
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาภายในสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาภายใน  
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  
อนุบาลกันทรารมย์อนุบาลกันทรารมย์  เกมส์เกมส์  

  

  

  

ณ สนามโรงเรียนณ สนามโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์อนุบาลกันทรารมย์  
ตําบลตําบลดูน     อําเภอกันทรารมย์ดูน     อําเภอกันทรารมย์  

จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 11  

ระหว่างระหว่างวันที่วันที่    2277  ––  3300    ธันวธันวาคม พาคม พ..ศศ. . 25525599  
  
  
  



กําหนดกําหนดการพิธีการพิธีเปิดเปิด  
การแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬา ––  กรีฑานักเรียนกรีฑานักเรียนโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  

วันท่ีวันท่ี  3300  ธันวธันวาคม พาคม พ..ศศ. . 25525599  

****************************************  

07.00 น. - ขบวนพาเหรดแยกออกเป็น  2  ขบวน คือ  
ขบวนท่ี 1  สีฟ้า  สีเหลือง 
ขบวนท่ี 2   สีชมพู   สีแดง 
08.00 น. - คณะกรรมการจัดการแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันท่ีกองอํานวยการ ขบวนพาเหรด 

   เดินเข้าสู่สนามโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ เข้าแถวตามจุดท่ีกําหนดไว้ 
  - ผู้เชิญธงกีฬา นําธงเดินผ่านกองอํานวยการ เม่ือถึงเสาธงทางด้าน 

   ทิศเหนือให้นําธงไปผูกไว้ท่ีเสาเตรียมพร้อมท่ีจะเชิญธงข้ึน 
08.30 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
  - เชิญประธานข้ึนแท่นรับการเคารพ (เคารพประธาน บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
  - คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินเข้าสู่สนามตั้งแถวต่อหน้าประธานในพิธี 
  - ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงชาติข้ึนสู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงชาติไทย) 
  - ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน 
  - ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท เปิดการแข่งขัน (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  
  - ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงสี  ธงกีฬาโรงเรียน ข้ึนสู่ยอดเสา พิธีกรบอกเคารพธงกีฬา 
  - ธงกีฬา   ท้ังหมดตรง (บรรเลงเพลงกราวกีฬา) 
  - นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนามทางด้านทิศเหนือผ่านประธานในพิธี 
     พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลง นักกีฬาวิ่งคบเพลงข้ึนแท่นไปจุดไฟท่ีกระถางคบเพลิง 
  - นักกีฬาอาวุโสเดินไปยังแท่นกล่าวรายงาน  
  - พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส 
  - ผู้เชิญธงกีฬาสีแต่ละสี วิ่งนําธงกีฬาโรงเรียนไปตั้งแถวรูปครึ่งวงกลมหลังแท่นกล่าวรายงาน 
  - นักกีฬาอาวุโสนํากล่าวคําปฏิญาณ 
      “ ข้าพเจ้าขอประกาศตน ณ ท่ีนี้ว่า ข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและจะทําการแข่งขันกีฬา 
      ด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง” 

-  พิธีกรบอกนักกีฬาสวนสนาม วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬานําขบวนพาเหรดสวนสนาม 
    เคารพประธาน 
-  การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลกันทรารมย์เกมส์ 

09.00 น. -  เริ่มการแข่งขันกรีฑา  ตามสูจิบัตร 
 
 
 
 
    

 

        



สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑานักเรียน ปี 2559 
สีแดง     สีเหลือง     สีชมพู     สีฟ้า 

วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
รายการท่ี รายการแข่งขัน เพศ ระดับ หมายเหตุ 

001 ขว้างบอลไกล ชาย อนุบาล 1  
002 ขว้างบอลไกล หญิง อนุบาล 1  
003 ขว้างบอลไกล ชาย อนุบาล 2  
004 ขว้างบอลไกล หญิง อนุบาล 2  
005 วิ่งทางตรง 30 เมตร ชาย อนุบาล 1  
006 วิ่งทางตรง 30 เมตร หญิง อนุบาล 1  
007 วิ่งทางตรง 30 เมตร ชาย อนุบาล 2  
008 วิ่งทางตรง 30 เมตร หญิง อนุบาล 2  
009 วิ่งทางตรง 50 เมตร  ชาย ประถม 1  
010 วิ่งทางตรง 50 เมตร  หญิง ประถม 1  
011 วิ่งทางตรง 50 เมตร ชาย ประถม 2  
012 วิ่งทางตรง 50 เมตร หญิง ประถม 2  
013 วิ่งทางตรง 50 เมตร ชาย ประถม 3  
014 วิ่งทางตรง 50 เมตร หญิง ประถม 3  
015 วิ่งทางตรง 100 เมตร ชาย ประถม 4  
016 วิ่งทางตรง 100เมตร หญิง ประถม 4  
017 วิ่งทางตรง 100 เมตร  ชาย ประถม 5  
018 วิ่งทางตรง 100 เมตร  หญิง ประถม 5  
019 วิ่งทางตรง 100 เมตร ชาย ประถม 6  
020 วิ่งทางตรง 100 เมตร หญิง ประถม 6  
021 วิ่งผลัดทางตรง 4X100 เมตร ชาย ประถม 4-6  

022 วิ่งผลัดทางตรง 4X100 เมตร หญิง ประถม 4-6  

023 วิ่งผลัดทางตรง 5X80 เมตร ชาย ประถม 4-6  

024 วิ่งผลัดทางตรง 5X80 เมตร หญิง ประถม 4-6  

025 วิ่งทางตรง 100 เมตร ชาย มัธยม  

026 วิ่งทางตรง 100 เมตร หญิง มัธยม  

027 วิ่งทางตรง 200 เมตร ชาย มัธยม  
028 วิ่งทางตรง 200 เมตร หญิง มัธยม  

029 วิ่งทางตรง 400 เมตร ชาย มัธยม  

030 วิ่งทางตรง 400 เมตร หญิง มัธยม  

031 วิ่งผลัดทางตรง 4X100 เมตร ชาย มัธยม  
032 วิ่งผลัดทางตรง 4X100 เมตร หญิง มัธยม  

033 วิ่งผลัดทางตรง 4X400 เมตร ชาย มัธยม  



034 วิ่งผลัดทางตรง 4X400 เมตร หญิง มัธยม  

     

     

**หมายเหตุ  โปรแกรมและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

ประเภท การแข่งขนักีฬา 
1. ฟุตบอล 7 คน (สนามเล็ก 2 สนาม) 

-อนุบาลปีท่ี 1 ชาย+หญิง    -อนุบาลปีท่ี 2 ชาย+หญิง 
-ประถมศึกษาปีท่ี 1 ชาย    -ประถมศึกษาปีท่ี 1 หญิง 
-ประถมศึกษาปีท่ี 2 ชาย    -ประถมศึกษาปีท่ี 2 หญิง 
-ประถมศึกษาปีท่ี 3 ชาย    -ประถมศึกษาปีท่ี 3 หญิง 

2. ฟุตบอล 11 คน 
-ประถมศึกษาปีท่ี 4-5 ชาย (ป.4=5,ป.5=6)  -ประถมศึกษาปีท่ี 4-5 หญิง (ป.4=5,ป.5=6) 
-ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชาย    -ประถมศึกษาปีท่ี 6 หญิง 

3. ฟุตซอล 
-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 

4.วอลเลย์บอล 
-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย   -ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง 
-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 

5.เซปักตะกร้อ 
-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย   -ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง 
-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 

6.เทเบิลเทนนิส 
-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย   -ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง 
-มัธยม ชาย     -มัธยม หญิง 

7. เปตอง 
-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน 
อนุบาลกันทรารมย์อนุบาลกันทรารมย์  เกมส์เกมส์  

วันท่ี วันท่ี   2277--3300  ธันวธันวาคม าคม 25525599  
………………………………………………......  

1.ฟุตบอล 7 คน  
  สีแดง     สีเหลือง     สีชมพู     สีฟ้า 

-อนุบาลปีท่ี 1 ชาย+หญิง    -อนุบาลปีท่ี 2 ชาย+หญิง 
-ประถมศึกษาปีท่ี 1 ชาย    -ประถมศึกษาปีท่ี 1 หญิง 
-ประถมศึกษาปีท่ี 2 ชาย    -ประถมศึกษาปีท่ี 2 หญิง 
-ประถมศึกษาปีท่ี 3 ชาย    -ประถมศึกษาปีท่ี 3 หญิง 

คู่ท่ี วันท่ี เวลา คู่แข่งขัน ระดับ สนาม ผล หมายเหตุ 
1 27 ธค 59 13.00 ฟ้า – เหลือง ป.1 ชาย สนาม 1 :  
2   ชมพู – แดง ป.1 ชาย สนาม 2 :  
3   แดง – เหลือง ป.1 หญิง สนาม 1 :  
4   ฟ้า – ชมพู ป.1 หญิง สนาม 2 :  
5   ฟ้า – แดง ป.2 ชาย สนาม 1 :  
6   ชมพู – เหลือง ป.2 ชาย สนาม 2 :  
7 28 ธค 59 13.00 ฟ้า – แดง ป.2 หญิง สนาม 1 :  
8   ชมพู – เหลือง ป.2 หญิง สนาม 2 :  
9   ฟ้า – ชมพู ป.3 ชาย สนาม 1 :  
10   แดง – เหลือง ป.3 ชาย สนาม 2 :  
11   ฟ้า – แดง ป.3 หญิง สนาม 1 :  
12   ชมพู – เหลือง ป.3 หญิง สนาม 2 :  
13 29 ธค 59 9.00 แดง – เหลือง อนุบาล 1 ช+ญ สนาม 1 :  
14   ฟ้า – ชมพู อนุบาล 1 ช+ญ สนาม 2 :  
15   ฟ้า – เหลือง อนุบาล 2 ช+ญ สนาม 1 :  
16   ชมพู – แดง อนุบาล 2 ช+ญ สนาม 2 :  
17   ชนะคู่13 – ชนะคู่14 อนุบาล 1 ช+ญ สนาม 1 : ชิงชนะเลิศ 
18   ชนะคู่15 – ชนะคู่16 อนุบาล 2 ช+ญ สนาม 2 : ชิงชนะเลิศ 
19   ชนะคู่1 – ชนะคู่2 ป.1 ชาย สนาม 1 : ชิงชนะเลิศ 
20   ชนะคู่3 – ชนะคู่4 ป.1 หญิง สนาม 2 : ชิงชนะเลิศ 
21   ชนะคู่5 – ชนะคู่6 ป.2 ชาย สนาม 1 : ชิงชนะเลิศ 
22   ชนะคู่7 – ชนะคู่8 ป.2 หญิง สนาม 2 : ชิงชนะเลิศ 
23   ชนะคู่9 – ชนะคู่10 ป.3 ชาย สนาม 1 : ชิงชนะเลิศ 
24   ชนะคู่11 – ชนะคู่12 ป.3 หญิง สนาม 2 : ชิงชนะเลิศ 
        

**หมายเหตุ  โปรแกรมและเวลาสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 



2.ฟุตบอล 11 คน  
  สีแดง     สีเหลือง     สีชมพู     สีฟ้า 

-ประถมศึกษาปีท่ี 4-5 ชาย (ป.4=5,ป.5=6)  -ประถมศึกษาปีท่ี 4-5 หญิง (ป.4=5,ป.5=6) 
-ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชาย    -ประถมศึกษาปีท่ี 6 หญิง 

คู่ท่ี วันท่ี เวลา คู่แข่งขัน ระดับ สนาม ผล หมายเหตุ 
1 29 ธค 59 10.00 ฟ้า – เหลือง ป.4-5 หญิง  :  
2   ชมพู – แดง ป.4-5 หญิง  :  
3   แดง – เหลือง ป.4-5 ชาย  :  
4   ฟ้า – ชมพู ป.4-5 ชาย  :  
5   ฟ้า – แดง ป.6 หญิง  :  
6   ชมพู – เหลือง ป.6 หญิง  :  
7   ฟ้า – แดง ป.6 ชาย  :  
8   ชมพู – เหลือง ป.6 ชาย  :  
9   ชนะคู่1 – ชนะคู่2 ป.4-5 หญิง  : ชิงชนะเลิศ 
10   ชนะคู่3 – ชนะคู่4 ป.4-5 ชาย  : ชิงชนะเลิศ 
11 30 ธค 59  ชนะคู่5 – ชนะคู่6 ป.6 หญิง  : ชิงชนะเลิศ 
12   ชนะคู่7 – ชนะคู่8 ป.6 ชาย  : ชิงชนะเลิศ 
        

**หมายเหตุ  โปรแกรมและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

3.ฟุตซอล 
  สีแดง     สีเหลือง     สีชมพู     สีฟ้า 

-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 
คู่ท่ี วันท่ี เวลา คู่แข่งขัน ระดับ สนาม ผล หมายเหตุ 
1 27 ธค 59 14.00 ฟ้า – เหลือง มัธยม ช+ญ  :  
2 28 ธค 59 14.00 ชมพู – แดง มัธยม ช+ญ  :  
3 29 ธค 59 14.00 ชนะคู่1 – ชนะคู่2 มัธยม ช+ญ  : ชิงชนะเลิศ 
        

**หมายเหตุ  โปรแกรมและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 



4.วอลเลย์บอล  
  สีแดง     สีเหลือง     สีชมพู     สีฟ้า 

-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย   -ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง 
-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 

คู่ท่ี วันท่ี เวลา คู่แข่งขัน ระดับ สนาม ผล หมายเหตุ 
1 27 ธค 59 13.00 ฟ้า – เหลือง ป.4-6 หญิง  :  
2   ชมพู – แดง ป.4-6 หญิง  :  
3   แดง – เหลือง ป.4-6 ชาย  :  
4   ฟ้า – ชมพู ป.4-6 ชาย  :  
5 28 ธค 59 13.00 ฟ้า – แดง มัธยม ช+ญ  :  
6   ชมพู – เหลือง มัธยม ช+ญ  :  
7 29 ธค 59 09.00 ชนะคู่1 – ชนะคู่2 ป.4-6 หญิง  : ชิงชนะเลิศ 
8   ชนะคู่3 – ชนะคู่4 ป.4-6 ชาย  : ชิงชนะเลิศ 
9   ชนะคู่5 – ชนะคู่6 มัธยม ช+ญ  : ชิงชนะเลิศ 
        

**หมายเหตุ  โปรแกรมและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

5.เซปักตะกร้อ 
  สีแดง     สีเหลือง     สีชมพู     สีฟ้า 

-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย   -ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง 
-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 

คู่ท่ี วันท่ี เวลา คู่แข่งขัน ระดับ สนาม ผล หมายเหตุ 
1 27 ธค 59 13.00 ฟ้า – เหลือง ป.4-6 หญิง  :  
2   ชมพู – แดง ป.4-6 หญิง  :  
3   แดง – เหลือง ป.4-6 ชาย  :  
4   ฟ้า – ชมพู ป.4-6 ชาย  :  
5 28 ธค 59 13.00 ฟ้า – แดง มัธยม ช+ญ  :  
6   ชมพู – เหลือง มัธยม ช+ญ  :  
7 29 ธค 59 09.00 ชนะคู่1 – ชนะคู่2 ป.4-6 หญิง  : ชิงชนะเลิศ 
8   ชนะคู่3 – ชนะคู่4 ป.4-6 ชาย  : ชิงชนะเลิศ 
9   ชนะคู่5 – ชนะคู่6 มัธยม ช+ญ  : ชิงชนะเลิศ 
        

**หมายเหตุ  โปรแกรมและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 



6.เทเบิลเทนนสิ 
  สีแดง     สีเหลือง     สีชมพู     สีฟ้า 

-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย   -ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง 
-มัธยม ชาย     -มัธยม หญิง 

คู่ท่ี วันท่ี เวลา คู่แข่งขัน ระดับ สนาม ผล หมายเหตุ 
1 27 ธค 59 13.00 ฟ้า – เหลือง ป.4-6 หญิง  :  
2   ชมพู – แดง ป.4-6 หญิง  :  
3   แดง – เหลือง ป.4-6 ชาย  :  
4   ฟ้า – ชมพู ป.4-6 ชาย  :  
5 28 ธค 59 13.00 ฟ้า – แดง มัธยม หญิง  :  
6   ชมพู – เหลือง มัธยม หญิง  :  
7   แดง – เหลือง มัธยม ชาย  :  
8   ฟ้า – ชมพู มัธยม ชาย  :  
9 29 ธค 59 09.00 ชนะคู่1 – ชนะคู่2 ป.4-6 หญิง  : ชิงชนะเลิศ 
10   ชนะคู่3 – ชนะคู่4 ป.4-6 ชาย  : ชิงชนะเลิศ 
11   ชนะคู่5 – ชนะคู่6 มัธยม หญิง  : ชิงชนะเลิศ 
12   ชนะคู่7 – ชนะคู่8 มัธยม ชาย  : ชิงชนะเลิศ 
        

**หมายเหตุ  โปรแกรมและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

7.เปตอง 
  สีแดง     สีเหลือง     สีชมพู     สีฟ้า 

-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 
คู่ท่ี วันท่ี เวลา คู่แข่งขัน ระดับ สนาม ผล หมายเหตุ 
1 27 ธค 59 13.00 ฟ้า – เหลือง มัธยม ช+ญ  :  
2   ชมพู – แดง มัธยม ช+ญ  :  
3 28 ธค 59 14.00 ชนะคู่1 – ชนะคู่2 มัธยม ช+ญ  : ชิงชนะเลิศ 
        

**หมายเหตุ  โปรแกรมและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



ผลการแข่งขันกีฬา 
1. ฟุตบอล 7 คน (สนามเล็ก 2 สนาม) 

-อนุบาลปีท่ี 1 ชาย+หญิง 
  1……………………………………… 

2……………………………………… 
3………………………………………   

-อนุบาลปีท่ี 2 ชาย+หญิง 
  1……………………………………… 

2……………………………………… 
3……………………………………… 

-ประถมศึกษาปีท่ี 1 ชาย 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-ประถมศึกษาปีท่ี 1 หญิง 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-ประถมศึกษาปีท่ี 2 ชาย     
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-ประถมศึกษาปีท่ี 2 หญิง 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-ประถมศึกษาปีท่ี 3 ชาย 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-ประถมศึกษาปีท่ี 3 หญิง 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

 
2. ฟุตบอล 11 คน 

-ประถมศึกษาปีท่ี 4-5 ชาย (ป.4=5,ป.5=6) 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 



-ประถมศึกษาปีท่ี 4-5 หญิง (ป.4=5,ป.5=6) 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชาย 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-ประถมศึกษาปีท่ี 6 หญิง 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

 
3. ฟุตซอล 

-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

 
4.วอลเลย์บอล 

-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

 
 
 
5.เซปักตะกร้อ 

-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 



-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

 
6.เทเบิลเทนนิส 

-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชาย 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หญิง 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-มัธยม ชาย 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

-มัธยม หญิง 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

 
7. เปตอง 

-มัธยม (ผสม ชาย+หญิง) 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 

 
 
 
 
 

 

 

 



คํากล่าวรายงาน 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ปีการศึกษา 2559 

“อนุบาลกันทรารมย์ เกมส์” 
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
.................................................... 

เรียน ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ท่ีเคารพอย่างสูง 
 กระผมนาย............... ........... ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ครู  นักกีฬา ผู้ควบคุม แขกผู้มี
เกียรติ  ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ทุกฝ่าย  ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงยิ่งท่ีกรุณาให้เกียรติมาเปิด
งานในวันนี้ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะสีท่ีร่วม จํานวน  4  คณะสี คือ สีฟ้า  สีเหลือง  สีแดง  สีชมพู 
 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เพ่ือสุขภาพ พลานามัยท่ีแข็งแรง 
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึน ในระหว่างข้าราชการครู  -  นักเรียน  และประชาชน 
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
กีฬาท่ีทําการแข่งขัน มีดังนี้ คือ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส พร้อม

ท้ังกรีฑา ประเภทลู่ ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  มีนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันท้ังสิ้น 
1,231 คน   ครูผู้ควบคุม.........................คน 

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือจากคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน  ..20,000....บาท  รวมท้ังท่านผู้มีเกียรติบริจาคอีกจํานวนหนึ่งสถานท่ีจัดการแข่งขันใช้สนามโรงเรียน
อนุบาลกันทรารมย์ 
 
 บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการแข่งขันและให้
โอวาทแก่นักกีฬาในโอกาสต่อไป. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํากล่าวเปิดงาน  
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ปีการศึกษา 

2559 
“ อนุบาลกันทรารมย์เกมส”์ 

วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
.................................................... 

ท่านประธานดําเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน  ท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่าน 
 ผมรูส้ึกเป็นเกียรติและยนิดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน
อนุบาลกันทรารมย์เกมส์ ในวันน้ี    ตามที่ทา่นประธานดําเนินงาน จัดการแข่งขันได้รายงาน  
ทําให้ทราบว่า   คณะครู อาจารย์  นักการภารโรง   ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมข้ึน เพื่อ
ส่งเสรมิสนับสนุนให้นักเรียนได้ แสดงความสามารถในด้านกีฬา เพือ่ให้เยาวชนไทยได้มี
พลานามัยแข็งแรง ในการจัดงานครั้งน้ี  
 ขอขอบพระคณุครู – อาจารย์  และผู้มีเกียรติทีม่ีส่วนเก่ียวข้องทุกทา่น  ที่ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา อนุบาลกันทรารมย์เกมส์ในครั้งน้ี    ขออวยพร
ให้นักกีฬาโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ตลอดทัง้คณะครู นักเรยีนทุกคน  จงมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์   มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้การจัดการแข่งขันกีฬาในวันน้ี 
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงคท์ุกประการ 
 
 บัดน้ี ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว  ผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน อนุบาล
กันทรารมย์เกมส์ ณ บัดน้ี.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประวัตินักกีฬาอาวุโส 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

นักกีฬาอาวุโสนํากล่าวคําปฏิญาณ 
 
 

“ ข้าพเจ้าขอประกาศตน ณ ที่นี้ว่า  
ข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่น  และจะทําการ
แข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง” 
 
 
 
       
 


