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ก 
 

คำนำ 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาด                
ประชาสรรค์ “K.P.GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีสุขภาพร่างกาย                  
ที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ร่าเริง แจ่มใส รู้รักสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยรวมถึงการได้เรียนรู้ การรู้แพ้ 
รู ้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำทักษะ                  
ด้านกีฬามาใช้อย่างถูกต้อง และเพ่ือเตรียมนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป   

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทั้งผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จ ลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  สำหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 
 
       
              (นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์) 
         ผู้รายงาน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช                           1  
ที ่       / 2565                                        วันที่   22  เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.    2565              1 
เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์       
         “K.P.GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565                                                           1  

 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

ด ้วยฝ ่ายงานบร ิหารบ ุคคล จ ัดดำเน ินก ิจกรรมการแข ่งข ันก ีฬา – กร ีฑาภายในโรงเร ียน                                   
ขอนหาดประชาสรรค์ “K.P.GAMES” ครั ้งที่  3 ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมอบหมายให้ ข้าพเจ้า                                  
นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

บัดนี้การจัดดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบ
รายงานที่แนบมาด้วยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
                                                                 ลงชื่อ..………………………….………ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                       (นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์) 
 
 
                                                                                                   
ความเห็นผู้อำนวยการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………................................................................................................................................... .......... 
 
 

                 ลงชื่อ………………………..………….. 
(นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์                                

“K.P.GAMES” คร้ังที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของชาติ การที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหไ้ด้

เจริญเติบโตพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมนั้น การพัฒนาทางกายและจิตใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง                   
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น ต้องให้การส่งเสริมดูแลรักษา ร่างกายและจิตใจจะพัฒนาได้ดีมีประสิทธิภาพต้องอาศัย
กิจกรรมด้านการกีฬาเป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมฝึกฝนทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมด้านสุขภาพ ตามความสนใจและตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยอาศัยกระบวนการด้านกีฬา                   
ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีใจรักกีฬา อันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุข รู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้
เป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย และเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ทุกคนมีพัฒนาการทางร่างกายและเจริญเติบโตตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 

3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนมีพัฒนาทางร่างกายและเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.2.1  นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬาและได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

4.  กิจกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรม/วิธีการ/ตัวชีวัดความสำเร็จของกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

วางแผนการดำเนินงาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
เสนอโครงการ/กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
ดำเนินงาน/จัดกิจกรรม 
ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ 
ประเมินผลและสรุปการประเมินผลรายงาน 

เมษายน 2565 
เมษายน 2565 
เมษายน 2565 
เมษายน 2565 

30 ตุลาคม 2565 
 31 มีนาคม 2566 

นางฉลวย หนูผุด 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จำนวน   24, 100.00   บาท 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประจำสี 3 700 2,100  
2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 1 12,000 12,000  
3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกรีฑาอำเภอ 1 10,000 10,000  

รวม 24,100  
 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ทุกคน มี
พัฒนาการทางร่างกายและเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน ใช ้ เวลาว ่างให ้ เก ิดประโยชน ์และได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 
2. นักเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาในระดับต่าง ๆ 

สังเกต 
 

 
 

ดูผลจากการคัดเลือกเป็นตัวแทน 

การสังเกต 
 

 
 

การสังเกต 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ทุกคน มีพัฒนาการทางร่างกายและเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 
 
8.  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

โดยใช้แบบสอบถามความแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ "K.P.Games" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 
2565 โดยจะแบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรม 
 ตอนที่  3  ความต้องการให้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา 
 ตอนที่  4  สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 12.80 

นักเรียน 86 73.50 
ผู้ปกครอง 9 7.70 

ประชาชนทั่วไป  7 6.00 
รวม 117 100.00 

ค่าเฉลี่ย 25.00 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน       คิดเป็นร้อยละ  12.80  
นักเรียน          จำนวน 86 คน     คิดเป็นร้อยละ  73.50 
ผู้ปกครอง         จำนวน  9  คน     คิดเป็นร้อยละ  7.70 
ประชาชนทั่วไป         จำนวน  7  คน     คิดเป็นร้อยละ  6.00 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 
ภาพที่  1  แผนภูมิแสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรม  
ชื่อกิจกรรม    การแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ “K.P.GAMES” ครั้งที่ 3  
                  ประจำปีการศึกษา 2565 

คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 40  
ระดับ 2 หมายถึง น้อย ประเมินผลอยู่ในระดับ 40 -59  
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 -79  
ระดับ 4 หมายถึง มาก ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 80 -89  
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90  

ตารางที่  2  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1 ความเหมาะสมของวันและเวลา - - 10 52 55 
2 ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์รายการการแข่งขัน - - 8 57 52 
3 ความเหมาะสมพิธีการเปิด-ปิดการแข่งขัน - 1 19 59 39 
4 ความเหมาะสมลำดับขัน้ตอนการแข่งขันกีฬา - - 9 51 57 
5 ความเหมาะสมประเภทกีฬาและกรีฑา - - 7 48 62 
6 ความเหมาะสมการประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรด - - 9 49 59 
7 ความเหมาะสมของรางวลั - - 11 52 54 
8 ความเหมาะสมของสนามการแข่งขัน - - 8 59 50 
9 กรรมการตัดสินอย่างเป็นธรรม - - 8 44 65 
10 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ในภาพรวม - - 6 45 66 

รวม - 1 95 516 559 
รวมเฉลี่ย - 0.10 9.50 51.60 55.90 

 

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย  
 การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ     การดาเนินงานควรปรับปรุง 

 
ภาพที่ 2  แสดงแผนภูมิสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม 
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ตอนที่  3  ความต้องการให้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา 
สรุปผลการประเมินความต้องการให้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา  

  ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป  จำนวน  115  คน คิดเป็นร้อยละ 98.30  
  ไม่ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป  จำนวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ  1.70  

 

 
ภาพที่ 3  แสดงแผนภูมิสรุปความต้องการให้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา 

 
ตอนที่  4  สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1.  ควรจัดให้หลากหลาย 
 2.  จัดได้ดีมาก 
 3.  อยากให้มีการจัดขึ้นอีก 
 4.  เป็นกิจกรรมที่ดีมาก 
 

 
ภาพที่ 4  แสดงแผนภูมิสรุปข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกแนบท้าย 
 

 โครงการ / กิจกรรม 
 กำหนดการ / คำกล่าวเปิด-ปิดงาน 
 คำสั่งโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ที่  55/2565  
 สจูิบัตร 

 ภาพประกอบ 
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โครงการ / กิจกรรม 
 

โครงการ             แข่งขันกีฬา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ . ข้อที่ 2   การสร้างความเสมอภาคในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สพม. นศ   ข้อที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนวัยเรียนทุกคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย หนูผุด 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของชาติ การที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้
เจริญเติบโตพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมนั้น การพัฒนาทางกายและจิตใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง               
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น ต้องให้การส่งเสริมดูแลรักษา ร่างกายและจิตใจจะพัฒนาได้ดีมีประสิทธิภาพต้องอาศัย
กิจกรรมด้านการกีฬาเป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมฝึกฝนทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมด้านสุขภาพ ตามความสนใจและตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยอาศัยกระบวนการด้านกีฬา 
ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีใจรักกีฬา อันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุข รู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้
เป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย และเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ทุกคนมีพัฒนาการทางร่างกายและเจริญเติบโตตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 

3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนมีพัฒนาทางร่างกายและเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.2.2  นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬาและได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
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4.  กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

วางแผนการดำเนินงาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
เสนอโครงการ/กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
ดำเนินงาน/จัดกิจกรรม 
ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ 
ประเมินผลและสรุปการประเมินผลรายงาน 

เมษายน 2565 
เมษายน 2565 
เมษายน 2565 
เมษายน 2565 

30 ตุลาคม 2565 
 31 มีนาคม 2566 

นางฉลวย หนูผุด 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

จำนวน    24,100.00   บาท 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ที ่ รายการ จำนวนหน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประจำสี 3 700 2,100  
2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 1 12,000 12,000  
3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกรีฑาอำเภอ 1 10,000 10,000  

รวม 24,100  
 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ทุก
คน มีพัฒนาการทางร่างกายและเจริญเติบโต
ตามเกณฑ ์มาตรฐาน ใช ้ เวลาว ่างให ้ เกิด
ประโยชน์และได้แสดงออกถึงความสามารถ
ด้านกีฬา 
2. นักเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาในระดับต่าง ๆ 

สังเกต 
 
 
 
 

ดูผลจากการคัดเลือกเป็นตัวแทน 

การสังเกต 
 
 
 
 

การสังเกต 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ทุกคน มีพัฒนาการทางร่างกายและเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 
 
   
 

ลงชื่อ…………………………………………..ผู้เสนอโครงการ    
                   (นางฉลวย หนูผุด) 
                                ตำแหน่ง  ครู 
                                         
                                          
                                          ลงชื่อ ………………………………………..……..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายชาตรี ชูชว่ย) 
                           ตำแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางภัทรา   พงศาปาน) 
         ตำแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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กำหนดการ / คำกล่าวเปิด-ปิดงาน 
 
 
 

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  
“K.P. GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 

วันศุกร์ที่ 17  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช   

************************************** 
เวลา 07 00 น. -  นักกีฬาตัวแทนทุกคณะสี พร้อมกันที่จุดรวมหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
เวลา 07.30 น. -  นักกีฬา วงดุริยางศ์ เคลื่อนขบวนเข้าสู่โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
เวลา 08.00 น. -  คณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกันที่ปะรำพิธี  

   เพ่ือต้อนรับประธานในพิธี 
เวลา 09.00 น. -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์เข้าสู่ปะรำพิธี  

   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
 -  พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการและกล่าวต้อนรับประธานในพีธี 
 -  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันมอบสูจิบัตรการแข่งขันให้กับประธานในพีธี 
 -  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินเข้าสู่สนาม 
 -  พิธีกรดำเนินการพิธีเปิดการแข่งขันตามลำดับ 
 -  พิธีกรสั่งนักกีฬาทั้งหมด "ขวาหัน" เคารพธงชาติ 
 -  พิธีกรสั่งนักกีฬาทั้งหมด "ซ้ายหัน" 
 -  ประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน 
 -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน ทำพิธีเปิดการแข่งขัน กล่าวให้โอวาท                                          

   (กดแตรลม 3 ครั้ง) บรรเลงเพสงมหาฤกษ์ 
 -  พีธีกรสั่งนักกีฬาทั้งหมด “ขวาหัน” เคารพธงกีฬา และธงโรงเรียน เชิญขึ้นสู่ยอดเสา 
 -  พีธีกรสั่งนักกีฬาทั้งหมด “ซ้ายหัน” 
 -  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินออกจากสนาม 
 -  นักกีฬาอาวุโสเข้าประจำจุด พิธีกรอ่านประวัติ นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน 
 -  นักกีฬาวิ่งคบเพลิงนำคบเพลิงไปจุดที่กระถางคบเพลิง พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
 -  ดุริยางค์นำนักกีฬาออกจากสนามผ่านปะรำพิธี เคารพประธานในพิธี 
 -  เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขัน 
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คำกล่าวรายงาน 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

“K.P.GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 
วันศุกร์ที่ 17 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ณ สนามกีฬาโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

********************************************** 
เรียน นายไพศาล  ศรีเทพ นายอำเภอชะอวด ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
ดิฉัน นางสุวรรณี  เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ และประธานคณะกรรมการ 

การจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ “K.P.GAMES” ครั ้งที ่ 3 ประจำปี
การศึกษา 2565  ในนามคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานใน
พิธีเปิดจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ “K.P.GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปี
การศึกษา 2565 ในวันนี้ 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นครั้งที่ 3 และในปีนี้  
ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2565 รวม 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 
2. เพ่ือฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 
4. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีฟ้า กีฬาที่จัดให้มีการ

แข่งขัน 4 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวด
ขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพ่ือให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

บัดนี้  ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน ได้ให้โอวาท และ
ประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ “K.P.GAMES” ครั ้งที ่ 3 
ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้อง 
สืบต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
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คำกล่าวเปิดงานของประธานในพิธี 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

“K.P.GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 
วันศุกร์ที่  17  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ณ สนามกีฬาโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

********************************************** 
เรียน  ผู ้อำนวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  นักกีฬา และแขก               

ผู้มีเกียรติทุกท่าน 
ข้าพเจ้าร ู ้ส ึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ ่ง ที ่ได ้ร ับเช ิญมาเป็นป ระธานในพิธ ี เปิด                

การแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ “K.P.GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 
2565  ในวันนี้ 

นับเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดีอีกครั้ง ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน กีฬาภายในขึ้น โดยมีคณะคุณครูเป็นที่ปรึกษาย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาส ร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิด ความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ 
สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนั กเรยีน
และเยาวชน มักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด มัวเมาอบายมุข ไม่สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬา จะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง และห่างไกลสิ่งเสพติดไปในที่สุด  

ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิด ให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือ การได้
เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ                  
ก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้
เรารู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา” 

ขอขอบคุณทุก ๆ ท ่าน ท ี ่ ได ้ ให ้ความอน ุเคราะห ์ และสน ับสน ุนการแข ่งข ันในคร ั ้งนี้                    
ขออวยพรให้ การจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเร ียนขอนหาดประชาสรรค์ “K.P.GAMES”            
ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุก
ประการ 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนขอน
หาดประชาสรรค์ “K.P.GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บัดนี้ 
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คำกล่าวปิด 
ของประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

“K.P.GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 
วันศุกร์ที่ 17 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ณ สนามกีฬาโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

********************************************** 
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  คณะกรรมการ  และเจ้าหน้าที่ นักกีฬาและผู้มีเกียรติ                

ทุกท่าน 
ดิฉัน  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายใน

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ “K.P.GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ 
ดิฉัน  ขอแสดงความยินดีและชื่นชม  กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง กองเชียร์และนักกีฬาทุกท่าน ที่ได้ประสานความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างหมู่คณะ  ให้เป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน ทำให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และที่สำคัญที่สุด นักกีฬาทุกคนได้มี
การพัฒนาตนเองครบทั้ง  4  ด้าน คือ 
  ด้านร่างกาย    เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
  ด้านจิตใจ       เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง  มานะ  อดทน  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
  ด้านอารมณ์    เป็นผู้มีอารมณ์ดี  ร่าเริง  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส 
  ด้านสังคม      เป็นผู้ที่รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสังคม เพื่อนฝูง และหมู่คณะ สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

สุดท้ายนี้  ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน  ที่ได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน  จัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้โดยทั่วกัน ขอบคุณคณะกรรมการตัดสินที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยง
ธรรม ขอบคุณกองเชียร์ที่เชียร์ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่ได้แสดงออกถึง
ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

ดิฉันขออวยพรให้ทุกท่าน เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คิดประสงค์สิ่ งใดในทางที่ถูกที่ควรขอให้สม
ประสงค์ดังปรารถนา มีสุขภาพพลานามัยที ่สมบูรณ์แข็งแรง และขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางกลับโดย                  
สวัสดิภาพ 

บัดนี ้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ดิฉันขอปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาด                  
ประชาสรรค์ “K.P.GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565  ณ  บัดนี้    
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คำกล่าวรายงานพิธีปิด 
การแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

“K.P.GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 
วันศุกร์ที่ 17 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ณ สนามกีฬาโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

********************************************** 
กราบเรียนท่านประธานในพิธีที่เคารพ 
  กระผม  นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  แข่งขันกีฬา – กรีฑาภายใน
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ “K.P.GAMES” ครั ้งที ่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครู เจ้าหน้าที ่ผู้                 
ควบคุมทีม  และนักกีฬา  ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง  ที ่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด                       
การแข่งขันกีฬาในวันนี้  นับว่าเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการดำเนินงานและนักกีฬาเป็นอย่างยิ่ง 
  การแข่งขันกีฬาได้ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2565 รวม 10 วัน เป็นต้นมาและ
กำลังจะเสร็จสิ้นในวันนี้  ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันทั้งหมด  4 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา และ
กีฬาพ้ืนบ้าน กองเชียร์และขบวนพาเหรด   
  บัดนี ้การแข่งขันกีฬา ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสร็จสิ ้นการแข่งขัน                
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากโรงเรียน  และคณะกรรมการดำเนินงาน  
คณะครู เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ให้ความร่วมมือ สนับสนุน อย่างดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ  โอกาสนี้ 

ในวาระอันเป็นมงคลฤกษ์นี้  กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้มอบรางวัลให้แก่ 
นักกีฬา  และกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
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คำสั่งโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  ที ่ 55/2565 

 
 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

ที่  55/2565  
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

“K.P. GAMES” ครั้งที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565 
 

ด้วยโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  กำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียน
ขอนหาดประชาสรรค์ “K.P. GAMES” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 6 – 17 มิถุนายน 
2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ร่าเริง แจ่มใส รู้รัก
สามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำทักษะด้าน
กีฬามาใช้อย่างถูกต้อง และเพ่ือเตรียมนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้น ต่อไป 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่งและ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 และมาตรา 27 (2)-(6) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 ลงวันที ่ 23 ธันวาคม 2543 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ  หน้าที่  กำหนดนโยบาย  อำนวยการจัดการแข่งขัน ควบคุม 
กำกับ วินิจฉัย สั่งการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

1.1  นางสุวรรณี  เกื้อสังข์   ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว  กรรมการ 
1.3  นางภัทรา   พงศาปาน             กรรมการ 
1.4  นางฉลวย  หนูผุด    กรรมการ 
1.5  นายไพโรจน์   ชูมีทรัพย์   กรรมการ 
1.6  นายชาตรี ชูช่วย    กรรมการ 
1.7  นายธีระพงศ์  ไชยณรงค์     กรรมการและเลขานุการ   
1.8  นายธนพัฒน์  สุขสม    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

                    /2.  คณะกรรมการดำเนินงาน......    
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2.  คณะกรรมการดำเนินงาน  หน้าที่  ดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ  
กฎ กติกา ด้วยความยุติธรรม จัดกิจกรรมการแข่งขันฯ ให้เสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประสานงานกับ
คณะกรรมการทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย  จัดเตรียมสนามแข่งขันให้เรียบร้อย ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม
และประสานนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน แจ้งกลุ่มบริหารงานวิชาการเพื่อขอเวลาเรียนให้กับนักกีฬา และ
รายงานผลการแข่งขันต่อผู้บริหาร  ประกอบด้วย 

2.1  นายธีระพงศ์  ไชยณรงค์     หัวหน้า 
2.2  นางภัทรา   พงศาปาน             ผู้ช่วย 
2.3  นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว   ผู้ช่วย  
2.4  นางฉลวย  หนูผุด    ผู้ช่วย 
2.5  นางวราทิพย์  ฤทธิชัย   ผู้ช่วย 
2.6  นายนิรัตน์  บุญเรืองขาว   ผู้ช่วย 
2.7  นายไพโรจน์  ชูมีทรัพย์   ผู้ช่วย 
2.8  นายชาตรี ชูช่วย    ผู้ช่วย 
2.9  นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย   ผู้ช่วย 
2.10  นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์   ผู้ช่วย 
2.11  นางสาวอุษณี  หนูแก้ว   ผู้ช่วย 
2.12  นางนภาดา  กาญจนนันท์   ผู้ช่วย 
2.13  นายฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์   ผู้ช่วย 
2.14  นายธนพัฒน์  สุขสม   ผู้ช่วย 
2.15  นางสาววริศรา  บุญมาก   ผู้ช่วย 
2.16  นางสาวปาริชาติ  สุขสวัสดิ์   ผู้ช่วย 
2.17  นาสาวมาลี  จันทร์คง   ผู้ช่วย 
2.18  นายนิติภูมิ  เหมือนเพชร   ผู้ช่วย 
2.19  คณะกรรมการสภานักเรียน   ผู้ช่วย  

3.  ครูประจำสี 
3.1 ครูประจำสีเขียว  

          3.1.1  นางภัทรา พงศาปาน   หัวหน้า 
      3.1.2  นายชาตรี ชูช่วย   ผู้ช่วย 
      3.1.3  นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย  ผู้ช่วย 
      3.1.4  นางสาววริศรา บุญมาก   ผู้ช่วย 
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3.2 ครูประจำสีฟ้า  
          3.2.1  นายนิรัตน์ บุญเรืองขาว   หัวหน้า 
      3.2.2  นางฉลวย หนูผุด   ผู้ช่วย 
      3.2.3  นางสาวอุษณี หนูแก้ว   ผู้ช่วย 
      3.2.4  นางสาวมาลี จันทร์คง   ผู้ช่วย 

3.3 ครูประจำสีเหลือง  
          3.3.1  นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว  หัวหน้า 
      3.3.2  นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์  ผู้ช่วย 
      3.3.3  นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์  ผู้ช่วย 

3.4 ครูประจำสีแดง  
          3.4.1  นางวราทิพย์ ฤทธิชัย   หัวหน้า 
      3.4.2  นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์   ผู้ช่วย 
      3.4.3  นางนภาดา กาญจนันท์   ผู้ช่วย 
      3.4.4  นางสาวปาริชาติ สุขสวัสดิ์  ผู้ช่วย 

4.  กรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที ่  จัดทำคบเพลิง ซ่อมแซมและปรับปรุงสนามแข่งขัน                    
ทุกประเภทกีฬาให้เรียบร้อย  พร้อมสำหรับการแข่งขัน  จัดตั้งเต็นท์กองอำนวยการ พร้อมจัดเก้าอี้ ชุดรับแขก 
และเต็นท์ของทุกคณะสี  จัดหาผ้าเพื่อผูกประดับตกแต่งกองอำนวยการ  ตกแต่งแท่นกล่าวรายงานและกล่าว
เปิด จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย หลังเสร็จการแข่งขัน  ประกอบด้วย  

4.1  นายไพโรจน์   ชูมีทรัพย์   หัวหน้า                    
4.2  นายชาตรี  ชูช่วย    ผู้ช่วย                    
4.3  นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย   ผู้ช่วย                   
4.4  นายธีระพงษ์ ไชยณรงค์   ผู้ช่วย                  
4.5  นายฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์   ผู้ช่วย  
4.6  นายธนพัฒน์  สุขสม    ผู้ช่วย 
4.7  นางสาววริศรา  บุญมาก   ผู้ช่วย 
4.8  นางสาวปาริชาติ  สุขวัสดิ์   ผู้ช่วย 
4.9  นางสาวมาลี จันทร์คง   ผู้ช่วย 
4.10  นายนิติภูมิ เหมือนเพชร   ผู้ช่วย 

5.  ฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน จัดหาน้ำแข็ง น้ำดื่ม กาแฟ อาหาร
ว่าง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมบริการในวันพิธีเปิด และจัดเก็บอุปกรณ์  ให้เรียบร้อยหลังเสร็จงาน  
ประกอบด้วย 

/5.1  นางวราทิพย์....…… 
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5.1  นางวราทิพย์  ฤทธิชัย   หัวหน้า 
5.2  นายนิรัตน์  บุญเรืองขาว   ผู้ช่วย 
5.3  นางฉลวย  หนูผุด    ผู้ช่วย 
5.4  นางสาวนภาดา กาญจนันท์   ผู้ช่วย   
5.5  นางสาววริศรา  บุญมาก   ผู้ช่วย 
5.6  นางสาวปาริชาติ  สุขวัสดิ์   ผู้ช่วย    
5.7  นางสาวมาลี  จันทร์คง   ผู้ช่วย 
5.8  คณะกรรมการนักเรียน   ผู้ช่วย 

6.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายใน
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ตามโปรแกรมแข่งขัน  เป็นพิธ ีกรดำเนินงานจนแล้วเสร็จการแข่งขัน  
ประกอบด้วย 

6.1  นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย         หัวหน้า 
6.2  นางสาวอุษณี  หนูแก้ว       ผู้ช่วย     
6.3  นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์           ผู้ช่วย 
6.4  นางสาวปาริชาติ  สุขวัสดิ์   ผู้ช่วย  

7. ฝ่ายโสตทัศนศึกษา มีหน้าที่ บันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - 
กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จนแล้วเสร็จ  ดูแล ติดตั้งเครื่องเสียง และสื่อทัศนูปกรณ์ให้
เรียบร้อย ประกอบด้วย 

7.1  นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์   หัวหน้า 
7.2  นางสาวปาริชาติ สุขสวัสดิ์    ผู้ช่วย 
7.3  นางสาววริศรา  บุญมาก    ผู้ช่วย 
7.4  คณะกรรมการนักเรียน   ผู้ช่วย 

8.  ฝ่ายจัดหารางวัล เกียรติบัตร และถ้วยรางวัล  มีหน้าที่  จัดทำเกียรติบัตร เพื่อมอบแก่
นักกีฬา และเตรียมถ้วยรางวัลต่างๆ ให้ครบทุกประเภทกีฬา   ประกอบด้วย 

8.1  นางภัทรา   พงศาปาน   หัวหน้า 
8.2  นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย   ผู้ช่วย 
8.3  นางสาวนภาดา กาญจนันท์    ผู้ช่วย 
8.4  นางสาวมาลี  จันทร์คง   ผู้ช่วย 
8.5  คณะกรรมการ    ผู้ช่วย 
 
 

/9.  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย.......   
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9.  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที ่  ประสานงานกับเจ้าหน้าที ่ตำรวจ                    
เพื่อดูแลความปลอดภัยในขณะดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและป้องกันตลอดจนรักษา                          
ความปลอดภัย ภายในโรงเรียน ขณะดำเนินกิจกรรมจนแล้วเสร็จ เมื่อมีเหตุหรืออันตรายเกิดขึ้นภายในโรงเรียน 

ขณะดำเนินกิจกรรมให้รายงานผู้บริหารทราบทันที  ประกอบด้วย 
9.1  นายชาตรี  ชูช่วย    หัวหน้า 
9.2  นายไพโรจน์  ชูมีทรัพย์      ผู้ช่วย 
9.3  นายธีระพงษ์ ไชยณรงค์       ผู้ช่วย 
9.4  นายธนพัฒน์  สุขสม     ผู้ช่วย 
9.5  นายนิติภูมิ เหมือนเพชร   ผู้ช่วย 
9.6  คณะกรรมการนักเรียน   ผู้ช่วย 

10.  คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล มีหน้าที่ จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  ให้การดูแล ปฐมพยาบาลผู้ป่วย จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน  ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน และรายงานผู้บริหารทันที  ประกอบด้วย 

10.1  นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์   หัวหน้า 
10.2  นางสาวมาลี  จันทร์คง   ผู้ช่วย 

11.  คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และจัดรูปขบวนพาเหรด  มีหน้าที่  ฝึกซ้อมนักเรียนวงดุริยางค์        
จัดรูปขบวนพาเหรดตามรูปแบบที่กำหนด  ประกอบด้วย 

11.1  นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย   หัวหน้า 
11.2  นางสาวอุษณี  หนูแก้ว   ผู้ช่วย 
11.3  นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์           ผู้ช่วย  

12.  คณะกรรมการฝ่ายตัดสิน 
12.1  ตัดสินขบวนพาเหรด  มีหน้าที่  ตัดสินให้คะแนนขบวนพาเหรดตามเกณฑ์ที่ตั้งไวด้้วย      

ความยุติธรรม และส่งผลคะแนนหลังเสร็จพิธีเปิด  ประกอบด้วย 
12.1.1  นางวราทิพย์  ฤทธิชัย  หัวหน้า 
12.1.2  นางภัทรา  พงศาปาน  ผู้ช่วย 
12.1.3  นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย  ผู้ช่วย 

12.2  ตัดสินกองเชียร์  มีหน้าที่  ตัดสินให้คะแนนกองเชียร์ตามเกณฑ์ที่ตั ้งไว้ด้วยความ
ยุติธรรม ประกอบด้วย 

12.2.1  นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว หัวหน้า 
12.2.2  นางสาวอุษณี  หนูแก้ว  ผู้ช่วย 
12.2.3  นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์  ผู้ช่วย 

/12.3  ตัดสินกีฬาฟุตบอล........   
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12.3  ตัดสินกีฬาฟุตบอล  มีหน้าที่  เป็นกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอลให้เป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม ประกอบด้วย 

12.3.1  นายธีระพงษ์ ไชยณรงค์  หัวหน้า 
12.3.2  นายธนพฒัน์ สุขสม   ผู้ช่วย 
12.3.3  คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ช่วย 

12.4  ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล มีหน้าที่ เป็นกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นไปด้วย     
ความยุติธรรม ประกอบด้วย 

12.4.1  นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์  หัวหน้า 
12.4.2  นายธนพัฒน์  สุขสม    ผู้ช่วย 
12.4.3  คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ช่วย       

12.5  ตัดสินกรีฑา มีหน้าที่ เป็นกรรมการตัดสินกรีฑาให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม 
ประกอบด้วย 

12.5.1  นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์  หัวหน้า 
12.5.2  นายไพโรจน์  ชูมีทรัพย์  ผู้ช่วย 
12.5.3  นายชาตรี  ชูช่วย   ผู้ช่วย 
12.5.4  นายธนพัฒน์  สุขสม   ผู้ช่วย 
12.5.5  คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ช่วย 

12.6  ตัดสินกีฬาพื้นบ้าน มีหน้าที่ เป็นกรรมการตัดสินกีฬาพ้ืนบ้านให้เป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม ประกอบด้วย 

12.6.1  นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์  หัวหน้า 
12.6.2  นายไพโรจน์  ชูมีทรัพย์  ผู้ช่วย 
12.6.3  นายชาตรี  ชูช่วย   ผู้ช่วย 
12.6.4  นายธนพัฒน์  สุขสม   ผู้ช่วย 
12.6.5  คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ช่วย 

13. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน - พัสดุ มีหน้าที่ ให้ความสะดวกและตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงิน
และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย รายงานผู้บริหาร  ประกอบด้วย 

13.1  นางภัทรา  พงศาปาน    หัวหน้า 
13.2  นางวราทิพย์  ฤทธิชัย    ผู้ช่วย 
13.3  นางสาวนภาดา กาญจนันท์   ผู้ช่วย 

 
 

/14.  คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล.......   
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14.  คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่  ออกแบบ แบบประเมินผลความพึง
พอใจของนักเรียน ครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมฯ ติดตามผลการแข่งขัน และผลการจัดกิจกรรมของทุกคณะสี                    
เพ่ือเป็นข้อมูล  สรุปผลการจัดกิจกรรมฯ เป็นรูปเล่มและส่งคณะสีละ 1 เล่ม รายงานผู้บริหาร  ประกอบด้วย 

14.1  นายธีระพงษ์  ไชยณรงค ์   หัวหน้า 
14.2  นายธนพัฒน์  สุขสม   ผู้ช่วย 
14.3  นางสาวมาลี  จันทร์คง   ผู้ช่วย 

ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ เต็มความรู้ เต็มเวลา เต็มความสามารถ และ
เสียสละเพ่ือให้เกิดผลดี เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและราชการสืบไป  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  6 มิถุนายน  2565  ถึงวันที่  17  มิถุนายน  2565   
สั่ง  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  
 

 
  
        (นางสุวรรณี  เกื้อสังข์)                                  

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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สูจิบัตร 
 

 
 
 

สูจิบัตร – ใบส่งตัวนักกีฬา 
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  
“K.P. GAMES” ครั้งที่ 3   ประจำปีการศึกษา 2565  

 

   
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน 
กีฬาสีโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ครั้งที่ 3 ปี 2565 

*********************** 
1. กติกาทุกอย่างตามระเบียบสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (ยกเว้นไม่มีล้ำหน้า) 
2. ในการแข่งขันครึ่งละ 20 นาที พักเบรค 5 นาที 
3. หากมีการเสมอจนสิ้นสุดระยะเวลาแข่งขัน จะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ โดยส่งตัวแทนทีมละ 3 คนเพ่ือ

หาผู้ชนะ 
4. มีการเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลา และไม่จำกัดจำนวนคน 
5. ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้ว สามารถกลับเข้าไปเล่นได้อีก 

 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล 

*********************** 
1. จะทำการแข่งขัน 2 ใน 3  เซต 
2. ในการแข่งขันสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลา โดยได้รับการอนุญาตจากกรรมการที่ 2 
3. สามารถขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง และไม่เกินครั้งละ 1 นาที 

 
หมายเหตุ : ทั้ง 2 ชนิดกีฬา สีที่แพ้ในนัดแรก จะทำการชิงที่ 3 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และทีมที่ชนะ  

       จะทำการชิงชนะเลิศในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ตามโปรแกรมการแข่งขันที่ระบุไว้ 
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 โปรมแกรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 “K.P. GAMES” คร้ังที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
********************************** 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 (เวลา 15.00 น. - 17.00 น.) 
  ฟุตบอลชาย  9 คน คู่ที่ 1 (สีแดง VS สีเขียว) 
  ฟุตบอลหญิง 9 คน คู่ท่ี 1 (สีฟ้า VS สีเหลือง) 

วอลเลย์บอลชาย คู่ที่ 1 (สีฟ้า VS สีเหลือง) 
วอลเลย์บอลหญิง คู่ท่ี 1 (สีแดง VS สีเขียว) 
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 (เวลา 15.00 น. - 17.00 น.) 
  ฟุตบอลชาย 9 คน คู่ท่ี 2 (สีเหลือง VS สีฟ้า) 
  ฟุตบอลหญิง 9 คน คู่ท่ี 2 (สีเขียว VS สีแดง) 

วอลเลย์บอลชาย คู่ที่ 2 (สีแดง VS สีเขียว) 
วอลเลย์บอลหญิง คู่ท่ี 2 (สีฟ้า VS สีเหลือง) 
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 (เวลา 15.00 น. - 17.00 น.) / ชิงที่ 3 ฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล 
  ฟุตบอลชาย 9 คน  (ทีมแพ้คู่ที่ 1 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 2)  
  ฟุตบอลหญิง 9 คน  (ทีมแพ้คู่ที่ 1 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 2) 

วอลเลย์บอลชาย (ทีมแพ้คู่ที่ 1 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 2) 
วอลเลย์บอลหญิง (ทีมแพ้คู่ท่ี 1 VS ทีมแพ้คู่ท่ี 2) 
 

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 (เวลา 15.00 น. - 17.00 น.) / ชิงที่ 1 ฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล 
  ฟุตบอลชาย 9 คน  (ทีมชนะคู่ท่ี 1 VS ทีมชนะคู่ท่ี 2)  
  ฟุตบอลหญิง 9 คน  (ทีมชนะคู่ท่ี 1 VS ทีมชนะคู่ท่ี 2)  

วอลเลย์บอลชาย (ทีมชนะคู่ท่ี 1 VS ทีมชนะคู่ที่ 2) 
วอลเลย์บอลหญิง (ทีมชนะคู่ที่ 1 VS ทีมชนะคู่ที่ 2) 
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วันที่ 17 มิถุนายน 2565 (พิธีเปิดการแข่งขันเวลา 08.00 น.) 
  กรีฑาประเภทลู่ 

- วิ่ง 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- วิ่ง 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
- วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

    ชักเย่อ (สีละ 10 คน, ชาย 5 คน / หญิง 5 คน) 
- สีแดง VS สีเหลือง 
- สีเขียว VS สีฟ้า 
- วิ่ง 200 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- วิ่ง 200 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
- วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
- ชักเย่อ / ชิงที่ 1, ชิงที่ 3  
- วิ่ง 400 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- วิ่ง 400 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- วิ่ง 400 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
- วิ่ง 400 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
- วิ่งผลัดกระสอบ 4 x 50 เมตร 
- วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
- วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
- วิ่งตอกหมากผลัด 4 x 50 เมตร 
- วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
- วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
- ปิดตาตีปีบ  
- วิ่ง 800 เมตร ชาย  
- วิ่ง 800 เมตร หญิง 
- ส่งแป้ง 
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- วิ่ง 1,500 เมตร ชาย  
- กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี / ชาย 
- กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี / หญิง 
- กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี / ชาย 
- กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี / หญิง 
- ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี / ชาย 
- ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี / หญิง 
- ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี / ชาย 
- ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี / หญิง 
- ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี / ชาย 
- ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี / หญิง 
- ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี / ชาย 
- ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี / หญิง 
- วิ่งสามขา 
 

หมายเหตุ : กีฬาพื้นบ้าน (จัดการแข่งขันสลับกับรายการกรีฑา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการแข่งขัน  ประเภทกีฬา............................................................... 

 ชาย   หญิง  ไม่เกิน 15 ปี  ไม่เกิน 18 ปี 

อันดับที่ 1       

อันดับที่ 2       

อันดับที่ 3       

    

ผลการแข่งขัน  ประเภทกีฬา............................................................... 

r ชาย  r หญิง r ไม่เกิน 15 ปี r ไม่เกิน 18 ปี 

อันดับที่ 1       

อันดับที่ 2       

อันดับที่ 3       
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ภาพประกอบกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค ์
 “K.P. GAMES” ครั้งที ่3 ประจำปีการศึกษา 2565 
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