
                                                                               
  ค าสั่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

ที ่369/ 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2562 

........................................................................................................................ 
ด้วย โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการแข่งขันและถือโอกาสนี้     

เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ได้เรียนรู้การท ากิจกรรมร่วมกัน  เสริมสร้างพลานามัยและส่งเสริมการ        
ออกก าลังกาย  สร้างนิสัยรักการกีฬา  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย  และห่างไกลยาเสพติด  จึงได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน ครู และ ผู้ปกครองทุกคน     

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์          
จึงอาศัยอ านาจส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1/2546  เรื่อง  มอบหมายอ านาจการบังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546  แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 

  1.นายจุลินทร์ น้ าค้าง ประธาน 
  2.นายไพโรจน์ ปัทมาวดี รองประธาน 
  3.นางสุภาพร ปัทมาวดี กรรมการ 
  4.นายก้องเกียรติ ค ามา กรรมการ 
  5.นางพชรมน ทักคุ้ม กรรมการ 
  6 นางพัชรี อ่อนตา กรรมการ 
  7 นายสมหมาย อินทะโชติ เลขานุการ 
  8 นายทินกร ทองสกุลการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  9 นายค าไพร พละศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ 

 2. คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะสีแดง   ประกอบด้วย   

  1.นายไพโรจน์ ปัทมาวดี หัวหน้า 
  2.นายก้องเกียรติ ค ามา ผู้ช่วย 
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  3.นายสายัณห์ อ่อนตา ผู้ช่วย 
  4. นางชลิดา กรชนกธนรงค์ ผู้ช่วย 
  5 นางธนัชพร อินต๊ะ ผู้ช่วย 
  6.นายธีรวิชญ ์ เข็มมี ผู้ช่วย 
  7 นางพัชรี อ่อนตา ผู้ช่วย 
  8.นางสาวรจนา จงธรรม์ ผู้ช่วย 
  9.นายยศชนินทร์ คุ้มทรง ผู้ช่วย 
  10.นายบุญช่วย จูเกษม ผู้ช่วย 
  11.นางสาววศิน ี การุญบริรักษ์ ผู้ช่วย 
  12.นางสาวสุณิสา ศักดิ์เจริญชัยกุล ผู้ช่วย 
  13.นายนลธวัช  งามเถ่ือน ผู้ช่วย 
  14. นางสาวเบญจงค์ เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 3.คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะเหลือง   ประกอบด้วย 
  1.นายสมหมาย อินทะโชติ หัวหน้า 
  2.นางสุภาพร ปัทมาวดี ผู้ช่วย 
  3.นางพชรมน ทักคุ้ม ผู้ช่วย 
  4.นางนภัสวรรณ อินทะโชติ ผู้ช่วย 
  5.นายชวดล ต้นแก้ว ผู้ช่วย 
  6.นาวสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง ผู้ช่วย 
  7. นางสาวอริศรา จรากร ผู้ช่วย 
  8.นางสาวนฤมล เมืองภา ผู้ช่วย 
  9.นางสาวพิกลุ ชูรัตน์ ผู้ช่วย 
  10.นางสาวขวัญจิรา สาใจ ผู้ช่วย 
  11.นายเอกรัตน์ แซ่หว้า ผู้ช่วย 
  12.นางสาวชบา ค้อศุภกฤกษ์สกุล ผู้ช่วย 
  13.นายนฤดม ปู่แขวนทอง ผู้ช่วย 
  14.นางสาวสุนิษา แซ่วื่อ ผู้ช่วย 
  15.นางสาวญาณิสา แซ่ม้า ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะชมพู   ประกอบด้วย 
  1.นางสุมาลี อ่อนตา หัวหน้า 
  2.นางสาวจตุรพร เหลืองทอง ผู้ช่วย  
  3.นางจ ารัส ทองสน ผู้ช่วย 
  4. นางสาวลภัสรดา รอดวงค์ ผู้ช่วย 
  5.นายสุวพิชย ์ พรหมบุญตา ผู้ช่วย 
  6.นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร ผู้ช่วย 
  7.นางสาวภวรัญขน ์ รุจิวีรานันท์กุล ผู้ช่วย 
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  8.นางสาวธนาภรณ์  โรจนโรวรรณ ผู้ช่วย 
  9.นายวรวุฒ ิ ค้ าจุน ผู้ช่วย 
  10.นางสาวลดาวัลย์  จันท์แสน ผู้ช่วย 
   11.นายอเนกพงศ์ ป้องนอก ผู้ช่วย 
  12.นางสาวกัญญณัฐณ์   สิงโต ผู้ช่วย 
  13.นางสาวณัฐธิดา ปัญจมาศ ผู้ช่วย 
  14.นางสาวนัทมน จันทสอน ผู้ช่วย 
  15.นายวิภ ู มาสีจันทร์ ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 5. คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะสีฟ้า   ประกอบด้วย 
  1.นายเฉลิมชัย อ่อนตา หัวหน้า 
  2.นางดอกฟ้า พิลาเกิด ผู้ช่วย 
  3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัฒนา  ขุนอินทร์ ผู้ช่วย 
  4.นางสมลักษณ์ ศรีมังกร ผู้ช่วย 
  5.นายไพฑรูย์ เรืองนาม ผู้ช่วย 
  6.นางศิรินทิพย์ แสนค า ผู้ช่วย 
  7.นายทินกร  ทองสกุลการ ผู้ช่วย 
  8.ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ  บรรเจิดพัฒนกุล ผู้ช่วย 
  9.นายชัยวัฒน ์ หนูด้วง ผู้ช่วย 
  10. นายค าไพร พละศักดิ์ ผู้ช่วย 
  11.นางสาวเคลือวัลย์ แก้วสิทฺธ์   ผู้ช่วย 
  12.นางสาวอนัญญา  แสนยากุล ผู้ช่วย 
  13.นางสาวณัฐิดา ปัญจมาศ ผู้ช่วย 
  14.นางสาวนัทธมน จันทรสอน ผู้ช่วย 
  15.นางสาวพัชร ี สินจ้าง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกีฬา  กองเชียร์   
            เพลง  เชียร์  ควบคุมขบวนพาเหรด  และขบวนกองเกียรติยศ 

 6.คณะกรรมการจัดเตรียมค ากล่าวรายงาน นักกีฬาอาวุโส นักกีฬาว่ิงคบเพลิง ประกอบด้วย 
  1.นายสมหมาย อินทะโชติ หัวหน้า 
  2.นายค าไพร พละศักดิ์ ผู้ช่วย 
  3.นายนลธวชั งามเถ่ือน ผู้ช่วย 
  4.นายทินกร  ทองสกุลการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมและพิมพ์ค ากล่าวรายงานพิธีเปิด-ปิดจัดหานักกีฬาอาวุโส  นักกีฬาว่ิงคบเพลิง 
 7. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่   ประกอบด้วย 

  1.นายสายัณห์ อ่อนตา หัวหน้า 
  2.นายสมหมาย อินทะโชติ ผู้ช่วย  
  3.นายไพโรจน์ ปัทมาวดี ผู้ช่วย 
  4.นายก้องเกียรติ ค ามา ผู้ช่วย 
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  5.นายทินกร ทองสกุลการ ผู้ช่วย 
  6.นายชัยวัฒน์ หนูด้วง ผู้ช่วย 
  7.นายวิภู  มาสีจันทร์ ผู้ช่วย 
  8.นายยศชนินทร์ คุม้ทรง ผู้ช่วย 
  9.นายวรวุฒิ ค้ าจุน ผู้ช่วย 
  10.คณะกรรมการนักเรียน ผู้ช่วย 
  11.นางสาวพัชรี สินจ้าง ผู้ช่วย 
  12.นางสาวเบญจงค์ เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วย 
  13.นายนลธวัช งามเถ่ือน ผู้ช่วย 
  14.นายค าไพร พละศักดิ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่ในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน  ป้ายการแข่งขันกีฬาเต้นท์  โต๊ะ  เก้าอ้ี 
 8. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   ประกอบด้วย 

  1.นายชวดล ต้นแก้ว หัวหน้า 
  2.นายก้องเกียรติ ค ามา ผู้ช่วย 
  3.นางสาวสุนิสา ศักดิเจริญชัยกุล ผู้ช่วย  
  4.นายอเนกพงศ์ ป้องนอก ผู้ช่วย 
  5.นางศิรินทิพย์ แสนค า ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ จัดล าดับชักซ้อมพิธีการในพิธีเปิด-ปิด  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันและพิธีกรสนาม  
 9.คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ   ประกอบด้วย 

  1.นางนภัสวรรณ อินทะโชติ หัวหน้า 
  2.นางธนัชพร อินต๊ะ ผู้ช่วย 
  3.นางดอกฟ้า พิลาเกิด ผู้ช่วย 
  4.ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ  บรรเจิดพัฒน์กุล ผู้ช่วย 
  5.นางสาวนฤมล เมืองภา ผู้ช่วย  
  6.นางสาวอริศรา จรากร ผู้ช่วย 
  7.นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง ผู้ช่วย 
  8.นางสาวลดาวัลย์ จันท์แสน ผู้ช่วย 
  9.นางสาวกัญญณัฐณ์  สิงโต ผู้ช่วย 
  10.นางสาวจตุรพร เหลืองทอง ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ดูแล ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครองที่มาร่วมงานและชมการแข่งขันจัดเตรียมกาแฟ  น้ าดื่ม   
 10.คณะกรรมการจัดเตรียมสนามการแข่งขันและฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน ประกอบด้วย 

  1.นายทินกร ทองสกุลการ หัวหน้า 
  2.นายไพโรจน์ ปัทมาวดี ผู้ช่วย 
  3.นายสมหมาย อินทะโชติ ผู้ช่วย 
  4.นายก้องเกียรติ ค ามา ผู้ช่วย 
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  5.นางสาวพัชรี สินจ้าง ผู้ช่วย 
  6.นางสาวเบญจรงค์  เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วย 
  7.นายนลธวัช งามเถ่ือน ผู้ช่วย 
  8.คณะกรรมการนักเรียน ผู้ช่วย 
  9.นายค าไพร พละศักดิ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   จัดเตรียมสนามการแข่งขันและควบคุมการแข่งขันให้เรียบร้อย 
 11. คณะกรรมการจัดเตรียมการแสดงพิธีเปิด   ประกอบด้วย 

  1.นายไพโรจน์ ปัทมาวดี หัวหน้า 
  2.นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร ผู้ช่วย 
  3.นางสาวจตุรพร เหลืองทอง ผู้ช่วย 
  4.นางสาวนฤมล เมืองภา ผู้ช่วย 
  5.นายสุวพิชย์ พรหมบุญตา ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมและฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในให้เรียบร้อย 
 12.คณะกรรมการจัดท าหนังสือเชิญพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ  ประกอบด้วย 

  1.นางพชรมน ทักคุ้ม หัวหน้า 
  2.นางสาวอริศรา จรากร ผู้ช่วย 
  3.นายวรวุฒิ ค้ าจุน ผู้ช่วย 
  4.นางสาวกัญญณัฐณ์ สิงโต ผู้ช่วย 
  5.นายอเนกพงศ์ ป้องนอก ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท าหนังสือเชิญและส่งหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ 
 13. คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องเสียง   ประกอบด้วย 

  1.นายชัยวัฒน์ หนูด้วงนาย หัวหน้า  
  2.นายค าไพร พละศักดิ์ ผู้ช่วย 
  3.นายวรวุฒิ ค้ าจุน ผู้ช่วย 
  4.นายวิภู มาสีจันทร์ ผู้ช่วย 
  5.คณะกรรมการนักเรียน ผู้ช่วย 
  6.นายยศชนินทร์ คุ้มทรง ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  จัดเตรียมและควบคุมเปิด-ปิดเครื่องเสียง 
 14. คณะกรรมการควบคุมดูแลวงศ์ดุริยางค์   คือ นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา  

มีหน้าที่  จัดการและฝึกซ้อมวงดุริยางค์ในการเดินขบวนพาเหรดและบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
                15.คณะกรรมการถ่ายภาพกิจกรรม   ประกอบด้วย 

  1.นายยศชนินทร์ คุ้มทรง หัวหน้า 
  2.นายวรวุฒิ ค้ าจุน ผู้ช่วย 
  3.นายวิภู มาสีจันทร์ ผู้ช่วย 

/…4.นายทินกร 



  4.นายทินกร ทองสกุลการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ถ่ายภาพกิจกรรมตามความเหมาะสมตลอดการแข่งขัน 

 16.คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรดและกองเชียร์   ประกอบด้วย 

  1.นายไพโรจน์ ปัทมาวดี หัวหน้า 
  2.นางดอกฟ้า พิลาเกิด ผู้ช่วย 
  3.นางธนัชพร อินต๊ะ ผู้ช่วย 
  4.ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัฒนา  ขุนอินทร์ ผู้ช่วย 
  5.นางจ ารัส ทองสน ผู้ช่วย 
  6.นางสมลักษณ์ ศรีมังกร ผู้ช่วย 
  7.นางชลิดา กรชนกนรงค์ ผู้ช่วย 
  8.นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  ตัดสินขบวนพาเหรดและกองเชียร์ให้เรียบร้อยและยุติธรรม 
 17.คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล   ประกอบด้วย 

  1.นางดอกฟ้า พิลาเกิด หัวหน้า 
  2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัฒนา  ขุนอินทร์ ผู้ช่วย 
  3.นางชลิดา  กรชนกนรงค์ ผู้ช่วย 
  4.นางสาวเคลือวัลย์ แก้วสิทฺธ์ ผู้ช่วย 
  5.นางสาววศินี การุญบริรักษ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างแข่งขันกีฬา 
 18. คณะกรรมการพิจารณารางวัล   ประกอบด้วย 

  1.นายทินกร ทองสกุลการ หัวหน้า 
  2.นายสมหมาย อินทะโชติ      ผู้ช่วย 
  3.นางนภัสวรรณ อินทะโชติ ผู้ช่วย 
  4.นายก้องเกียรติ ค ามา ผู้ช่วย 
  5.นางสาวรจนา จงธรรม์ ผู้ช่วย 
  6.นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง ผู้ช่วย 
  7.นางสาวพัชรี สินจ้าง ผู้ช่วย 
  8.นางสาวเบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วย 
  9.นายค าไพร พละศักดิ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมรางวัลเพื่อมอบให้นักกีฬาทุกประเภทและเพียงพอ    
 19. คณะกรรมการการเงิน   ประกอบด้วย 

  1.ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ  บรรเจิดพัฒนกุล หัวหน้า 
  2.นางสาวลภัสรลดา  รอดวงศ์ ผู้ช่วย 
  3.นายค าไพร พละศักดิ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ  

/...มีหน้าที่ จัดเก็บเงินบริจ 



มีหน้าที่  จัดเก็บเงินบริจาคและท าบัญชีสรุปรายรับและน าเสนอฝ่ายจัดงานเพื่อน าเสนอ     
 ผู้บริหารต่อไป 

 20. คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรม   ประกอบด้วย 

  1.นายทินกร ทองสกุลการ หัวหน้า 
  2.นางสาวพัชรี สินจ้าง ผู้ช่วย 
  3.นางสาวเบญจรงค์  เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วย 
  4.นายค าไพร พละศักดิ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม  รวบรวม  และสรุปการจัดกิจกรรม 
ทั้งนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ถือปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเพ่ือให้ 
เกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 
                                                      สั่ง ณ   วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.2562 
 
 
   ( นายจุลินทร์  น้ าค้าง ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน  
กีฬาภายใน “ ม่วง-ขาว  เกมส์”  ประจ าปีการศึกษา  2562 

วันที่  23 - 24  ธันวาคม  2562 
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

............................................................................................. 
วันที่  23 ธันวาคม 2562 
เวลา 07.30 น. - นักกีฬาทุกคณะสีพร้อมกันที่หน้าเทศบาลต าบลแคมป์สน 
เวลา 08.30  น. - ขบวนพาเหรดเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากหน้าเทศบาลต าบลแคมป์สน 
                                 เพ่ือเดินเข้าสู่บริเวณพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
เวลา 09.00  น. - ขบวนพาเหรดแต่ละคณะสีจัดรูปขบวนเพื่อรอประธานในพิธี 
เวลา 09.30  น.  - ประธานในพิธีเดินเข้าสู่กองอ านวยการ พิธีกร (นางสาวสุนิสา ศักดิ์เจริญชัยกุล 

และ อเนกพงศ์  ป้องนอก) 
 สั่งเคารพ  ประธานในพิธีทั้งหมดตรง  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ) 
 พิธีกรสั่งตามระเบียบพัก 
 -ตัวแทนนักเรียนเตรียมเชิญธงชาติและธงโรงเรียน (พิธีกรประกาศ

ต่อไปนี้ 
 เป็นการเชิญธงชาติและธงโรงเรียนขึ้นสู่ ยอดเสา ทั้งหมดตรง  วง

ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติต่อด้วยเพลงมาร์ชโรงเรียน ) 
 -พิธีกรเชิญ ( ผู้อ านวยการ นายจุลินทร์  น้ าค้าง  กล่าวรายงานต่อ

ประธานในพิธี )  
 -ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 

2562  ม่วง ขาว เกมส์ (ของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ) 

 -พิธีกรประกาศ  ล าดับต่อไปเป็นการเชิญธงประจ าสีขึ้นสู่ยอดเสา  
นักกีฬากลับหลังหัน ทั้งหมดตรง  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา ) 
พิธีกรสั่งทั้งหมดกลับหลังหัน 

 -พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง  นักกีฬาวิ่งคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนาม
เคารพประธานในพิธีและวิ่งไปที่กระถางคบเพลิงเคารพประธานในพิธี
แล้วจุดไฟในกระถางคบเพลิง 

 -พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส  นักกีฬาอาวุโสเคารพประธานในพิธี
ตัวแทนผู้ถือธงของแต่ละสีวิ่งมายืนด้านหน้านักกีฬาอาวุโส  นักกีฬา
อาวุโสจับชายธงสีทุกผืนแล้วน ากล่าวค าปฏิญาณ 

                                                  -พิธีกรกล่าวเชิญประธานในพิธี , ผู้อ านวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม , 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมและแขกรับเชิญมอบเงิน
สนับสนุนให้แต่ละคณะสี 

 -พิธีกรสั่งขบวนนักกีฬาเดินเคารพประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติออก
จากสนามเตรียมเชียร์และชมการแสดงพิธีเปิด 

เวลา 10.30  น. -เริ่มการแข่งขันกีฬาตามโปรแกรมที่ก าหนด 



วันที่  24 ธันวาคม 2562 
เวลา 08.00  น. -เข้าแถวประกอบพิธีหน้าเสาธง 
เวลา 08.30  น. -การแสดงเชียร์ของแต่ละคณะสี 
เวลา 09.00  น. -เริ่มการแข่งขันกีฬาตามโปรแกรมที่ก าหนด 
เวลา 15.30  น. -ตั้งรูปขบวน  ประธานในพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาและกล่าวปิดการ    
                                               แข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2562  ม่วง-ขาว 
  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


