โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 2 โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 25
กาหนดการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการย่อยที่ 1 โครงการโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 25
ประจาปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และเช็คของขึ้นรถ
08.30 - 09.00 น.
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงสถานีรถไฟกรุงเทพ
และเช็คของขึ้นรถ
09.20 - 11.00 น.
ออกเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ ถึงมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11.00 - 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 15.30 น.
เช็คของเข้าที่พัก และสารวจพื้นที่ในการแข่งขัน
15.30 - 16.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
16.30 - 21.00 น.
ประชุมเตรียมงาน
21.00 น. เป็นต้นไป
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 1 มิถุนายน 2559
08.30 - 12.30 น.
การแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก
12.30 - 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (เบิกอาหารมื้อที่ 1)
13.30 - 15.30 น.
การแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก (ต่อ)
15.30 - 16.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (เบิกอาหารมื้อที่ 2)
16.30 - 20.45 น.
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
20.45 – 22.00 น.
ประชุมสรุปงาน
22.00 น. เป็นต้นไป
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 มิถุนายน 2559
07.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
09.00 - 12.30 น.
การแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก
12.30 - 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (เบิกอาหารมื้อที่ 3)
13.30 - 17.00 น.
การแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก (ต่อ)
17.00 - 18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (เบิกอาหารมื้อที่ 4)
18.30 - 22.00 น.
การประกวด Atomic Boy&Girl และ Atomic Bomb รอบเปิดตัว
22.00 - 22.30 น.
ประชุมสรุปงาน
22.30 น. เป็นต้นไป
พักผ่อนตามอัธยาศัย
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 2 โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 25
วันที่ 3 มิถุนายน 2559
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.00 น.
18.00 - 20.30 น.
20.30 - 22.00 น.
22.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 4 มิถุนายน 2559
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.30 น.
18.30 - 22.00 น.
22.00 - 22.30 น.
22.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 5 มิถุนายน 2559
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.30 น.
18.30 - 22.00 น.
22.00 - 22.30 น.
22.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.30 น.
18.30 - 20.30 น.
20.30 - 21.30 น.
21.30 น. เป็นต้นไป

การแข่งขันกีฬา และการแข่งขันวิชาการ
รับประทานอาหารกลางวัน (เบิกอาหารมื้อที่ 5)
การแข่งขันกีฬา (ต่อ)
รับประทานอาหารเย็น (เบิกอาหารมื้อที่ 6)
การแข่งขันกีฬา และการแข่งขันวิชาการ (ต่อ)
ประชุมสรุปงาน
พักผ่อนตามอัธยาศัย
การแข่งขันกีฬา
รับประทานอาหารกลางวัน (เบิกอาหารมื้อที่ 7)
การแข่งขันกีฬา (ต่อ) และการแข่งขันวิชาการรอบรองชนะเลิศ
รับประทานอาหารเย็น (เบิกอาหารมื้อที่ 8)
การประกวด Atomic Boy&Girl
ประชุมสรุปงาน
พักผ่อนตามอัธยาศัย
การแข่งขันกีฬา
รับประทานอาหารกลางวัน (เบิกอาหารมื้อที่ 9)
การแข่งขันกีฬา (ต่อ) และการแข่งขันวิชาการรอบรองชนะเลิศ
รับประทานอาหารเย็น (เบิกอาหารมื้อที่ 10)
การประกวดรอบคัดเลือก Atomic Bomb
ประชุมสรุปงาน
พักผ่อนตามอัธยาศัย
การแข่งขันกีฬา
รับประทานอาหารกลางวัน (เบิกอาหารมื้อที่ 11)
การแข่งขันกีฬา (ต่อ)
รับประทานอาหารเย็น (เบิกอาหารมื้อที่ 12)
แข่งขันกีฬา (ต่อ)
ประชุมสรุปงาน
พักผ่อนตามอัธยาศัย
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 2 โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 25
วันที่ 7 มิถุนายน 2559
08.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 18.00 น.
18.00 - 22.00 น.

การแข่งขันแสดงศักยภาพสแตนเชียร์และผู้นาเชียร์
รับประทานอาหารกลางวัน (เบิกอาหารมื้อที่ 13)
การแข่งขันแสดงศักยภาพสแตนเชียร์และผู้นาเชียร์ (ต่อ)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
- รับประทานอาหารเย็น (เบิกอาหารมื้อที่ 14)
- งาน Atom Night และ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ Atomic Boy&Girl และ
Atomic Bomb
พักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.30 น.
เช็คของ และขอของขึ้นรถ
10.30 - 12.00 น.
เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดลถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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