
     
              
 

 
 
 

  ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 
 ที่ ๗๓ / ๒๕๖๒ 

 เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศล “โพธินิมิตโบว์ลิ่ง ๖๒” ชิงถ้วยรำงวัลเกียรติยศ 
  ............................................................... 

                ด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนฯ , สมำคมผู้ปกครองและครูฯ  , ชมรมศิษย์เก่ำฯ , เครือข่ำย
ผู้ปกครองนักเรียนฯ , ชมรมครูเก่ำ  คณะครู บุคลำกรและนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคมก ำหนดจัดกำรแข่งขัน
โบว์ลิ่งกำรกุศล “โพธินิมิตโบว์ลิ่ง ๖๒” ชิงถ้วยรำงวัลเกียรติยศ ดร.กว้ำง รอบคอบ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร  เพ่ือส่งเสริมควำมสำมัคคี ควำมร่วมใจระหว่ำงครู   ผู้ปกครอง  นักเรียน  ศิษย์เก่ำ  ครูเก่ำเพ่ือ
น ำเงินรำยได้มำปรับปรุงห้องน้ ำนักเรียน และปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน   ในวันเสำร์ที่  ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒  เวลำ 
๐๘.๐๐ น.  ณ เอสพลำนำด  ซีนีเพล็กซ์  แครำย  ชั้น ๔  ถนนรัตนำธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ ๒๗ แห่งระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศล “โพธินิมิตโบว์ลิ่ง ๖๒”  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ นำงแน่งน้อย  เพ็งพันธ์   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำงชิดชนก  สุภำรัตน์  รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำงสำวอำรีย์  เอ่ียมงำม  กรรมกำร 
๑.๔ นำยปวริศร ์  โตน้ ำ   กรรมกำร 
๑.๕ นำยทองสำ   ทวีโชต ิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำในกำรท ำงำนของ                    
 คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ให้ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
๒.๑ นำงชิดชนก  สุภำรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
๒.๒  นำงเรวดี  เวียงอ ำพล  กรรมกำร 
๒.๓ นำงณัฐญำญ์               จอกแก้ว   กรรมกำร 

                ๒.๔ นำยคมสันติ์  ดำงำม   กรรมกำร 
       ๒.๕ ว่ำที่ ร.ต. วันชัย   เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำร 

      ๒.๖ นำงสำวจินดำ  คงเจริญจิตติกุล  กรรมกำร 
                ๒.๗ นำงกฤษณี  สุริยำแสงศรี                กรรมกำร    
          ๒.๘ นำงพัชรินทร์  ไม้เกษ   กรรมกำร 

     ๒.๙ นำยสมควร  พ่อวงษ์    กรรมกำร 
            ๒.๑๐ นำยสิทธำ  เสำร์แดน   กรรมกำร 

 
          ๒.๑๑ นำยปรีดำ... 
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     ๒.๑๑ นำยปรีดำ  ชื่นกลิ่นธูป   กรรมกำร 

 ๒.๑๒ นำงสำวชนิกำนต ์ ศักดำณรงค์  กรรมกำร 
 ๒.๑๓ นำงอภิญญำ  พลสวัสดิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่  ประสำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน ประกอบด้วย 

๓.๑ นำงชิดชนก  สุภำรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำงอภิญญำ  พลสวัสดิ์  กรรมกำร 
๓.๓ นำงสุกัลยำ  ค ำนวนวัย  กรรมกำร 
๓.๔ นำยทองสำ  ทวีโชต ิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ ติดต่อประสำนงำนกับเอสพลำนำด ซีนีเพล็กซ์ และบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  
   เพ่ือแจ้งให้ทุกฝ่ำยได้ทรำบ 
 ๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้ง ประกอบด้วย  

๔.๑ นำยกันตภน  เรืองลั่น   ประธำนกรรมกำร 
๔.๒ นำงสำวชนิกำนต์ ศักดำณรงค์   กรรมกำร 
๔.๓ นำงสำว กมลมำศ ยูรักคุณ  กรรมกำร 
๔.๔ นำงสำวร ำไพ  มีแก้ว  กรรมกำร 
๔.๕ นำงสำวนันท์นภัส ดอกกุหลำบ กรรมกำร 
๔.๖ นำยวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

มีหน้าที ่คิดและออกแบบป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศลโดยด ำเนินกำรให้แล้ว 
           เสร็จภำยในวันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน   ประกอบด้วย 
     ๕.๑ นำยทองสำ   ทวีโชติ    ประธำนกรรมกำร 
     ๕.๒ นำงณัฐญำณ ์  จอกแก้ว   กรรมกำร 
     ๕.๓ นำยสุพล  จันทรี   กรรมกำร 
     ๕.๔ นำยปรีดำ  ชื่นกลิ่นธูป  กรรมกำร 
     ๕.๕ นำยเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป  กรรมกำร 
     ๕.๖ นำยสุจริต  พุ่มไม้   กรรมกำร 
     ๕.๗ นำยไตรรงค ์  ลิยะรัตน์   กรรมกำร 
     ๕.๘ นำยด ำรง  กรรฉิม   กรรมกำร 
     ๕.๙ นำยมงคล  พันตำเอก  กรรมกำร 
     ๕.๑๐ นำยสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
มีหน้าที ่๑. ประสำนงำนจัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอ้ีส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ ครู ให้เพียงพอกับจ ำนวน 
                รวมทั้งส่วนประกอบอ่ืนๆที่เหมำะสมโดยประสำนงำนกับเอสพลำนำด ซีนีเพล็กซ์ 
           ๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆเพ่ือใช้ในกำรแข่งขัน 

 
                       ๖. คณะกรรมกำร... 



-๓- 
 

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายออกหนังสือเชิญและเอกสารแผ่นพับ   ประกอบด้วย 
๖.๑  นำงอภิญญำ  พลสวัสดิ์  ประธำนกรรมกำร 
๖.๒ นำงสำวเสำวนิตย ์ มงคลสกุณี  กรรมกำร 
๖.๓  นำงสำวเดือนฉำย หนูแสนดี กรรมกำร 
๖.๔  นำยพิพำกษำ  สุทธินำ  กรรมกำร 
๖.๕ นำยมงคล  อินทร์เรือง กรรมกำร 
๖.๖ นำงสำวชญำนิศ  เตียงตั้ง  กรรมกำร 
๖.๗ นำงสำวนันทกำนต์ ค ำนวนวัย กรรมกำร 
๖.๘ นำยมงคล  พันตำเอก กรรมกำร 
๖.๙ นำงสำวสุชำดำ  มั่นสุ่ม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่๑. จัดท ำหนังสือเชิญไปยังสถำนศึกษำ หัวหน้ำส่วนรำชกำร หน่วยงำนส่วนรำชกำรต่ำงๆ 
      คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และแขกผู้มีเกียรติตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด 
                     ๒. จัดท ำแผ่นพับใบสมัคร กติกำกำรแข่งขันโบว์ลิ่ง 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าค ากล่าวรายงาน ประกอบด้วย 

๗.๑  นำงสำวพัชรินทร์ ไม้เกษ   ประธำนกรรมกำร 
๗.๒ นำงอ ำไพพรรณ  น้อยหนูจัตุรัส  กรรมกำร 
๗.๓  นำงสำวอนัญญำ  อัตนัย  กรรมกำร 
๗.๔  นำงสำวขวัญสุดำ กองช้ำง  กรรมกำร 
๗.๕ นำงสำวหิรัญญำ  ช่วยหะ  กรรมกำร 
๗.๖ นำงเอ้ือมพร  เบ็ญนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          มีหน้าที ่จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำนประธำนในพิธีและค ำกล่ำวเปิด  และน ำเสนอผู้อ ำนวยกำร 
  ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 ๘. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียน ประกอบด้วย 

๘.๑ นำยคมสันติ์  ดำงำม   ประธำนกรรมกำร 
๘.๒ นำงกฤษณี  สุริยำแสงศรี  กรรมกำร 

                ๘.๓ นำงสำวธีรำรัตน์  ตันเจริญ   กรรมกำร 
๘.๔ นำงสำวสุชญำ  แสงฉลวย กรรมกำร 
๘.๕ นำงสำวรุ่งฤด ี  หลวงเจริญ กรรมกำร 
๘.๖ นำงสำวสุภำวดี  มุ้ยจีน  กรรมกำร 
๘.๗ นำงสำวชนิกำนต์ ศักดิ์ดำณรงค์ กรรมกำร 
๘.๘ นำงอรทัย  มำลยำนนท์ กรรมกำร 
๘.๙ นำงสำววภิำดำ  เจือจันทร์ กรรมกำร 
๘.๑๐ นำงสำวกฤชสร บุญธรรมเจริญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. จัดท ำแบบและรับรำยงำนตัวลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำนอย่ำงละ ๑ ชุด 
  พร้อมส ำเนำให้พิธีกร ๑ ชุด 
  ๒.จัดท ำหนังสือขอบคุณผู้สนับสนุนโบว์ลิ่งหน่วยงำนต่ำงๆ ในวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒    

   
     ๙. คณะกรรมกำร...  
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 ๙. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ประกอบด้วย 

๙.๑ นำยกันตภน  เรืองลั่น   ประธำนกรรมกำร 
๙.๒ นำยสิทธำ  เสำร์แดน  กรรมกำร 
๙.๓ นำยนิธ ิ  ทองเปี่ยม กรรมกำร 
๙.๔ นำงสำวกมลมำศ  ยูรักคุณ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ เป็นพิธีกรด ำเนินกิจกรรมกำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศลให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 

๑๐.๑ นำงชิดชนก  สุภำรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
๑๐.๒ นำงดวงพร  ไชยรุตม์   กรรมกำร 
๑๐.๓ นำงสำวอุษณำ  ข ำดี  กรรมกำร 
๑๐.๔ นำงสำวรมิดำ  บุญทำ  กรรมกำร 
๑๐.๕ นำงสุกัลยำ  ค ำนวนวัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่๑. ออกเอกสำรกำรรับเงิน และจัดท ำบัญชี รับ – จ่ำยเงิน 
๒. รวบรวมค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรต่ำงๆและเงินที่มีผู้ร่วมลงทะเบียนเข้ำแข่งขัน/รวมทั้งเงิน 
   บริจำคจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือรำยงำนผู้อ ำนวยกำรต่อไป 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย 
๑๑.๑ นำงสุชัญญำ  ดุษฎีอ ำไพ  ประธำนกรรมกำร 
๑๑.๒ นำงอภิญญำ  พลสวัสดิ์ กรรมกำร     
๑๑.๓ นำงอ ำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส  กรรมกำร 
๑๑.๔ นำงคัมภีรัย  แก้วหำญ  กรรมกำร 
๑๑.๕ นำงจิรนันท์  คันธีสำร  กรรมกำร 
๑๑.๖ นำงนิจวรรณ  ค ำวังพฤกษ์  กรรมกำร 
๑๑.๗ นำงสำวประนอม แฟงวัด  กรรมกำร 
๑๑.๘ นำงสำวจินดำ  คงเจริญจิตติกุล  กรรมกำร 
๑๑.๙ นำงสำววิรัด  ช่อดำว   กรรมกำร 
๑๑.๑๐ นำงขนิษฐำ  ทิพย์มงคล กรรมกำร 
๑๑.๑๑ นำงอำรีรัตน์  จ ำปำจีน  กรรมกำร 
๑๑.๑๒ นำงสำวกนกววรรณ เรืองแสง   กรรมกำร 
๑๑.๑๓ นำงนันทิดำ  รื่นฤดีพันธ์   กรรมกำร 
๑๑.๑๔ นำงำสำวนิธินันท ์ สมเผือก  กรรมกำร 
๑๑.๑๕ นำงสำวแวววิมล       ธุระตำ  กรรมกำร 
๑๑.๑๖ นำงสำวอัจฉรำพร โป่งแยง   กรรมกำร 
๑๑.๑๗ นำงสำวอรวรรณ บรรพำอินทร์  กรรมกำร 
๑๑.๑๘ นำงสำวณัฐธีรำ แก้วแกมทอง กรรมกำร 
๑๑.๑๙ นำงสำวถำรดำ กลมเกลียว กรรมกำร 
๑๑.๒๐ นำงสำวประไพจิตร ไชยเอนก  กรรมกำร 
 
                         ๑๑.๒๑ นำงสำวมำลินี... 



-๕- 
 

๑๑.๒๑ นำงสำวมำลิน ี เสือลำย  กรรมกำร 
๑๑.๒๒ นำงสำวปรียำภรณ ์ น้ ำจันทร์ กรรมกำร 
๑๑.๒๓ นำงนิรมิต  วงศ์ภำดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำนที่มำร่วมงำน จัดหำอำหำรและเครื่องดื่มให้เพียงพอ 
  และเหมำะสม 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมคะแนนการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประกอบด้วย 
๑๒.๑ นำงสำวอำรีย์  เอ่ียมงำม  ประธำนกรรมกำร 
๑๒.๒ นำงสำววภิำพร ธรรมสำ   กรรมกำร 
๑๒.๓ นำงสำวสิรำวรรณ เสี่ยงบุญ  กรรมกำร 
๑๒.๔ นำงสำวสภุัทรำ บุญภัทรชัย กรรมกำร            
๑๒.๕ นำงสำวอนงค์นำถ สงธิ  กรรมกำร 
๑๒.๖ นำงสำวทิพำมณี หำผล  กรรมกำร 
๑๒.๗ นำงสำวพัชรินทร ์ บุญสำง  กรรมกำร 
๑๒.๘ นำงสำวจันจิรำ  ทรัพย์อนันต์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         มีหน้าที ่๑. รวบรวมผลกำรแข่งขันทุกรำยกำร  
                    ๒ จัดท ำใบบันทึกผลกำรแข่งขันและน ำส่งฝ่ำยมอบรำงวัล                                                                                                                                               
        ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมถ้วยรางวัลและของที่ระลึก ประกอบด้วย 

๑๓.๑ นำงอภิญญำ  พลสวัสดิ์  ประธำนกรรมกำร 
๑๓.๒ นำงสำวเสำวนิตย ์ มงคลสกุณี  กรรมกำร 
๑๓.๓ นำงสำวญำติมำ โกไสยสุวรรณ กรรมกำร 
๑๓.๔ นำงสำวหิรัญญำ ช่วยหะ  กรรมกำร                                                                 
๑๓.๕ นำยพิพำกษำ  สุทธินำ   กรรมกำร 
๑๓.๖ นำงสำวสชุำดำ  มั่นสุ่ม   กรรมกำร 
๑๓.๗ นำงสำวนันทกำนต์ ค ำนวนวัย กรรมกำร 
๑๓.๘ นำงสำววิมลมำศ สังฆะวัน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่๑.ตรวจสอบ แยกประเภทและติดข้อควำมให้ตรงกับชนิดประเภทกำรแข่งขัน 
  ๒.จัดท ำของที่ระลึกแก่แขกผู้มีเกียรติที่เข้ำมำร่วมงำนอย่ำงเพียงพอ    
 ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายก ากับเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 

๑๔.๑ นำงณัฐญำณ ์  จอกแก้ว   ประธำนกรรมกำร 
๑๔.๒ นำยสุพล  จันทรี   กรรมกำร 
๑๔.๓ นำงสำวเดือนฉำย หนูแสนดี กรรมกำร 
๑๔.๔ นำยพิพำกษำ  สุทธินำ  กรรมกำร 
๑๔.๕ นำยมงคล  อินทร์เรือง  กรรมกำร 
๑๔.๖ นำยวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่๑.จัดเตรียมหรือติดต่อประสำนงำนกำรใช้เครื่องขยำยเสียง ไมโครโฟนในกำรแข่งขันฯ 
  ๒.บันทึกภำพภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวทุกข้ันตอนกำรแข่งขัน 
   
                  ๓.ก ำกับดูแล... 



-๖- 
 

๓.ก ำกับดูแล ควบคุมกำรเปิดเพลงบรรเลงในพิธีเปิดงำนกำรแข่งขันโบว์ลิ่ง 
    ในวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒      

        

๑๕. คณะกรรมการดูแลความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 
๑๕.๑ นำยปวริศร ์  โตน้ ำ   ประธำนกรรมกำร 
๑๕.๒ นำยอิทธิพันธ์  แสงเขียว  กรรมกำร        

       ๑๕.๓ นำยสมควร  พ่อวงษ์   กรรมกำร 
๑๕.๔ นำงสำวอนัญญำ อัตนัย   กรรมกำร 
๑๕.๕ นำยเมธ ี  แปนเมือง  กรรมกำร 
๑๕.๖ นำยปรีดำ  ชื่นกลิ่นธูป กรรมกำร 
๑๕.๗ นำยสุจริต  พุ่มไม้   กรรมกำร 
๑๕.๘ นำยไตรรงค ์  ลิยะรัตน์.  กรรมกำร 
๑๕.๙ นำยพรรษำ  สุกรินทร์ กรรมกำร 
๑๕.๑๐ นำย ศักดิ์รินทร์ แซ่จั่น  กรรมกำร 
๑๕.๑๑ นำงสำวบุษบง ลัดดำ   กรรมกำร 
๑๕.๑๒ นำงสำวณัฐวด ี จันลำ   กรรมกำร 
๑๕.๑๓ นำยระพีพัฒน์ นำเวทรัมย์ กรรมกำร 
๑๕.๑๔ นำงเรวด ี  เวียงอ ำพล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ดูแลควำมสงบเรียบร้อยภำยในงำนให้เป็นไปอย่ำงรำบรื่น 
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปเล่มกิจกรรม ประกอบด้วย 

๑๖.๑ นำงสำวเสำวนิตย ์ มงคลสกุณี  ประธำนกรรมกำร 
๑๖.๒ นำงสำวสภุำวด ี มุ้ยจีน   กรรมกำร 
๑๖.๓ นำยเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป กรรมกำร 
๑๖.๔ นำงสำวเดือนฉำย หนูแสนดี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่๑.ออกแบบประเมินและด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรม พร้อมสรุปผล   
 ๒.รวบรวมเอกสำรต่ำงๆของกิจกรรมและภำพถ่ำยที่เหมำะสม สรุปเล่มกิจกรรมเพ่ือเตรียมเสนอ 
             ผู้อ ำนวยกำรล ำดับต่อไป 

 
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนิน 

     กิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงโรงเรียนและต่อไป 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  

สั่ง ณ วันที่  ๓  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

         
 (นำงแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 

                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 
 



 

ก าหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ 

ณ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ แคราย ช้ัน ๔ 

วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๕๐ น.  ลงทะเบียน 

  เวลำ ๐๙.๐๐ น.    พิธีเปิดกำรแข่งขันโดย ดร.กว้ำง รอบคอบ  
      อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

  เวลำ ๐๙.๓๐ น.    เริ่มกำรแข่งขัน 

  เวลำ ๑๒.๐๐ น.    รับประทำนอำหำร (ตำมอัธยำศัย) 
  เวลำ ๑๓.๐๐ น.    พิธีมอบถ้วยรำงวัลและของที่ระลึก 

เวลำ ๑๔.๐๐ น.    ปิดกำรแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


