
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรกีฬำ Science Games ครั้งที่ 14 คณะวิทยำศำสตร์ 

วันศุกร์ที่  7 พฤศจิกำยน 2557 
ณ  สนำมฟุตบอล มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

 
พิธีเปิดกำรแข่งขันกีฬำ Science Games ครั้งที่ 14 
16.00 - 16.30 น. ลงทะเบียน ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์  
   - รายงานตัวขบวนพาเหรดทุกสาขาวิชา 
   - ขบวนพาเหรดตั้งแถวพร้อมกันตามล าดับ ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
16.30 - 17.00 น. ขบวนพาเหรดทุกสาขาวิชาเดินเข้าสู่สนามฟุตบอลโดยพร้อมเพรียงกัน ตามล าดับ  
17.00 - 17.30 น. พิธีเปิดโครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 
    - รองประธำนสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ ฝ่ำยกีฬำ  
   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 

- คณบดีคณะวิทยำศำสตร์  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์) 
   กล่าวเปิดโครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 และให้โอวาทแก่นิสิต       
17.30 - 17.45 น. นักกีฬาอาวุโส (อ.ขวัญ เพียซ้าย) น ากล่าวค าปฏิญาณตน 
   -  อ.ขวัญ เพียซ้าย เรียกตัวแทนของแต่ละสาขาวิชา เพื่อมารวมธง 
   -  อ.ขวัญ เพียซ้าย น ากล่าวค าปฏิญาณตน 
17.45 - 18.00 น. เต้นแอโรบิคร่วมกัน น าโดย ชุมนุมเชียร์ 
18.00 น. เป็นต้นไป เสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 

ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก 
 
หมำยเหตุ   ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรกีฬำ Science Games ครั้งที่ 14 

วันอำทิตย์ที่ 30 พฤศจิกำยน  2557  
ณ  โรงฝึกปฏิบัตกิำรทำงพลศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

 
พิธีปิดกำรแข่งขันกีฬำ Science Games ครั้งที่ 14 
08.30 - 09.00  น. ลงทะเบียน (พร้อมรับอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) 

หน้าโรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา คณะพลศึกษา 
09.00 – 09.30 น.  ทุกเอกจัดแสตนเชียร์ ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา มศว ประสานมิตร 
09.30 – 10.00  น. รายงานตัวผู้น าเชียร์ และกองเชียร์ 
10.00 – 10.30 น. พิธีปิด ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (นายจิรภาส ประทีป ณ ถลาง) 

กล่าวรายงานการจัดโครงการ  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์) 
กล่าวปิดโครงการ 
- กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และตัวแทนนิสิต 

 10.30 – 12.00 น. การแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 13.45 น. การแข่งขันกีฬารอบชิง (ต่อ) 

13.45  - 15.00 น การแข่งขันกองเชียร์และผู้น าเชียร์ 10 สาขา 
15.00  - 16.30 น. สันทนาการรวมนิสิตทุกสาขาวิชาโดยชุมนุมสันทนาการคณะวิทยาศาสตร์ 

 16.30  - 17.00 น. พิธีปิดการแข่งขันโครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 
     - มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา  
     - มอบรางวัลการแข่งขันกองเชียร์และผู้น าเชียร์ 
     - ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิต  
       และถ่ายรูปภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน 
 
หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำร 

โครงกำรกีฬำ Science Games ครั้งที่ 14 

ระหว่ำงวันที่ 10 พฤศจิกำยน – 25 พฤศจิกำยน 2557 

ณ  โรงปฏิบัติกำรทำงพลศึกษำ สนำมบำสกลำงแจ้ง คณะวิทยำศำสตร์  

 
วันระหว่ำงท่ีจัดกำรแข่งขันกีฬำ Science Games ครั้งที่ 14 
วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 
 16.00 -  19.00 น.  การแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ตามก าหนดการแข่งขัน) 
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 
 16.00 -  19.00 น.  การแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ตามก าหนดการแข่งขัน) 
วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2557 
 16.00 -  19.00 น.  การแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ตามก าหนดการแข่งขัน) 
วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2557 
 16.00 -  19.00 น.  การแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ตามก าหนดการแข่งขัน) 
วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 
 16.00 -  19.00 น.  การแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ตามก าหนดการแข่งขัน) 
วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2557 
 16.00 -  19.00 น.  การแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ตามก าหนดการแข่งขัน) 
วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2557 
 16.00 -  19.00 น.  การแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ตามก าหนดการแข่งขัน) 
วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557 
 16.00 -  19.00 น.  การแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ตามก าหนดการแข่งขัน) 
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2557 
 16.00 -  19.00 น.  การแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ตามก าหนดการแข่งขัน) 
วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 
 16.00 -  19.00 น.  การแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ตามก าหนดการแข่งขัน) 
 
 

 
 


