
 

  
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี 288/ ๒๕๖5 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2565 

ตามท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน 
“วชิรธรรมเกมส์” ประจำปี 2565 โดยมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที ่ 7 – 25 พฤศจิกายน 2565            
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อให้การแข่งขันกีฬาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 
๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก  กรรมการ 

 นายปวิช  เรืองวิรัชกุล กรรมการ 
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการ 

 นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 
 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ให้คำแนะนำดูแลประสานงานอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 เหมาะสม 
๒. คณะกรรมการดำเนินการ 
    นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์ กรรมการ นางธัญญา สติภา  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ นางสาวรัตยา ร่างกายดี กรรมการ 
นางสาวชลิตา บุญรักษา กรรมการ นายนิธิภัทร์ สร้อยเช้ือด ี กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ กรรมการ นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการ 
นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ 

นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ กรรมการและเลขานุการ   
    นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ประชุมปรึกษา หารือวางแผนดำเนินงาน กำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ แก้ไขปัญหาให้
 คำแนะนำ และติดตามการดำเนินงาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 



๓. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
    นางสาวพนิดา ยอดรัก  ประธานกรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ ว่าท่ี ร.ต.ญ.สุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ 
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร  กรรมการ  
   นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้การต้อนรับบุคคลหรือคณะท่ีมาเย่ียมชม 

๒. ต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยตลอดการดำเนินงาน 
๔. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 

  นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์          ประธานกรรมการ 
นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ  
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ นายประกาศิต สุขสุทธิ์  กรรมการ 
นายธวัชชัย สมสา  กรรมการ นายธนศักดิ ์ ปุริสาย  กรรมการ 
นายพงศ์ธร ทรงเจริญ กรรมการ 
    นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดประเภทกีฬาและกำหนดการแข่งขัน 

๒. ดำเนินการและควบคุมจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามกำหนดการ 
๓. ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.  คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย     
    นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล รับส่ง  กรรมการ นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ  
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ  
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการ นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  
นายทศพร โอภาโส  กรรมการ  
    นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. วางแผน ป้องกัน  ควบคุม  รักษาความสงบเรียบร้อย 

๒. ประสานงานขอกำลังเจ้าหน้าท่ีตำรวจหรือสารวัตรทหารเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีดูแลความ   
    เรียบร้อยตลอดการดำเนินงาน 

๖. คณะกรรมการจัดขบวนพาเหรด 
    นายชิษณุ หนูแดง  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุทธิดา ด่านซ้าย  กรรมการ นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง กรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  
นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ ว่าท่ี ร.ต.ญ.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ 
นางสาวชลิตา บุญรักษา กรรมการ นายรุ่งรดิศ จันทร์จำปา กรรมการ 
    นายชวนัส แก้วพรม กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ดำเนินการจัดขบวนพาเหรด มีความสวยงาม และความเรียบร้อย 

๒. ประสานงานคณะสีและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดขบวนพาเหรด ตรงตามเวลา 
 
 
 



 
๗. คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปิดและวงโยธวาทิต 

  นางสาวชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ นายรุ่งรดิศ จันทร์จำปา กรรมการ 
    นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ดำเนินการจัดรูปแบบการแสดงพิธีเปิด  ให้มีความสวยงาม และความเรียบร้อย 

๒. ประสานงานคณะสีและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดการแสดงพิธีเปิดตรงตามเวลา 
๓. จัดเตรียมวงโยธวาทิตสำหรับการแสดงในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 

๘. คณะกรรมการจัดสถานที่ และสนาม 
    นายปวิช เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นักพัฒนา   กรรมการ  
    นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดเวทีผูกผ้า ประดับธงสี ธงชาติ โซฟารับแขก แจกันดอกไม้ พัดลม โต๊ะเก้าอี้  ฆ้อง ฯลฯ 
๙. คณะกรรมการตัดสินและผู้ช้ีขาด 
    นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ นายทศพร โอภาโส  กรรมการ 
นายธวัชชัย สมสา  กรรมการ นายธนศักดิ ์ ปุริสาย  กรรมการ 
นายพงศ์ธร ทรงเจริญ กรรมการ นายประกาศิต สุขสุทธิ์  กรรมการ  

นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ให้การตัดสินและเป็นผู้ช้ีขาดในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทด้วยความยุติธรรม 

๒. ดูแลการแข่งขัน ตรงต่อเวลาและตามกำหนดการ 
๑๐. คณะกรรมการตัดสิน E - sport 
    นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ 
นายธวัชชัย สมสา  กรรมการ นายธนศักดิ ์ ปุริสาย  กรรมการ 
นายพงศ์ธร ทรงเจริญ กรรมการ นายประกาศิต สุขสุทธิ์  กรรมการ  

นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ให้การตัดสินและเป็นผู้ช้ีขาดในการแข่งขัน E – sport ด้วยความยุติธรรม 

๒. ดูแลการแข่งขัน ตรงต่อเวลาและตามกำหนดการ 
๑๑. คณะกรรมการจัดเหรียญและถ้วยรางวัล 
    นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ ประธานกรรมการ  
นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ  
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการ 
นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 
     นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดเหรียญและถ้วยรางวัล ให้เพียงพอและเหมาะสม  

๒. ควบคุมการมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
๑๒. คณะกรรมการสวัสดิการและพยาบาล 
    นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย ประธานกรรมการ   
นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์  กรรมการ 
นางสาวอรระยา ณรงค์ชัย กรรมการ   



   นางสาวพรวลี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมยา ดูแลให้การปฐมพยาบาลแก่นักกีฬาและนักเรียนท่ีเจ็บป่วย 
๑๓. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 

  นายสุริยา ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์  กรรมการ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ นายภาคภูมิ     แก้วเย็น  กรรมการ 
    นายกำพล จางจะ  กรรมการและเลขานุการ   
     
หน้าที่ ๑. ถ่ายภาพนิ่งและวีดีทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

๒. สรุปประมวลภาพเพื่อเผยแพร่โครงการ 
๓. จัดติดต้ังเครื่องเสียงเพื่อการใช้งานในสนามแข่งขัน  
๔. จัดทำข้อความแสดงบนจอ LED บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ ดังนี ้

 
 
  
 
 

  
 
๑๔. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
    นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ  นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ 
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ นายศุภชัย นัคราจารย์ กรรมการ  
    นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเป็นพิธีกรตลอดการดำเนินงาน 
๑๕. คณะกรรมการการเงิน  

  นางสาวพนิดา ยอดรัก  ประธานกรรมการ 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นายทินกร พานจันทร์ กรรมการ  
นางสาวเมธาวี สุขเจริญ  กรรมการ          นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์     กรรมการ 
   นางทัศนีย์   วงค์เขียว กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อเก็บเงินแยกส่วนนำมาใช้จ่ายในงานกีฬาภายในตามวัตถุประสงค์ 

๒. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ท่ีได้รับและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
๑๖. คณะกรรมการสวัสดิการ 
    นายปวิช เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นางสาวศิริมา บุญสวัสด์ิ กรรมการ นางสาวกชพรรณ  เอี่ยมอุ้ย กรรมการ 
นักพัฒนา   กรรมการ  
    นายนิธิภัทร์ สร้อยเช้ือด ี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ประสานงานกับฝ่ายการเงินและสินทรัพย์เพื่อเบิกเงินสำหรับจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ

แขกผู้มีเกียรต ิ

การแข่งขันกีฬาภายใน 

“วชิรธรรมเกมส์” 

ประจำปี ๒๕๖๕  

วันท่ี 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 



๒. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ท่ีได้รับและสรุปรายงานต่อฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
๑๗. คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรด 
    นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน  กรรมการ นางสาวชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการ นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  กรรมการ 
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
    นายชวนัส แก้วพรม กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันขบวนพาเหรด  
 ๒. ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ๓. สรุปรวบรวมผลเสนอต่อกรรมการอำนวยการ 
๑๘. คณะกรรมการตัดสินดรัมเมเยอร์ 
    นางสาวพนิดา ยอดรัก  ประธานกรรมการ 
นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี  กรรมการ 
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ กรรมการ 
นางสาวอริสา แช่มช่ืน  กรรมการ  
    นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ให้คะแนนตามเกณฑ์การแข่งขันดรัมเมเยอร์ด้วยความเป็นธรรม 
 ๒. ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

๓. สรุปรวบรวมผลเสนอต่อกรรมการอำนวยการ 
๑๙. คณะกรรมการตัดสินลีดเดอร์ 
    นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ นางสาวอรระยา ณรงค์ชัย กรรมการ 
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ กรรมการ นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์ กรรมการ   
    นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ให้คะแนนตามเกณฑ์การแข่งขันลีดเดอร์ด้วยความเป็นธรรม 
 ๒. ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

๓. สรุปรวบรวมผลเสนอต่อกรรมการอำนวยการ 
๒๐. คณะกรรมการตัดสินกองเชียร์ 
    นายปวิช เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ นางสาวสีวลี ยืนยาว  กรรมการ 
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล กรรมการ นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง กรรมการ 
นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม  กรรมการ  
    นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ให้คะแนนตามเกณฑ์การแข่งขันกองเชียร์ด้วยความเป็นธรรม 
 ๒. ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

๓. สรุปรวบรวมผลเสนอต่อกรรมการอำนวยการ 
๒๑. คณะกรรมการตัดสินลีดแดนซ์ 
    นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์       ประธานกรรมการ 
นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ 



ว่าท่ี ร.ต.ญ.สุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ  
   นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันลีดแดนซ์ด้วยความเป็นธรรม 
 ๒. ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ๓. สรุปรวบรวมผลเสนอต่อกรรมการอำนวยการ 
๒๒. คณะกรรมการจับเวลาลีดเดอร์และลีดแดนซ์ 
    นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ ประธานกรรมการ 
นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ 
    นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จับเวลากิจกรรมท้ัง ๒ รายการและรายงานผลเมื่อแต่ละคณะสีแสดงเสร็จส้ินลงโดยการประกาศ

ออกอากาศ 
๒๓. คณะกรรมการประมวลผลและประเมินผลการแข่งขัน 
    นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ ประธานกรรมการ 
นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ  
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  
    นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. สรุปผลผลการแข่งขันเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ 

๒. ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการต่อไป 

 
 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  ๘   เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕     

 
  ส่ัง ณ วันท่ี   ๘   เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
  

                                       
  (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กำหนดการ 
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
**************************** 

เวลา 06.30 น. - คณะสีลงทะเบียนรายงานตัว 
- ต้ังขบวนพาเหรดท่ีวัดวชิรธรรมสาธิต 

เวลา 07.30 น. - เคารพธงชาติ / สวดมนต์ 
เวลา 08.00 น. - ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี วงโยธวาฑติบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
เวลา 08.10 น. - ขบวนพาเหรด 5 คณะสี เข้าสู่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เวลา 08.30 น. - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของงาน 

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน (ตีฆ้อง 3 ครั้ง) 
- วงโยธวาฑิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
- ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จำนวน 3 คน วิ่งคบเพลิง 
- ตัวแทน 5 คณะสีนำธงมารวมกันท่ีหน้าเวทีและให้ทุกคนกล่าวคำปฏิญาณพร้อมเพรียงกัน 
- นักกีฬาอาวุโส นางสาวธนาภา แช่เล้า กล่าวคำปฏิญาณ 
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา พร้อมเชิญธงคณะสีขึ้นยอดเสา 

เวลา 08.50 น. - การแสดงพิธีเปิด 
ชุดท่ี 1 การแสดงจากชมรม To be number one 
ชุดท่ี 2 การแสดงลีดเดอร์และกองเชียร์ (เพลงมาร์ชโรงเรียน) 

- วงโยธวาฑิตบรรเลงเพลงมาร์ชโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เวลา 09.00 น. - จบพิธีการ (พิธีเปิด) 
เวลา 09.30 น. - เริ่มการแข่งขันตามรายการท่ีกำหนด (ช่วงเช้า) ดังนี ้

1. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (กินวิบาก/ซักกะเย่อ) 
2. การแข่งขันดรัมเมเยอร์ประกอบเพลง 
3. การแข่งขัน E-SPORT (คู่ชิงชนะเลิศ) 

เวลา 13.00 น. - เริ่มการแข่งขันตามรายการท่ีกำหนด (ช่วงบ่าย) ดังนี้ 
1. การแข่งขันลีดแดนซ์ 
2. การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ 
3. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ห่อหรรษา/กอล์ฟคนจน) 

เวลา 15.30 น. - พิธีมอบรางวัล 
- นักเรียนต้ังแถวบริเวณหน้าเวที (จับมือเตรียมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม) 

เวลา 16.00 น. - ประธานกล่าวปิดงานพร้อมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 
 
 


