก ๒๐๑๘ “CARABAO 
FUTSAL U-LEAGUE  2018”) 

๒.  สถานภาพของโครงการ  : [ √ ] โครงการใหม่              [  ] โครงการปกติ 
                                     [   ] โครงการต่อเนื่อง (ระบุชื่อโครงการเดิม)............................................... 

๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๔.  ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
[√  ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.4.2 [  √ ] องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 1.4/1.5 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่
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   
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๕. หลักการและเหตุผล 
 การสนับสนุนด้านกีฬาแก่นักศึกษา และบุคลากรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขัน
กีฬา การจัดกิจกรรมการออกก าลังกายภายในมหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาเหล่านี้จะสามารถพัฒนาให้บุคลากรมีการพัฒนาทางด้านร่างกายและสุขภาพจิต ด้วยความส าคัญและ
ประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาดังกล่าว  
 ปัจจุบันการให้ความส าคัญเกี่ยวกับกีฬามีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้การ
สนับสนุนและให้ความส าคัญกับกีฬาอย่างเด่นชัด เนื่องจากกีฬาเป็นหนึ่งในหนทางแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อัน
เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ดังจะเห็นได้จากประเทศต่างๆในโลกทุ่มเทงบประมาณอย่างมากมายในการพัฒนากีฬา ซึ่ง
เป้าหมายคือ การท าให้ประชากรมีศักยภาพในการแข่งขันกับภายนอกได้อย่างทัดเทียม  การสนับสนุนด้านกีฬาแก่ 
เยาวชน ประชาชน ทั่วไป โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการแข่ งขันกีฬา   การจัดกิจกรรมการ
ออกก าลังกายในสวนสาธารณะ หรือแม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเหล่านี้จะสามารถ
พัฒนาให้เยาวชน  และประชาชนของประเทศ  ได้รับประโยชน์จากกีฬาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและ
ด้านอื่นๆ ด้วยความส าคัญและประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาดังกล่าว  
 การให้นักศึกษาทุกคนออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้มหาวิทยาลัยมีการ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมกีฬาในระดับคณะ สาขาวิชา เพ่ือสร้างความสามัคคี และ
กีฬาเพ่ือการแข่งขันและเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในระดับประเทศ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง    

๖. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาประสบการณ์นักกีฬา สู่การแข่งขันระดับอุดมศึกษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความสามารถทางกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
มหาวิทยาลัย 
 ๓. เพ่ือสร้างทักษะให้กับนักกีฬาประเภทโควตานักกีฬาเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันระดับประเทศ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา เป้าหมาย ๔.๒๕ 
 ๒. จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติ เป้าหมาย ๑ 
รางวัล 

๘. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
      นักกีฬาฟุตซอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๙. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
   ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

๑๐. สถานที่ด าเนินโครงการ 
                                     

 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา สนามกีฬามหาวิทยาลัยธนบุรี สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สนาม
กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สนามกีฬา
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนามกีฬามหาวิทยาลัยปทุมธานี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
 

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 ด าเนินการฝึกซ้อมนักกฬีา             
๒ จัดท าโครงการ             

๓ 
ด าเนินการเตรียมเอกสาร
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน 

            

๔ เข้าร่วมการแข่งขัน             
๕ ประเมินผลโครงการ             

๑๒. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา ผลผลิตด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคปกติ จ านวน ๑๗๔,๙๕๐  
บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 ค่าวัสดุ 
 - ค่าน้ าดื่ม        ๒,๔๐๐   บาท  
 - ค่าของที่ระลึก       ๑,๐๐๐   บาท 
 ค่าใช้สอย 
 - ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน     ๑๕,๐๐๐  บาท 
 - น้ ามันเชื้อเพลิง                ๑๕,๐๐๐  บาท 
 - ค่าอาหารกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์    ๑๐,๐๐๐   บาท 
 - ค่าอาหารกลางวันนักกีฬา ๒๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท ๑๕ วัน  
  เป็นจ านวนเงิน       ๓๐,๐๐๐  บาท 

- ค่าตาข่ายดักลูกฟุตซอลพร้อมติดตั้ง    ๒๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าชุด/อุปกรณ์เชียร์ลีดเดอร์     ๑๐,๐๐๐   บาท 
- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร จ านวน ๑๕ ชุดๆละ ๕๐ บาท 

  เป็นจ านวนเงิน         ๗๕๐    บาท 
 ค่าตอบแทน 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมนักกีฬา ๑๕ วันๆละ ๒๐๐ บาทจ านวน ๒๐ คน  
  เป็นจ านวนเงิน       ๖๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ๑ คน จ านวน ๑๕ วัน วันละ ๒๔๐ บาท 
   เป็นจ านวนเงิน        ๓,๖๐๐    บาท 

- ค่าตอบแทนพยาบาล ๑ คนๆละ ๑๒๕ ต่อชั่วโมง จ านวน ๘ ชั่วโมง  ๑,๐๐๐    บาท 
- ค่าตอบแทนต ารวจ ๒ คนๆละ ๓๐๐ ต่อชั่วโมง จ านวน ๒ ชั่วโมง ๑,๒๐๐   บาท 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ       ๕,๐๐๐   บาท 
   รวมทั้งสิ้น      ๑๗๔,๙๕๐  บาท 
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 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักศึกษามีการพัฒนาทักษะทางกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับอุดมศึกษา 
  ๒.  นักศึกษามีสุขภาพที่ดีด้วยการพัฒนาจากระบบการเล่นกีฬา 
  ๓.  นักศึกษามีการพัฒนาด้านจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 
  ๔.  ชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีอันดับหรือสถิติที่ดี 
๑๔. การประเมินผลโครงการ 

๑.  จากการสังเกตและการประเมินผลงานของการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ  
๒.  แบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 

 

๑๕. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการด าเนนิโครงการ 
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

 -ในการแข่งขันรายการดังกล่าวใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน
อาจจะมีปัญหาเรื่องรถที่รับส่งนักกีฬาเพ่ือใช้ท าการ
แข่งขัน 

 -ประสานกับผู้ฝึกสอนช่วยการเดินทางแข่งขันและ
ประสานขอใช้รถกองกลางในการเดินทางไปท าการ
แข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 

                                        นายไผท  ฉายาบัตร  
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
              

      นายสมพงศ์  อิงคนันทสิทธิ์ 
         หัวหน้าฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
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รายงานผลการจดัโครงการ/กิจกรรม 

 

1. ชื่อโครงการ : สนับสนุนการเข้าร่วมแขง่ขันกีฬาระดับอุดมศกึษา การแขง่ขันฟุตซอลระดับอุดมศกึษา ป ี

๒๕๖๑คาราบาว ฟุตซอล ยู ลีก ๒๐๑๘ "CARABAO FUTSAL U-LEAGUE  2018" 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝา่ยกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา 

3. วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ: ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

4. สถานที่จัด: ณ ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ รามอินทรา สนามกีฬามหาวิทยาลัยธนบุรี สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนาม

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สนามกีฬามหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สนาม

กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สถาบันการพลศึกษา วิทยา

เขตอ่างทอง สนามมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนาม

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5. กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๒๐ คน 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 วัตถุประสงค์ตามแผน 

 ๑. เพ่ือพัฒนาประสบการณ์นักกีฬา สู่การแข่งขันระดับอุดมศึกษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความสามารถทางกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
มหาวิทยาลัย 
 ๓. เพ่ือสร้างทักษะให้กับนักกีฬาประเภทโควตานักกีฬาเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันระดับประเทศ 
ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาได้มรีายการแขง่ขันในระดับที่สูงขึน้ เพื่อเป็นชอ้ง

ทางสูก่ารเป็นนักกีฬากึ่งอาชีพ ต่อไป 

7. ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 

๑. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา  

เป้าหมาย ๔.๒๕ 

ผลการด าเนินงาน 5.00 

 ๒. จ านวนรางวัลที่นักศกึษาได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติ  

เป้าหมาย ๑ รางวัล 
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ผลการด าเนินงาน ได้อันดับ ๑๒ 

8. งบประมาณ:  

จากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
ผลผลิตด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคปกติ จ านวน ๑๗๔,๙๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้ ดังนี้ 

งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง ๑๖๘,๓๐๒.๙๖ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๖,๖๔๗.๐๔ บาท ทั้งนี้ได้ส่งเอกสารเบิกจ่าย
ให้ทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (โครงการดังกล่าวเงินยืมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์) 

จากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
ผลผลิตด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคปกติ จ านวน ๑๗๔,๙๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้จริงเป็นจ านวนเงิน ๑๖๘,๓๐๒.๙๖ บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อย
สองบาทเก้าสิบหกสตางค์) โดยมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

๑. ค่าเดินทางไปราชการ (ค่าที่พัก,ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง)   จ านวน ๑๘,๔๗๒.๙๖ บาท 

๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมนักกีฬา                   จ านวน ๕๗,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าตอบแทนพยาบาล                        จ านวน ๒,๒๕๐   บาท 

๔. ค่าตาข่ายกั้นลูกฟุตซอล                     จ านวน ๙,๐๐๐ บาท 

๕. ค่าน้ าแข็งยูนิต  หลอดใหญ่                        จ านวน ๗๒๐  บาท 

๖. ค่าไม้ถูพ้ืน                                     จ านวน ๔๐๐ บาท 

๗. ค่าเทปกาว                                    จ านวน ๑,๗๒๐ บาท 

๘. ค่าวัสดุอุปกรณ์                               จ านวน ๑,๑๑๐ บาท 

๙. ค่าเช่ารถ                                      จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 

๑๐. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                          จ านวน ๕๕,๑๕๐ บาท 

๑๑. ค่าของที่ระลึก                              จ านวน ๑,๐๘๐ บาท 

๑๒. ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน                     จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๓ ค่าน้ าดื่ม                                     จ านวน ๒,๔๐๐ บาท 
      รวมทั้งสิ้น  ๑๖๘,๓๐๒.๙๖ บาท 

    ทั้งนี ้เหลือเงนิงบประมาณ จ านวน ๖,๖๔๗.๐๔ บาท (หกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)  

9. ผลการแข่งขัน : 

 ได้อันดับ ๑๒ 



ภาพกิจกรรม 
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