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กำหนดกำร
กำรแข่งขันกีฬำ HUSO Sports Challenge 2018
ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๑
ณ สนำมกีฬำภำยในมหำวิทยำลัย โรงยิมเนเซี่ยม ๑ และหอประชุมวไลยอลงกรณ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
------------------------------------------------วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นักกีฬาลงทะเบียน ณ สนามกีฬาที่ทาการแข่งขัน
เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. การแข่งขันกีฬ(แบดมินตัน,เปตอง,บาสเกตบอล (ชาย),เทเบิลเทนนิส)
ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๑
ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๑
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ซ้อมพิธีเปิดงาน ซ้อมเชียร์โชว์
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ประธานในพิธมี าถึง พิธีเปิด
(พิธีกรประกำศ เคำรพประธำนทั้งหมดตรง บรรเลงเพลงมหำฤกษ์)
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันมอบสูจิบัตรการแข่งขันให้ประธานในพิธี
- ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงานต่อประธานพิธีเปิด
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการแข่งขัน
- ประธานในพิธี และรองคณบดี ปักธงประจาสีบนแท่นธง (บรรเลงเพลงมหำฤกษ์)
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. การแข่งขันฟุตซอลคู่เปิดสนาม (ระหว่างอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๐ น. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)
เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๑.๐๐ น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (วิ่งกระสอบ)
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๐ น. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)
เวลา ๑๑.๔๐ - ๑๒.๔๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๔๐ - ๑๓.๐๐ น. โชว์แสตนเชียร์
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. การแข่งขันกีฬาแชร์บอล (หญิง)
เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (กอล์ฟคนจน)
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๐ น. การแข่งขันฟุตซอล (ชาย)
เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ปิดตาตีปี๊ป)
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กำหนดกำร (ต่อ)
กำรแข่งขันกีฬำ HUSO Sports Challenge 2018
ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๑
ณ สนำมกีฬำภำยในมหำวิทยำลัย โรงยิมเนเซี่ยม ๑ และหอประชุมวไลยอลงกรณ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
วันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
ลงทะเบียนผู้ประกวดดาว-เดือน
ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมงาน
เริ่มการประกวด ดาว – เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
( รอบแรก )
- ให้นักศึกษาชายแต่งกาย ชุดนักศึกษา กางเกงสแลคขากระบอกสีดา เข็มขัด
มหาวิทยาลัย
- นักศึกษาหญิง ชุดนักศึกษา ถูกระเบียบ กระโปรงทรงเอ คลุมเข่า รองเท้า
คัทชูสีดา เก็บผม ให้เรียบร้อย
- ให้นักศึกษา แนะนาตัว ชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น หลักสูตร พูดขอคะแนน
คณะกรรมการ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. การประกาศผลรางวัล มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาประเภทต่างๆ และมอบรางวัลถ้วยรวม
กีฬาการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2018
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การประกวด ดาว – เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รอบ ๒ )
- ดาว – เดือน แสดงความสามารถ การแสดงที่เตรียมมา ไม่เกิน ๕ - ๗ นาที
- ดาว – เดือน ตอบคาถามหลังการแสดง
- ให้พวงมาลัยหลังการแสดงเสร็จเพื่อนับเป็น คะแนน ในตาแหน่ง ขวัญใจ
ชาว HUSO
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๔๐ น. - VTR การอาลาตาแหน่งดาว - เดือน ดาวเทียม และ สัมภาษณ์ ดาว – เดือน
และดาวเทียม ประจาปี ๒๕๖๐
- ให้ผู้เข้าประกวดสวมชุดนักศึกษา ทั้ง ชายและหญิง
- ให้นักศึกษาชายแต่งกาย ชุดนักศึกษา กางเกงสแลคขากระบอกสีดา เข็ม ขัด
มหาวิทยาลัย
- นักศึกษาหญิง ชุดนักศึกษา ถูกระเบียบ กระโปรงทรงเอ คลุมเข่า รองเท้า
คัทชูสีดา เก็บผม ให้เรียบร้อย
ประกาศผลรางวัล ดาว – เดือน ประจาปี ๒๕๖๑
- คณบดี มอบรางวัลและสายสะพาย ดาว – เดือน รางวัลขวัญใจ ชาว HUSO
และรางวัล Popular vote ประจาปี ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๔๐ – ๑๖.๕๐ น. พิธีปิด
เวลา ๑๖.๕๐ – ๑๙.๐๐ น. การแสดงจากสาขาวิชาดุริยางค์ศิลป์
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กำรแข่งขันกีฬำ HUSO Sports 2018
จัดโดยคณะกรรมกำรนักศึกษำภำคปกติ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๑
ณ สนำมกีฬำภำยในมหำวิทยำลัย โรงยิมเนเซี่ยม ๑ และหอประชุมวไลยอลงกรณ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
วันแข่งขัน
กิจกรรม/ชนิดกีฬำ

๒๙ ต.ค. ๖๑

พิธีเปิด

๓๑ ต.ค. ๖๑

เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.

แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส
บาสเกตบอล (ชาย)

เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.

-

-

-

สนำมแข่งขัน
โรงยิมเนเซี่ยม ๑

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

เปตอง

ฟุตซอล (ระหว่างอาจารย์และ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
วอลเลย์บอล (หญิง)
วอลเลย์บอล (ชาย)
แชร์บอล (หญิง)
ฟุตซอล (ชาย)
แสตนเชียร์
กีฬาพื้นบ้าน :วิ่งกระสอบ
กอล์ฟคนจน
ปิดตาตีปี๊บ
การประกวด “ดาว” “เดือน”
“ดาวเทียม” และพิธปี ิด

๓๐ ต.ค. ๖๑

ด้านข้างสนาม
กีฬากลาง
โรงยิมเนเซี่ยม ๓
ห้องอเนกทัศน์
สนามหน้าหอพัก
นักศึกษา

-

โรงยิมเนเซี่ยม ๑

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
-

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๐ น.
เวลา ๑๒.๔๐ - ๑๓.๐๐ น.

-

โรงยิมเนเซี่ยม ๑
โรงยิมเนเซี่ยม ๑

-

โรงยิมเนเซี่ยม ๑
โรงยิมเนเซี่ยม ๑

-

เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ น.

-

โรงยิมเนเซี่ยม ๑


เริ่มประกวด
เวลา ๑๒.๓๐ น.

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

หอประชุมวไลย
อลงกรณ์
(สนามบาส)

