


 
 

สารนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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 การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือสร้างความ
สามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ เพราะการที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ ต้องมีสุขภาพที่ดี  ทั้งกายและจิตใจ 
กีฬาจึงเทียบได้กับยา ช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และช่วยให้นักกีฬามีความสุข 
ความพึงพอใจ ฉะนั้น เราจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เวลาว่างบางส่วนเพื่อการออกก าลังกาย ด้วยการ
เลือกเล่นกีฬาตามความสนใจ โดยต้องศึกษา กฎ กติกา และมารยาทในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด และฝึกฝนเป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอ ท าให้นักกีฬามีโอกาสพัฒนาร่างกายและจิตใจ มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 ในโอกาสนี้ ขอชื่นชมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานแข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” และขอให้การด าเนินงานครั้งนี้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
 
         

  (ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต) 
          อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน 
       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

 



 

สารอธิการบด ี
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12  “อันดามันเกมส์” 

วันท่ี 11 – 17 สิงหาคม 2562 
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
................................................................................................................... 

   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนานักศึกษา ให้เป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม รับใช้สังคม ด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ 
และมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดม้ีการด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจ าทุกปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 
“อันดามันเกมส์” โดยมี 5 หน่วยงานในส านักงานวิทยาเขตตรัง ร่วมเป็นเจ้าภาพได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัย
และพัฒนา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และส านักงานวิทยาเขตตรัง ภายใต้ชื่อ “อันดามันเกมส์” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีความสามารถทางร่างกายและจิตใจ มี
น้ าใจนักกีฬา สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยต่อไป และที่ส าคัญต้องการให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน 
เกิดความรัก สามัคคี และมีสุขภาพแข็งแรง เมื่อร่างกายจิตใจมีความพร้อม จึงส่งผลที่ดีต่อการเรียนการสอนและ
การท างานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
  การจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานเพ่ือการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณ หน่วยงานทุก
หน่วยงานในวิทยาเขตตรัง ที่ท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นอย่างดี ขออวยพรให้การ
ด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายในในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
 

                                                                                                                              
                                                                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม) 
         รักษาราชการแทน 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 



 

สารจากรองอธิการบด ี

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12  “อันดามันเกมส์” 
วันท่ี 11 – 17 สิงหาคม 2562 

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
................................................................................................................... 

  ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562 คณะเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และส านักงานวิทยาเขตตรัง 

  กีฬาเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  นอกจากนี้ยัง
ก่อให้เกิดความรักสามัคคี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุกพ้ืนที่ และขอให้การแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” นี้             
เป็นตัวเชื่อมให้นักกีฬา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรักสามัคคี กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว 

  ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” ผู้ควบคุมทีม คณาจารย์ นักกีฬา และขออ านวยพรให้การ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ  และขออ านวยพรให้ทุกท่านที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 

 

                                                                                       

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม) 
             รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
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กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
 
ผู้ออกแบบ นายจักรพันธ์ คงนคร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

สัญลักษณ ์ ตราสัญลักษณ์ประจ าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งท่ี 
๑๒ ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจจาก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามันท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ประกอบด้วย 

๑. ลูกยางนา 
๒. คบเพลิงอันดามันเกมส์ 
๓. ลูกคลื่น 
๔. อักษรไทย เลข ๑๒ 
 
ลูกยางนา เป็นสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หมายถึง 

การแผ่ขยายความรู้ในทุกๆด้านได้กว้างไร้พรมแดน 
คบเพลิงอันดามันเกมส์ หมายถึง เพลิงแห่งมิตรภาพและความสามัคคีของชาว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ลูกคลื่น หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตรัง วิทยาเขตตรัง เป็น    วิทยาเขต
ท่ีมีพื้นท่ีติดกับชายหาดฝั่งทะเลอันดามันท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม และเป็น     สถานท่ีผลิต คลื่นลูก
ใหม่ท่ีมีคุณภาพ 

อักษรไทย เลข ๑๒  เป็นการแข่งขันครั้งท่ี   ๑๒  ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๑๒ 
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  “อันดามันเกมส์” ชื่อของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ครั้ง
ท่ี ๑๒ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและ
เลือกใช้ชื่อ “อันดามัน” เป็นชื่อการแข่งขันในคร้ังนี้ เพราะ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อยู่ติดกับทะเลอัน
ดามัน และมีหาดราชมงคล แหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามเหมาะส าหรับการท่องเท่ียว 
  โทนสี  เลือกใช้ 3 โทนสีหลัก คือ สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า 
   สีเหลือง = สีประจ า มทร.ศรีวิชัย 
   สีเขียว  = ความอุดมสมบูรณ์ 
   สีฟ้า  = ทะเลอันดามัน 
 
ค าขวัญประจ าการแข่งขัน 
 

“ RUTS เชื่อมมิตรสัมพันธ์ อันดามนัเกมส์ ” 
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สัญลักษณ์น าโชค “น้องอันดา” 
 

ผู้ออกแบบ นายจักรพันธ์ คงนคร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
แนวความคิดในการออกแบบ MASCOT มีแรงบันดาลใจจากชื่อเกมส์กีฬา “อันดา 

มันเกมส”์ และมีชื่อเรียก MASCOT นี้มีชื่อว่า “น้องอันดา” โดยมีแนวความคิดหลักมาจาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อยู่ติดกับทะเลฝั่งอันดามัน จะมีเต่าทะเลชนิดหนึ่งท่ีพบได้ยาก
และใกล้สูญพันธุ์และพบได้มากเฉพาะทะเลฝั่งอันดามัน เต่าทะเลชนิดนั้นคือ เต่าหญ้า (Olive Ridley 
Turtle) ลักษณะทั่วไปของเต่าหญ้าคือ กระดองเรียบสีเทาอมเขียว สีสันไม่สวยงาม มีความแข็งแรงและมี
ความอดทนสูง เปรียบเสมือนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  
มีความอดทนและมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และท่ีส าคัญ MASCOT ตัวนี้จะเป็นสื่อกลางการรณรงค์ 
ให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกคน ได้ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และช่วยสอดส่องดูแลรักษาท่ีอยู่อาศัย ท่ีพักฟื้นของเต่าทะเลในท้องทะเลท่ี
ใกล้จะสูญพันธุ์อีกด้วย 
 

“ RUTS เชื่อมมิตรสัมพันธ์ อันดามันเกมส ์” 
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ประวัตินักกีฬาอาวุโส 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ “อันดามันเกมส์” 
วันที่  ๑๑ – ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
....................................................................................................................................... 

ชื่อ – สกุล  นายพงษ์อมร  ชนะกุล 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

วัน/เดือน/ปี เกิด  ๑๔  มกราคม  ๒๕๒๒ 
    อายุ  ๔๐ ปี 

ภูมิล าเนาบ้านเกาะไทร ต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 
 

ประวัติการศึกษา  
      มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เขาพนม จังหวัดกระบี่ 
      มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ 
      ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ประวัติและความสามารถด้านกีฬา 
พ.ศ. ๒๕๕๙  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ พุ่งแหลนชาย กีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕  ราชมงคลธัญบุรีเกมส์   จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง พุ่งแหลน กีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑  ครั้งที่ ๓๒ ครั้งที่ ๓๔ และครั้งที่ ๓๘ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ เป็นตัวแทนราชมงคลภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
   บัวน้ าเงินเกมส์ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐ เข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตการศึกษา ๔  กรีฑา ประเภท ทุ่มน้ าหนัก ขว้างจักร พุ่ง
แหลน 
   เข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน เขต ๘  กรีฑา ประเภท ทุ่มน้ าหนัก ขว้างจักร พุ่ง
แหลน 
   เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตการศึกษา ๔   

ในนามจังหวัดกระบี่ 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน เขต ๘ 
ในนามจังหวัดกระบี่ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
และจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
 

   ชื่อ:  นายภาณุวัฒน์  แต่งสวน 
ชื่อเล่น: ตาล 
เกิด: วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2541 
สัญชาติ:  ไทย เชื้อชาติ: ไทย 
ศาสนา: พุทธ 
ภูมิล าเนา: บ้านเลขท่ี15/17 ถนนจริงจิตร ต าบลทับเที่ยง  
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

มีพ่ีน้องทั้งหมด: 2 คน ชาย 2 คน เป็นบุตรคนที่ 2 
คนที่ 1 ชื่อ นายธนวัฒน์ แต่งสวน 
คนที่ 2 ชื่อ นายภาณุวัฒน์ แต่งสวน 
อีเมล์: butterfly2005@windowslive.com 
การศึกษา  

ระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย: โรงเรียนตรังวิทยา 
ปัจจุบัน: ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยี

โยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

บิดาชื่อ: นาย ด ารงศักดิ์ แต่งสวน อาชีพ ค้าขาย 
มารดาชื่อ: นางพิสมัย แต่งสวน  อาชีพ ค้าขาย 

ความสามารถพิเศษ: เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ประวัติด้านกีฬา 

-รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมทั่วไป การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสตุ้น เฮ็ง หลี เกมส์ open ระหว่างวันที่ 17-
18 พ.ย. 2561 ณ.สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง(ทุ่งแจ้ง) 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภท เยาวชนทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่30 ภาค4 นครเกมส์ 
ระหว่างวันที่11-21 ต.ค.2556 

-รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 คัดเลือกภาค4 “พระสมุทร
เทวาเกมส”์ ระหว่างวันที่ 4-14 พ.ย. 2555 จังกวัดสตูล 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภท เยาวชนทีมชาย การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 
คัดเลือกภาค4 “สุราษธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ย. 2558  

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชายเดียวเดี่ยว  การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงแชมป์นครหาดใหญ่ 
ประจ าปี 2556  ระหว่างวันที่ 1-2 ม.ย.2556 

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28คัดเลือกภาค4  จัด
หวัดชุมพร “อุทุมพรเกมส์” 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ฃประเทศ
ไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ 

mailto:butterfly2005@windowslive.com
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-รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ฃประเทศไทย ครั้งที่ 
34 ล้านนาเกมส์ 

-เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 37 รอบคัดเลือดตัวแทนนักกีฬาแขตการแข่งขันท่ี 9  
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ประเภทคู่ผสม  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ฃประเทศ

ไทย ครั้งที่ 33 UTKเกมส์ 
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ฃ

ประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK เกมส์ 
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่37 คัดเลือกตัวแทนเขต 

9 ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2558 จังหวัดปัตตานี 
-เข้าร่วมกฬีานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่34 เมืองแพร่เกมส์ สังกัด เขต9 
-เข้าร่วมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่32 เมืองเพชรเกมส์  
-เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับรอบรวมภาค จังหวัดชลบุรี 
-เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555 ระดับภูมิภาค(4ภาคใต้) 
-เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555 ระดับประเทศ 
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ชื่อ:  นายพงศกร จันทกาญจน์  
ชื่อเล่น: - 
เกิด: วันที่ 11 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2541 
สัญชาติ:  ไทย เชื้อชาติ: ไทย 
ศาสนา: พุทธ 
ภูมิล าเนา 18/3 หมู่ 3 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 
 

ประวัติการศึกษา 
-ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนระโนดวิทยา 
-ปัจจุบันก าลังศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ไสใหญ่ 
ประวัติด้านกีฬา 
-การเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” จังหวัดเชียงใหม่ 

-การเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬา9ราชมงคลแห่งประเทศ. ปี61 
-รองชนะเลิศอันดับ1วิ่ง4×400เมตรชาย 
-รองชนะเลิศอันดับ2วิ่ง4×100เมตรชาย 
-รองชนะเลิศอันดับ2วิ่ง100เมตชาย 
-การเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเเห่งประเทศไทย ครั้งที ่35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” 
จังหวัดนครปฐม 

-การเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาเเสงเเรกเกมส์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา 
-ชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรชาย 
-ชนะเลิศวิ่ง 200 เมตรชาย 
-ชนะเลิศวิ่ง 4×100 เมตรชาย 
-รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 4×400 เมตรชาย 
-รองชนะเลิศอันดับ 2 การเเข่งขันฟุตซอล 
-การเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬา 9 ราชมงคลแห่งประเทศ ปี 2560 
-ชนะเลิศวิ่งผลัด 4×400 เมตรชาย 
-ชนะเลิศวิ่งพลัดผสมชาย 
-รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 100 เมตรชาย 
-รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 200 เมตรชาย 

-เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดสงขลา 
-รองชนะเลิศวิ่ง 4×400 เมตรชายรุ่นอายุ 16 ปีชาย 
-รองชนะเลิศวิ่งวิบาก 1500 เมตรชายรุ่น 18 ปีชาย 
-รองชนะเลิศวิ่ง 800 เมตรชายรุ่นอายุ 18 ปีชาย 
-การเข้าร่วมการเเข่งกีฬา 3 ประเทศไทย-มาเล-อินโด 
-ชนะเลิศฟุตบอล 11 คนชาย 
-การเข้าร่วมการเเข่งขันฟุตบอล 11 คนมูลนิธิไทยคม 
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ชื่อ นายตนุภัทร สุมามาน  
เกิดวันที่ 16 เมษายน 2539  
ภูมิล าเนา จงัหวัดพทัลุง  
บิดา นายวชิิต สุมามาน  
มารดา นางกาญจนา ณะนิตย์ 
 
 

ประวัติการศึกษา  
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ พัทลุง  
มัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผลงานด้านกีฬา  
พ.ศ.2562  

-ที่ 2 วิ่ง10000 เมตร กีฬา9ราชมงคลแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  
-ที่ 3 วิ่ง 5000 เมตร กีฬา9ราชมงคลแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  
-ที่ 5 การแข่งขันพัทลุงมินิมาราธอน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี ณ หาดแสนสุขล าป า พทัลุง  
-ที่ 1 วิ่งมหาวชิราวฒุิ รัน ณ โรงเรียนมหาวชิราวฒุิ สงขลา  
-ที่ 1 ตะแบกบานมินิมาราธอน ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง  
-ที่ 1 วิ่งวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนแจง้วิทยา สงขลา   

พ.ศ.2561  
-ที่ 1 วิ่ง 3000 เมตร กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แสงแรกเกมส์  
-ที่ 1 วิ่ง 5000 เมตร กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แสงแรกเกมส์  
-ที่ 1 วิ่ง 10000 เมตร กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แสงแรกเกมส์  
-ที่ 4 วิ่ง 10000 เมตร กีฬา9ราชมงคลแห่งประเทศไทย ล้านนาเกม ณ จังหวัดเชียงใหม่  
-เข้าร่วม เดินวิ่งเขาชะโงกมาราธอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก  

-ที่ 1 วิ่งปิโตเลียมเทค ณ คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.สงขลา 
พ.ศ.2555  

-ที ่1 วิ่ง 800 เมตร กีฬาวิษณุเกม ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  
-ที่ 3 วิ่งเชี่ยวหลานมินิมาราธอน ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี -ที่ 1 วิ่งป่าบอนมินิมาราธอน  

ณ แอ่งเก็บน้ าอ าเภอป่าบอน  
-ที่ 5 วิ่งวันมหิดล ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
-เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมระดับชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น  
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รายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๔. วิทยาลัยรัตภูมิ 
๑๕. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 



 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” 
วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ก าหนดการพิธีเปิด 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 
ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

เวลา 12.00 น.  ตั้งขบวนพาเหรด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

เวลา 13.30 น. วงโยธวาทิต น าขบวนพาเหรดคณะนักกีฬาสู่อาคารกีฬาราชมงคลตรัง ตามเส้นทางที่ก าหนด 
เวลา 14.00 น. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และกองเชียร์ 

เตรียมความพร้อมบริเวณพิธีเปิด (ประจ าบนอัฒจันทร์ และปะร าพิธี) 
เวลา 15.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ซึ่งเป็นประธานในพิธี เดินทางถึงปะร าพิธี อาคารกีฬาราชมงคลตรัง 

(บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะผู้บริหารและคณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน ต้อนรับประธานในพิธี 

- อธิการบดีมอบของที่ระลึกและสูจิบัตรให้แก่ประธานในพิธี 
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงน าขบวนพาเหรดและคณะนักกีฬาเคลื่อนเข้าสู่สนาม 
- พิธีเชิญธงชาติ 
- รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
- พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่คณะ/วิทยาลัย และผู้สนับสนุนการแข่งขัน 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
- พิธีเชิญธงประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และธงกีฬา  

เชิญนักกีฬาอาวุโสไปยังแท่นรายงาน (พิธีกรอ่านประวัติ) 
- นักกีฬาอาวุโสน ากล่าวค าปฏิญาณตนของนักกีฬา 
- พิธีกล่าวค าปฏิญาณตนของกรรมการผู้ตัดสิน 
- พิธีจุดไฟกระถางคบเพลิง (พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬา)  
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงน าขบวนคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ออกจากบริเวณพิธีเปิด 
- การแสดงพิธีเปิดการการแข่งขัน  

เวลา 18.00 น.  เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” 



 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์”  
วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ก าหนดการพิธีปิด 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 
ณ สนามฟุตบอลราชมงคลตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

เวลา 15.00 น.  ลงทะเบียนพิธีปิด 
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธี เข้าประจ าที่นั่งบนอัฒจันทร์

(บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  
- คณะนักกีฬาพร้อมธงคณะ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันเข้าสู่สนาม  
- รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง กล่าวรายสรุปผลการจัดการแข่งขัน และเชิญประธานในพิธี

มอบถ้วยรางวัล 
- ประธานกล่าวปิดการแข่งขัน 
- เปิดเพลงกราวกีฬา (ไฟกระถางคบเพลิงหรี่ลงจนดับ) 
- พิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา (เปิดเพลงชาติ) 
- พิธีเชิญธงประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และธงกีฬา ลงจากยอดเสา 

(เปิดเพลงมาร์ชราชมงคลศรีวิชัย) 
- พิธีมอบธงกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เจ้าภาพครั้งต่อไป 
- การแสดงของเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 
- การแสดงของเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 โดยคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
- คณะนักกีฬาในสนามประสานมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม (เปิดเพลงสามัคคีชุมนุม) 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี 

เวลา 17.00 น.  เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” 
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    ท่องเท่ียว 
2. คณะศิลปศำสตร์ 
3. คณะเกษตรศำสตร์ 
4. ว.รัตภูมิ 
5. คณะวิทย์-ประมง 
6. คณะสัตวแพทย์ศำสตร์ 
7. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
    และเทคโนโลยี 
8. คณะบริหำรธุรกิจ 
 

9. คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
10. ว.เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
     และกำรจัดกำร 
11. คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
12. คณะครุศำสตร์ 
     อตุสำหกรรมและเทคโนโลยี 
13. คณะวิทยำศำสตร์และ    
     เทคโนโลยี 
14. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
15. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
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แนวอัฒจันทร์เชียร์ 

ปะร าพิธี 

แผนผังการยืนในพิธีปิดการแข่งขัน 
(สนามกีฬาฟุตบอล) 



 

ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑.ชนิดกีฬา กรีฑา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ วิ่ง ๑๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๒ วิ่ง ๑๐๐ เมตร เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๒. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๓. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๓ วิ่ง ๒๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
15 



 

ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑.ชนิดกีฬา กรีฑา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๓ วิ่ง ๒๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย ๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๑๒. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๓. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๔ วิ่ง ๒๐๐ เมตร เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๔. วิทยาลัยรัตภูม ิ

5 วิ่ง ๔๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๓. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๖ วิ่ง ๔๐๐ เมตร เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑.ชนิดกีฬา กรีฑา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๖ วิ่ง ๔๐๐ เมตร เดี่ยว หญิง ๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗. คณะศิลปศาสตร์ 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๐. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๓. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๗ วิ่ง ๘๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๓. วิทยาลัยรัตภูมิ 

๘ วิ่ง ๘๐๐ เมตร เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะศิลปศาสตร์ 
๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๗. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๘. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

๙ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑.ชนิดกีฬา กรีฑา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๙ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย ๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๓. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๑๐ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะศิลปศาสตร์ 
๗. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๘. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๙. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

๑๑ วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๒ วิ่ง ๕,๐๐๐  เมตร เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๑๓ วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑.ชนิดกีฬา กรีฑา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑๓ วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย ๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๑๔ วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะศิลปศาสตร์ 
๗. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๘. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๑๕ วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๘. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๑๖ เดินทน ๕,๐๐๐  เมตร เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร ์
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
๕. คณะสตัวแพทยศาสตร ์

๑๗ เดินทน ๑๐,๐๐๐ เมตร เดี่ยว ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร ์
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๑๘ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ทีม ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร ์
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
๓. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑.ชนิดกีฬา กรีฑา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑๘ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ทีม ชาย ๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๔. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๑๙ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ทีม หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๔. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๒๐ วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร ทีม ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑.ชนิดกีฬา กรีฑา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๒๑ วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร ทีม หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 

๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๒๒ เขย่งก้าวกระโดด เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 

๒๓ เขย่งก้าวกระโดด เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะศิลปศาสตร์ 

๒๔ ทุ่มน ้าหนัก เดี่ยว ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑.ชนิดกีฬา กรีฑา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๒๔ ทุ่มน ้าหนัก เดี่ยว ชาย ๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๒. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๓. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๒๕ ทุ่มน ้าหนัก เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๒๖ ขว้างจักร เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๒๗ ขว้างจักร เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑.ชนิดกีฬา กรีฑา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๒๗ ขว้างจักร เดี่ยว หญิง ๘. คณะศิลปศาสตร์ 

๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๒๘ พุ่งแหลน เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๒๙ พุ่งแหลน เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๐. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๑. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๓๐ วิ่งผลัดผสม ทีม ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑.ชนิดกีฬา กรีฑา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๓๐ วิ่งผลัดผสม ทีม ชาย ๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๙. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๐. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๑. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๓๑ วิ่งผลัดผสม ทีม หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๓๒ กระโดดไกล เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๓๓ กระโดดไกล เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะศิลปศาสตร์ 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑.ชนิดกีฬา กรีฑา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๓๓ กระโดดไกล เดี่ยว หญิง ๑๐. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๑๑. วิทยาลัยรตัภมู ิ
๓๔ วิ่ง ๓ x ๘๐๐ เมตร ทีม ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร ์
๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
๔. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๓๕ วิ่ง ๓ x ๘๐๐ เมตร ทีม หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร ์
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
๓. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 
๒.ชนิดกีฬา บาสเกตบอล 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ บาสเกตบอล ทีม ชาย 

 
๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะศิลปศาสตร์ 
๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

๒ บาสเกตบอล ทีม หญิง 
 

๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. คณะศลิปศาสตร์ 
๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

๓.ชนิดกีฬา ฟุตบอล 
ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 

๑ ฟุตบอล ทีม ชาย ๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๓.ชนิดกีฬา ฟุตบอล 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ ฟุตบอล ทีม ชาย ๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๙. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๐. วิทยาลัยรัตภูม ิ

 
๔.ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล 

ล้าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ วอลเลย์บอล ทีม ชาย 

 
๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะศิลปศาสตร์ 
๖. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๗. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๘. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๙. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๒ วอลเลย์บอล ทีม หญิง 
 

๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะศิลปศาสตร์ 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๐. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๕.ชนิดกีฬา เซปักตะกร้อ 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ เซปักตะกร้อ ทีมชุด ทีม ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 

๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๒ เซปักตะกร้อ ทีมชุด ทีม หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๓ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ทีม ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๑. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๔ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ทีม หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะศิลปศาสตร์ 
๖. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๗. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๕ เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ทีม ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะศิลปศาสตร์ 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๕.ชนิดกีฬา เซปักตะกร้อ 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๖ เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ทีม หญิง 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะศิลปศาสตร์ 
๖. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 
๖.ชนิดกีฬา เทเบิลเทนนิส 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ เทเบิลเทนนิส ทีม ทีม ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๒ เทเบิลเทนนิส ทีม ทีม หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๓ เทเบิลเทนนิส บุคคล เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๖.ชนิดกีฬา เทเบิลเทนนิส 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๔ เทเบิลเทนนิส บุคคล เดี่ยว หญิง 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะศิลปศาสตร์ 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๕ เทเบิลเทนนิส บุคคล คู่ ชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๖ เทเบิลเทนนิส บุคคล คู่ หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๗. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๘. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๗ เทเบิลเทนนิส บุคคล คู่ ผสม ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๖.ชนิดกีฬา เทเบิลเทนนิส 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๗ เทเบิลเทนนิส บุคคล คู่ ผสม ๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗. คณะศิลปศาสตร์ 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
๗.ชนิดกีฬา แบดมินตัน 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ แบดมินตัน ทีม ทีม ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๒ แบดมินตัน ทีม ทีม หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๓ แบดมินตัน บุคคล เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

๔ แบดมินตัน บุคคล เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๗.ชนิดกีฬา แบดมินตัน 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๔ แบดมินตัน บุคคล เดี่ยว หญิง ๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๕ แบดมินตัน บุคคล คู่ ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

๖ แบดมินตัน บุคคล คู่ หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะศิลปศาสตร์ 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๐. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๗.ชนิดกีฬา แบดมินตัน 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๗ แบดมินตัน บุคคล คู่ ผสม 

 
๑. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะศิลปศาสตร์ 
๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๐. คณะเกษตรศาสตร์ 

 
๘.ชนิดกีฬา มวยสากลสมัครเล่น 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ ไลท์ฟลายเวท น ้าหนักเกิน ๔๖ กก. แต่ไม่

เกิน ๔๙ กก. เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๖. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๒ ฟลายเวท น ้าหนักเกิน ๔๙ กก. แต่ไม่เกิน 
๕๒ กก. เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๘. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๙. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๓ แบนตั มเวท น ้าหนักเกิน ๕๒ กก. แต่ไม่เกิน 
๕๖ กก. เดี่ยว ชาย 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๘.ชนิดกีฬา มวยสากลสมัครเล่น 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๓ แบนตั มเวท น ้าหนักเกิน ๕๒ กก. แต่ไม่เกิน 

๕๖ กก. เดี่ยว ชาย 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. วิทยาลัยรัตภูมิ 

๔ ไลท์เวท น ้าหนักเกิน ๕๖ กก. แต่ไม่เกิน  
๖๐ กก. เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๕ ไลท์เวลเตอร์เวท น ้าหนักไม่เกิน ๖๐ กก. 
แต่ไม่เกิน ๖๔ กก. เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะศิลปศาสตร์ 
๗. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๘. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๖ เวลเตอร์เวท น ้าหนักเกิน ๖๔ กก. แต่ไม่เกิน 
๖๙ กก. เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๗. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๗ มิดเดิลเวท น ้าหนักเกิน ๖๙ กก. แต่ไม่เกิน 
๗๕ กก. เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๗. วิทยาลัยรัตภูม ิ
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๘.ชนิดกีฬา มวยสากลสมัครเล่น 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๘ ไลท์เฮฟวี่เวท น ้าหนักเกิน ๗๕ กก.  

แต่ไม่เกิน ๘๑ กก. เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๙ ไลท์ฟลายเวท น ้าหนักเกิน ๔๕ กก. แต่ไม่
เกิน ๔๘ กก. เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๐ ฟลายเวท น ้าหนักเกิน ๔๘ กก.  
แต่ไม่เกิน ๕๑ กก. เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๑๑ แบนตั มเวท น ้าหนักเกิน ๕๑ กก.  
แต่ไม่เกิน ๕๔ กก. เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๒ เฟเธอเวท น ้าหนักเกิน ๕๔ กก.  
แต่ไม่เกิน ๕๗ กก. เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๓ ไลท์เวท น ้าหนักเกิน ๕๗ กก.  
แต่ไม่เกิน ๖๐ กก. เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๙.ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล ชายหาด 
ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 

๑ วอลเลย์บอลชายหาด ทีม ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะศิลปศาสตร์ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

๙.ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล ชายหาด 
ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 

๑ วอลเลย์บอลชายหาด ทีม ชาย ๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๐. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๒ วอลเลย์บอลชายหาด ทีม หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ

 
๑๐.ชนิดกีฬา เปตอง 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ เปตอง ๓ คน ทีม ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยรัตภูม ิ
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๐.ชนิดกีฬา เปตอง 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๒ เปตอง ๓ คน ทีม หญิง 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๒. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๓. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๓ เปตอง ๒ คน ทีม ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๕. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๔ เปตอง 2 คน ทีม หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๐.ชนิดกีฬา เปตอง 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๔ เปตอง ๒ คน ทีม หญิง ๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๕. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๕ เปตองทีมคู่ผสม คู่ ผสม 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๕. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๖ เปตองบุคคลเดี่ยว เดี่ยว ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๐.ชนิดกีฬา เปตอง 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๖ เปตองบุคคลเดี่ยว เดี่ยว ชาย ๑๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๕. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๗ เปตองบุคคลเดี่ยว เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๕. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๘ เปตองเดี่ยวมือยิง เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๓. วิทยาลัยรัตภูม ิ
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๐.ชนิดกีฬา เปตอง 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๙ เปตองเดี่ยวมือยิง เดี่ยว ชาย ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 

๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๓. วิทยาลัยรัตภูม ิ

 
๑๑.ชนิดกีฬา ฟุตซอล 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ ฟุตซอล ทีม ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑๔. วิทยาลัยรัตภูม ิ

๒ ฟุตซอล ทีม หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๑.ชนิดกีฬา ฟุตซอล 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๒ ฟุตซอล ทีม หญิง ๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑๐. วิทยาลัยรัตภูม ิ

 
๑๒.ชนิดกีฬา ตะกร้อลอดห่วงสากล 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ ตะกร้อลอดห่วงสากล ทีม ชาย 

 
๑. คณะบริหารธุรกิจ 
๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒ ตะกร้อลอดห่วงสากล ทีม หญิง ๑. คณะบริหารธุรกิจ 
 
๑๒.ชนิดกีฬา หมากกระดาน 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ หมากรุกไทยบุคคล เดี่ยว ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๐. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๒ หมากรุกไทยบุคคล เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
13.ชนิดกีฬา หมากกระดาน 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๒ หมากรุกไทยบุคคล เดี่ยว หญิง 

 
๘. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๓ หมากรุกไทยทีม ๒ คน คู่ ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๔ หมากรุกไทยทีม ๒ คน คู่ หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๕ หมากฮอสบุคคล เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๖ หมากฮอสบุคคล เดี่ยว หญิง ๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๓.ชนิดกีฬา หมากกระดาน 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๗ หมากฮอสทีม ๒ คน คู่ ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๘ หมากฮอสทีม ๒ คน คู่ หญิง 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะศิลปศาสตร์ 
๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. คณะสัตวแพทยศาสต 

๙ หมากล้อมบุคคล เดี่ยว ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. คณะศิลปศาสตร์ 

๑๐ หมากล้อมบุคคล เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕. คณะศิลปศาสตร์ 
๖. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๗. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๑๑ หมากล้อมทีม ๒ คน คู่ ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๒ หมากล้อมทีม ๒ คน คู่ หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๔.ชนิดกีฬา ครอสเวิร์ด 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ ครอสเวิร์ดทีม ทีม ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒ ครอสเวิร์ดทีม ทีม หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะศิลปศาสตร์ 
๘. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๓ ครอสเวิร์ดคู่ คู่ ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๔ ครอสเวิร์ดคู่ คู่ หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะศิลปศาสตร์ 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๐. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๔.ชนิดกีฬา ครอสเวิร์ด 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๕ ครอสเวิร์ดบุคคล เดี่ยว ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๖ ครอสเวิร์ดบุคคล เดี่ยว หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๗ ครอสเวิร์ดคู่ผสม คู่ ผสม 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๓. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะศิลปศาสตร์ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๕.ชนิดกีฬา บริดจ์ 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ บริดจ์ ทีม ทีม ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๒ บริดจ์ ทีม ทีม หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๓ บริดจ์ ทีม ทีม ผสม 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔ บริดจ์ ทีม ทีม ทั่วไป(ไม่จ้ากัดเพศ) 
 

๑. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕ บริดจ์ คู่ คู่ ชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๖ บริดจ์ คู่ คู่ หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๖.ชนิดกีฬา เรือพาย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑ เรือคยัค ๑ คน ระยะทาง ๕๐ เมตร  

เดี่ยวชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๐. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๒ เรือคยัค ๑ คน ระยะทาง ๕๐ เมตร  
เดี่ยวหญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓ เรือคยัค ๑ คน ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  
เดี่ยวชาย 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑๐. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๔ เรือคยัค ๑ คน ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  
เดี่ยวหญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๖.ชนิดกีฬา เรือพาย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๕ เรือคยัค ๒ คน ระยะทาง ๕๐ เมตร คู่ ชาย 

 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๐. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๖ เรือคยัค ๒ คน ระยะทาง ๕๐ เมตร คู่ หญิง 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๓. คณะบริหารธุรกิจ 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๙. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๗ เรือคยัค ๒ คน ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  
คู่ชาย 
 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
9. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๘ เรือคยัค ๒ คน ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  
คู่หญิง 
 
 
 
 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๖.ชนิดกีฬา เรือพาย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๙ เรือยาวสากล ๕ ฝีพาย ระยะทาง ๕๐ เมตร 

ทีม ชาย 
 

๑. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๗. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๑๐ เรือยาวสากล ๕ ฝีพาย ระยะทาง ๕๐ เมตร 
ทีม หญิง 
 

๑. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๑๑ เรือยาวสากล ๕ ฝีพาย ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร ทีม ชาย 
 

๑. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๑๒ เรือยาวสากล ๕ ฝีพาย ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร ทีม หญิง 
 

๑. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๑๓ เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพาย ระยะทาง ๕๐ 
เมตร ทีม ชาย 
 

1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๔ เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพาย ระยะทาง ๕๐ 
เมตร ทีม หญิง 
 

๑. คณะบริหารธุรกิจ 
๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเภทกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๖.ชนิดกีฬา เรือพาย 

ล าดับที่ ประเภทการแข่งขัน ทีม 
๑๕ เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพาย ระยะทาง ๑๐๐ 

เมตร ทีม ชาย 
 

๑. คณะบริหารธุรกิจ 
๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๖ เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพาย ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร ทีม หญิง 
 

๑. คณะบริหารธุรกิจ 
๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตารางก าหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ ๑๒ “อันดามันเกมส์”  

วันที่ ๑๐ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

วันที ่
 
 
รายการ 

เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ ระยะเวลา 
(วัน) 

 

จ านวน
เหรียญ
ทอง 

 

 
สนามแข่งขนั 

 
๑๐ 
ส.ค. 

๑๑ 
ส.ค. 

๑๒ 
ส.ค. 

๑๓ 
ส.ค. 

๑๔ 
ส.ค. 

๑๕  
ส.ค. 

๑๖ 
ส.ค. 

๑๗
ส.ค. 

ประชุมผูจ้ัดการทมี M          ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ/ลาน
วัฒนธรรม 

เดินพาเหรด/พิธีเปิด           อาคารกีฬา 
งานเลี ยง sport Night           โรงอาหาร 

กรีฑา     M    ๒ ๓๔ สนามกีฬากลาง 
บาสเกตบอล M        ๖ ๒ อาคารกีฬา 
ฟุตบอล M        ๖ ๑ สนามกีฬากลาง/เทศบาลสิ

เกา 
วอลเล่ย์บอล M        ๗ ๒ ร.ร. สิเกาประชาผดุงวิทย ์

เซปักตะกร้อ M        ๗ ๕ สนามกีฬากลาง 
เทเบิลเทนนสิ M        ๓ ๗ ห้องประชุมพันตรเีพียรฯ 
แบดมินตัน M        ๓ ๗ มาตีโต้ อ.เมือง จ.ตรัง 
มวยสากลสมัครเล่น    M     ๔ ๑๓ ห้องประชุมพันตรเีพียรฯ 
วอลเล่ย์บอลชายหาด M        ๗ ๒ ชายหาดราชมงคล 
เปตอง M        ๕ ๙ สนามกีฬากลาง 
ฟุตซอล M        ๗ ๒ สนามกีฬากลาง 
เรือพาย M        ๒ ๑๔ สระน ้าส้านักงานวิทยาเขต

ตรัง 
หมากกระดาน+หมากลอ้ม M        ๓ ๑๐ อาคารวิทยบริการ 
ครอสเวริ์ด M        ๓ ๗ อาคารวิทยบริการ 
บริดจ ์ M        ๓ ๕ อาคารวิทยบริการ 
ตะกร้อลอดห่วง M        ๒ ๑ สนามกีฬากลาง 
แข่งกองเชียร์/พิธีปิด M          สนามฟุตบอล 
รวมเหรียญทอง          ๑๒๑  
            

หมายเหต ุ          M    : ประชุมผู้จัดการทีม 

           : พิธีเปิด - ปิด 

          : งานเลี ยง sport Night 
     : ประชุมผู้จัดการทีมกีฬา,ประธานคณะอนุกรรมการและเลขานุการทกุฝ่าย เวลา ๑๖.๐๐ น.  
                                 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ/ลานวฒันธรรม 
     : มวยสากลสมัครเล่นประชุมผู้จัดการทีม เวลา ๑๖.๐๐น. ณ สนามแข่งขัน 
     : กรีฑาประชุมผู้จัดการทีม เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
     : ตารางก้าหนดการแข่งขันอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที ่๒๒ ก.ค.๖๒ / ชนภิักดิ์  ครชาตร ี
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โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒  อันดามันเกมส์ 

ณ สนามกีฬากลาง (สนาม ๑ ตะกร้อชาย, สนาม ๒ ตะกร้อหญิง) 
 
ทีมชุดชาย 
๑ เกษตรศาสตร์ 
๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓ วิศวกรรมศาสตร์   
๔ การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๕ บริหารธุรกิจ 
 
ทีมเดี่ยว ชาย   
สาย A            สาย B    สาย C   
A๑ ศิลปศาสตร์    B๑ เกษตรศาสตร์   C๑ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
A๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  B๒ การโรงแรมและการท่องเที่ยว  C๒. สถาปัตยกรรมศาสตร์  
A๓ บริหารธุรกิจ   B๓ วิศวกรรมศาสตร์   C๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    B๔ วิทยาลัยรัตภูมิ   C๔ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    
 
ทีมคู่ ชาย 
สาย A      สาย B   สาย C 
A๑ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี B๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  C๑ บริหารธุรกิจ  
A๒ ศิลปศาสตร์                   B๒ วิศวกรรมศาสตร์   C๒. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
A๓ สถาปัตยกรรมศาสตร์                   B๓ การโรงแรมและการท่องเที่ยว C๓. เกษตรศาสตร์ 
 
ทีมคู่ หญิง     
สาย A           สาย B  
A๑ เกษตรศาสตร์                     B๑ ศิลปศาสตร์ 
A๒  การโรงแรมและการท่องเที่ยว          B๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
A๓ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี           B๓ บริหารธุรกิจ 
 
 
*** ให้ทีมที่จะลงท าการแข่งขันในคู่ถัดไปของแต่ละสนาม เตรียมพร้อมลงสนามตามโปรแกรมท่ีคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันแจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด  
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โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒  อันดามันเกมส์ 

           ณ สนามกีฬากลาง ( สนาม ๑ ตะกร้อชาย, สนาม ๒ ตะกร้อหญิง ) 
วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
ทีมคู่ชาย ๑ A ๐๙.๐๐น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  - ศิลปศาสตร ์  
ทีมคู่ชาย ๒ B  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - วิศวกรรมศาสตร์  
ทีมคู่ชาย ๓ C  บริหารธุรกิจ - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
ทีมชุดชาย ๔ นัดที่ ๑  เกษตรศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ทีมชุดชาย ๕ นัดที่ ๒  วิศวกรรมศาสตร์  - การโรงแรมและการท่องเที่ยว    
ทีมคู่ชาย ๖ A  สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี  
ทีมคู่ชาย ๗ B  การโรงแรมและการท่องเที่ยว - วิทย์ฯและเทคโนโลยี  
ทีมคู่ชาย ๘ C  เกษตรศาสตร์ - บริหารธุรกิจ  
ทีมคู่หญิง ๙ A ๐๙.๐๐ เกษตรศาสตร์ - การโรงแรมและการท่องเที่ยว       
ทีมคู่หญิง ๑๐ B  ศิลปศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
      

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
ทีมเดี่ยว

ชาย 
๑๑ A ๐๙.๐๐น. ศิลปศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๑๒ B  เกษตรศาสตร์ - การโรงแรมและการท่องเที่ยว  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๑๓ B  วิศวกรรมศาสตร์ - วิทยาลัยรัตภูมิ   

ทีมเดี่ยวชาย ๑๔ C  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ทีมเดี่ยว

ชาย 
๑๕ C  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ครุศาสตร์อุตฯและ

เทคโนโลยี   
 

ทีมคู่ชาย ๑๖ A  ศิลปศาสตร์ - สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ทีมคู่ชาย ๑๗ B  วิศวกรรมศาสตร์ - การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
ทีมคู่ชาย ๑๘ C  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - เกษตรศาสตร์  
ทีมคู่หญิง ๑๙ A ๐๙.๐๐น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - เกษตรศาสตร์       
ทีมคู่หญิง ๒๐ B  บริหารธุรกิจ - ศิลปศาสตร์  
ทีมเดี่ยว

หญิง 
๒๑ A  ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ทีมเดี่ยว
หญิง 

๒๒ B  การโรงแรมและการท่องเที่ยว - เกษตรศาสตร์  

ทีมเดี่ยว
หญิง 

๒๓ B  วิทยาลัยรัตภูมิ - บริหารธุรกิจ  
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โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
ณ สนามกีฬากลาง ( สนาม ๑ ตะกร้อชาย, สนาม ๒ ตะกร้อหญิง ) 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประเภท คู่ท่ี สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

ทีมชุดชาย ๒๔ นัดที่ ๓ ๐๙.๐๐น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิศวกรรมศาสตร์  
ทีมชุดชาย ๒๕ นัดที่ ๔  การโรงแรมและการท่องเที่ยว - บริหารธุรกิจ  
ทีมคู่หญิง ๒๖ A ๐๙.๐๐น. การโรงแรมและการท่องเที่ยว - ครุศาสตร์อุตฯและ

เทคโนโลยี   
 

ทีมคู่หญิง ๒๗ B  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - บริหารธุรกิจ  
    

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

ทีมชุดชาย ๒๘ นัดที่ ๕ ๐๙.๐๐น. วิศวกรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์  
ทีมชุดชาย ๒๙ นัดที่ ๖  บริหารธุรกิจ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ทีมคู่ชาย ๓๐ รอบสอง  ที๑่สายA                - ที๓่ลา้ดับที๒่  
ทีมคู่ชาย ๓๑ รอบสอง  ที๑่สายB                - ที๒่สายA   
ทีมคู่ชาย ๓๒ รอบสอง  ที๑่สายC                - ที๓่ดทีี่สุด  
ทีมคู่ชาย ๓๓ รอบสอง  ที๒่สายC                - ที๒่สายB  
ทีมเดี่ยว

ชาย 
๓๔ A  บริหารธุรกิจ - ศิลปศาสตร์  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๓๕ B  วิศวกรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๓๖ B  การโรงแรมและการท่องเที่ยว - วิทยาลัยรัตภูม ิ  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๓๗ C  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิศวกรรมฯและ
เทคโนโลยี 

 

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๓๘ C    สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี
  

 

ทีมคู่หญิง ๓๙ รอบรองฯ ๐๙.๐๐น ที๑่สายA                - ที๒่สายB  
ทีมเดี่ยว

ชาย 
๓๘ C    สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี

  
 

ทีมคู่หญิง ๓๙ รอบรองฯ ๐๙.๐๐น ที๑่สายA                - ที๒่สายB  
ทีมคู่หญิง ๔๐ รอบรอง   ที๑่สายB                - ที๒่สายA  
ทีมเดี่ยว

หญิง 
๔๑ A  ศิลปศาสตร์ - ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี  
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โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
           ณ สนามกีฬากลาง ( สนาม ๑ ตะกร้อชาย, สนาม ๒ ตะกร้อหญิง ) 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
ทีมเดี่ยว

หญิง 
๔๒ B  วิทยาลัยรัตภูมิ - การโรงแรมและการท่องเที่ยว  

ทีมเดี่ยว
หญิง 

๔๓ B  เกษตรศาสตร์ - บริหารธุรกิจ  

หมายเหตุ ประเภททีมคู่ชาย  
             ข้อ ๑ กรณี ที่ ๑ สาย A พบที่ ๓-ล้าดับที่ ๒ หรือ ที่ ๑ สาย C พบที่ ๓ ดีที่สุด เป็นคู่แข่งขันที่มาจากสาย
เดียวกันในรอบแรก ให้มีการสลับคู่แข่งขันระหว่างคู่ที่ ๓๐ กับ คู่ท่ี ๓๒ 
             ข้อ ๒ หากมีผลคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก 
 

วันที ่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

ทีมชุดชาย ๔๔ นัดที่ ๗ ๐๙.๐๐น. การโรงแรมและการท่องเที่ยว - เกษตรศาสตร์    
ทีมชุดชาย ๔๕ นัดที่ ๘  บริหารธุรกิจ - วิศวกรรมศาสตร์  
ทีมคู่ชาย ๔๖ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๓่๐           - ผูช้นะคู่ที่๓๒  
ทีมคู่ชาย ๔๗ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๓่๑           - ผูช้นะคู่ที่๓๓  
ทีมเดี่ยว

ชาย 
๔๘ A  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง - บริหารธุรกิจ  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๔๙ B  การโรงแรมและการท่องเที่ยว - วิศวกรรมศาสตร์  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๕๐ B  วิทยาลัยรัตภูมิ - เกษตรศาสตร์  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๕๑ C  สถาปัตยกรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๕๒ C  ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี - วิศวกรรมฯและ
เทคโนโลยี 

 

ทีมเดี่ยว
หญิง 

๕๓ A ๐๙.๐๐น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ศิลปศาสตร์  

ทีมเดี่ยว
หญิง 

๕๔ B  เกษตรศาสตร์ - วิทยาลัยรัตภูมิ  

ทีมเดี่ยว
หญิง 

๕๕ B  บริหารธุรกิจ - การโรงแรมและการท่องเที่ยว  

ทีมคู่หญิง ๕๖ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๓่๙              - ผู้ชนะคู่ท่ี๔๐  
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โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
ณ สนามกีฬากลาง ( สนาม ๑ ตะกร้อชาย, สนาม ๒ ตะกร้อหญิง ) 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

ประเภท คู่ท่ี สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
ทีมชุดชาย ๕๗ นัดที่ ๙ ๐๙.๐๐น. เกษตรศาสตร์ - บริหารธุรกิจ  
ทีมชุดชาย ๕๘ นัดที่ ๑๐  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
ทีมคู่ชาย ๕๙ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๔่๖              - ผู้ชนะคู่ท่ี๔๗  
ทีมเดี่ยว

ชาย 
๖๐ รอบสอง  ที๑่สายA                     -  ที๒่สายB   

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๖๑ รอบสอง  ที๑่สายB                     - ที๒่สายC   

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๖๒ รอบสอง  ที๑่สายC                     - ที๒่สายD  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๖๓ รอบสอง  ที๑่สายD                     - ที๒่สายA   

ทีมเดี่ยว
หญิง 

๖๔ รอบรองฯ ๐๙.๐๐น. ที๑่สายA                     -  ที๒่สายB   

ทีมเดี่ยว
หญิง 

๖๕ รอบรองฯ  ที๑่สายB                     - ที๒่สายฺB  

 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
ประเภท คู่ท่ี สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
ทีมเดี่ยว

ชาย 
๖๖ รอบรองฯ ๐๙.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๖่๐           - ผูช้นะคู่ที่๖๒  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๖๗ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๖่๑           - ผูช้นะคู่ที่๖๓  

ทีมเดี่ยว
หญิง 

๖๘ ชิงชนะเลิศ ๑๓.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๖่๔           - ผูช้นะคู่ที่๖๕  

ทีมเดี่ยว
ชาย 

๖๙ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๖่๖           - ผูช้นะคู่ที่๖๗  
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โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒  อันดามันเกมส์ 

ณ สนามกีฬากลาง ( สนาม ๑ ตะกร้อชาย, สนาม ๒ ตะกร้อหญิง ) 
     
 ชนะเลิศ  ทีมเดี่ยวชาย..............................................................  
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมเดี่ยวชาย....................................................  
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมเดี่ยวชาย..................................................และทีม................................................. 
         

ชนะเลิศ  ทีมเดี่ยวหญิง..............................................................  
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมเดี่ยวหญิง....................................................  
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมเดี่ยวหญิง..................................................และทีม................................................  
         

ชนะเลิศ   ทีมคู่ชาย............................................................  
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมคู่ชาย....................................................  
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมคู่ชาย..................................................และทีม.................................................  
         

ชนะเลิศ  ทีมคู่หญิง.............................................................  
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมคู่หญิง....................................................  
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมคู่หญิง..................................................และทีม.................................................  
         

ชนะเลิศ  ทีมชุดชาย.............................................................  
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมชุดชาย....................................................  
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมชุดชาย..................................................และทีม.................................................  
 
 หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม   
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โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
ณ สนามกีฬากลาง 

 
ทีมชาย       
สายA              สายB     
A๑. เทคโนโลยีการจัดการ    B๑. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  
A๒. สถาปัตยกรรมศาสตร์    B๒. สัตวแพทยศาสตร์  
A๓. วิศวกรรมศาสตร์         B๓. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
สาย C 
C๑. ศิลปศาสตร์  
C๒. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
C๓.บริหารธุรกิจ      
 
ทีมหญิง       
สายA     สาย B   
A๑. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี B๑. บริหารธุรกิจ  
A๒. สถาปัตยกรรมศาสตร์    B๒. สัตวแพทยศาสตร์  
A๓. ศิลปศาสตร์    B๓. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย 
 

วันที ่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

  

วันที ่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
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ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
หญิง ๑ A ๐๙.๐๐น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ - สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ชาย ๒ A ๑๐.๓๐น. เทคโนโลยีการจัดการ - สถาปัตยกรรมศาสตร์  
หญิง ๓ B ๑๒.๐๐น. บริหารธุรกิจ - สัตวแพทยศาสตร์  
ชาย ๔ B ๑๓.๓๐น. วิศวฯและเทคโนโลยี- สัตวแพทยศาสตร์  
ชาย ๕ C ๑๕.๐๐น. ศิลปศาสตร์ - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ  

ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
หญิง ๖ B ๐๙.๐๐น. วิศวฯและเทคโนโลยี - บริหารธุรกิจ   
ชาย ๗ B ๑๐.๓๐น. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ - วิศวฯและเทคโนโลยี   
หญิง ๘ A ๑๒.๐๐น. ศิลปศาสตร์ - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ   
ชาย ๙ A ๑๓.๓๐น. วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยีการจัดการ   
ชาย ๑๐ C ๑๕.๐๐น. บริหารธุรกิจ - ศิลปศาสตร์   



 

โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
ณ สนามกีฬากลาง 

 
วันที ่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ พักการแข่งขัน 

 
วันที ่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒   

 
วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ ประเภททีมชาย  
             ข้อ ๑ กรณี ที่ ๑ สาย A พบที่ ๓-ล้าดับที่ ๒ หรือ ที่ ๑ สาย C พบที่ ๓ ดีที่สุด เป็นคู่แข่งขันที่มาจากสาย
เดียวกันในรอบแรก ให้มีการสลับคู่แข่งขันระหว่างคู่ที่ ๑๗ กับ คู่ท่ี ๒๐ 

  ข้อ ๒ หากมีผลคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลา 
 

วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
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ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
หญิง ๑๑ A ๐๙.๐๐น. สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ศิลปศาสตร์   
ชาย ๑๒ A ๑๐.๓๐น. สถาปัตยกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์   
หญิง ๑๓ B ๑๒.๐๐น. สัตวแพทยศาสตร์ - วิศวฯและเทคโนโลยี   
ชาย ๑๔ B ๑๓.๓๐น. สัตวแพทยศาสตร์ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ   
ชาย ๑๕ C ๑๕.๐๐น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ - บริหารธุรกิจ   

ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
หญิง ๑๖ รอบรองฯ ๐๙.๐๐น. ที๑่สายA  -  ที๒่สายB   
ชาย ๑๗ รอบสอง ๑๐.๓๐น. ที๑่สายA  - ที๓่ล้าดับที่๒   
หญิง ๑๘ รอบรองฯ ๑๒.๐๐น. ที๑่สายB  - ที๒่สายA   
ชาย ๑๙ รอบสอง ๑๓.๓๐น. ที๑่สายB  - ที๒่สายA   
ชาย ๒๐ รอบสอง ๑๕.๐๐น. ที๑่สายC  - ที๓่ดีที่สุด   
ชาย ๒๑ รอบสอง ๑๖.๓๐น. ที๒่สายC  - ที๒่สายB   

ประเภท คู่ท่ี สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
ชาย ๒๒ รอบรองฯ ๐๙.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที่ ๑๗ – ผู้ชนะคู่ที่ ๑๙  

ชาย ๒๓ รอบรองฯ ๑๐.๓๐น. ผู้ชนะคู่ที่ ๒๐ – ผู้ชนะคู่ที่ ๒๑  



 

โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
ณ สนามกีฬากลาง 

วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

 
 
ชนะเลิศ     ทีมชาย.......................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมชาย..................................................   
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมชาย..................................................และที........................................................ 
        
ชนะเลิศ     ทีมหญิง.......................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมหญิง.................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมหญิง.................................................และที........................................................ 
        
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ประเภท คู่ท่ี สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
หญิง ๒๔ ชิงชนะเลิศ ๐๙.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที่ ๑๖ – ผู้ชนะคู่ที่ ๑๘  
ชาย ๒๕ ชิงชนะเลิศ ๑๐.๓๐น. ผู้ชนะคู่ที่ ๒๒ – ผู้ชนะคู่ที่ ๒๓  



 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
ณ สนามกีฬากลาง 

 
ทีมชาย        
สาย A     สาย B        
A๑ สัตวแพทยศาสตร์    B๑ วิทยาลัยรัตภูมิ   
A๒ วิศวกรรมศาสตร์    B๒ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี       
A๓ เทคโนโลยีการจัดการ   B๓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ      
A๔ การโรงแรมและการท่องเที่ยว   B๔ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
สาย D     สาย C      
D๑ ศิลปะศาสตร์    C๑. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
D๒ สถาปัตยกรรมศาสตร์   C๒. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
D๓ เกษตรศาสตร์   C๓. บริหารธุรกิจ  
 
ทีมหญิง        
สาย A           สาย B   
A๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      B๑ วิศวกรรมศาสตร์    
A๒ บริหารธุรกิจ         B๒ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
A๓ เทคโนโลยีการจัดการ       B๓ เกษตรศาสตร์          
A๔ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
สาย C  
C๑ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
C๒ วิทยาลัยรัตภูมิ  
C๓ การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

วันที ่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
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ประเภท คู่ที ่ สาย/
รอบ 

เวลา คู่แข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หญิง ๑ A ๐๙.๐๐น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - บริหารธุรกิจ  
หญิง ๒ A ๑๐.๐๐น. เทคโนโลยีการจัดการ  - ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี  
หญิง ๓ B ๑๑.๐๐น. วิศวกรรมศาสตร์  - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
หญิง ๔ C ๑๒.๐๐น. สถาปัตยกรรมศาสตร์  - วิทยาลัยรัตภูมิ  
ชาย ๕ A ๑๓.๐๐น. สัตวแพทยศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์  
ชาย ๖ A ๑๔.๐๐น เทคโนโลยีการจัดการ  - การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
ชาย ๗ B ๑๕.๐๐น. วิทยาลัยรัตภูมิ - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชาย ๘ B ๑๖.๐๐น. เทคโนโลยีอุตฯและการจัดการ - ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี  
ชาย ๙ C ๑๗.๐๐น. วิทย์ฯและเทคโนโลยี - วิทย์ฯและเทคโนโลยีการประมง  
ชาย ๑๐ D ๑๘.๐๐น. ศิลปศาสตร์ - สถาปัตยกรรมศาสตร์  



 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
ณ สนามกีฬากลาง 

วันที ่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

วันที ่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 
วันที ่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
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ประเภท คู่ที ่ สาย/
รอบ 

เวลา คู่แข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หญิง ๑๑ A ๐๙.๐๐น. เทคโนโลยีการจัดการ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
หญิง ๑๒ A ๑๐.๐๐น.  ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี - บริหารธุรกิจ    
หญิง ๑๓ B ๑๑.๐๐น. เกษตรศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์    
หญิง ๑๔ C ๑๒.๐๐น. การโรงแรมและการท่องเที่ยว - สถาปัตยกรรมศาสตร์    
 ชาย ๑๕ A ๑๓.๐๐น. เทคโนโลยีการจัดการ - สัตวแพทยศาสตร์   
ชาย ๑๖ A ๑๔.๐๐น การโรงแรมและการท่องเที่ยว - วิศวกรรมศาสตร์      
ชาย ๑๗ B ๑๕.๐๐น. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ - วิทยาลัยรัตภูมิ   
ชาย ๑๘ B ๑๖.๐๐น. ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี - วิศวฯและเทคโนโลยี   
ชาย ๑๙ C ๑๗.๐๐น.  บริหารธุรกิจ - วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชาย ๒๐ D ๑๘.๐๐น. เกษตรศาสตร์ - ศิลปศาสตร์   

ประเภท คู่ที ่ สาย/
รอบ 

เวลา คู่แข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หญิง ๒๑ A ๐๘.๓๐น. บริหารธรุกิจ - เทคโนโลยีการจัดการ   
หญิง ๒๒ A ๐๙.๓๐น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ครศุาสตร์อุตฯและเทคโนโลย ี   
หญิง ๒๓ B ๑๐.๓๐น. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - เกษตรศาสตร ์   
หญิง ๒๔ C ๑๑.๓๐น. วิทยาลัยรตัภูมิ - การโรงแรมและการท่องเที่ยว   

ประเภท คู่ที ่ สาย/
รอบ 

เวลา คู่แข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หญิง ๒๕ รอบสอง ๐๙.๐๐น. ที่ ๑ สายC  -  ที่ ๓ สายA   
หญิง ๒๖ รอบสอง ๑๐.๐๐น. ที่ ๑ สายB  -  ที่ ๒ สายC   
หญิง ๒๗ รอบสอง ๑๑.๐๐น. ที๑่ สายA  - ที่ ๓ ดีที่สุดB/C   
หญิง ๒๘ รอบสอง ๑๒.๐๐น. ที่ ๒ สายA  - ที่ ๒ สายB   
 ชาย ๒๙ A ๑๓.๐๐น.  วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยีการจัดการ  
ชาย ๓๐ A ๑๔.๐๐น การโรงแรมและการท่องเที่ยว - สัตวแพทยศาสตร์     
ชาย ๓๑ B ๑๕.๐๐น. วิศวฯและเทคโนโลยี - เทคโนโลยีอุตฯและการจัดการ  
ชาย ๓๒ B ๑๖.๐๐น. ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี - วิทยาลัยรัตภูม ิ  
ชาย ๓๓ C ๑๗.๐๐น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง - บริหารธุรกิจ  
ชาย ๓๔ D ๑๘.๐๐น. สถาปัตยกรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์  



 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
ณ สนามกีฬากลาง 

วันที ่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

 
วันที ่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 
วันที ่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

       
ชนะเลิศ                  ทีมชาย.................................................. 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมชาย................................................... 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมชาย...................................................และทีม.................................. ........... 
 

   
ชนะเลิศ                  ทีมหญิง................................................ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมหญิง.................................................... 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมหญิง....................................................และทีม..................................... ..... 
 

   
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หญิง ๓๕ รอบรองฯ ๑๓.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๒่๕  - ผู้ชนะคู่ที๒่๗  
หญิง ๓๖ รอบรองฯ ๑๔.๐๐น ผู้ชนะคู่ที๒่๖  - ผู้ชนะคู่ที๒่๘  
ชาย ๓๗ รอบสอง ๑๕.๐๐น. ที่ ๑ สายA   - ที่ ๒ สายB  
ชาย ๓๘ รอบสอง ๑๖.๐๐น. ที่ ๑ สายB   - ที่ ๒ สายC  
ชาย ๓๙ รอบสอง ๑๗.๐๐น. ที่ ๑ สายC   - ที่ ๒ สายD  
ชาย ๔๐ รอบสอง ๑๘.๐๐น. ที่ ๑ สายD   - ที่ ๒ สายA  

ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

ชาย ๔๑ รอบรองฯ ๑๓.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๓่๗   - ผู้ชนะคู่ที๓่๙  
ชาย ๔๒ รอบรองฯ ๑๔.๐๐น ผู้ชนะคู่ที๓่๘   - ผู้ชนะคู่ที๔่๐  

ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หญิง ๔๓ ชิงชนะเลิศ ๑๓.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๓่๕  - ผู้ชนะคู่ที๓่๖   
ชาย ๔๔ ชิงชนะเลิศ ๑๔.๐๐น ผู้ชนะคู่ที๔่๑  - ผู้ชนะคู่ที๔่๒   



 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
สนาม ๑ สนามกีฬากลาง   สนาม ๒ สนามเทศบาลต าบลสิเกา 

สาย A     สาย B 
A๑ สถาปัตยกรรมศาสตร์   B๑ วิทยาลัยรัตภูมิ. 
A๒ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  B๒ บริหารธุรกิจ 
A๓ เทคโนโลยีการจัดการ   B๓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
สาย C 
C๑ วิศวกรรมศาสตร์ 
C๒ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
C๓ การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
C๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 
วันที ่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 
วันที ่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
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คู่ที ่ สาย/
รอบ 

เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการ
แข่งขัน 

๑ A ๐๙.๐๐ น. สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ๑  
๒ B ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยรัตภูมิ - บริหารธุรกิจ ๑  
๓ C ๐๙.๐๐ น. วิศวกรรมศาสตร์  - วิศวฯและเทคโนโลยี ๒  
๔ C ๑๔.๐๐ น. การโรงแรมและการท่องเที่ยว - วิทย์ฯเทคโนโลยีการประมง ๒  

คู่ที ่ สาย/
รอบ 

เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการ
แข่งขัน 

๕ B ๐๙.๐๐ น. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ - วิทยาลัยรัตภูมิ ๒  
๖ A ๑๔.๐๐ น. เทคโนโลยีการจัดการ - สถาปัตยกรรมศาสตร์ ๒  
๗ C ๐๙.๐๐ น. การโรงแรมและการท่องเที่ยว  - วิศวกรรมศาสตร์ ๑  
๘ C ๑๔.๐๐ น. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  - วิทย์ฯเทคโนโลยีการ

ประมง 
๑  

คู่ที ่ สาย/
รอบ 

เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการ
แข่งขัน 

๙ A ๐๘.๓๐น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - เทคโนโลยีการจัดการ ๑   
๑๐ B ๑๐.๓๐น. บริหารธุรกิจ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ๑   
๑๑ C ๐๘.๓๐น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง - วิศวกรรมศาสตร์ ๒   
๑๒ C ๑๐.๓๐น. วิศวฯและเทคโนโลยี  -การโรงแรมและการท่องเที่ยว ๒   



 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
สนาม ๑ สนามกีฬากลาง   สนาม ๒ สนามเทศบาลต าบลสิเกา 

วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 
วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 
วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  พักการแข่งขัน 

 
วันที ่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
ชนะเลิศ         ทีม.................................................... 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.................................................... 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................... 
 
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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คู่ที ่ สาย/
รอบ 

เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการ
แข่งขัน 

๑๓ รอบสอง ๐๙.๐๐ น. ที๑่สายA   -  ที๓่สาย C ๑ ๑๓ 
๑๔ รอบสอง ๑๔.๐๐ น. ที๑่สายB   - ที๒่สายA ๑ ๑๔ 
๑๕ รอบสอง ๐๙.๐๐ น. ที๑่สายC   - ที๓่ดีที่สุดA/B ๒ ๑๕ 
๑๖ รอบสอง ๑๔.๐๐ น. ที๒่สายC   - ที๒่สายB ๒ ๑๖ 

คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการ
แข่งขัน 

๑๗ รอบรองฯ ๐๙.๐๐ น. ผู้ชนะคู่ที่๑๓- ผู้ชนะคู่ที๑่๕ ๑  
๑๘ รอบรองฯ ๑๔.๐๐ น. ผู้ชนะคู่ที่๑  - ผู้ชนะคู่ที๑่๖ ๑  

คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการ
แข่งขัน 

๑๙ ชิงชนะเลิศ ๑๓.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที่๑๗ - ผู้ชนะคู่ที๑่๘ ๑  



 

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

 
ทีมชาย         

สาย A           สาย B    สาย C   
A๑ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี    B๑ สัตวแพทยศาสตร์   C๑ อุตสาหกรรมเกษตร  
A๒ ศิลปศาสตร์   B๒ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   C๒.สถาปัตยกรรมศาสตร์  
A๓ วิทยาลัยรัตภูมิ  B๓ วิศวกรรมศาสตร์   C๓.บริหารธุรกิจ    
 
ทีมหญิง         

สาย A         สาย B    สาย C   
A๑ วิทยาลัยรัตภูมิ   B๑ เทคโนโลยีการจัดการ        C๑ การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
A๒ บริหารธุรกิจ   B๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  C๒ สถาปัตยกรรมศาสตร์   
A๓ ศิลปศาสตร์    B๓ วิศวกรรมศาสตร์     C๓ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาย D         
D๑ สัตวแพทยศาสตร์        
D๒ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       
D๓ อุตสาหกรรมเกษตร  

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประเภท คูที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

หญิง ๑ A ๐๙.๐๐น. วิทยาลัยรัตภูมิ - บริหารธุรกิจ  
หญิง ๒ B ๑๐.๓๐น. เทคโนโลยีการจัดการ - วิทย์ฯเทคโนโลยีการประมง  
หญิง ๓ C ๑๒.๐๐น. การโรงแรมและการท่องเที่ยว - สถาปัตยกรรมศาสตร์  
หญิง ๔ D ๑๓.๓๐  สัตวแพทยศาสตร์ – ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี  
ชาย ๕ A ๑๕.๐๐  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - ศิลปศาสตร์  
ชาย ๖ B ๑๖.๓๐  สัตวแพทยศาสตร์  - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ชาย ๗ C ๑๘.๐๐น. อุตสาหกรรมเกษตร - บริหารธุรกิจ    

        
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประเภท คูที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
หญิง ๘ A ๐๙.๐๐น. ศิลปศาสตร์ - วิทยาลัยรัตภูมิ  
หญิง ๙ B ๑๐.๓๐น. วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยีการจัดการ  
หญิง ๑๐ C ๑๒.๐๐น. วิศวกรรมฯและเทคโนโลยี - การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
หญิง ๑๑ D ๑๓.๓๐น. อุตสาหกรรมเกษตร - สัตวแพทยศาสตร์  
ชาย ๑๒ A ๑๕.๐๐น. วิทยาลัยรัตภู - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชาย ๑๓ B ๑๖.๓๐น วิศวกรรมศาสตร์ - สัตวแพทยศาสตร์  
ชาย ๑๔ C ๑๘.๐๐น. บริหารธุรกิจ - การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
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โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒  อันดามันเกมส์ 

ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์    
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประเภท คูที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
ชาย ๑๕ A ๐๘.๓๐น. ศิลปศาสตร์ - วิทยาลัยรัตภูมิ   
ชาย ๑๖ B ๑๐.๐๐น. ครุศาสตร์อุตฯและเทคโนโลยี - วิศวกรรมศาสตร์  
ชาย ๑๗ C ๑๑.๓๐น. สถาปัตยกรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจ    

 
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประเภท คูที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
หญิง ๑๘ A ๐๙.๐๐น. บริหารธุรกิจ -  ศิลปศาสตร์  
หญิง ๑๙ B ๑๐.๓๐น. วิทย์ฯและเทคโนโลยีการประมง - วิศวกรรมศาสตร์  
หญิง ๒๐ C ๑๒.๐๐น. สถาปัตยกรรมศาสตร์ – วิศวกรรมฯและเทคโนโลยี  
หญิง ๒๑ D ๑๓.๓๐น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรมเกษตร  
ชาย ๒๒ รอบสอง ๑๕.๐๐น. 1.                        - ๒.  
ชาย ๒๓ รอบสอง ๑๖.๓๐น ๓.                        - ๔.  
ชาย ๒๔ รอบสอง ๑๘.๐๐น. ๕.                        - ๖.  
ชาย ๒๕ รอบสอง ๑๙.๓๐น. ๗.                        - ๘  

     
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประเภท คูที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
หญิง ๒๖ รอบสอง ๐๙.๐๐น. 1.                        - ๒.   
หญิง ๒๗ รอบสอง ๑๐.๓๐น. ๓.                        - ๔.  
หญิง ๒๘ รอบสอง ๑๒.๐๐น. ๕.                        - ๖.  
หญิง ๒๙ รอบสอง ๑๓.๓๐น. ๗.                        - ๘  
ชาย ๓๐ รอบรองฯ ๑๕.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๒่๒           - ผูช้นะคู่ที่๒๔  
ชาย ๓๑ รอบรองฯ ๑๖.๓๐น ผู้ชนะคู่ที๒่๓           - ผูช้นะคู่ที่๒๕  

หมายเหตุ: รอบที่สอง จับสลากประกบคู่แข่งขัน   
     

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประเภท คูที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

หญิง ๓๒ รอบรองฯ ๐๙.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๒่๖             - ผู้ชนะคู่ท่ี๒๘  
หญิง ๓๓ รอบรองฯ ๑๐.๓๐น. ผู้ชนะคู่ที๒่๗             - ผู้ชนะคู่ท่ี๒๙  

 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประเภท คูที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
หญิง ๓๔ ชิงชนะเลิศ ๐๙.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที่๓๒             - ผู้ชนะคู่ท่ี๓๓  
หญิง ๓๕ ชิงชนะเลิศ ๑๐.๓๐น. ผู้ชนะคู่ที๓่๐             - ผู้ชนะคู่ท่ี๓๑  
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โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒  อันดามันเกมส์ 

ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์    
     

 
ชนะเลิศ       ทีมชาย....................................................   
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมชาย....................................................   
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมชาย....................................................และทีม........................................  

        
ชนะเลิศ       ทีมหญิง....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีมหญิง....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมหญิง...................................................และทีม.........................................  

        
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒  อันดามันเกมส์ 

ณ ชายหาดราชมงคล 
ทีมชาย  

สาย A            สาย B           สาย C  
A๑ วิศวกรรมศาสตร์   B๑ สัตวแพทยศาสตร์   C๑ วิทยาลัยรัตภูมิ 
A๒  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี B๒ เกษตรศาสตร์  C๒. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ 

A๓ สถาปัตยกรรมศาสตร์   B๓ การโรงแรมและการท่องเที่ยว  C๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาย D        

D๑ อุตสาหกรรมเกษตร       
D๒ ศิลปศาสตร์       
D๓ บริหารธุรกิจ         
 
ทีมหญิง        

สาย A    สาย B    สาย C  
A๑ วิทยาลัยรัตภูมิ   B๑ เกษตรศาสตร์  C๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
A๒ เทคโนโลยีการจัดการ  B๒ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  C๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
A๓ วิศวกรรมศาสตร์   B๓ สถาปัตยกรรมศาสตร์   C๓ ศิลปศาสตร์ 

สาย D        
D๑ บริหารธุรกิจ       
D๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      
D๓ การโรงแรมและการท่องเที่ยว    
  

วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

หญิง ๑ A ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยรัตภูมิ - เทคโนโลยีการจัดการ  
หญิง ๒ B ๑๐.๐๐ น. เกษตรศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
หญิง ๓ C ๑๑.๐๐ น. เทคโนโลยีอุตฯและการจัดการ - วิทย์ฯและเทคโนโลยี  
หญิง ๔ D ๑๒.๐๐ น. บริหารธุรกิจ - วิทย์ฯและเทคโนโลยีการประมง  
ชาย ๕ A ๑๓.๐๐ น. วิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชาย ๖ B ๑๔.๐๐ น สัตวแพทยศาสตร์  - เกษตรศาสตร์    
ชาย ๗ C ๑๕.๐๐ น วิทยาลัยรัตภูมิ - เทคโนโลยีอุตฯและการจัดการ  
ชาย ๘ D ๑๖.๐๐ น. อุตสาหกรรมเกษตร - ศิลปศาสตร์  

  
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
หญิง ๙ A ๐๙.๐๐น. วิศวกรรมศาสตร์ - วิทยาลัยรัตภูมิ  
หญิง ๑๐ B ๑๐.๐๐น. สถาปัตยกรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์  
หญิง ๑๑ C ๑๑.๐๐น. ศิลปศาสตร์ - เทคโนโลยีอุตฯและการจัดการ  
หญิง ๑๒ D ๑๒.๐๐น. การโรงแรมและการท่องเที่ยว - บริหารธุรกิจ  
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โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 

อันดามันเกมส์ 
ณ ชายหาดราชมงคล 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

ชาย ๑๓ A ๑๓.๐๐น สถาปัตยกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์  
ชาย ๑๔ B ๑๔.๐๐น การโรงแรมและการท่องเที่ยว - สัตวแพทยศาสตร์  
ชาย ๑๕ C ๑๕.๐๐น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -วิทยาลัยรัตภูมิ   
ชาย ๑๖ D ๑๖.๐๐น. บริหารธุรกิจ - อุตสาหกรรมเกษตร  

 
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

หญิง ๑๗ A ๐๙.๐๐น. เทคโนโลยีการจัดการ  - วิศวกรรมศาสตร์  
หญิง ๑๘ B ๑๐.๐๐น. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  - สถาปัตยกรรมศาสตร ์  
หญิง ๑๙ C ๑๑.๐๐น. วิทย์ฯและเทคโนโลยี - ศิลปศาสตร์  
หญิง ๒๐ D ๑๒.๐๐น. วิทย์ฯและเทคโนโลยีการประมง - การโรงแรมฯ  

 
 วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
ชาย ๒๑ A ๐๙.๐๐น. วิศวกรรมฯและเทคโนโลยี -  สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ชาย ๒๒ B ๑๐.๐๐น เกษตรศาสตร์ - การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
ชาย ๒๓ C ๑๑.๐๐น. เทคโนโลยีอุตฯและการจัดการ - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  
ชาย ๒๔ D ๑๒.๐๐น. คณะศิลปะศาสตร์ - บริหารธุรกิจ  
หญิง ๒๕ รอบสอง ๑๓.๐๐น. 1.                              - ๒.   
หญิง ๒๖ รอบสอง ๑๔.๐๐น ๓.                             - ๔.  
หญิง ๒๗ รอบสอง ๑๕.๐๐น. ๕.                             - ๖.  
หญิง ๒๘ รอบสอง ๑๖.๐๐น. ๗.                             - ๘  

หมายเหตุ: รอบที่สอง จับสลากประกบคู่แข่งขัน. 
 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

หญิง ๒๙ รอบรองฯ ๐๙.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๒่๕           - ผูช้นะคู่ที่๒๗  
หญิง ๓๐ รอบรองฯ ๑๐.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๒่๖           - ผูช้นะคู่ที่๒๘  
ชาย ๓๑ รอบสอง ๑๑.๐๐น. 1.                        - ๒.  
ชาย ๓๒ รอบสอง ๑๒.๐๐น. ๓.                        - ๔.  
ชาย ๓๓ รอบสอง ๑๓.๐๐น. ๕.                        - ๖.  
ชาย ๓๔ รอบสอง ๑๔.๐๐น ๗.                        - ๘  
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โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒  อันดามันเกมส์ 

ณ ชายหาดราชมงคล 
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

ชาย ๓๕ รอบรองฯ ๐๙.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๓่๑           - ผูช้นะคู่ที่๓๓  
ชาย ๓๘ ชิงชนะเลิศ ๑๐.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๓่๕           - ผูช้นะคู่ที่๓๖  

     
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
ประเภท คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

ชาย ๓๗ ชิงชนะเลิศ ๐๙.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๒่๙           - ผูช้นะคู่ที่๓๐  
ชาย ๓๘ ชิงชนะเลิศ ๑๐.๐๐น. ผู้ชนะคู่ที๓่๕           - ผูช้นะคู่ที่๓๖  

 
ชนะเลิศ      ทีมชาย.................................................... 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑     ทีมชาย.................................................... 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    ทีมชาย...................................................และทีม................................................. 

     
ชนะเลิศ      ทีมหญิง.................................................... 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑     ทีมหญิง.................................................... 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒     ทีมหญิง...................................................และทีม.................................................  

     
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ( ๙ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 A  

    

 B    

 

  

 C  

 D 

 E 

  

  

 F  

  

 G 

 

 H  

  

 I 
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๒ 

๕ 

  

๔ 

๓ 

๑ 

  

๗ 

๖ 

๘ 



 

 

  

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ( ๙ ทีม) 

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์” 

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 

คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คูแ่ขง่ขนั สนาม ผลการแขง่ขนั 

๑ แรก ๐๙.๐๐ น. D………………………….….. - E…………….………………    

๒ แรก  A………………………….….. - B…………….………………    

๓ แรก  F………………………….….. - G…………….………………    

๔   H………………………….….. - I…………….………………   

๕   C…………………….….. – ผู้ชนะคู่ท่ี๑……..………………   

๖ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๓่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๔……..…………   
๗ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๒่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๕……..…………   

๘ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๖่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๗……..…………    

 

ชนะเลิศ    ทีม.......................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม......................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม.....................................................และทีม................................................. 

 

วันที่.........................................คู่ท่ี........................................................................ .......... 

วันที่.........................................คู่ท่ี..................................................................................  

วันที่.........................................คู่ท่ี........................................................................ .......... 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ ( ๑๑ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 

 A  

 B   

 C    

 

  

 D  

 E 

 F 

  

  

 G  

 H 

 I 

 

 J  

  

 K 
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๑ 

๕ 

๓ 

๖ 

  

๔ 

๗ 

๒ 

  

๘ 

๙ 

๑

๐ 



 

 

  

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ ( ๑๑ ทีม) 

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 
คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
๑ รอบแรก ๐๙.๐๐ น. B………………………….….. - C……………...………………    

๒ รอบแรก  E………………………….….. - F……………...………………    

๓ รอบแรก  H………………………….….. - I…………..….………………    

๔ รอบแรก  J………………………….….. - K……………...….……………   

๕ รอบสอง  A…………………….….. – ผู้ชนะคู่ที๑่……..………………   

๖ รอบสอง  D…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๒……..………………   

๗ รอบสอง  G…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๓……..………………   

๘ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๕่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๖……..…………   
๙ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๔่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๗……..…………   

๑๐ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๘่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๙……..…………    

 

ชนะเลิศ     ทีม....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 
 
วันท่ี........................................คู่ที่................................................ 
วันท่ี........................................คู่ที่................................................ 
วันท่ี........................................คู่ที่................................................ 
 
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

74 

         



 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยวชาย ( ๑๑ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 A  

 B   

 C    

 

  

 D  

 E 

 F 

  

  

 G  

 H 

 I 

 

 J  

  

 K 

 

 

 

 

 

          

 

75 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยวชาย ( ๑๑ ทีม)   

๑ 

๕ 

๓ 

๖ 

  

๔ 

๗ 

๒ 

  

๘ 

๙ 

๑

๐ 



 

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
 “อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  
คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
๑ รอบแรก ๐๙.๐๐ น. B………………………….….. - C……………...………………    

๒ รอบแรก  E………………………….….. - F……………...………………    

๓ รอบแรก  H………………………….….. - I…………..….………………    

๔ รอบแรก  J………………………….….. - K……………...….……………   

๕ รอบสอง  A…………………….….. – ผู้ชนะคู่ที๑่……..………………   

๖ รอบสอง  D…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๒……..………………   

๗ รอบสอง  G…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๓……..………………   

๘ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๕่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๖……..…………   
๙ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๔่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๗……..…………   

๑๐ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๘่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๙……..…………    

 

ชนะเลิศ     ทีม....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 

 

วันที่.........................................คู่ท่ี........................................................................ .......... 

วันที่.........................................คู่ท่ี................................................................... ............... 

วันที่.........................................คู่ท่ี........................................................................ .......... 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว หญิง ( ๙ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 

          

 A  

    

 B    

 

  

 C  

 D 

 E 

  

  

 F  

  

 G 

 

 H  

  

 I 
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๒ 

๕ 

  

๔ 

๓ 

๑ 

  

๗ 

๖ 

๘ 



 

 

  

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว หญิง ( ๙ ทีม)  

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 

คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คูแ่ขง่ขนั สนาม ผลการแขง่ขนั 

๑ แรก ๐๙.๐๐ น. D………………………….….. - E……………...………………    

๒ แรก  A………………………….….. - B……………...………………    

๓ แรก  F………………………….….. - G…………..….………………    

๔   H………………………….….. - I……………...….……………   

๕   C…………………….….. – ผู้ชนะคู่ท่ี๑……..………………   

๖ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๓่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๔……..…………   
๗ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๒่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๕……..…………   

๘ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๖่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๗……..…………    

 

ชนะเลิศ     ทีม....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 

 

วันที่.........................................คู่ท่ี........................................................................ .......... 

วันที่.........................................คู่ท่ี................................................................... ............... 

วันที่.........................................คู่ท่ี........................................................................ .......... 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย ( ๙ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 A  

    

 B    

 

  

 C  

 D 

 E 

  

  

 F  

  

 G 

 

 H  

  

 I 
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๒ 

๕ 

  

๔ 

๓ 

๑ 

  

๗ 

๖ 

๘ 



 

 

  

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย ( ๙ ทีม)  

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 

คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คูแ่ขง่ขนั สนาม ผลการแขง่ขนั 

๑ แรก ๐๙.๐๐ น. D………………………….….. - E…………….………………    

๒ แรก  A………………………….….. - B…………….………………    

๓ แรก  F………………………….….. - G…………….………………    

๔   H………………………….….. - I…………….………………   

๕   C…………………….….. – ผู้ชนะคู่ท่ี๑……..………………   

๖ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๓่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๔……..…………   
๗ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๒่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๕……..…………   

๘ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๖่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๗……..…………    

 

ชนะเลิศ    ทีม....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 

 

วันที่.........................................คู่ท่ี........................................................................ .......... 

วันที่.........................................คู่ท่ี............................................................................... ... 

วันที่.........................................คู่ท่ี........................................................................ .......... 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ทีมหญิง (๖ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 A 

  

 B  

  

 C 

   

  

 D  

  

 E 

 

 F  
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๑ 

๒ 

  

๓ 

 

๔ 

๕ 



 

 

  

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ทีมหญิง (๖ ทีม) 

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 

คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คูแ่ขง่ขนั สนาม ผลการแขง่ขนั 

๑ แรก ๐๙.๐๐ น. B………………………….….. - C…………….………………    

๒ แรก  D………………………….….. - E…………….………………    

๓ รอบรองฯ  A…………………….….. – ผู้ชนะคู่ที๑่……..………………    

๔ รอบรองฯ  F…………………….….. – ผู้ชนะคู่ท่ี๒……..………………   

๕ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๓่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๔……..…………   

 

ชนะเลิศ                  ทีม.............................................  
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม..................................................... 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 
 

วันที่.........................................คู่ท่ี........................................................  

วันที่.........................................คู่ท่ี........................... ............................. 

วันที่.........................................คู่ท่ี.........................................................  

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่ ( ๘ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 A  

    

 B    

  

  

 C  

  

 D 

  

  

 E  

  

 F 

 

 G  

  

 H 
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๑ 

๒ 

  

๔ 

๓ 

  

๕ 

๖ 

๗ 



 

 

  

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่ ( ๘ ทีม) 

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ อาคารพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี 
         

 

คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คูแ่ขง่ขนั สนาม ผลการแขง่ขนั 

๑ แรก ๐๙.๐๐ น. A………………………….….. - B…………….………………    

๒ แรก  C………………………….….. - D…………….………………    

๓ แรก  E………………………….….. - F…………….………………    

๔   G………………………….….. - H…………….………………   

๕ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๑่……..…………- ผูช้นะคู่ท่ี๒…….…………….   

๖ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๓่…….…………- ผู้ชนะคู่ท่ี๔……..……...……   
๗ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๕่……..…….…..- ผู้ชนะคู่ท่ี๖…...….….………   

 

ชนะเลิศ                  ทีม.............................................    
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม...................................................... 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม.....................................................และทีม................................................. 
 
วันที่.........................................คู่ท่ี..................................................  

วันที่.........................................คู่ท่ี................................. .................. 

วันที่.........................................คู่ท่ี................................................  
     

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภท คู่ผสม ( ๑๑ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
         

 

 A  

 B   

 C    

 

  

 D  

 E 

 F 

  

  

 G  
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทแบดมินตัน ประเภท คู่ผสม ( ๑๑ ทีม) 

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
         

วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
๑ รอบแรก ๐๙.๐๐ น. B………………………….….. - C……………...………………    

๒ รอบแรก  E………………………….….. - F……………...………………    

๓ รอบแรก  H………………………….….. - I…………..….………………    

๔ รอบแรก  J………………………….….. - K……………...….……………   

๕ รอบสอง  A…………………….….. – ผู้ชนะคู่ที๑่……..………………   

๖ รอบสอง  D…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๒……..………………   

๗ รอบสอง  G…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๓……..………………   

๘ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๕่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๖……..…………   
๙ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๔่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๗……..…………   

๑๐ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๘่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๙……..…………    

 

ชนะเลิศ     ทีม....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 
 
 
วันท่ี .........................................................คู่ท่ี ................................................. 
วันท่ี .........................................................คู่ท่ี ................................................. 
วันท่ี .........................................................คู่ท่ี ................................................. 
 
  
 

       

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภท เดี่ยวหญิง ( ๑๓ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทแบดมินตัน ประเภท เดี่ยวหญิง ( ๑๓ ทีม) 

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
         

วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
๑ รอบแรก ๐๙.๐๐ น. B………………………….….. - C……………...………………    

๒ รอบแรก  E………………………….….. - F……………...………………    

๓ รอบแรก  H………………………….….. - I…………..….………………    

๔ รอบแรก  J………………………….….. - K……………...….……………   

๕ รอบแรก  L………………….…….….. – M……………...….……………   

๖ รอบสอง  A…………………….….. – ผู้ชนะคู่ที๑่……..………………   

๗ รอบสอง  D…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๒……..………………   

๘ รอบสอง  G…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๓……..………………   

๙ รอบสอง  ผู้ชนะคู่ที๔่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๕……..…………   
๑๐ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๖่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๗……..…………   

๑๑ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๘่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๙……..…………   

๑๒ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๑่๐……………….- ผูช้นะคู่ที๑่๑……..………    

 

ชนะเลิศ     ทีม....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 
 
 
วันท่ี.........................................................คู่ที่.................................................... 
วันท่ี.........................................................คู่ที่.................................................... 
วันท่ี.........................................................คู่ที่.................................................... 
 

       

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภท ชายคู่ ( ๑๓ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทแบดมินตัน ประเภท ชายคู่ ( ๑๓ ทีม) 

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
         

วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
๑ รอบแรก ๐๙.๐๐ น. B………………………….….. - C……………...………………    

๒ รอบแรก  E………………………….….. - F……………...………………    

๓ รอบแรก  H………………………….….. - I…………..….………………    

๔ รอบแรก  J………………………….….. - K……………...….……………   

๕ รอบแรก  L………………….…….….. – M……………...….……………   

๖ รอบสอง  A…………………….….. – ผู้ชนะคู่ที๑่……..………………   

๗ รอบสอง  D…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๒……..………………   

๘ รอบสอง  G…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๓……..………………   

๙ รอบสอง  ผู้ชนะคู่ที๔่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๕……..…………   
๑๐ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๖่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๗……..…………   

๑๑ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๘่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๙……..…………   

๑๒ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๑่๐……………….- ผูช้นะคู่ที๑่๑……..………    

 

ชนะเลิศ     ทีม....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 
 
วันท่ี .........................................................คู่ท่ี ................................................. 
วันท่ี .........................................................คู่ท่ี ................................................. 
วันท่ี .........................................................คู่ท่ี .................................................  
 

       

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ( ๑๑ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ( ๑๑ ทีม) 

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
         

วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
๑ รอบแรก ๐๙.๐๐ น. B………………………….….. - C……………...………………    

๒ รอบแรก  E………………………….….. - F……………...………………    

๓ รอบแรก  H………………………….….. - I…………..….………………    

๔ รอบแรก  J………………………….….. - K……………...….……………   

๕ รอบสอง  A…………………….….. – ผู้ชนะคู่ที๑่……..………………   

๖ รอบสอง  D…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๒……..………………   

๗ รอบสอง  G…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๓……..………………   

๘ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๕่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๖……..…………   
๙ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๔่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๗……..…………   

๑๐ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๘่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๙……..…………    

 

ชนะเลิศ     ทีม....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 
 
 
วันท่ี.........................................................คู่ที่.................................................... 
วันท่ี.........................................................คู่ที่.................................................... 
วันท่ี.........................................................คู่ที่....................................................  
 

       

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภท เดี่ยวชาย ( ๑๓ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทแบดมินตัน ประเภท เดี่ยวชาย ( ๑๓ ทีม) 

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
         

วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
๑ รอบแรก ๐๙.๐๐ น. B………………………….….. - C……………...………………    

๒ รอบแรก  E………………………….….. - F……………...………………    

๓ รอบแรก  H………………………….….. - I…………..….………………    

๔ รอบแรก  J………………………….….. - K……………...….……………   

๕ รอบแรก  L………………….…….….. – M……………...….……………   

๖ รอบสอง  A…………………….….. – ผู้ชนะคู่ที๑่……..………………   

๗ รอบสอง  D…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๒……..………………   

๘ รอบสอง  G…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๓……..………………   

๙ รอบสอง  ผู้ชนะคู่ที๔่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๕……..…………   
๑๐ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๖่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๗……..…………   

๑๑ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๘่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๙……..…………   

๑๒ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๑่๐……………….- ผูช้นะคู่ที๑่๑……..………    

 

ชนะเลิศ     ทีม....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 
 
 
วันท่ี .........................................................คู่ท่ี ................................................. 
วันท่ี .........................................................คู่ท่ี ................................................. 
วันท่ี .........................................................คู่ท่ี ................................................. 
 
  
 

       

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ทีมชาย (๖ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ทีมชาย (๖ ทีม) 

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
         

วันที ่ ๑๑  สงิหาคม  ๒๕๖๒ 

คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คูแ่ขง่ขนั สนาม ผลการแขง่ขนั 

๑ แรก ๐๙.๐๐ น. B………………………….….. - C…………….………………    

๒ แรก  D………………………….….. - E…………….………………    

๓ รอบรองฯ  A…………………….….. – ผู้ชนะคู่ที๑่……..………………    

๔ รอบรองฯ  F…………………….….. – ผู้ชนะคู่ท่ี๒……..………………   

๕ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๓่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๔……..…………   

 

ชนะเลิศ     ทีม....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 
 
 
วันท่ี.........................................................คู่ที่.................................................... 
วันท่ี.........................................................คู่ที่.................................................... 
วันท่ี.........................................................คู่ที่.................................................... 
 

       

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ( ๑๑ ทีม)  

  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ( ๑๑ ทีม)  

   

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๒ 
“อันดามันเกมส์”     

ณ สนามมาตีโต้ อ าเภอเมืองตรัง 
         

วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
คู่ที ่ สาย/รอบ เวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
๑ รอบแรก ๐๙.๐๐ น. B………………………….….. - C……………...………………    

๒ รอบแรก  E………………………….….. - F……………...………………    

๓ รอบแรก  H………………………….….. - I…………..….………………    

๔ รอบแรก  J………………………….….. - K……………...….……………   

๕ รอบสอง  A…………………….….. – ผู้ชนะคู่ที๑่……..………………   

๖ รอบสอง  D…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๒……..………………   

๗ รอบสอง  G…………………….….. – ผูช้นะคู่ที่๓……..………………   

๘ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๕่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๖……..…………   
๙ รอบรองฯ  ผู้ชนะคู่ที๔่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๗……..…………   

๑๐ ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที๘่…….…………….- ผูช้นะคู่ที่๙……..…………    

 

ชนะเลิศ     ทีม....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม.....................................................  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม....................................................และทีม................................................. 
 
 
วันท่ี.........................................................คู่ที่.................................................... 
วันท่ี.........................................................คู่ที่.................................................... 
วันท่ี.........................................................คู่ที่....................................................  
 

       

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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แผนที่วิทยาเขตตรัง 
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เพลงอันดามันเกมส์ 

ผู้ประพันธ์ : นายนิทัศน์  ข้าตรี 

เรียบเรียง : นายนิทัศน์  ข้าตรี 

ท้านอง : นายนิทัศน์  ข้าตรี 

 

ศาสตร์ศิลป์ถิ่นอันดามัน      ศรีวิชัยสร้างสรรค์กีฬาสานไมตรี  

3 นาวารวมใจเป็นมหานที    สืบประเพณีศึกศักดิ์ศรีสัมพันธ์   

หาดสวยเกลียวคลื่นซัดสาด   สายลมพลิ วเสม็ดงาม   

หลอมรวมธารน ้าใจหวงแหนในธรรมชาติ   มิตรภาพหาดสวรรค์ราช
มงคล เกมส์ที่ร่วมชิงชัย    น ้าใจที่ใสสะอาด  

ธรรมชาติที่งดงาม    หล่อรวมฝันอันดามันเกมส์   

อันดาอันดามันเกมส์    กีฬา อนุรักษ์ สามัคคี   

อันดาอันดามันเกมส์    หล่อรวมฝันอันดามันเกมส์ 
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รายนามผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา “อันดามันเกมส์” ครั้งที่ 12 

 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ทวีคลองแงะ 
 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์สวัสดิ์ ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
103 



 

อนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาและอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ชนิดกีฬา/ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมาย

เหตุ 
1 นายส้าราญ  ขวัญยืน ประธานคณะอนุกรรมการ 081-9902879  
2 นายสมภพ  ประดิษฐสาร อนุกรรมการและเลขานุการ 095-4400549  
3 นายนิคม  อ่อนสี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 095-0721555  
4 นายอเนก  สาวะอินทร์ กรีฑา/ประธานคณะอนุกรรมการ 081-0934495  
5 นายวิทยา  ตู้ด้า กรีฑา/อนุกรรมการและเลขานุการ 084-9984546  
6 นายพงษ์อมร  ชนะกุล กรีฑา/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 093-6437896  
7 ผศ.ขวัญชีวา  หยงสตาร์ บาสเกตบอล/ประธานคณะอนุกรรมการ   
8 นายพงษ์อมร  ชนะกุล บาสเกตบอล/อนุกรรมการและเลขานุการ 093-6437896  
9 นางสาวอรทัย  จริงจิตร บาสเกตบอล/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
10 นายสุรศักดิ์  เกตุบุญนาค ฟุตบอล/ประธานคณะอนุกรรมการ 081-5370292  
11 นายเชิด  คงห้อย ฟุตบอล/อนุกรรมการและเลขานุการ 090-6377587  
12 นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล ฟุตบอล/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
13 นายจักรพันธ์ คงนคร วอลเลย์บอล/ประธานคณะอนุกรรมการ 088-8305687  
14 นายธนาพงศ์  แก้วส่งแสง วอลเลย์บอล/อนุกรรมการและเลขานุการ 086-7993793  
15 นายวัชระ  ศรีสะกูล วอลเลย์บอล/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
16 นายจักรพันธ์ คงนคร วอลเลย์บอลชายหาด/ประธานคณะอนุกรรมการ 088-8305687  
17 นายธนาพงศ์  แก้วส่งแสง วอลเลย์บอลชายหาด/อนุกรรมการและเลขานุการ 086-7993793  
18 นายวัชระ  ศรีสะกูล วอลเลย์บอลชายหาด/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
19 นายคณิศร  บุญรัตน์ เซปักตะกร้อ/ประธานคณะอนุกรรมการ 087-0926024  
20 นายสุวิทย์  อนันต์ เซปักตะกร้อ/อนุกรรมการและเลขานุการ 087-8830554  
21 นายพีระศักดิ์  แสงสีจันทร์ เซปักตะกร้อ/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
22 นายคณิศร  บุญรัตน์ ตะกร้อลอดห่วง/ประธานคณะอนุกรรมการ 087-0926024  
23 นายสุวิทย์  อนันต์ ตะกร้อลอดห่วง/อนุกรรมการและเลขานุการ 087-8830554  
24 นายพีระศักดิ์  แสงสีจันทร์ ตะกร้อลอดห่วง/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 093-6643934  
25 นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา เทเบิลเทนนิส/ประธานคณะอนุกรรมการ   
26 นางสาวจันทิรา เจือกโว้น เทเบิลเทนนิส/อนุกรรมการและเลขานุการ 089-1193393  
27 นางสิริปุญยากร  ไกรเทพ เทเบิลเทนนิส/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
28 นายสุรินทร์  กาญจนะ เปตอง/ประธานคณะอนุกรรมการ   
29 นายสมภพ  ยี่สุ่น เปตอง/อนุกรรมการและเลขานุการ 085-7932005  
30 นางสาวสุภาวดี  กลับใหม่ เปตอง/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 097-9859925  
31 นายนิคม อ่อนสี ฟุตซอล/ประธานคณะอนุกรรมการ 095-0721555  
32 นายสุวรรณ พรมเขต ฟุตซอล/อนุกรรมการและเลขานุการ 095-4398656  
33 นายนุอนันท์ คุระแก้ว ฟุตซอล/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
34 ผศ.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล หมากกระดาน/บริดจ/์ครอสเวริ์ด/ประธานคณะอนุกรรมการ   
35 นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ หมากกระดาน/บริดจ/์ครอสเวริ์ด/อนุกรรมการและเลขานุการ 089-5150125  
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อนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาและอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ชนิดกีฬา/ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมาย

เหตุ 
36 นายอุทร เจิรญเดช หมากกระดาน/บริดจ/์ครอสเวริ์ด/อนุกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

37 ผศ.มาโนช ข้าเจริญ แบดมินตัน/ประธานคณะอนุกรรมการ 080-6481205  
38 นายศิววงศ์ เพชรจุล แบดมินตัน/อนุกรรมการและเลขานุการ   
39 นางสาวหทัยรัตน์ บุญเนตร แบดมินตัน/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 085-1888672  
40 ผศ.ชัยวัฒน์  สากุล เรือพาย/ประธานคณะอนุกรรมการ 086-3905156  
41 นายธรรมจักร เล็กบรรจง เรือพาย/อนุกรรมการและเลขานุการ   
42 นายประสาน สวัสดิ์ภิรมย์ เรือพาย/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
43 ผศ.อุทิศ หยงสตาร์ มวยสากลสมัครเล่น/ประธานคณะอนุกรรมการ   
44 นายประสิทธิ์ ศรีนคร มวยสากลสมัครเล่น/อนุกรรมการและเลขานุการ   
45 นายธนินทร์ สังขดวง มวยสากลสมัครเล่น/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
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            โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา

รายการ เวลา ประเภท เพศ รอบ

รายงานตัว แข่งขัน

101 6.30 7.00 10,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

102 7.10 7.40 เดินทน 5000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

103 8.00 8.30 เขย่งก้าวกระโดด (ระยะห่างเส้นเร่ิมกระโดด 11 เมตร) หญิง ชิงชนะเลิศ

104 8.00 8.30 ทุ่มน ้าหนัก (ขนาดลูกทุ่มน ้าหนัก 7.26 kg) ชาย ชิงชนะเลิศ

105 8.00 8.30 พุ่งแหลน (ขนาดแหลน 600 g) หญิง ชิงชนะเลิศ

106 8.00 8.30 ว่ิง 100 เมตร หญิง คัดเลือก

107 8.10 8.40 ว่ิง 100 เมตร ชาย คัดเลือก

108 8.20 8.50 ว่ิง 3000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

109 8.40 9.20 ว่ิง 400 เมตร หญิง คัดเลือก

110 8.50 9.30 วิง 400 เมตร ชาย คัดเลือก

111 9.10 9.40 ว่ิง 4x100 เมตร หญิง คัดเลือก

112 9.20 9.50 ว่ิง 4x100 เมตร ชาย คัดเลือก

113 9.30 10.00 ว่ิง 800 เมตร หญิง คัดเลือก

114 9.40 10.10 ว่ิง 800 เมตร ชาย คัดเลือก

115 9.50 10.20 ว่ิงผลัด (ต่างระยะ 100,200,300 และ 400 เมตร) หญิง คัดเลือก

116 10.00 10.30 ว่ิงผลัด (ต่างระยะ 100,200,300 และ 400 เมตร) ชาย คัดเลือก

117 10.10 10.40 ว่ิงผลัดผสม (4x400 เมตร) หญิง/ชาย คัดเลือก

118 10.10 10.40 ขว้างจักร (ขนาดจักร 1.0 kg) หญิง ชิงชนะเลิศ

พักกลางวัน

119 13.00 13.30 กระโดดไกล ชาย ชิงชนะเลิศ

120 13.30 13.30 ว่ิง 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

121 13.10 13.40 ว่ิง 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

122 13.20 13.50 ว่ิง 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

123 13.30 14.00 ว่ิง 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

124 13.40 14.10 ว่ิง 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

125 13.50 14.20 ว่ิง 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

126 14.30 15.00 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

127 14.40 15.10 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

128 15.00 15.30 ว่ิงผลัด (ต่างระยะ 100,200,300 และ 400 เมตร) หญิง ชิงชนะเลิศ

129 15.10 15.40 ว่ิงผลัด (ต่างระยะ 100,200,300 และ 400 เมตร) ชาย ชิงชนะเลิศ

130 15.30 16.00 ว่ิงผลัดผสม (4x400 เมตร) หญิง/ชาย ชิงชนะเลิศ
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            โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา

รายการ เวลา ประเภท เพศ รอบ

รายงานตัว แข่งขัน

201 7.00 7.30 ว่ิง 5000 เมตร หญิง/ชาย ชิงชนะเลิศ

202 7.30 8.00 เขย่งก้าวกระโดด (ระยะห่างเส้นเร่ิมกระโดด 13 เมตร) ชาย ชิงชนะเลิศ

203 7.30 8.00 พุ่งแหลน (ขนาดแหลน 800 g) ชาย ชิงชนะเลิศ

204 7.30 8.00 ทุ่มน ้าหนัก (ขนาดลูกทุ่มน ้าหนัก 4.0 kg) หญิง ชิงชนะเลิศ

205 7.30 8.00 ว่ิง 200 เมตร หญิง คัดเลือก

206 7.40 8.10 ว่ิง 200 เมตร ชาย คัดเลือก

207 7.50 8.20 ว่ิง 1500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

208 8.00 8.30 ว่ิง 1500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

209 8.10 8.40 กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ

210 8.20 8.50 ว่ิงผลัด 4x400 เมตร หญิง คัดเลือก

211 8.30 9.10 ว่ิงผลัด 4x400 เมตร ชาย คัดเลือก

212 8.50 9.20 ว่ิง 3000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

213 9.00 9.30 ขว้างจักร (ขนาดจักร 2.0 kg) ชาย ชิงชนะเลิศ

พัก

214 10.30 11.00 ว่ิงผลัด 3x800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

215 10.40 11.10 วิิ่ิง 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

216 10.50 11.20 วิิ่ิง 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

217 11.00 11.30 ว่ิง 4x400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

218 11.10 11.40 ว่ิง 4x400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
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