กำหนดกำรพิ ธีเปิ ด
กำรแข่งขันกีฬำพรรค ประจำปี กำรศึกษำ 2560
“The Companionship and Achievement Games”
“กีฬำเพื่อสำนสัมพันธ์และควำมสำเร็จ”
วันอำทิ ตย์ที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ.2560
ณ สนำมกีฬำกลำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช
07.00 น.

07.30 น.
08.00 น.

08.40 น.
09.30 น.

- กองเชียร์ของทุกพรรคพร้อมกัน ณ อัฒจันทร์เชียร์ของแต่ละพรรค
- คณะกรรมการตัดสินกองเชียร์ประจาที่ เพื่อเก็บคะแนนความตรงต่อเวลาของกองเชียร์
ในภาคเช้า
- วงโยธวาทิต ขบวนเกียรติยศและขบวนพาเหรดของทุกพรรคพร้อมกัน
ณ สนามฟุตบอลด้านหลังกองอานวยการ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เริม่ การเชียร์ พรรคละ 5 นาที ตามลาดับดังนี้
1. พรรคฟ้าฟื้น
2. พรรคจุฬาลักษณ์
3. พรรคเชิดชัย
4. พรรคศรเหล็ก
5. พรรคสายฟ้า
6. พรรคนาวิน
- เก็บคะแนนเชียร์รวมทุกพรรค
- วงโยธวาทิต นาขบวนพาเหรดออกจากบริเวณสนามฟุตบอล ด้านหลัง
กองอานวยการ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมเข้าบริเวณพิธ ี
- วงโยธวาทิต ตัง้ แถวรอรับประธานในพิธ ี
- ประธานในพิธ ี (นายธวัช ผลความดี ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทศิ )
เดินทางมาถึงสนามกีฬา วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ คณะกรรมการจัดงาน
เชิญประธานในพิธขี น้ึ สู่ทน่ี งั ่ ประธาน
- ประธานในพิธ ี ณ จุดยืนทีก่ าหนด เพื่อรอต้อนรับขบวนพาเหรด
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬานาขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬากลางทางด้าน
ประตู
ทางทิศเหนือ เดินตามลู่ 1 รอบ
- ผูเ้ ชิญธงชาติ ธงกีฬา และธงโรงเรียน แยกเข้าประจาตามจุดทีก่ าหนดไว้
- พิธกี รบอก “ขอเชิญท่านผูม้ เี กียรติทุกท่านทีอ่ ฒ
ั จันทร์กลาง ขวาหัน นักกีฬาทัง้ หมด ซ้ายหัน
เคารพธงชาติ ธงขึน้ ตรง” โยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติ พร้อมเชิญธงขึน้ สู่ยอดเสา
- วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา พร้อมทัง้ เชิญธงกีฬา และธงโรงเรียนขึน้ สู่ยอดเสา
- พิธกี รบอก “ขอเชิญท่านผูม้ เี กียรติทุกท่านทีอ่ ฒ
ั จันทร์กลาง ซ้ายหัน นักกีฬาทัง้ หมด ขวาหัน”

11.00 น.
12.00 น.
12.45 น.
ตัดสิน
13.30 น.

- คณะกรรมการผูจ้ ดั งานตัง้ แถว หลังประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาพรรค
(นายชาคริต ก๋งอุบล ประธานนักเรียน)
- ประธานจัดการแข่งขันกีฬาพรรค กล่าวคารายงานต่อประธานในพิธ ี
- ประธานในพิธใี ห้โอวาท และเปิดการแข่งขันกีฬาพรรค วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- นักกีฬาวิง่ คบเพลิง เข้าสู่สนาม พิธกี รอ่านประวัตนิ กั กีฬาวิง่ คบเพลิง
- นักกีฬาวิง่ คบเพลิงจุดคบเพลิงในกระถางคบเพลิง
- ผูก้ ล่าวนานักกีฬา พร้อม ณ แท่นกล่าวรายงาน ผูเ้ ชิญธงของทุกพรรค (ประธานพรรค)
เข้าแถวครึง่ วงกลมหลังแท่นผูก้ ล่าวนานักกีฬา โดยผูก้ ล่าวนานักกีฬาจับชายธงแล้ว
กล่าวคาปฏิญาณตน นักกีฬาทุกคนกล่าวตาม
- วงโยธวาทิต บรรเลงเพลงกราวกีฬา ขบวนพาเหรดของแต่ละพรรคเคลื่อนออกจาก
สนามกีฬากลางทางด้านประตูทางทิศใต้
- กีฬาครู (วิง่ ผลัด 8 x 50 เมตร)
- การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างพรรคฟ้าฟื้ น และพรรคนาวิน
- พักกลางวัน
- กองเชียร์ของทุกพรรคพร้อมกัน ณ อัฒจันทร์เชียร์ของแต่ละพรรค คณะกรรมการ
กองเชียร์ประจาที่ เพื่อให้ให้คะแนนความตรงต่อเวลา
- โชว์เชียร์ลดี เดอร์พรรคศรเหล็ก
- โชว์เชียร์ลดี เดอร์พรรคฟ้าฟื้น
- โชว์เชียร์ลดี เดอร์พรรคจุฬาลักษณ์
- โชว์เชียร์ลดี เดอร์พรรคเชิดชัย
- โชว์เชียร์ลดี เดอร์พรรคนาวิน
- โชว์เชียร์ลดี เดอร์พรรคสายฟ้า
- เริม่ การเชียร์ พรรคละ 5 นาที ตามลาดับดังนี้
1. พรรคนาวิน
2. พรรคสายฟ้า
3. พรรคเชิดชัย
4.พรรคจุฬาลักษณ์
5. พรรคจุฬาลักษณ์
6. พรรคฟ้าฟื้น
- เก็บคะแนนเชียร์รวม 1 นาที

หมำยเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดกำรพิ ธีปิด
กำรแข่งขันกีฬำพรรค ประจำปี กำรศึกษำ 2560
“The Companionship and Achievement Games”
“กีฬำเพื่อสำนสัมพันธ์และควำมสำเร็จ”
วันอำทิ ตย์ที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ.2560
ณ สนำมกีฬำกลำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช
16.10 น.
16.45 น.
17.00 น.

- ขบวนนักกีฬาของทุกพรรคพร้อมกัน ณ สนามฟุตบอลด้านหลังกองอานวยการ
สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- วงโยธวาทิต นาขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ประธานจัดการแข่งขันกรีฑาพรรค รายงานผลการแข่งขันและมอบรางวัล
คณะกรรมการผูจ้ ดั งานตัง้ แถว หลังประธานจัดการแข่งขันกีฬาพรรค
- ประธานในพิธ ี (นายวิญญู ใจอารีย์ ครูเก่าโรงเรียนเบญจมราชูทศิ )
กล่าวให้โอวาทและปิดการแข่งขัน
- พิธกี รบอกนักกีฬาทัง้ หมด “ขอเชิญท่านผูม้ เี กียรติทุกท่านทีอ่ ฒ
ั จันทร์กลาง ขวาหัน นักกีฬา
ทัง้ หมด
ซ้ายหัน” และเชิญธงลง
- พิธกี รบอก“ทัง้ หมด กลับหลังหัน ถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทัง้ หมด
ตรง”
วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- วงโยธวาทิตนาขบวนตัวแทนนักกีฬาออกจากสนามกีฬากลางทางทิศใต้
- เสร็จสิน้ การแข่งขันกีฬาพรรคประจาปีการศึกษา 2560
“The Companionships and Achievement Games”

