
กฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย คร้ังที ่12 

โปรแกรมการแข่งขนักฬีาครอสเวร์ิด 

สถานท่ีแข่งขนั อาคารวทิยบริการ ช้ัน 3 มทร.ศรีวชัิย วทิยาเขตตรัง 

วนัที่ 14 สิงหาคม 2562 ภาคเช้า – บ่าย 

ประเภทเดีย่ว (ชาย และหญิง) 

เวลา กจิกรรม 
08:30 – 08:55 น. ลงทะเบียนนกักีฬาประเภทเด่ียว (ชาย และหญิง) 

 
09:00 – 10:00 น.  รอบคดัเลือก เกมท่ี 1 (ชาย 12 คน และหญิง 10 คน) 
10:00 – 11:00 น. รอบคดัเลือก เกมท่ี 2 (ชาย 12 คน และหญิง 10 คน) 
11:00 – 12:00 น. รอบคดัเลือก เกมท่ี 3 (ชาย 12 คน และหญิง 10 คน) 
12:00 – 12:30 น. พกักลางวนั 
12:30 – 12:55 น. ลงทะเบียนนกักีฬาประเภทเด่ียว (ชาย และหญิง) ท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ 
13:00 – 14:00 น. รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเด่ียว (ชาย และหญิง) 
14:00 – 15:00 น. รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเด่ียว (ชาย และหญิง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย คร้ังที ่12 

โปรแกรมการแข่งขนักฬีาครอสเวร์ิด 

สถานท่ีแข่งขนั อาคารวทิยบริการ ช้ัน 3 มทร.ศรีวชัิย วทิยาเขตตรัง 

วนัที่ 14 สิงหาคม 2562 ภาคค า่ 

ประเภททีม (ทีมชาย และทีมหญิง) 

เวลา กจิกรรม 
15:30 – 15:55 น. ลงทะเบียนนกักีฬาประเภททีม (ทีมชาย และทีมหญิง) 

 
16:00 – 17:00 น.  รอบคดัเลือก เกมท่ี 1 (ชาย 5 ทีม และหญิง 6 ทีม) 
17:00 – 18:00 น. รอบคดัเลือก เกมท่ี 2 (ชาย 5 ทีม และหญิง 6 ทีม) 
18:00 – 19:00 น. รอบคดัเลือก เกมท่ี 3 (ชาย 5 ทีม และหญิง 6 ทีม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย คร้ังที ่12 

โปรแกรมการแข่งขนักฬีาครอสเวร์ิด 

สถานท่ีแข่งขนั อาคารวทิยบริการ ช้ัน 3 มทร.ศรีวชัิย วทิยาเขตตรัง 

วนัที่ 15 สิงหาคม 2562 ภาคเช้า 

ประเภททีม (ทีมชาย และทีมหญิง) 

เวลา กจิกรรม 
08:30 – 08:55 น. ลงทะเบียนนกักีฬาประเภททีมชาย และทีมหญิงท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ 
09:00 – 10:00 น.  รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชาย และทีมหญิง  
10:00 – 11:00 น. รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชาย และทีมหญิง 
11:00 – 11:30 น. พกักลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย คร้ังที ่12 

โปรแกรมการแข่งขนักฬีาครอสเวร์ิด 

สถานท่ีแข่งขนั อาคารวทิยบริการ ช้ัน 3 มทร.ศรีวชัิย วทิยาเขตตรัง 

วนัที่ 15 สิงหาคม 2562 ภาคบ่าย - ค า่ 

ประเภทคู่ (ชาย และหญิง) 

เวลา กจิกรรม 
11:30 – 11:55 น. ลงทะเบียนนกักีฬาประเภทคู่ (ชาย และหญิง) 

 
12:00 – 13:00 น.  รอบคดัเลือก เกมท่ี 1 (ชาย 7 คู่ และหญิง 11 คู่) 
13:00 – 14:00 น. รอบคดัเลือก เกมท่ี 2 (ชาย 7 คู่ และหญิง 11 คู่) 
14:00 – 15:00 น. รอบคดัเลือก เกมท่ี 3 (ชาย 7 คู่ และหญิง 11 คู่) 
15:00 – 15:30 น. พกั 
15:30 – 15:55 น. ลงทะเบียนนกักีฬาประเภทคู่ (ชาย และหญิง) ท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ 
16:00 – 17:00 น. รอบชิงชนะเลิศ ประเภทคู่ (ชาย และหญิง) 
17:00 – 18:00 น. รอบชิงชนะเลิศ ประเภทคู่ (ชาย และหญิง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย คร้ังที ่12 

โปรแกรมการแข่งขนักฬีาครอสเวร์ิด 

สถานท่ีแข่งขนั อาคารวทิยบริการ ช้ัน 3 มทร.ศรีวชัิย วทิยาเขตตรัง 

วนัที่ 16 สิงหาคม 2562 ภาคเช้า – บ่าย 

ประเภทคู่ผสม 

เวลา กจิกรรม 
08:30 – 08:55 น. ลงทะเบียนนกักีฬาประเภทคู่ผสม 

 
09:00 – 10:00 น.  รอบคดัเลือก เกมท่ี 1 (คู่ผสม 8 คู่) 
10:00 – 11:00 น. รอบคดัเลือก เกมท่ี 2 (คู่ผสม 8 คู่) 
11:00 – 12:00 น. รอบคดัเลือก เกมท่ี 3 (คู่ผสม 8 คู่) 
12:00 – 12:30 น. พกักลางวนั 
12:30 – 12:55 น. ลงทะเบียนนกักีฬาประเภทคู่ผสมท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ 
13:00 – 14:00 น. รอบชิงชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม 
14:00 – 15:00 น. รอบชิงชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม 

 

 

 


