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ก ำหนดกำรแถลงข่ำวและประชุมจับสลำกแบ่งสำยกำรแข่งขันกีฬำบุคลำกร 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 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                    
   - แถลงข่าวความพร้อมของเจ้าภาพในการด าเนินการจัดการแข่งขัน  
     ด้ำนควำมพร้อมของเจ้ำภำพ  
    โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
     ด้ำนควำมปลอดภัย  
    โดย ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
     ด้ำนที่พัก  
    โดย นายกสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
     ด้ำนกำรแพทย์และพยำบำล ด้ำนกำรคมนำคม ด้ำนสวัสดิกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
    โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรส. 
   - สื่อมวลชนซักถาม 
   - ถ่ายภาพร่วมกัน 
เวลา ๑๑.๐๐ น.  ชี้แจงข้อบังคับและระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดส านักงาน   
                              คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ โดย ผู้แทนคณะกรรมการการบริหาร  
     กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
เวลา ๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา  
   - ฟุตบอล 
   - ฟุตซอล 
   - วอลเลย์บอล 
   - วอลเลย์บอลชายหาด 
   - ตระกร้อ 

 

********************************** 
 

 



.5,
ar*

lruunou;u :]
nr:rrirdtruaalrimuac :st iuaarnu rarunrtu,dlflu '1'Liaro)?;r-

a a,
fr ununarn:d'rti'od'rrin.:runrucn::tnr:nr:oolFnur ni.:fi ena,.uurarnld"

iud{n'u fr * ruurr.tu hdbb ru yorJ:cruri:ra{n:ru lyriflurdu:rtfiXq:ruqiorfi

toanl!u.

0r!aa

lJ uuol1]1:'rL]'r

lJ L!a.l :nLr'1:'r!1

i -,
a{10................................................trjisa11,J.:11.J

(.....................................................)

o'tLLfiu.i

a)t,i,urlur!,rn o. n:riyflria'u'linu,tjriu:nr:l:vrutdlrido.jruorilr:6or:]fi1:vtil
to. tohidlolrj: viiurariy endu iiru:u m fi u (rird{uiurj: vut una{rir: ua c

o"taarn u .:arunr:urjrrn.r)

sn. rJOFtl'] fl:rurd.:[lUslou:naru1uiufi < uuruu bdbb ldri.i
no lyr'rluliln6n ur (.:rufi Nr uayrjuyurnr:)

lurivrura-u:rtfina:runiorfi ratfi botb r,t4fi 
"< 

nrua,uutvra

oimorio.: o"lrar"o4:runiori aaooo
Ty:n'nr{ os'ts'l - c(osnenbb h:ar: ooyoy - c(osnsnbsi

lJ0n0 odd - ddob6n6'io , oc(le - bdddoc(d


