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สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
SPORT DAY & SPORT NIGHT “KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8” และ
งานกระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ 2563 “KPRU NEW YEAR 2020 ตอน อายแสงนีออน”

ประจาปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 – 15 มกราคม 2563
ณ อาคารศูนย์กีฬา และลานอเนกประสงค์หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จัดทาโดย สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.)
และสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (สจบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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สารบัญ
- สารจากอธิการบดี
- สารจากนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.)
- สารจากนายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (สจบ.)
- รู้จักสโมสรสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการ และบุคลากร
- คณะกรรมการสโมสรสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.)
- คณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (สจบ.)
- กาหนดการพิธีเปิดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
SPORT DAY & SPORT NIGHT และกระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน
ต้อนรับปีใหม่ 2563 KPRU NEW YEAR 2020 ตอน “อายแสงนีออน”
- แผนผังพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และงานกระชับมิตรไมตรี
สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ 2563
- แผนผังการจัดขบวนพาเหรด
- ธงสีกีฬา
- สรุปโปรแกรมการแข่งขันกีฬา
- ระเบียบการแข่งขันกีฬา
- โปรแกรมการแข่งขันกีฬา
- ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนงบประมาณ และของขวัญปีใหม่

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

หน้า
1
2
3
4
6
9
10
12
14
15
16
17
20
42

13-15 มกราคม 2563
Date : 2023-01-09 15:18:12 Expires on : 2023-02-09

1

สาร

จากอธิการบดี

การแข่ งขั นกี ฬาภายในมหาวิทยาลั ยของเราเกิ ดจากการร่วมแรงรวมใจของอาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีนี้เป็นปีที่ 8 เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าชื่นชมเป็นอย่างมากที่
บุคลากรของเรามีความรักใคร่กลมเกลียวกัน และในปีนี้ก็เป็นอีกปีห นึ่งที่พวกเราชาว KPRU ได้รวมใจกัน
แสดงถึงความร่วมมือที่อาจารย์และบุคลากรได้ร่วมกันสานต่อ ประเพณีสโมสรฯ มาอย่างยาวนาน เป็น
กิจกรรมที่แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากร เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ บุคลากร
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และเสริมสร้างคุณ ลักษณะของคนทางานที่ต้องมีน้าใจนักกีฬา เคารพ
กฎกติกา และมารยาทในสังคม อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยของเรา ขอให้
ทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันด้วยมิตรภาพแห่งน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสุขในการแข่งขัน
กีฬา ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ การรวมพลังเพื่อทาภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สาคัญสร้างมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน
ขอขอบคุณคณะกรรมการสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ และบุคลากร (สอข.) และคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (สจบ.) ทั้ง 2 สโมสรได้
ร่วมแรงร่วมใจกันทางานนี้ให้เกิดขึ้นอย่างน่าชื่นชม และขอบคุณชาวแสดขาวที่ร่วมแรงร่วมใจ รวมใจ
เป็นหนึ่ง มีความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ และรวมพลัง เพื่อมหาวิทยาลัยของเรา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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สาร

จากนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.)
การจั ดการแข่ งขั นกี ฬาภายในมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร ระหว่างบุ คลากรของมหาวิทยาลั ย ได้แก่
อาจารย์ ข้าราชการ พนั กงานมหาวิทยาลั ย พนั กงานราชการ
และบุคลากร นับเป็นกีฬาประเพณีก็ว่าได้ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 8 ที่
เราจัดให้มีการแข่งขันกีฬากันภายใน อีกนัยหนึ่งถือว่าเป็นรอบ
คัดตัวนักกีฬา ซึ่งจะต้องเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์
และบุ คลากร มหาวิทยาลั ยราชภัฏกลุ่ มภาคเหนื อ ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 เหนือ
สิ่งอื่นใดในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ SPORT
DAY & SPORT NIGHT “KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8” และงาน
กระชั บมิ ตรไมตรี สานสามั คคี ที่ ยั่ งยื น ต้ อนรั บปี ใหม่ 2563
“KPRU NEW YEAR 2020 ตอน อายแสงนี ออน” ระหว่าง
วันที่ 13-15 มกราคม 2563 ก็เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างและ
กระชับมิตรไมตรี เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีของพวกเราใน
มหาวิทยาลัย ให้ยั่งยืน
โดย คณะกรรมการได้ ก าหนดจั ด ให้ มี ก ารแบ่ ง สี
จานวน 7 สี ได้แก่ สีชมพู สีม่วง สีเหลือง สีแสด สีฟ้า สีแดง
และสีเขียว กาหนดแแข่งขันกีฬา จานวน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล
เซปักตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกีฬามหาสนุก และคณะกรรมการทั้ง 2 สโมสรก็มีความตั้งใจที่จะ
สรรค์สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสร้างมิตรไมตรีที่มีต่อกัน ให้กับสมาชิกได้ร่วมงานกันอย่าง
สนุกสนาน มีความสุข พร้อมทั้งตั้งใจรวบรวมของขวัญเพื่อนามาเป็นของขวัญให้กับสมาชิกรวมกว่า 800 รางวัลกัน
เลยทีเดียว

นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร
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จากนายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (สจบ.)

ในโอกาสการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ในครั้ง นี้ ถื อ เป็ น การกระชั บ ไมตรี สร้ างความ
สามัคคี ระหว่างบุคลากรได้ทุกระดับ ในสนามกีฬาแล้วนับเป็น
มิตรภาพที่ไร้พรมแดน ไม่มีกรอบ ไม่มีการแบ่งชนชั้น ทุกคน
เป็น เพื่ อนกัน ได้มี เป้าหมายเดียวกันคื อรวมพลั งสู้ สุ ดใจวิ่งชน
เป้าหมายตรงหน้า กีฬาก็พิสูจน์อะไรหลายๆ อย่ าง ได้เรียนรู้
การแพ้ การชนะ และการให้ อ ภั ย ที่ ส าคั ญ กีฬ าท าให้ เราได้
เรีย นรู้การอยู่ร่ว มกัน กับ เพื่ อ นร่ว มงาน สามารถน ามิตรภาพ
ยั่งยืนมาสานต่องานให้สาเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ กีฬาทา
ให้ บุคลากรรู้จักกันมากขึ้น ได้เรียนรู้ช่ว ยเหลื อกัน อันจะเกิด
ประโยชน์ สู งสุ ดในบ้ านของเราหลั งนี้ กีฬาสร้างสุ ขภาพที่ ดี
สร้างมิตรภาพ สร้างความสามัคคี สร้างไมตรีที่ดีต่อกัน ให้เรา
สามารถทางานร่วมกันได้ และความสามัคคีนี้ ก็จะส่งผลให้การ
ทางานของพวกเราสัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมาย
ผมอยากเชิญชวนให้พวกเรามาช่วยกันสร้างสุขภาพที่ดี เมื่อเรามีสุขภาพกายดี สุขภาพใจก็ดี
และก็สามารถสร้างพลังบวกที่จะสรรค์สร้างบ้านของเราให้สวยงาม และอบอวลไปด้วยความอบอุ่น เรามา
ช่วยกันสร้างบ้านของเราให้น่าอยู่ไปด้วยกันนะครับ

นายมนัส หล่อทอง
นายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร
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รู้จัก

สโมสร

อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร

สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนั กงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร หรือ สอข. มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานดังต่อไปนี้
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิก
2. ส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก และสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
3. เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนและเชิดชูยกย่องบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
5. เป็นศูนย์กลางติดต่อกับสโมสรอื่น สมาคม องค์กรเอกชน หรือบุคคล เพื่อจัดกิจกรรม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการบริการทางด้าน
อานวยการความสะดวกต่างๆให้กับสมาชิก
7. ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
8. ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือตามที่มหาวิทยาลัยฯ
มอบหมาย
การจัดกิจกรรมของสโมสรฯ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนื อ 8 แห่ง และ
จัดกิจกรรมส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของไทย จัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
ให้กับบุคลากร การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์

สร้างมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน

ปรัชญา

อาสาด้วยใจ ทาด้วยความศรัทธา สิ่งที่ตามมาคือความสาเร็จ

เว็ปไซต์

mc.kpru.ac.th

ระบบสารสนเทศ ระบบ MC (แมค)
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สัญลักษณ์

KPRU MC

ออกแบบโดย อาจารย์กีระศักดิ์ พะยะ
ความหมาย
KPRU MC

หมายถึง

มือ

หมายถึง

สีแทนแต่ละมือ หมายถึง
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สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.)
และสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (สจบ.)
ย่อมาจาก Kamphaeng Phet Rajabhat University
Member Club
ความร่วมมือและความสามัคคี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
บุคลากรทุกระดับจากหน่วยงานคณะ สานัก ศูนย์ และ
สถาบัน ที่มีความหลากหลายทางวิชาการ วิชาชีพและ
ความสามารถ ได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คณะกรรมการ

สโมสรสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.) (ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ 2215/2562 และ
2219/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และที่ 004/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563)
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
ดร.มะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐิกานต์ ปิ่นจุไร
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
นายอนุชิต อ่อนเกษ
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์ ดร. อัญชลี ทองเสน
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิน มณีโชติ
อาจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ
อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก
นายณะราทิ น้อยม่วง
นางสาวกัญญารัตน์ คามี
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์
นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
นางสาววราภรณ์ คล้ามสถิต
นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นางสาวกรรณิกา อินแผลง
นางสาวน้าทิพย์ สังข์ทอง
นายวิทยา ศรีนรคุตร
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
รองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ
รองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ
รองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ
รองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
เลขานุการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
เหรัญญิก
เหรัญญิก
เหรัญญิก
นายทะเบียน
นายทะเบียน
นายทะเบียน
นิติกร
ฝ่ายจัดการสวัสดิการ
ฝ่ายจัดการสวัสดิการ
ฝ่ายแผนงานและจัดเก็บรายได้
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นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นางสาวคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา
นางชมภัค จารุฑีฆัมพร
นางสาวนงนุช ดวงอ่อน
นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
นางภัทรวดี จิตคติ
นางมาริตา ศรีแก้ว
นางสาวสุติมา นครเขต
นางสาวสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
นางสาวพรวิลัย วัฒนศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภโชคชัย นันทศรี
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
อาจารย์ธนสิทธิ์ นิตยประภา
อาจารย์มุทิตา นาคเมือง
อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ภูมสิทธิ์ สัจจหัทยาศรม
นายขวัญ พิกุลทอง
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย
อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส
นางสาวชุติมา ทอสาร
นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ
นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์
นางสาวผดุงพร พันธ์พืช
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นายวทัญญู สังข์คา
นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์
นายชัยรัตน์ ศรีวงคราช
นายทศพร ศีลอวยพร
นายสุทิวัส ฟื้นตน
นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์ดร.วิชุรา วินัยธรรม
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
นางสาวสุพรรษา สมหารวงษ์
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
ฝ่ายบริการสังคม
ฝ่ายบริการสังคม
ฝ่ายปฏิคม
ฝ่ายปฏิคม
ฝ่ายปฏิคม
ฝ่ายปฏิคม
ฝ่ายปฏิคม
ฝ่ายปฏิคม
ฝ่ายปฏิคม
ฝ่ายทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายการแสดง
ฝ่ายดนตรีสากล
ฝ่ายดนตรีไทย
ฝ่ายกีฬา
ฝ่ายกีฬา
ฝ่ายกีฬา
ฝ่ายกีฬา
ฝ่ายกีฬา
ฝ่ายกีฬา
ฝ่ายประเมินผล
ฝ่ายประเมินผล
ฝ่ายประเมินผล
ฝ่ายประเมินผล
ฝ่ายนันทนาการ
ฝ่ายนันทนาการ
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายจัดการสานักงานสีเขียว
ฝ่ายศิลป์
ฝ่ายศิลป์
ฝ่ายศิลป์
ฝ่ายศิลป์
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
13-15 มกราคม 2563
Date : 2023-01-09 15:18:12 Expires on : 2023-02-09

8
นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์
นายภูเบศ มาศธนานันต์
นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว
นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ
นางสาวปราณี แผนดี
นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นายวันเฉลิม พูนใจสม
นางสาวอรปรียา คาแพ่ง
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นายจาตุรงค์ สีม่วง
นายสุวิทย์ เหล่าสี
นายมนตรี ประชุม
นายสุทธีรักษ์ ขาทอง
นายสุพรรณ แจงทอง
นายอนุชา พวงผกา
นายอธิวัฒน์ ศรีพุก
นายอภิชาติ โตยิ่ง
นายสุริยา คชฤทธิ์
นายปฐมพงษ์ สุดเขียว
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นางปวีณณัฎฐ์ คงสมนาม
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงค์
นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย
นายกฤษณะ เพชรพลอย

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ
ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ
ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ
ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ
ฝ่ายพยาบาล
ฝ่ายกราฟิก
ฝ่ายกราฟิก
ฝ่ายกราฟิก
ฝ่ายไฟฟ้าและเทคนิค
ฝ่ายไฟฟ้าและเทคนิค
ฝ่ายไฟฟ้าและเทคนิค
ฝ่ายไฟฟ้าและเทคนิค
ฝ่ายไฟฟ้าและเทคนิค
ฝ่ายไฟฟ้าและเทคนิค
ฝ่ายสารสนเทศ
ฝ่ายสารสนเทศ
ฝ่ายยานพาหนะ
ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร
ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายควบคุมและจาหน่ายพัสดุ
ฝ่ายควบคุมและจาหน่ายพัสดุ
ฝ่ายควบคุมและจาหน่ายพัสดุ
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คณะกรรมการ

สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (สจบ.)

(ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ 2216/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
นายมนัส หล่อทอง
นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
นายทนงศักดิ์ ก๋าคาต้ะ
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
นางมาลัย กลิ่นศรีสุข
นายสายชล อ่วมสถิตย์
นายอุดม พรมณี
นายนก กระต่ายทอง
นางสุวิมล ภิญโญวัย
นางสาวพนิดา อินทร์ลับ
นางสาวศรีนวล แยบกสิกิจ
นางประไพ สุขพร้อม
นางทองย้อย ปราจีน
นางสุทิน คาเคน
นางศรัญภัทร ดีจันจ้อย
นางบังอร ทองมี
นางสาวสวรรยา เยิดรัมภ์
นางสาวศิริขวัญ หลวงยศ
นางสาวกัญญาพร กุลฉิม
นางสาววรรณรัตน์ จิตรตรง
นางชนก จิตรตรง
นางดวงรัตน์ มาขุนทด
นางจาลอง ชมภูผล

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

นายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร
รองนายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
กรรมการและสวัสดิการ
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กาหนดการ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8 SPORT DAY & SPORT NIGHT
และกระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ 2563
KPRU NEW YEAR 2020 ตอน “อายแสงนีออน”
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 22.30 น.
ณ บริเวณอาคารแข่งขันกีฬาในร่มและบริเวณลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
เวลา
08.00 น.
08.30 น.
09.00 น.
10.00 น.

10.45 น.17.00 น.

18.00 น.
18.30 น.
19.00 น. –
22.30 น.

กิจกรรม
สถานที่
ทุกคณะสีตั้งขบวนพาเหรดพร้อมกัน
อาคารนวัตกรรมการศึกษา
เคลื่อนขบวนพาเหรดไปยังพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
โรงยิมฟุตซอล/ศูนย์กีฬา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬารวมใจเกมส์
โรงยิมฟุตซอล/ศูนย์กีฬา
ทุกคณะสีรวมพลกันที่โรงยิมฟุตซอล
โรงยิมฟุตซอล/ศูนย์กีฬา
ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน /มหาสนุก
1. เกมส์ “สามัคคีเราสร้างได้”
2. เกมส์ “วิ่งตามฝัน FUN FOR KPRU”
3. เกมส์ “รับประทานไฮโซ”
เริ่มการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ
โรงยิมฟุตซอล/ศูนย์กีฬา
-วอลเล่ย์บอล
-บาสเกตบอล
-ฟุตซอล
-แชร์บอล
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.30 น. (หรือจนกว่าอาหารจะหมด)
กองทัพนักกีฬา กองเชียร์ และสมาชิกทุกสี
รวมทานอาหารได้ที่ลานจอดรถโรงยิมฟุตซอล/ศูนย์กีฬา
ลงทะเบียนร่วมงานกระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน
ลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
ต้อนรับปีใหม่ 2563 KPRU NEW YEAR 2020
(ลุ้นรับรางวัลมากมายกับ “ช้อนไข่ช้อนโชครับทรัพย์”)
อธิการบดีกล่าวเปิดงาน และอวยพรปีใหม่
ลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
- กิจกรรม เสริมกาลังใจ เติมพลังแห่งความสุข (พิธีมอบถ้วยรางวัล
สาหรับการแข่งขันกีฬา)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลกร
ให้พร้อมสู่การปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และเสริมสร้างขวัญและ
ลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
กาลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-กิจกรรมกระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน (การแสดงแต่ละสีและ
การแสดงดนตรี)

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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หมายเหตุ
1. สาหรับรางวัลการประกวดขบวนพาเหรด ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. (จนกว่าขบวนจะเข้าสู่พิธีเปิด
เรียบร้อย) จะมีคณะกรรมการกลาง เก็บคะแนนขบวนพาเหรด
2. ขอเชิญร่วมแต่งกายในชุด “เรืองแสง หรือสะท้อนแสง”
ในงานเลี้ยงสังสรรค์และจับของรางวัลต้อนรับปีใหม่กว่า 700 รางวัล
3. ระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น. จะมีเจ้าหน้าที่ไปประจาแต่ละสี สาหรับลงทะเบียนในการจัดเตรียมรายชื่อ
เพื่อลุ้นรับทองคา ในงานกระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ 2563 (ภาคค่า)

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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แผนผังพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8 SPORT DAY & SPORT NIGHT
ณ อาคารศู นย์ กฬ
ี า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตาบลนครชุ ม อาเภอเมือง จังหวัดก
ทางเข้ า

แสตนเชียร์
ม่ วง

ปรัมพิธี
TENT
กองอานวยการ

เวที / แท่นประธาน

จุดพยาบาล

ทางเดินขบวนพาเหรด

แสตนเชียร์
สี ชมพู

แสตนเชียร์
ฟ้ า

TENT

จุดตั้งขบวนพาเหรด
ดุริยางค์

ชมพู

ฟ้า

แสด

เขียว

เหลือง ม่วง
ทัพนักกีฬา

ทัพนักกีฬา

แสตนเชียร์
แสด
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

แสตนเชียร์
เขียว
13-15 มกราคม 2563
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แผนผัง

กระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ 2563 KPRU NEW YEAR 2020 ตอน “
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้ าอาคารทีปังกรรั ศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตาบลนครชุ ม อาเภอ

ออกแบบโดยฝ่ายศิลป์ (น

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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แผนผังการจัดขบวนพาเหรด
เริ่มตั้งขบวนบริเวณ หน้ าอาคารนวัตกรรมการศึกษา (คณะครุ ศาสตร์ )
ZONE 1

ดัมเมเยอร์ไม้ 1
ดัมเมเยอร์ไม้ 2

ดัมเมเยอร์ไม้ 3

ดัมเมเยอร์ไม้ 4

ดัมเมเยอร์ไม้ 5

ดัมเมเยอร์ไม้ 6

ดัมเมเยอร์ไม้ 7

วงดุริยางค์
มรภ.กพ. & รร. อบจ. & รร.วัชรวิทยา
ZONE 2

ป้ายมหาวิทยาลัย
ทัพผู้บริหาร
ธงชาติ
ธงมหาวิทยาลัย
ป้ายกีฬา “สร้างมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน”
กองทัพนักกีฬา

ZONE 3

สีชมพู
สีฟ้า
สีแสด
สีเขียว
สีเหลือง
สีม่วง
สีแดง
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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ธงสี กฬ
ี า
ที่
1
2

3
4
5
6
7

หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
และสานักบริการวิชากรและจัดหารายได้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
และสานักประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และสานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
และส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์
และสานักงานอธิการบดี

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

สีธงกีฬา
สีชมพู

หมายเหตุ

สีม่วง

สีเหลือง
สีแสด
สีฟ้า
สีแดง
สีเขียว

13-15 มกราคม 2563
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สรุปโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฯ
ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
ประเภทกีฬา
1.ฟุตบอลชาย 7 คน
2.ฟุตซอลชาย
3.บาสเกตบอล
4.วอลเลย์บอล
5.แชร์บอล
6.เซปักตระกร้อ
7.เปตอง
-ทีมหญิง 3 คน
-ทีมชาย 3 คน
-ทีมคู่ผสม
8.แบดมินตัน
-ชายคู่
-หญิงคู่
–คู่ผสม
9.เทเบิลเทนนิส
-ชายคู่
-หญิงคู่
–คู่ผสม
10.กีฬามหาสนุก
- 1. เกมส์ “สามัคคีเราสร้างได้”
2. เกมส์ “วิ่งตามฝัน FUN FOR KPRU”
3. เกมส์ “รับประทานไฮโซ”

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

13
/
/
/
/
/
/

วันที่แข่งขัน
14
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

15
/
/
/
/

สนามแข่งขัน
สนามฟุตบอล
สนามฟุตซอล
สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเล่ย์บอล
สนามแชร์บอล
สนามตระกร้อ
สนามเปตอง

สนามแบตมินตัน

สนามเทเบิลเทนนิส

/
/
/

สนามฟุตซอล/อาคารศูนย์กีฬา
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ระเบียบการแข่งขัน
SPORT DAY & SPORT NIGHT “KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
……………………………….
โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบี ยบการแข่งขันกีฬา SPORT DAY & SPORT NIGHT “KPRU รวมใจ
เกมส์ ครั้ งที่ 8” มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร คณะกรรมการสโมสรอาจารย์ ข้ า ราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พนั กงานราชการ และบุ ค ลากร ร่วมกับ คณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร กาหนด
ระเบียบการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันกีฬา ดังนี้
1.ระเบียบและประเภทการแข่งขันกีฬา
1.1 กีฬาประเภทฟุตบอล
1.1.1 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 7 คน
1.1.2 ระยะเวลาในการแข่งขันให้ใช้เวลาการแข่งขัน 40 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 20 นาที โดย
พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
1.1.3 คุณสมบัตินักกีฬา เป็นผู้ชาย
1.1.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเลือกเพศได้ก่อนลงแข่งขัน แต่ต้องเป็นเพศใดเพศหนึ่งตลอดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
1.1.5 หากผู้เข้าแข่งขั น ไม่ครบอนุโลมให้ใช้นักกีฬาชาย หญิง หรือนักกีฬาผสมได้ แล้วแต่กรณี ถือ
ฉันทามติจากสนามกีฬาเป็นรายประเภทกีฬา
1.2 กีฬาฟุตซอล
1.2.1 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 5 คน
1.2.2 ระยะเวลาในการแข่งขันให้ใช้เวลาการแข่งขัน 40 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 20 นาที โดย
พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
1.2.3 คุณสมบัตินักกีฬา เป็นผู้ชาย
1.2.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเลือกเพศได้ก่อนลงแข่งขัน แต่ต้องเป็นเพศใดเพศหนึ่งตลอดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
1.2.5 หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่ครบอนุโลมให้ใช้นักกีฬาชาย หญิง หรือนักกีฬาผสมได้ แล้วแต่กรณี ถือ
ฉันทามติจากสนามกีฬาเป็นรายประเภทกีฬา
1.3 กีฬาบาสเกตบอล
1.3.1 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 5 คน
1.3.2 ระยะเวลาในการแข่งขันให้ใช้เวลาการแข่งขัน 40 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 20 นาที โดย
พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
1.3.3 คุณสมบัตินักกีฬา เป็นผู้ชาย
1.3.4 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องผู้หญิงในทีมอย่างน้อย 1 คน
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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1.3.5 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเลือกเพศได้ก่อนลงแข่งขัน แต่ต้องเป็นเพศใดเพศหนึ่งตลอดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
1.3.6 หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่ครบอนุโลมให้ ใช้นักกีฬาชาย หญิง หรือนักกีฬาผสมได้ แล้วแต่กรณี ถือ
ฉันทามติจากสนามกีฬาเป็นรายประเภทกีฬา
1.4. กีฬาวอลเลย์บอล
1.4.1 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน
1.4.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเลือกเพศได้ก่อนลงแข่งขัน แต่ต้องเป็นเพศใดเพศหนึ่งตลอดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
1.4.3 หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่ครบอนุโลมให้ใช้นักกีฬาชาย หญิง หรือนักกีฬาผสมได้ แล้วแต่กรณี ถือ
ฉันทามติจากสนามกีฬาเป็นรายประเภทกีฬา
1.4.4 หากผู้ เข้าร่วมแข่งขัน มีคานาหน้า เป็นนาย ไม่อนุญ าตให้ กระโดดตีห น้าเซต แม้ผู้ เ ข้าร่ว ม
แข่งขันผู้นั้นจะเลือกเพศเป็นหญิงก็ตาม
1.5. กีฬาแชร์บอล
1.5.1 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 7 คน ผู้เล่น 6 คน ถือตะกร้า 1 คน
1.5.2 ระยะเวลาในการแข่งขันให้ใช้เวลาการแข่งขัน 30 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 15 นาที โดย
พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
1.5.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเลือกเพศได้ก่อนลงแข่งขัน แต่ต้องเป็นเพศใดเพศหนึ่งตลอดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
1.5.3 หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่ครบอนุโลมให้ใช้นักกีฬาชาย หญิง หรือนักกีฬาผสมได้ แล้วแต่กรณี ถือฉันทา
มติจากสนามกีฬาเป็นรายประเภทกีฬา และหากผู้เล่นผู้นั้นเป็นผู้ชาย ให้ทาหน้าที่ถือตะกร้า ได้เพียงตาแหน่งเดียว
1.6. กีฬาเซปักตะกร้อ
1.6.1 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 3 คน
1.6.2 การแข่งขัน 2 ใน 3 เซต นับ 15 แต้ม
1.6.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเลือกเพศได้ก่อนลงแข่งขัน แต่ต้องเป็นเพศใดเพศหนึ่งตลอดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
1.6.4 หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่ครบอนุโลมให้ใช้นักกีฬาชาย หญิง หรือนักกีฬาผสมได้ แล้วแต่กรณี ถือ
ฉันทามติจากสนามกีฬาเป็นรายประเภทกีฬา
1.7. กีฬาเปตอง
1.7.1 ประเภทการแข่งขัน
(1) ทีมชาย 3 คน
(2) ทีมหญิง 3 คน
(3) ทีม คู่ผสม
1.7.2 การแข่งขัน 1 เกมส์ นับ 11 แต้ม
1.7.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเลือกเพศได้ก่อนลงแข่งขัน แต่ต้องเป็นเพศใดเพศหนึ่งตลอดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
1.8. กีฬาแบดมินตัน
1.8.1 ประเภทการแข่งขัน
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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(1) ชายคู่
(2) หญิงคู่
(3) ทีม คู่ผสม
1.8.2 ไม่จากัดอายุ
1.8.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเลือกเพศได้ก่อนลงแข่งขัน แต่ต้องเป็นเพศใดเพศหนึ่งตลอดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
1.9. กีฬาเทเบิลเทนนิส
1.9.1 ประเภทการแข่งขัน
(1) ชายคู่
(2) หญิงคู่
(3) ทีม คู่ผสม
1.9.2 ไม่จากัดอายุ
1.9.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเลือกเพศได้ก่อนลงแข่งขัน แต่ต้องเป็นเพศใดเพศหนึ่งตลอด
การแข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
1.10 กีฬามหาสนุก
1.10.1 เกมส์ “สามัคคีเราสร้างได้”
(1) เป็นการแข่งขันชักกะเย่อ
(2) ผู้แข่งขันสีละ10 คน แบ่งเป็น ชาย 5 คน หญิง 5 คน
(3) การแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขัน
(4) ผู้เล่นต้องมั่นใจว่าผู้เล่นมีสภาพร่างกายที่พร้อม ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดัน
หรือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
1.10.2 เกมส์ “วิ่งตามฝัน FUN FOR KPRU”
(1) เป็นการวิ่งกระสอบ แข่งขันสีละ 10 คน แบ่งเป็น ชาย 5 คน หญิง 5 คน
(2) สีเข้าเส้นชัยเป็นผู้ชนะ
1.10.3 เกมส์ “รับประทานไฮโซ”
(1) เป็นการกินวิบาก
(2) ผู้เล่นทีมละ 5 คน ไม่จากัดอายุ ไม่จากัดน้าหนัก ไม่จากัดเพศ
(3) สีที่กินเรียบก่อนเป็นผู้ชนะ
(4) ผู้เล่นต้องมั่นใจว่าผู้เล่นมีสภาพร่างกายที่พร้อม ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคกรดไหลย้อน
ไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ เลอเปรี้ยว
2.เกณฑ์การตัดสินขบวนพาเหรด
2.1 ความสวยงาม
2.2 ความสามัคคีในหมู่คณะสี
2.3 สื่อความหมาย Concept ของขบวน
3.เกณฑ์การตัดสินกองเชียร์
3.1 ความสนุกสนาน
3.2 ความต่อเนื่องของการเชียร์
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

13-15 มกราคม 2563
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3.3 ลีลาท่าทางการเชียร์ สวยงาม สร้างสรรค์
4. เกณฑ์การเข้าร่วมการประกวดการแต่งกาย “อายแสงนีออน”
4.1 การแต่งกายสวยงาม และสร้างสรรค์
4.2 สื่อความหมาย Concept : อายแสงนีออน

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา
กีฬาประเภทฟุตบอล

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีแดง – สีแสด
สีเขียว – สีชมพู
สีม่วง – สีฟ้า
คู่ชนะคูที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่ 2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีเหลือง
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่5

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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กีฬาประเภทฟุตซอล

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีฟ้า – สีเหลือง
สีแดง- สีแสด
สีชมพู – สีม่วง
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีเขียว
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น.
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 มกราคม 2563 เริ่มแข่งขันเวลา 11.00 น.
ณ อาคารศูนย์กีฬาฯ (สนามฟุตซอล)

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

13-15 มกราคม 2563
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กีฬาประเภทบาสเกตบอล

คู่ที่

รายการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีม่วง – สีแสด
สีเหลือง- สีฟ้า
สีชมพู – สีเขียว
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีแดง
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น.
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 มกราคม 2563 เริ่มแข่งขันเวลา 11.00 น.
ณ อาคารศูนย์กีฬาฯ (สนามฟุตซอล)

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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กีฬาประเภทวอลเลย์บอล

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีเหลือง – สีแสด
สีฟ้า- สีชมพู
สีแดง– สีเขียว
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีม่วง
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น.
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 มกราคม 2563 เริ่มแข่งขันเวลา 11.00 น.
ณ อาคารศูนย์กีฬาฯ (สนามฟุตซอล)

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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กีฬาประเภทแชร์บอล

คู่ที่

รายการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีชมพู – สีม่วง
สีแดง- สีเหลือง
สีแสด– สีเขียว
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีฟ้า
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น.
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 มกราคม 2563 เริ่มแข่งขันเวลา 11.00 น.
ณ อาคารศูนย์กีฬาฯ (สนามฟุตซอล)

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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กีฬาประเภท เซปักตะกร้อ

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีม่วง – สีชมพู
สีเหลือง- สีแสด
สีฟ้า– สีแดง
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีเขียว
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่ม
แข่งขันเวลา 17.00 น.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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กีฬาประเภทเปตองชาย 3 คน

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีชมพู – สีเหลือง
สีฟ้า- สีแดง
สีแสด-สีเขียว
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีม่วง
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่ม
แข่งขันเวลา 17.00 น.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

13-15 มกราคม 2563
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กีฬาประเภทเปตองหญิง 3 คน

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีชมพู – สีเหลือง
สีฟ้า- สีแดง
สีแสด-สีเขียว
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีม่วง
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่ม
แข่งขันเวลา 17.00 น.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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กีฬาประเภท เปตองคู่ผสม

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีชมพู – สีเหลือง
สีฟ้า- สีแดง
สีแสด-สีเขียว
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีม่วง
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่ม
แข่งขันเวลา 17.00 น.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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กีฬาประเภท แบดมินตัน ชายคู่

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีฟ้า – สีแสด
สีเขียว- สีเหลือง
สีม่วง– สีแดง
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีชมพู
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่ม
แข่งขันเวลา 17.00 น.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

13-15 มกราคม 2563
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กีฬาประเภท แบดมินตัน หญิงคู่

คู่ที่

รายการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีฟ้า – สีแสด
สีเขียว- สีเหลือง
สีม่วง– สีแดง
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีชมพู
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่ม
แข่งขันเวลา 17.00 น.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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กีฬาประเภท แบดมินตัน คู่ผสม

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีฟ้า – สีแสด
สีเขียว- สีเหลือง
สีม่วง– สีแดง
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีชมพู
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่ม
แข่งขันเวลา 17.00 น.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

13-15 มกราคม 2563
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กีฬาประเภท เทเบิลเทนนิส ชายคู่

คู่ที่

รายการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีแดง – สีเขียว
สีแสด- สีม่วง
สีฟ้า– สีเหลือง
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีชมพู
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่ม
แข่งขันเวลา 17.00 น.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

13-15 มกราคม 2563
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กีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส หญิงคู่

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีแดง – สีเขียว
สีแสด- สีม่วง
สีฟ้า– สีเหลือง
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีชมพู
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่ม
แข่งขันเวลา 17.00 น.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

13-15 มกราคม 2563
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กีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส คู่ผสม

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีแดง – สีเขียว
สีแสด- สีม่วง
สีฟ้า– สีเหลือง
คู่ชนะคู่ที่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีชมพู
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ แข่งขันรอบรองชนะเลิศ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เริ่ม
แข่งขันเวลา 17.00 น.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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กีฬามหาสนุก “สามัคคีเราสร้างได้”

คู่ที่

รายการแข่งขัน

1
2
3
4
5
6

สีเหลือง - สีชมพู
สีเขียว - สีแสด
สีแดง - สีม่วง
คู่ชนะคูท่ ี่ 1 – คู่ชนะคู่ที่2
คู่ชนะคู่ที่3 – สีฟ้า
คู่ชนะคู่ที่ 4 – คู่ชนะคู่ที่ 5

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

ผลการแข่งขัน
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ถ้วยรางวัล
ประเภทกีฬา
1. ฟุตบอล 7 คน

2.ฟุตซอล

3.บาสเกตบอล

ชื่ อรางวัล
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประเภททีมชาย
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประเภททีมชาย
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประเภททีมชาย
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททีมชาย
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมผสม
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมผสม
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมผสม

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

ผลการแข่ งขัน
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ประเภทกีฬา
4.วอลเลย์บอล

5.แชร์บอล

6.เซปักตระกร้อ

ชื่ อรางวัล
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมผสม
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมผสม
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมผสม
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประเภททีมหญิง
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประเภททีมหญิง
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประเภททีมหญิง
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 

ผลการแข่ งขัน
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ประเภทกีฬา
7.เปตอง
-ทีมชาย 3 คน

ชื่ อรางวัล
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย 3 คน
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย 3 คน

ผลการแข่ งขัน

การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย 3 คน
-ทีมหญิง 3 คน

-คู่ผสม

การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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ประเภทกีฬา
8.แบดมินตัน
-ชายคู่

-หญิงคู่

-คู่ผสม

ชื่ อรางวัล
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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ประเภทกีฬา
9.เทเบิลเทนนิส
-ชายคู่

-หญิงคู่

-คู่ผสม

ชื่ อรางวัล
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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ประเภทกีฬา
10. กีฬามหาสนุก
-ชักเย่อ
(สามัคคีเราสร้างได้)
-วิ่งกระสอบ
(วิ่งตามฝัน FUN FOR KPRU)
-กินวิบาก
(รับประทานไฮโซ)
11. ขบวนพาเหรด
12.กองเชียร์

ชื่ อรางวัล
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬามหาสนุก “สามัคคีเราสร้างได้”

ผลการแข่ งขัน

การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬามหาสนุก “วิ่งตามฝัน FUN FOR KPRU”
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬามหาสนุก “รับประทานไฮโซ”
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
ขบวนพาเหรด
การแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ
กองเชียร์

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา KPRU รวมใจ เกมส์ ครั้งที่ 
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ขอขอบคุณ
ผู้สนับสนุนงบประมาณ และของขวัญปีใหม่
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.คณะผู้บริหารมหาวิทาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3.สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลการ
4.สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร
5.ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์
6.บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด
7.บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอ เอส เอส กาแพงเพชร พิทักษ์ทรัพย์ จากัด
8. บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จากัด
9. บริษัท โตโยต้า กาแพงเพชร (ฮั๊ว เฮง หลี) จากัด
10.ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร์
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด มณีอิเล็กทรอนิกส์
12. ร้าน ช.อลูมิเนียม
13.บริษัท วี แอนด์ ซี พาวเวอร์ จากัด
14.บริษัท เฉาก๊วย ชากังราว จากัด ดร.เสริมวุฒิ – คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์
15.หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจากัด สามเพชร และบริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จากัด
16. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรงสีสงิ โตทอง ไรช์
17.สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
18.บริษัท ไทยเมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
19.บริษัท ลานนาคอม จากัด
20.บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรน เบรน แอนด์ บรอน จากัด
21.บริษัท ดี เค มาร์เก็ตติ้ง จากัด
22.ร้านชัยชยุตภัณฑ์
23.ร้านซีที คอมพิวเตอร์
24.ร้านเพื่อนเรียน
25.ร้าน แอท พี เค
26. ร้าน ดับเบิล้ พี
27.ร้าน เอ็น พี ก๊อปปี้
28.ร้านสราญแล
29.ร้านธวัชชัยอลูมินั่ม
30.ร้านมานิต ผ้าม่าน
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31.กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32.กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่และบุคลากร
33.กองทุนคณะครุศาสตร์
34.ร้านสีสัน
35.คุณสมศักดิ์ พวงประดิษฐ์
36.ร้านจันแรม พันธุ์ไม้
37.บริษัท อลังการเฟอร์นิเจอร์ จากัด
38.สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
39.ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชรแอร์
40. ร้าน ที เค บิ๊ก บาย
41. ธนาคารออมสิน สาขากาแพงเพชร
42. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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