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กำหนดกำรแถลงข่ำวและประชุมจับสลำกแบ่งสำยกำรแข่งขันกีฬำบุคลำกร
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ครั้งที่ ๓๘ “ขุนเลเกมส์”
วันอังคำร ที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
**********************************
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
เวลา ๑๐.๐๐ น.
การแสดงชุด “ขุนเลเกมส์” ต้อนรับผู้ร่วมการแถลงข่าว
เปิดตัว Mascot บ่าวขุน - สาวเล
เวลา ๑๐.๑๕ น.
- กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือผู้แทน
- กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม โดย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- แถลงข่าวความพร้อมของเจ้าภาพในการดาเนินการจัดการแข่งขัน
ด้ำนควำมพร้อมของเจ้ำภำพ
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ด้ำนควำมปลอดภัย
โดย ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้ำนที่พัก
โดย นายกสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้ำนกำรแพทย์และพยำบำล ด้ำนกำรคมนำคม ด้ำนสวัสดิกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวก

เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.

โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรส.
- สื่อมวลชนซักถาม
- ถ่ายภาพร่วมกัน
ชี้แจงข้อบังคับและระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ โดย ผู้แทนคณะกรรมการการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รับประทานอาหารกลางวัน
จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา
- ฟุตบอล
- ฟุตซอล
- วอลเลย์บอล
- วอลเลย์บอลชายหาด
- ตระกร้อ
**********************************
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