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 การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคีกลมเกลียว
ให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ เพราะการที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ ต้องมีสุขภาพดี
ทั้งกายและจิตใจ กีฬาจึงเทียบได้กับยา ช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิ
ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และการที่ร่างกายได้หลั่งสารเอ็นโดฟิน จะ
ช่วยให้นักกีฬามีความสุข ความพึงพอใจ ฉะนั้น เราจึงควรตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช้เวลาว่างบางส่วนเพื่อออกก าลังกาย ด้วยการเลือก
เล่นชนิดกีฬาตามความสนใจ โดยต้องศึกษากฎ กติกา และมารยาทในการ
แข่งขันกีฬาแต่ละชนิด และฝึกฝนเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ ท าให้นักกีฬา
มีโอกาสพัฒนาร่างกายและจิตใจ มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 ในโอกาสนี้ จึงขอชื่นชมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาที่รักทุกคน ที่ร่วมแรง ร่วมใจจัดงานแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส์” และ
ขอใหก้ารด าเนินงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ สุพจน์  เฟือ่งฟูพงศ์) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบติัหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 

 
 

  



 

 

สารอธกิารบด ี
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม รับใช้สังคม ด้วย
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ และ
มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดย
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการ
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ที่คณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ “แสงแรกเกมส์” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถทางร่างกายและจิตใจ มี
น้ าใจนักกีฬา สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ึ่ึงการแข่งขันกีฬาใน
ครั้งนี้ จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยต่อไป และที่ส าคัญคือต้องการให้นักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากร มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน เกิดความรัก สามัคคี และมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง เม่ือร่างกายและจิตใจมีความพร้อม จึงส่งผลดีต่อการเรียน
การสอน และการท างานที่มีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 การจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเพื่อการ
พัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่
ท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกลา่วเปน็อย่างดี ขออวยพรให้การ
ด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ทุก
ประการ 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม) 

รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 
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 ในนามฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ึ่ึงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ถือเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ สร้างความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เคารพในกฎ กติกา มารยาทอัน
พึงมีให้เกิดข้ึนในมวลหมู่นักกีฬา และที่ส าคัญยิ่ง คือความมีน้ าใจนักกีฬา 
“รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” อีกทั้งยังเป็นเวทีที่ส าคัญส าหรับนักศึกษา ในการ
แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะทางด้านกีฬาของตนเองไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาในระดับที่
สูงข้ึนต่อไป 
 นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาดังกล่าว ถือเป็นโอกาสอัน
ดีที่ได้ดูแลและต้อนรับนักศึกษา บุคลากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกคณะ
และวิทยาลัย กระผมในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอให้
การต้อนรับและอวยพรให้การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส์” จงประสบความส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีคาดหวังไว้ทุกประการ 

  

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี) 

รองอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
 

  



 

 

สารผูอ้ านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
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          กองพัฒนานั กศึ กษา ขอแสดงความชื่ น ชมยิ นดี กั บคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะ
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                  
ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส์” ในระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2561 การ
จัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความพร้อม และศักยภาพของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ คณะท างาน บุคลากร 
งบประมาณ สถานที่ และนักศึกษา นอกจากนี้ยังแสดงถึงการมุ่งม่ันในการสืบ
สานประเพณีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมา
อย่างยาวนาน  
          กองพัฒนานักศึกษา ตะหนักดีว่า “กีฬา” เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นอกจากนี้ “กีฬา” ยังเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
          ในโอกาสนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณทุกคณะ และทุก
วิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง จนเกิดเป็นกิจกรรมในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส์” ในครั้งนี้ 
และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุก
ประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จะก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคี มิตรภาพอันดี ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาทุกคน เพื่อรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างชื่อเสียงให้ประจักษ์แก่
สาธารณชนสืบไป ดังค าขวัญที่ว่า “แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้าง
มิตรภาพ”  

 

 
(นางดาวดล  จนัทรประทนิ) 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

 

  



 

 

สารคณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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 ในโอกาสที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจา้ภาพ
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 
“แสงแรกเกมส์” ระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มี
ความยินดีอย่างยิ่ง และได้จัดการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะ
นักกีฬา คณาจารย์ และผู้ร่วมงานทุกท่าน ในด้านต่าง ๆ ส าหรับการ
จัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  
 ในโอกาสนี้ จึงขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุก
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าว ให้สามารถด าเนินการ
ด้วยความราบรื่น และขออวยพรให้คณะกรรมการด าเนินงาน นักกีฬา 
นักศึกษา และกองเชียร์ทุกคณะ มีความสุข สนุกสนาน เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความสามัคคี และขอให้การด าเนินงานทุกฝ่ายประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
 ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักกีฬา คณาจารย์ และ
ผู้เก่ียวข้องทุกท่าน จะได้รับความพึงพอใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ครั้งนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอน้อมรับ
ไว้เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป และหากการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ีขอมอบความส าเร็จดังกล่าวให้กับทางคณะกรรมการ 
ผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ หลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรมขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 
(อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง) 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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“แสงแรกเกมส”์ 
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 

วันที่ 4 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

ผู้ออกแบบ นายมอญ  ยอดมุน ี

  ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 

 

สัญลักษณ ์ ประกอบดว้ย 

  1. ลายไทย 

  2. ลูกยางนา 
  3. รูปวงกลม 
  4. เรือกอและพรอ้มเกลียวคลืน่ 

 

   ลายไทย ส่วนยอดมาจากยอดของผักกูดที่เป็นต้นก าเนิดของแม่ลายกนกในศิลปะไทย ซ่ึงสามารถต่อยอด
แตกเถาเป็นลวดลายต่างๆ ได้มากมาย หมายถึง ความเจริญงอกงามและสมบูรณ์ 
   ลูกยางนา เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หมายถึงการแผ่ขยายความรู้ใน
ทุกๆด้านได้กว้างไร้พรมแดน 

   รูปวงกลมมีเลข ๑๑ อยู่ตรงกลาง (เป็นการแข่งขันครั้งที่ 11 ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราช-
มงคลศรีวิชัย) หมายถึง รูปทรงที่รวมองค์ความรู้ต่างๆ หมุนก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างไม่มีที่ส้ินสุด 

  เรือกอและพร้อมเกลียวคลื่น คือเรือที่เป็นทั้งยานพาหนะและอาชีพประมงทางน้ าในวิถีชีวิตของคนทาง
ภาคใต้มาช้านานแล้ว เปรียบเสมือนนาวาแห่งอารยะธรรมของอาณาจักรศรีวิชัย ฝ่าเกลียวคลื่นสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
   “แสงแรกเกมส์” ชื่อของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงมีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  
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“แสงแรก” เป็นจนิตนัยแห่งแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณที่สาดส่องให้เราได้ทัศนาและสัมผัสสรรพส่ิงรอบกายอนั

เป็น  

นัยแห่ง การเร่ิมต้นของชีวิต 
    นัยแห่ง ไออุ่นของแสงอรุณยามเช้า 
    นัยแห่ง วัฎจักรของสรรพสิ่ง 

เสมือนดังการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย ครั้งท่ี 11 ที่ได้เวียนมาสาดแสงอันแสนสวยงาม 
และอบอุ่น ใน“แสงแรกเกมส”์ 
 
 
 
 
 
 

 

 

“แสงแรกเกมส ์สานสมัพนัธ ์สรรคส์ร้างมิตรภาพ” 
 

 
 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปรียบเสมือนกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาที่จัดข้ึนเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละวิทยาเขตได้พบปะกัน โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นส่ือกลาง เพื่อ
พัฒนาด้านปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไม่ มุ่งแค่การเอาชนะ แต่เป็นการ
แสดงออกถึงความมีน้ าใจนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มีการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การแสดงเชียร์ และการ
สร้างสรรค์ขบวนพาเหรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขวัญประจ าการแข่งขัน 
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สัญลักษณน์ าโชค (MASCOT) 

สัญลักษณ์น าโชค “น้องแสงแรก” 
 

แนวความคิดในการออกแบบ MASCOT มีแรงบันดาลใจจากชือ่เกมส์กีฬา “แสงแรกเกมส์” โดยมีแนวความคดิ
หลักมาจาก SEA (ท้องทะเล) และ SUN (พระอาทิตย์) ซ่ึง MASCOT จะถูกออกแบบให้มีลักษณะรูปร่างกลม 
ส่วนล่างส่ือถึงทะเลแทนด้วยสีฟ้า ส่วนบนส่ือถึงพระอาทิตย์แทนด้วยสีส้ม โดยมีนัยยะถึงพระอาทิตย์ยามเช้าที่โผล่ข้ึน
จากท้องทะเล รูปลักษณ์ภายนอกถูกออกแบบให้มีลักษณะบุคลิกที่น่ารัก สดใส และมีความทะเล้นข้ีเล่น 

 

ผู้ออกแบบ  นายวชิัย  เข็มเงิน 

  ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
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“น้องแสงแรก” สัญลักษณ์น าโชค 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 

ประกอบด้วย 16 ชนิดกีฬา ดังนี้ 

 

  
 

 

กรีฑา บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล 

  
  

เซปักตะกร้อ เทเบลิเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น 

    

วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ฟุตซอล ตะกร้อลอดห่วงสากล 

 
  

 

หมากกระดาน ครอสเวิร์ด บริดจ ์ เทนนิส 

 



 

สจูบิตัรการแขง่ขันกฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ครัง้ที ่11  

 

“แสงแรกเกมส”์                                                               คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 5 

 

 

 

 

การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 
วันอาทิตย์ท่ี 5 สิงหาคม 2561 

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

เวลา 12.30 น. ต้ังขบวนพาเหรด ณ ตึกวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย 
เวลา 13.30 น. วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) น าขบวนพาเหรด คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่

ออกจากมหาวิทยาลัยฯ เดินตามเส้นทางท่ีก าหนด 
เวลา 15.30 น. คณะกรรมการจดัการแข่งขัน  และแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และกอง

เชียร์ เตรียมความพร้อมบริเวณพิธีเปดิ (ประจ าบนอฒัจันทร์  และปะร าพิธี) 
เวลา 18.00 น. ผศ.ยงยทุธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวชิยั 

ประธานในพิธีเดินทางถึงปะร าพธิี (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
- คณะกรรมการจดัการแข่งขันและคณะผู้บริหาร ต้อนรับประธานในพิธี 
- อาจารย์ปิยาภรณ์  ธรุะกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานการจดัการแข่งขัน 
  มอบของที่ระลึก และสูจบิัตรให้แก่ประธานในพิธ ี
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงน าขบวนพาเหรดและคณะนักกีฬาเคลื่อนเข้าสู่สนาม  
- พิธีเชญิธงชาติข้ึนสู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงชาติไทย) 
- คณะกรรมการจดัการแข่งขันกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพธิี  
- พิธีมอบของท่ีระลึกให้แก่คณะ/วิทยาลัย และผู้สนับสนนุการแข่งขันฯ  
- ประธานในพธิีกล่าวเปดิการแขง่ขัน (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  
- พิธีเชญิธงประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย และธงกีฬา 
  เชิญนักกีฬาอาวธุโสไปยังแท่นรายงาน (พธิีกรอ่านประวัติ)  
- นักกีฬาอาวุโสน ากลา่วค าปฏญิาณตน  
- ตัวแทนผู้ตัดสินกล่าวค าปฏิญาณตน  
- พิธีจดุไฟกระถางคบเพลิง (พิธกีรอ่านประวัตินักกีฬา) , จุดพลแุสง , พลุน้ าตก  
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงน าขบวนคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ออกจากบริเวณ 
  พิธีเปดิ  
- การแสดงพิธีเปดิการแข่งขัน ชือ่ชุด “แสงแรกแห่งปัญญา  จรสัหล้าราชมงคล” 
- พิธีจดุคบเพลิง “แสงแรกเกมส์” 

เวลา 20.00 น. เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 
 

     
 
 
 
 
หมายเหต:ุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ก าหนดการพิธีเปิด 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

เวลา 15.00 น. ลงทะเบียนพิธปีิด 
 

เวลา 16.00 น. - ประธานในพธิี เข้าประจ าทีน่ั่งบนอฒัจันทร ์(บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  
- วงโยธวาทิต น าขบวนพาเหรด ธงสถาบนั นักกีฬา และคณะกรรมการจดัการแข่งขัน 
  เข้าสู่สนาม 
- อาจารย์ปิยาภรณ์  ธรุะกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานจัดการแข่งขัน 
  กล่าวรายสรุปผลการจดัการแข่งขัน และเชิญประธานในพธิีมอบถ้วยรางวลั 
- ประธานในพธิีกล่าวปดิการแข่งขัน 
- เปิดเพลงกราวกีฬา (ไฟกระถางคบเพลิงหรีล่งจนดบั)  
- พิธีเชญิธงชาติลงจากยอดเสา (เปิดเพลงชาติ) 
- พิธีเชญิธงประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย และธงกีฬา  
  ลงจากยอดเสา (เปิดเพลงมาร์ชราชมงคลศรีวชิัย) 
- พิธีมอบธงกีฬาราชมงคลศรวีิชยัให้เจ้าภาพครั้งต่อไป 
- การแสดงของเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12  
- ผู้ร่วมขบวนพาเหรดและคณะนักกีฬาในสนามประสานมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 
  (เปิดเพลงสามัคคีชุมนุม) 
- เพลงสรรเสรญิพระบารม ี
 

เวลา 17.00 น. - เสร็จสิ้นพธิีปดิการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย ครั้งที่ 11 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ก าหนดการพิธีปิด 
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เพลง “แสงแรกประสานใจ” 
 

 เนื้อร้อง/ท านอง/เรียบเรียง : นิทัศน์   ข าตรี  
 ขับร้อง    : นิทัศน์   ข าตรี 
 Producer   : นิทัศน์   ข าตรี 
 ท่ีปรึกษา   : ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม 
 ด าเนินการโดย   : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

             

 
 

บ้านเมืองจะสร้างได้น่าอยู่ ต้องมีความรู้ควบคู่ประสบการณ์ 
จะสร้างสรรค์งานศิลปะ  ต้องมีใจรักหมั่นฝึกฝน 

จะถักทอสานความสัมพันธ์ ร่วมใจสร้างสรรค์ด้วยกันทุกคน 
ชัยชนะแข่งขันไปก็จบ  เรายังต้องพบพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 

 
 

*ดวงตะวันแค่ลับตา  แสงแรกจะกลับมาเบิกฟ้าวันใหม่ 
มิตรภาพถักสานด้วยน้ าใจ แพ้ชนะให้อภัยศรีวิชัยกลมเกลียว 

 
 

**ประสานรวมใจให้เป็นหนึ่ง ยังไงต้องถึงปลายทางที่หวัง 
แพ้ชนะเคยทะเลาะกัน  ให้เป็นความหลังพรุ่งนี้เร่ิมต้นใหม่ 

เส้นชัยที่หวังต้องร่วมกันเดินไป 
 

(ซ้ า **, *, *)  
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เพลง “แสงแรก” 
 

 เนื้อร้อง/ท านอง/เรียบเรียง : นิทัศน์    ข าตรี  
 ขับร้อง    : ปิยะพันธ์ กสิพันธ์ 
 Producer   : นิทัศน์    ข าตรี 
 ท่ีปรึกษา   : ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม 
 ด าเนินการโดย   : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

             

 
 

แพ้มาก่ีคร้ัง ผิดหวังมาก่ีหน     หนทางมืดมน ทุกข์ทนไร้ความหวัง 
อยากจะไปให้ถึงจุดหมาย   หากท้อก็หมดพลัง 

ท่ีเคยพลาดพลั้ง     อย่าท าให้ฝันสลาย 
 
 

*ดวงจันทร์ไม่อาจส่องแสงหากไร้แรงของตะวัน 
จับมือสู้ไป สู้ไปด้วยกัน ประสานดวงใจ 

 
 

**เพียงแสงแรกท่ีเส้นขอบฟ้า จุดประกายหวัง สร้างพลัง.....ศรัทธา ส่องทางย่างก้าวไป 
บูรพาทิศอับแสง แค่เมฆด าบังไว้  เชื่อในความหวังมั่นพลังใจสักวันเป็นของเรา 

 
(ซ้ า *, **) 
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ชื่อ – สกลุ นายส าราญ   ขวัญยนื 

อาจารยป์ระจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วัน/เดือน/ปี เกิด 29 ธันวาคม 2503 

อายุ 58 ป ี

ภูมลิ าเนา บ้านแหลมทราย ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 
ประวัติการศึกษา  

ระดบัวชิาชพี 

 

ระดบัปริญญาตร ี
 

ปริญญาโท 

ปวช. และ ปวส. แผนกชา่งก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต โยธา–ก่อสรา้ง 
วิทยาลัยและเทคโนโลยีและอาชวีศกึษา วิทยาเขตเทเวศร์  
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 

ประวัติและความสามารถด้านกีฬา 

พ.ศ. 2555 ผู้ฝึกสอน กีฬาเซปักตะกรอ้ ทีม มทร.ศรีวิชัย ประเภททีมชดุชาย เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย กีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  สงขลานครนิทร์เกมส์ ชนะเลิศเซปักตะกร้อ กีฬาบุคลากร 
ส านักงานการอดุมศึกษา แห่งประเทศไทย วลัยลักษณ์เกมส์ ครัง้ท่ี 31 

พ.ศ. 2551 ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกรอ้ทีม มทร.ศรีวิชัย ชนะเลิศประเภททีมชุดชาย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 24 สาธรเกมส์ 

พ.ศ. 2543 ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬา 16 สามัคคี ครั้งท่ี  23 
พ.ศ. 2532 ร่วมเป็นคณะกรรมจัดการเข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  

ครั้งท่ี 22 ณ จังหวดัตรัง 
พ.ศ. 2529 เข้าร่วมการแข่งขันกนักีฬาเซปักตะกร้อ คัดเลอืกเปน็ตัวเขต 9 

ในนามทีมจังหวัดสงขลา 
พ.ศ. 2523–2524 เข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา กรีฑา ประเภทวิ่ง 100 ม. 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อคัดเลอืกเปน็ตัวแทนจังหวัดสงขลาในนามทีม
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 

ประวัตินักกีฬาอาวุโส 
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ชื่อ – สกลุ นายสมภพ   ประดิษฐสาร 
วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2514 อายุ 47 ป ี
ประวัติการศึกษา  

มัธยมศึกษา 
ระดบัวชิาชพี 

 
ระดบัปริญญาตร ี

 
ปริญญาโท 

โรงเรียนฉวางรชัดาภิเษก พ.ศ.2533 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
จากวิทยาลัยการพลศึกษากรุงเทพ พ.ศ.2535 
คณะศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทร์วิโรฒ พ.ศ. 2537 
คณะบณัฑิตวิทยาลัย เอกพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทร์วิโรฒ พ.ศ. 2542 

 

ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2538 – 2543 อาจารยป์ระจ างานกีฬาโรงเรียนพณิชการราชด าเนนิ ธนบรุี 
พ.ศ. 2540 – 2543 อาจารยพ์ิเศษสอนกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง อาจารย์ คณะศลิปะศาสตร์ สาขาพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 

 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด 
   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  
 

ประวัติด้านกีฬา ผู้เล่น ผู้ตัดสนิ ผู้ฝึกสอน 

1. ตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต พ.ศ.2536 – 2540 

2. ตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลสังกัดสโมสรทิวไผ่งามเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ก. ข. และถ้วย ค.  

ปี พ.ศ.2536 – 2540 

3. ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลกรมพลศึกษา ปี พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน 

4. ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอบกรุงเทพมหานคร ปี 2537 – ปัจจุบัน 

5. ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน 

6. ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนครั้งท่ี 13 – 16 ในนามเขต 10 กรุงเทพมหานคร 

7. ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 19 ในนามเขต 3 บุรีรัมย์ 

8. ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลกระทรวงสาธารสุขในนามกรมสุขภาพจิต 

9. ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยเกริก ปี 2540 - 2547 

ประวัติตัวแทนผู้ตัดสิน 
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10. ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน 

11. ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2547 

12. ผู้ตัดสินภูมิภาคกีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์” 

 

ผลงานต่าง ๆ 

1. รองชนะเลิศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 และ 23 
2. ชนะเลิศการแข่งขันอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.2539 
3. ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลชิงถ้วยพระราชทานชาย ค. และ ข. ปี พ.ศ.2537 
4. ชนิดเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 13 และ 16 
5. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 
6. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 
7. รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลยอดเย่ียม จากกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2543 
8. ผ่านการอบรมการทดสอบบาสเกตบอลชั้นสูงของกรมพลศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม 2538 
9. ผ่านการอบรมการทดสอบสมรรถภาพและกายภาพบ าบัดของกรมพลศึกษา 
10. ผ่านการอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนวิลแชร์บาสเกตบอลของกรมพลศึกษา 
11. ผ่านการอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
12. ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลชั้นสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
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ชื่อ – สกลุ นายปวริศ อรุณลิ่มสวัสดิ ์
วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 20 เมษายน 2532 
ประวัติการศึกษา  

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดบัวชิาชพี 

 

ระดบัอดุมศึกษา 

โรงเรียนกิตติวิทย์ บา้นพร ุ
โรงเรียนหาดใหญว่ิทยาลัย 2 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
สาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

ประวัติและความสามารถด้านกีฬา 
ปัจจุบัน ปี 2018 รองชนะเลิศอนัดบัที่ 2 ประเภทชายคู่ทั่วไป รายการ CentralFestival Hatyai Badminton 

Championship 2018 
ปี 2017 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายคู่จ ากัดมือ รายการ Badminton PSU 2017 

รองชนะเลิศอนัดบัที่ 1 ประเภทชายคู่ทั่วไป รายการ Badminton PSU 2017 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายคู่ท่ัวไปรายการ Victor Badminton 
          Siamnakhonthanee Walailak open 2017 

ปี 2008 – 2012 รองชนะเลิศอนัดบัที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว/ชายคู่  
          รายการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 34 
รองชนะเลิศอนัดบัที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว/คู่ผสม 
          รายการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 34 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว  
          รายการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 36 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว/ชายคู่ 
          รายการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 37 

ปี 2004 – 2007 
 
 

รองชนะเลิศอนัดบัที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว 
          รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาเขต 9 ครั้งที่ 25 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาเขต 9 ครั้งที่ 26 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว/ชายคู ่
          รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาเขต 9 ครั้งที่ 26 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว 
          รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 21, 22  
 

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
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รองชนะเลิศอนัดบัที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว/ชายคู่ รุน่อายุไม่เกิน 15 ปี  
          รายการ SCG Junior ภาคใต้ 
รองชนะเลิศอนัดบัที่ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
          รายการ SCG Junior ภาคใต้ 
รองชนะเลิศอนัดบัที่ 3 ประเภททีมชาย รายการกีฬาแห่งชาติ 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุน่อายไุม่เกิน 18 ปี รายการ PSU Open 
รองชนะเลิศอนัดบัที่ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการ Hatyai Open 
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ชื่อ – สกลุ นายพงศกร  เริงวิทย์ 

วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 4 มนีาคม 2542 
ประวัติการศึกษา  

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดบัวชิาชพี 

ระดบัอดุมศึกษา 

โรงเรียนมานิตานุเคราะห ์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธ์านี 
ปัจจุบนัก าลังศึกษา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  

 

ประวัติและความสามารถด้านกีฬา 
ปัจจุบัน ปี 2018 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลแห่งชาติ คัดโซนภาคใต้ที่จังหวดัพัทลุง  

          และไดร้างวัลชนะเลศิเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ท่ีจังหวัดเชียงราย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา IMT-GT ที่ประเทศมาเลเซีย 

ปี 2017 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา TOA รุ่นประชาชน ไดร้ับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา IMT-GT ที่ประเทศอินโดนีเซีย 
เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล u-league (ยูลีก) ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนคัดโซนภาคใต้ 

ปี 2016 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ และไดร้ับรางวลัชนะเลิศ 
เป็นตัวแทนไปแข่งอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ไดร้างวลัรองชนะเลิศอันดบั 2 
เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลเขตการศึกษา ไดร้ับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 
เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล TOA รุ่น 18 ปีชาย ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 
เข้าร่วมกีฬาเยาวชนคัดโซนภาคใต้ และได้เข้ารว่มการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ 

ปี 2015 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ คอนเกมส์ ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  
          และได้เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาอาชวีะเกมส์ระดับชาติ 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนคัดโซนภาคใต้ 

ปี 2014 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ชุมพรเกมส์ ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 3 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนคัดโซนภาคใต้ ได้รับรางวลัชนะเลิศ  
          และได้เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ

 

 

 

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
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ชื่อ – สกลุ นายสมเด็จ  เฑียรฆโรจน ์
วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2511 

ณ บ้านใหม่ ต าบลผักกูด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ประวัติการศึกษา  

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดบัวชิาชพี 
 

ระดบัวชิาชพีชัน้สูง 
 

ระดบัอดุมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล2 (อ่อนอุทิศ) จังหวัดสงขลา 
โรงเรียนมหาวชิราวธุ  จังหวดัสงขลา 
สาขาสถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา 
วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ 
สาขาวิชาช่างก่อสร้างจากสถาบนัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา 
วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

ปัจจุบัน รับราชการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(สน.กฝผ.หาดใหญ่) 

 

ประวัติและความสามารถด้านกีฬา 
ปี 2552 นักกีฬาฟุตบอลทีมรวมโรงเรียนเทศบาลเมืองสงขลา 

นักกีฬาฟุตบอลของจังหวดัสงขลา  
          ชนะเลิศกีฬาเขตการศึกษาชิงแชมปป์ระเทศไทย จ.อุดรธาน ี

ปี 2535 นักกีฬาฟุตบอลของสโมสรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
          แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน 

ปี 2531 ได้รบัคัดเลือก เป็นนักกีฬาฟุตบอล เยาวชนทีมชาติไทย ชิงแชมป์เอเชีย  
          ได้ต าแหน่งชนะเลิศ 

ปี 2530 
 
 
 

ตัวแทนนักกีฬาเขต ประเภทกีฬาฟุตบอลของจังหวัดสงขลา 
นักกีฬาฟุตบอลของจังหวดัสงขลา แข่งขันฟุตบอลยามาฮาไทยแลนด์คัพ  
          ชิงแชมป์ประเทศไทยท่ีกรุงเทพมหานคร 
นักกีฬาฟุตบอลสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้  
แข่งขันฟุตบอลสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
          ชิงแชมป์ประเทศไทยท่ีกรุงเทพมหานคร ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 

ปี 2529 นักกีฬาฟุตบอลของจังหวดัสงขลา ได้รองชนะเลิศฟุตบอลโค้กคัพ  
          ชิงแชมป์ประเทศไทยท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
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ล าดับที่ 1 คณะเกษตรศาสตร ์
ล าดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ล าดับที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ล าดับที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ล าดับที่ 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ล าดับที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ล าดับที่ 7 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ล าดับที่ 8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ล าดับที่ 9 คณะสัตวแพทย ์
ล าดับที่ 10 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ล าดับที่ 11 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ล าดับที่ 12 คณะบริหารธุรกิจ 
ล าดับที่ 13 วิทยาลัยรัตภูม ิ
ล าดับที่ 14 คณะศิลปะศาสตร ์
ล าดับที่ 15 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หมายเหต:ุ หน่วยงานที่ร่วมแสดงแต่ไม่ร่วมประกวดเชียร์ 
 

การก าหนดต าแหน่งรูปแบบกองเชียร์ 
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ล าดับที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ล าดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 
ล าดับที่ 3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ล าดับที่ 4 คณะเกษตรศาสตร ์
ล าดับที่ 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ล าดับที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ล าดับที่ 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ล าดับที่ 8 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
ล าดับที่ 9 วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 
ล าดับที่ 10 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ล าดับที่ 11 คณะศิลปศาสตร 
ล าดับที่ 12 วิทยาลัยรัตภูมิ 
ล าดับที่ 13 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ล าดับที่ 14 คณะสัตวแพทยศาสตร 
ล าดับที่ 15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

การก าหนดต าแหน่งรูปแบบขบวนพาเหรด 

 

อฒัจนัทร์ 

หัว
ขบ

วน
 

               1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 15 
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      วงโยธวาทิต 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  

      40 คน (พิธีเปดิ) 

       

       

        พระบรมฉายาลักษณ ์(3 คน) 

       

 
      

  พานพุ่มเงิน / พานพุ่มทอง (6 คน) 

       

       

     
  

     
 ขบวนธงชาติ  

     
 (15 คน) 

       

     
  

     
 ขบวนธงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณฯ  

     
 (15 คน) 

       

     
  

     
 ขบวนธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชนินีาถ  

     
 (15 คน) 

       

       

       

การจัดรูปขบวนพาเหรด 

 

หัวขบวนพาเหรด 
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 ขบวนธงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

     
 (15 คน) 

       

    ป้ายมหาวิทยาลัยฯ (2 คน) 

       

    ป้ายการแข่งขันกีฬา มทร.ศรวีิชยั ครั้งท่ี 11  (2 คน) 

       

       

  
 

   
เสลี่ยงตราสัญลักษณ์ มทร.ศรีวชิัย (4 คน) 

       
       

  
 

   MASCOT  

       

  
 

   ธงมหาวิทยาลัย 
       

  
 

   ธงการแข่งขัน 

       

       

       

      ขบวนธงหนว่ยงาน (15 คน) 

       

       

       

       

       

     
  

     
 คณะกรรมการและคณาจารย์ (20 คน) 

     
  

     
  

       

ขบวนพาเหรดล าดับท่ี 1-7 
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      วงโยธวาทิต 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

       

       

       

ขบวนพาเหรดล าดับท่ี 8-15 
  

  

       

การจัดขบวนพาเหรดแต่ละหน่วยงาน 
(ไม่เกิน 120 คน) 

 
 

       

      ป้ายหนว่ยงาน 

       

  
 

   ธงคณะ 

      ขนาบธง (ถ้ามี) 

       

       

      ขบวนกลอง (ถ้ามี)  

       

       

     
  

     
  

     
 ขบวนแฟนซี 

     
  

     
  

       

      รถลาก (ถ้ามี) 
       

     
  

     
  

     
 ขบวนนักกีฬา 

     
  

 

ตัวอย่างการจดัรูปขบวนพาเหรด 
แต่ละหน่วยงาน (ไม่เกิน 120 คน) 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

ก าหนดการแข่งขัน 

งขัน 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 
วันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

แผนที่สนามจัดการแข่งขัน 

งขัน 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

กรีฑาประเภทลู ่

วิ่ง 100 เมตร เดี่ยว ชาย วิ่ง 100 เมตร เดี่ยว หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
11. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 

  
วิ่ง 200 เมตร เดี่ยว ชาย วิ่ง 200 เมตร เดี่ยว หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
13. วิทยาลัยรัตภูม ิ

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
13. วิทยาลัยรัตภูม ิ
 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา 

งขัน 
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วิ่ง 400 เมตร เดี่ยว ชาย วิ่ง 400 เมตร เดี่ยว หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
13. วิทยาลัยรัตภูม ิ

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
13. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
14. วิทยาลัยรัตภูมิ 

  
วิ่ง 800 เมตร เดี่ยว ชาย วิ่ง 800 เมตร เดี่ยว หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
13. วิทยาลัยรัตภูม ิ

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
13. วิทยาลัยรัตภูม ิ

  
วิ่ง 1,500 เมตร เดี่ยว ชาย วิ่ง 1,500 เมตร เดี่ยว หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
9. วิทยาลัยรัตภูมิ 
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วิ่ง 3,000 เมตร เดี่ยว ชาย วิ่ง 3,000 เมตร เดี่ยว หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  
วิ่ง 5,000 เมตร เดี่ยว ชาย วิ่ง 5,000 เมตร เดี่ยว หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  
วิ่ง 10,000 เมตร เดีย่ว ชาย  

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

  
 เดินทน 5,000 เมตร เดี่ยว หญิง 

 1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  
เดินทน 10,000 เมตร เดีย่ว ชาย  

1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ทีม ชาย วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ทีม หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 
 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
13. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
14. วิทยาลัยรัตภูมิ 

  
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ทีม ชาย วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ทีม หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
11. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 

  
วิ่งผลัดผสม ทีม ชาย วิ่งผลัดผสม ทีม หญิง 

1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
7. วิทยาลัยรัตภูม ิ

1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
7. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
8. วิทยาลัยรัตภูมิ 
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กรีฑาประเภทลาน 

เขย่งก้าวกระโดด เดีย่ว ชาย เขย่งก้าวกระโดด เดีย่ว หญิง 
1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะศิลปศาสตร์ 
6. วิทยาลัยรัตภูม ิ
 

1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะศิลปศาสตร์ 
6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7. วิทยาลัยรัตภูม ิ

  
ทุ่มน้ าหนัก เดี่ยว ชาย ทุ่มน้ าหนัก เดี่ยว หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. วิทยาลัยรัตภูมิ 
 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
11. วิทยาลัยรัตภูม ิ

  
ขว้างจักร เดี่ยว ชาย ขว้างจักร เดี่ยว หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. วิทยาลัยรัตภูมิ 
 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
11. วิทยาลัยรัตภูม ิ
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พุ่งแหลน เดี่ยว ชาย พุ่งแหลน เดี่ยว หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. วิทยาลัยรัตภูมิ 
 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 

  
กระโดดไกล เดี่ยว ชาย กระโดดไกล เดี่ยว หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
10. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
9. วิทยาลัยรัตภูมิ 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2561 

ณ โรงยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

ทีมชาย 
สาย A สาย B 

1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. ทีมคณะศิลปศาสตร ์
3. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
2. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

สาย C  
1. ทีมคณะบริหารธรุกิจ 
2. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 

 

ทีมหญิง 
สาย A  

1. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. ทีมคณะบริหารธรุกิจ 
4. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
5. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

 
  

โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล 

งขัน 
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บาสเกตบอล 
คู่ที ่ เวลา ประเภท สาย รอบ คู่แข่งขัน 

5 ส.ค. 61 
1 09.00 น.  ชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A2 คณะศิลปศาสตร ์
2 10.20 น.  หญงิ A แรก A1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ A2 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3 11.40 น. ชาย B แรก B1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ B2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4 13.00 น. หญิง A แรก A3 คณะบริหารธุรกิจ A4 คณะศิลปศาสตร ์
5 14.20 น. ชาย C แรก C1 คณะบริหารธรุกิจ C2 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

6 ส.ค. 61 
6 09.00 น. ชาย B  แรก B1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ B3 คณะสัตวแพทย ์
7 10.20 น. หญิง A แรก A1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ A5 คณะสัตวแพทย ์
8 11.40 น. ชาย C  แรก C1 คณะบริหารธรุกิจ C3 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 
9 13.00 น. หญิง A แรก A2 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี A3 คณะบริหารธุรกิจ 
10 14.20 น. ชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

7 ส.ค. 61 
11 09.00 น. ชาย C แรก C2 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี C3 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

12 10.20 น. หญิง A แรก A4 คณะศิลปศาสตร ์ A5 คณะสัตวแพทย ์
13 11.40 น. ชาย A แรก A2 คณะศิลปศาสตร ์ A3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
14 13.00 น. หญิง A แรก A1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ A3 คณะบริหารธุรกิจ 
15 14.20 น. ชาย B  แรก B2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ B3 คณะสัตวแพทย ์

8 ส.ค. 61 
16 09.00 น. ชาย   ที่ 1 สาย A ………………… ที่ 3 ที่มีผลต่างคะแนนสงูสุดอันดับ 2 ………… 
17 10.20 น. หญิง A แรก A2 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี A4 คณะศิลปศาสตร ์
18 11.40 น. ชาย   ที่ 2 สาย B ………………… ที่ 2 สาย C ………………… 
19 13.00 น. หญิง A แรก A3 คณะบริหารธุรกิจ A5 คณะสัตวแพทย ์
20 14.20 น. ชาย   ที่ 1 สาย C ………………… ที่ 3 ที่มีผลต่างคะแนนสงูสุดอันดับ 1 ……......... 

9 ส.ค. 61 
21 09.00 น. ชาย   ที่ 1 สาย B ………………… ที่ 2 สาย A ………………… 

22 10.20 น. หญิง A แรก A1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ A4 คณะศิลปศาสตร ์
23 11.40 น. ชาย   ชนะคู่ที่ 16 ชนะคู่ที่ 18 
24 13.00 น. หญิง A  A2 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี A5 คณะสัตวแพทย ์
25 14.20 น. ชาย   ชนะคู่ที่ 20 ชนะคู่ที่ 21 

10 ส.ค. 61 
26 09.00 น. ชาย   ชนะคู่ที่ 23 ชนะคู่ที่ 25 
 

หมายเหตุ ทีมชาย - แพ้คู่ที่ 23 และแพ้คู่ท่ี 25 ได้เหรียญทองแดงร่วมกนั 
  ทีมหญิง - ทีมที่ได้คะแนนอนัดับ 1 ได้เหรียญทอง, อันดับ 2 ได้เหรียญเงิน และอนัดับที่ 3 ได้เหรียญทองแดง 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2561 

ณ สนามติณสลูานนท์ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

ทีมชาย 

สาย A สาย B 
1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
3. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 
4. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ทีมคณะเทคโนโลยีการจดัการ 
4. ทีมคณะบริหารธรุกิจ 

 
คู่ที ่ เวลา สนาม สาย รอบ คู่แข่งขัน 

5 ส.ค. 61 
1 09.00 – 10.30 น. มทร. A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A3 วิทยาลัยรตัภูมิ 
2 11.00 – 12.30 น. มทร. A แรก A2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ A4 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
3 09.00 – 10.30 น. ติณฯ B แรก B2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                                               B1 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
4 11.00 – 12.30 น. ติณฯ B แรก B3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ B4 คณะบริหารธุรกิจ 

6 ส.ค. 61 
5 09.00 – 10.30 น. มทร. B แรก B2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ B4 คณะบริหารธุรกิจ 
6 11.00 – 12.30 น. มทร. B แรก B1 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี B3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
7 13.00 – 14.30 น. มทร. A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
8 15.00 – 16.30 น. มทร. A แรก A3 วิทยาลัยรตัภูมิ A4 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

7 ส.ค. 61 
9 09.00 – 10.30 น. มทร. B แรก B1 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี B4 คณะบริหารธุรกิจ 
10 11.00 - 12.30 น. มทร. B แรก B2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ B3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
11 13.00 – 14.30 น. มทร. A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A4 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
12 15.00 – 16.30 น. มทร. A แรก A3 วิทยาลัยรตัภูมิ A2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

9 ส.ค. 61 
13 14.30 – 16.00 น. มทร.  รอง ที่ 1 สาย A………………… ที่ 2 สาย B………………… 
14 16.15 – 17.45 น. มทร.  รอง ที่ 1 สาย B………………… ที่ 2 สาย A………………… 

11 ส.ค. 61 
15 13.30 – 15.00 น. มทร.  ชิงฯ ชนะคู่ที่ 13 ชนะคู่ที่ 14 

 

  

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 

งขัน 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2561 

ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

วอลเลย์บอลทีมชาย 

สาย A สาย B 
1. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

1. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
2. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 

สาย C  
1. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
2. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
3. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

 

วอลเลย์บอลทีมหญิง 

สาย A สาย B 
1. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 
2. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์

สาย C  
1. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
4. ทีมคณะบริหารธรุกิจ 

 

 
  

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล 

งขัน 
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วอลเลย์บอล 

คู่ที ่ เวลา ประเภท สาย รอบ คู่แข่งขัน 
5 ส.ค. 61 

1 12.00 น. หญิง A แรก A1 คณะสัตวแพทย ์ A2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
2 12.45 น. หญิง B แรก B1 วิทยาลยัรัตภูม ิ B2 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง 
3 13.30 น. หญิง C แรก C1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี C2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4 14.15 น. หญิง C แรก C3 คณะศิลปศาสตร ์ C4 คณะบริหารธรุกิจ 
5 15.00 น. ชาย A แรก A1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ A2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
6 15.45 น. ชาย B แรก B1 คณะศิลปศาสตร ์ B2 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
7 16.30 น. ชาย C แรก C1 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว C2 คณะบริหารธุรกิจ 

6 ส.ค. 61 
8 12.00 น. หญิง B แรก B1 วิทยาลยัรัตภูม ิ B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

9 12.45 น. หญิง C แรก C1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี C3 คณะศิลปศาสตร ์
10 13.30 น. หญิง C แรก C2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ C4 คณะบริหารธรุกิจ 
11 14.15 น. หญิง A แรก A1 คณะสัตวแพทย ์ A3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
12 15.00 น. ชาย B แรก B1 คณะศิลปศาสตร ์ B3 วิทยาลยัรัตภูม ิ
13 15.45 น. ชาย C แรก C1 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว C3 คณะสัตวแพทย ์
14 16.30 น. ชาย A แรก A1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ A3 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

7 ส.ค. 61 
15 12.00 น. หญิง C แรก C1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี C4 คณะบริหารธรุกิจ 
16 12.45 น. หญิง C แรก C2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ C3 คณะศิลปศาสตร ์
17 13.30 น. หญิง A แรก A2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว A3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
18 14.15 น. หญิง B แรก B2 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
19 15.00 น. ชาย C แรก C2 คณะบริหารธุรกิจ C3 คณะสัตวแพทย ์

20 15.45 น. ชาย A แรก A2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A3 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 
21 16.30 น. ชาย B แรก B2 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ B3 วิทยาลยัรัตภูม ิ

8 ส.ค. 61 
22 09.00 น. หญิง  รอบ2 ที่ 1 สาย A ……………… ที่ 2 สาย ……………… 
23 09.45 น. หญิง  รอบ2 ที่ 1 สาย B ……………… ที่ 2 สาย ……………… 
24 10.30 น. หญิง  รอบ2 ที่ 1 สาย C ……………… ที่ 2 สาย ……………… 
25 11.15 น. หญิง  รอบ2 ที่ 3 สาย ….……………… ที่ 3 สาย ……………… 
26 12.00 น. ชาย  รอบ2 ที่ 1 สาย A ……………… ที่ 2 สาย ……………… 
27 12.45 น. ชาย  รอบ2 ที่ 1 สาย B ……………… ที่ 2 สาย ……………… 
28 13.30 น. ชาย  รอบ2 ที่ 1 สาย C ……………… ที่ 2 สาย ……………… 
29 14.15 น. ชาย  รอบ2 ที่ 3 สาย ….……………… ที่ 3 สาย ……………… 

9 ส.ค. 61 
30 09.00 น. หญิง  รองฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 
31 09.45 น. หญิง  รองฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 
32 10.30 น. ชาย  รองฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 
33 11.15 น. ชาย  รองฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 

10 ส.ค. 61 
34 10.00 น. หญิง  ชิงฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 

35 10.45 น. ชาย  ชิงฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2561 

ณ โรงยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

ทีมชดุชาย 
สาย A  

1. ทีมคณะบริหารธรุกิจ 
2. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ทีมคณะเกษตรศาสตร ์
4. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
5. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

  
ทีมเดี่ยวชาย 

สาย A สาย B 
1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
3. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 
4. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว  
3. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 

สาย C  
1. ทีมคณะบริหารธรุกิจ 
2. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

  
ทีมเดี่ยวหญงิ 

สาย A สาย B 
1. ทีมคณะบริหารธรุกิจ 
2. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
3. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
4. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์

1. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
4. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 

  
ทีมคู่ชาย 

สาย A สาย B 
1. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
2. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์

1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
3. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ/ ตะกร้อลอดห่วงสากล 

งขัน 
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ทีมคู่หญิง 
สาย A  

1. ทีมคณะบริหารธรุกิจ 
2. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
4. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

  

ตะกร้อลอดห่วงสากล ทีม ชาย 

1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

  
 

เซปักตะกร้อ 

คู่ที ่ เวลา ประเภท สาย รอบ คู่แข่งขัน 

5 ส.ค. 61 
1 09.00 น. ทีมชุดชาย A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

2  ทีมชุดชาย A แรก A3 คณะเกษตรศาสตร์ A4 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

3 11.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A2 คณะเกษตรศาสตร์ 

4  ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A3 คณะศิลปศาสตร์ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5 12.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

6  ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี B4 วิทยาลัยรัตภูมิ 

7 13.00 น. ทีมชุดชาย A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8  ทีมชุดชาย A แรก A2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี A3 คณะเกษตรศาสตร์ 

6 ส.ค. 61 
9 09.00 น. ทีมชุดชาย A แรก A4 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว A5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10  ทีมชุดชาย A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A3 คณะเกษตรศาสตร์ 

11 11.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A3 คณะศิลปศาสตร์ 

12  ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร์ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13 12.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

14  ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว B4 วิทยาลัยรัตภูมิ 

15 13.00 น. ทีมชุดชาย A แรก A2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี A4 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

16  ทีมชุดชาย A แรก A3 คณะเกษตรศาสตร์ A5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7 ส.ค. 61 
17 09.00 น. ทีมชุดชาย A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A4 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

18  ทีมชุดชาย A แรก A2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี A5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

19 11.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

20  ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร์ A3 คณะศิลปศาสตร์ 

21 12.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B4 วิทยาลัยรัตภูมิ 

22  ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว B3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

23 13.00 น. ทีมเดี่ยวชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ A2 คณะเกษตรศาสตร์ 

24  ทีมเดี่ยวชาย A แรก A3 วิทยาลัยรัตภูมิ A4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

25 14.00 น. ทีมเดี่ยวชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

26  ทีมเดี่ยวชาย C แรก C1 คณะบริหารธุรกิจ C2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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เซปักตะกร้อ 

คู่ที ่ เวลา ประเภท สาย รอบ คู่แข่งขัน 

8 ส.ค. 61 
27 09.00 น. ทีมเดี่ยวชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ A3 วิทยาลัยรัตภูมิ 

28  ทีมเดี่ยวชาย A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร์ A4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

29 10.00 น. ทีมเดี่ยวชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี B3 คณะศิลปศาสตร์ 

30  ทีมเดี่ยวชาย C แรก C1 คณะบริหารธุรกิจ C3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

31 11.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A2 คณะเกษตรศาสตร์ 

32  ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A3 คณะศิลปศาสตร์ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

33  ทีมคู่หญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

34  ทีมคู่หญิง A แรก A3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

35 12.00 น. ทีมเดี่ยวชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ A2 คณะเกษตรศาสตร์ 

36  ทีมเดี่ยวชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

37  ทีมคู่ชาย A แรก A1 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว A2 คณะบริหารธุรกิจ 

38  ทีมคู่ชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี B2 คณะเกษตรศาสตร์ 

39 13.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A3 คณะศิลปศาสตร์ 

40  ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร์ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

41  ทีมคู่หญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

42  ทีมคู่หญิง A แรก A2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

43 14.00 น. ทีมเดี่ยวชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ A3 วิทยาลัยรัตภูมิ 

44  ทีมเดี่ยวชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี B3 คณะศิลปศาสตร์ 

45  ทีมคู่ชาย A แรก A1 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว A3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
46  ทีมคู่ชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี B3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

9 ส.ค. 61 
47 09.00 น. ทีมเดี่ยวชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ A4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

48  ทีมเดี่ยวชาย A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร์ A3 วิทยาลัยรัตภูมิ 

49 10.00 น. ทีมเดี่ยวชาย B แรก B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว B3 คณะศิลปศาสตร์ 

50  ทีมเดี่ยวชาย C แรก C2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี C3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

51 11.00 น. ทีมคู่หญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

52  ทีมคู่หญิง A แรก A2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

53 12.00 น. ทีมคู่ชาย A แรก A2 คณะบริหารธุรกิจ A3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

54  ทีมคู่ชาย B แรก B2 คณะเกษตรศาสตร์ B3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

55 13.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง  รองฯ ที่ 1 สาย A……………… ที่ 2 สาย B……………… 

56  ทีมเดี่ยวหญิง  รองฯ ที่ 1 สาย B……………… ที่ 2 สาย A……………… 

57 14.00 น. ทีมเดี่ยวชาย  รอบ2 ที่ 1 สาย A…… ที่ 3 อันดับ 1...... 

58  ทีมเดี่ยวชาย  รอบ2 ที่ 2 สาย B……. ที่ 2 สาย C………… 

59 15.00 น. ทีมเดี่ยวชาย  รอบ2 ที่ 1 สาย C…… ที่ 3 สาย A...... 

60  ทีมเดี่ยวชาย  รอง2 ที่ 2 สาย A……. ที่ 1 สาย B………… 

10 ส.ค. 61 
61 09.00 น. ทีมคู่ชาย  รองฯ ที่ 1 สาย A…… ที่ 2 สาย B....... 

62  ทีมคู่ชาย  รองฯ ที่ 1 สาย B……. ที่ 2 สาย A…… 

63 10.00 น. ทีมเดี่ยวชาย  รองฯ ชนะคู่ที่ 57 ชนะคู่ที่ 58 

64  ทีมเดี่ยวชาย  รองฯ ชนะคู่ที่ 59 ชนะคู่ที่ 60 

65 11.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง  ชิงฯ ชนะคู่ที่ 55 ชนะคู่ที่ 56 

66  ทีมคู่ชาย  ชิงฯ ชนะคู่ที่ 61 ชนะคู่ที่ 62 

67 12.00 น. ทีมเดี่ยวชาย  ชิงฯ ชนะคู่ที่ 63 ชนะคู่ที่ 64 

68 13.30 น. ลอดห่วงชาย  แรก ลอดห่วง A1 A2 A3 A4 

69 16.50 น. ลอดห่วงชาย  ชิงฯ ลอดห่วง ล าดับ 4 – ล าดับ 1 
 

หมายเหตุ  ตะกร้อทีมคู่ชาย - ทีมแพ้คูท่ี่ 61 และทีมแพ้คู่ที ่62 ได้เหรยีญทองแดงร่วมกัน 
ตะกร้อทีมเดีย่วชาย - ทีมแพ้คู่ที ่63 และทีมแพ้คู่ที ่64 ได้เหรยีญทองแดงร่วมกนั 
ตะกร้อทีมเดีย่วหญงิ - ทีมแพ้คู่ที ่55 และทีมแพ้คู่ที ่56 ได้เหรยีญทองแดงร่วมกนั 
ตะกร้อทีมชุดชาย - ทีมท่ีได้คะแนนอันดับ 1 ได้เหรยีญทอง, คะแนนอันดับ 2 ได้เหรียญเงิน และคะแนนอันดับ 3 ไดเ้หรียญทองแดง 
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ตะกร้อลอดห่วงสากล 

ทีมที ่ เวลา สาย รอบ ทีมแข่งขัน 

วันที่ 10 ส.ค. 61 

1 13.30 น. A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ 
2 14.20 น. A แรก A2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
3 15.10 น. A แรก A3 คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
4 16.00 น. A แรก A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5 16.50 น. A ชิงฯ ทีมคะแนนอนัดบั 4 
6 17.40 น. A ชิงฯ ทีมคะแนนอนัดบั 3 
7 18.30 น. A ชิงฯ ทีมคะแนนอนัดบั 2 
8 19.20 น. A ชิงฯ ทีมคะแนนอนัดบั 1 

 

หมายเหตุ  ตะกร้อลอดห่วง - ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1 ได้เหรียญทอง, คะแนนอันดับ 2 ได้เหรียญเงิน และคะแนนอันดับ 3 ได้เหรียญทองแดง 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 
วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561 

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

เทเบลิเทนนิส บุคคล เดี่ยว ชาย เทเบลิเทนนิส บุคคล เดี่ยว หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
11. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะศิลปศาสตร์ 
7. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
9. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

  

เทเบลิเทนนิส บุคคล คู่ ชาย เทเบลิเทนนิส บุคคล คู่ หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะศิลปศาสตร์ 

  

เทเบลิเทนนิส บุคคล คู่ ผสม  
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะศิลปศาสตร์ 
7. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
8. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

 

  

โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 

งขัน 

 



 

สจูบิตัรการแขง่ขันกฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ครัง้ที ่11  

 

“แสงแรกเกมส”์                                                               คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 40 

 

 

 

การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2561 

ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

แบดมินตัน บุคคล เดี่ยว ชาย แบดมินตัน บุคคล เดี่ยว หญงิ 
1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร ์
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
9. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  
แบดมินตัน บุคคล คู่ ชาย แบดมินตัน บุคคล คู่ หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8. คณะสัตวแพทยศาสตร ์

1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
7. คณะสัตวแพทยศาสตร ์

  
แบดมินตัน บุคคล คู่ ผสม  

1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8. คณะสัตวแพทยศาสตร ์

 

 

  

โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตัน 

งขัน 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2561 

ณ ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา 
             

 
ไลท์ฟลายเวท น้ าหนักเกิน 46 กก.  

แต่ไม่เกิน 49 กก. ชาย 
ไลท์ฟลายเวท น้ าหนักเกิน 45 กก.  

แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  
ฟลายเวท น้ าหนักเกิน 49 กก. แตไ่ม่เกิน 52 กก. ชาย ฟลายเวท น้ าหนักเกิน 48 กก. แตไ่ม่เกิน 51 กก. หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. วิทยาลัยรัตภูม ิ

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  
แบนตั้มเวท น้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชาย แบนตั้มเวท น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. วิทยาลัยรัตภูม ิ

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  
 เฟเธอเวท* น้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิง 

 1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

*จัดแข่งขันแต่ไม่นับเหรียญ 
  

ไลท์เวท น้ าหนักเกิน 56 กก. แต่ไมเ่กิน 60 กก. ชาย ไลท์เวท* น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
7. วิทยาลัยรัตภูม ิ

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

*จัดแข่งขันแต่ไม่นับเหรียญ 

  

โปรแกรมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 

งขัน 
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ไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักไม่เกิน 60 กก.  
แต่ไม่เกิน 64 กก. ชาย 

 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. วิทยาลัยรัตภูม ิ

 

  
เวลเตอร์เวท น้ าหนักเกิน 64 กก.  

แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย 
 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. วิทยาลัยรัตภูม ิ

 

  
มิดเดิลเวท น้ าหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย  

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. วิทยาลัยรัตภูม ิ

 

  
ไลท์เฮฟวี่เวท น้ าหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. ชาย  

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. วิทยาลัยรัตภูม ิ
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2561 

ณ หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา 
             

 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย 

สาย A สาย B 
1. ทีมคณะเทคโนโลยีการจดัการ 
2. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

1. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. ทีมคณะศิลปศาสตร ์
3. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 

สาย C สาย D 
1. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
2. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์

1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ทีมคณะเกษตรศาสตร ์
4. ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญงิ 

สาย A สาย B 
1. ทีมคณะเกษตรศาสตร ์
2. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

1. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
2. ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์

สาย C สาย D 
1. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
3. ทีมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 

งขัน 
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วอลเลย์บอลชายหาด 

คูท่ี ่ เวลา สนาม ประเภท สาย รอบ คู่แข่งขัน 

5 ส.ค. 61 
1 08.30 น. 1 ชาย A แรก A1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A2 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

2 08.30 น. 2 หญิง A แรก A1 คณะเกษตรศาสตร ์ A2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
3 09.15 น. 1 ชาย B แรก B1 คณะสัตวแพทย ์ B2 คณะศลิปศาสตร ์
4 09.15 น. 2 หญิง B แรก B1 คณะศิลปศาสตร ์ B2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
5 10.00 น. 1 ชาย C แรก C1 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง C2 คณะบริหารธุรกิจ 
6 10.00 น. 2 หญิง C แรก C1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี C2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
7 10.45 น. 1 ชาย D แรก D1 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี D2 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
8 10.45 น. 2 หญิง D แรก D1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ D2 คณะบริหารธุรกิจ 
9 11.30 น. 1 ชาย D แรก D3 คณะเกษตรศาสตร ์ D4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

6 ส.ค. 61 
10 08.30 น. 1 ชาย B แรก B2 คณะศลิปศาสตร ์ B3 วิทยาลยัรัตภูม ิ
11 08.30 น. 2 หญิง B แรก B2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
12 09.15 น. 1 ชาย C แรก C2 คณะบริหารธุรกิจ C3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

13 09.15 น. 2 หญิง C แรก C2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
14 10.00 น. 1 ชาย D แรก D2 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ D3 คณะเกษตรศาสตร ์
15 10.00 น. 2 หญิง D แรก D2 คณะบริหารธุรกิจ D3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
16 10.45 น. 1 ชาย D แรก D1 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี D4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
17 10.45 น. 2 หญิง A แรก A2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว A3 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง 
18 11.30 น. 1 ชาย A แรก A1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

7 ส.ค. 61 
19 08.30 น. 1 ชาย C แรก C1 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง C3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
20 08.30 น. 2 หญิง C แรก C1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี C3 คณะศิลปศาสตร ์
21 09.15 น. 1 ชาย D แรก D1 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี D3 คณะเกษตรศาสตร ์
22 09.15 น. 2 หญิง D แรก D1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ D3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
23 10.00 น. 1 ชาย D แรก D2 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ D4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

24 10.00 น. 2 หญิง A แรก A1 คณะเกษตรศาสตร ์ A3 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง 
25 10.45 น. 1 ชาย A แรก A1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
26 10.45 น. 2 หญิง B แรก B1 คณะศิลปศาสตร ์ B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
27 11.30 น. 1 ชาย B แรก B1 คณะสัตวแพทย ์ B3 วิทยาลยัรัตภูม ิ

8 ส.ค. 61 
28 08.30 น. 1 ชาย  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 

29 08.30 น. 2 หญิง  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
30 09.15 น. 1 ชาย  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
31 09.15 น. 2 หญิง  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
32 10.00 น. 1 ชาย  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
33 10.00 น. 2 หญิง  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
34 10.45 น. 1 ชาย  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
35 10.45 น. 2 หญิง  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 

9 ส.ค. 61 
36 09.00 น. 1 ชาย  รองฯ ทีมชนะคู่ 28 ทีมชนะคู่ 30 
37 09.00 น. 2 หญิง  รองฯ ทีมชนะคู่ 29 ทีมชนะคู่ 31 
38 09.45 น. 1 ชาย  รองฯ ทีมชนะคู่ 32 ทีมชนะคู่ 34 
39 09.45 น. 2 หญิง  รองฯ ทีมชนะคู่ 33 ทีมชนะคู่ 35 

10 ส.ค. 61 
40 09.00 น. 1 ชาย  ชิงฯ ทีมชนะคู่ 36 ทีมชนะคู่ 38 
41  2 หญิง  ชิงฯ ทีมชนะคู่ 37 ทีมชนะคู่ 39 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2561 

ณ ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา 
             

 
เปตอง 3 คน ทีมชาย เปตอง 3 คน ทีมหญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11. วิทยาลัยรัตภูม ิ

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11. วิทยาลัยรัตภูม ิ

  

เปตอง 2 คน ทีมชาย เปตอง 2 คน ทีมหญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
13. วิทยาลัยรัตภูม ิ

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
13. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
14. วิทยาลัยรัตภูมิ 

  

เปตอง คู่ผสม  
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

โปรแกรมการแข่งขันเปตอง 

งขัน 
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เปตองบุคคลเดีย่ว ชาย เปตองบุคคลเดีย่ว หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
13. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
14. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
15. วทิยาลัยรัตภูม ิ

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
14. วิทยาลัยรัตภูมิ 

  
เปตองเดี่ยวมอืยิง ชาย เปตองเดี่ยวมอืยิง หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2561 

ณ โรงยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

ทีมชาย 

สาย A สาย B 
1. ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
2. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์
4. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 

1. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. ทีมคณะบริหารธรุกิจ 

สาย C สาย D 
1. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
3. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 

 

ทีมหญิง 

สาย A สาย B 
1. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
3. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
4. ทีมคณะบริหารธรุกิจ 

1. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 
2. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร ์
4. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 
 

  

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล 

งขัน 
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ฟุตซอล 

คู่ที ่ เวลา ประเภท สาย รอบ คู่แข่งขัน 
5 ส.ค. 61 

1 16.30 น. ชาย A แรก A1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ A2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2 17.10 น. หญิง B แรก B1 วิทยาลยัรัตภูม ิ B2 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง 
3 17.50 น. ชาย C แรก C1 คณะสัตวแพทย ์ C2 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
4 18.30 น. หญิง A แรก A1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี A2 คณะเกษตรศาสตร ์
5 19.10 น. ชาย B แรก B1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
6 19.50 น. หญิง A แรก A3 คณะศิลปศาสตร ์ A4 คณะบริหารธรุกิจ 
7 20.30 น. ชาย A แรก A3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ A4 คณะศิลปศาสตร ์
8 21.10 น. หญิง B แรก B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ B4 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
9 21.50 น. ชาย D แรก D1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี D2 คณะเกษตรศาสตร ์
10 22.10 น. ชาย B แรก B3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง B4 คณะบริหารธุรกิจ 

6 ส.ค. 61 
11 16.30 น. ชาย B แรก B1 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี B3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
12 17.10 น. หญิง B แรก B2 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

13 17.50 น. ชาย C แรก C1 คณะสัตวแพทย ์ C3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
14 18.30 น. หญิง A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร ์ A3 คณะศิลปศาสตร ์
15 19.10 น. ชาย A แรก A1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ A3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
16 19.50 น. หญิง A แรก A1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี A4 คณะบริหารธรุกิจ 
17 20.30 น. ชาย B แรก B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว B4 คณะบริหารธุรกิจ 
18 21.10 น. หญิง B แรก B1 วิทยาลยัรัตภูม ิ B4 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

19 21..50 น. ชาย D แรก D1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี D3 วิทยาลัยรัตภูมิ 
20 22.10 น. ชาย A แรก A2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A4 คณะศิลปศาสตร ์

7 ส.ค. 61 
21 16.30 น. ชาย C แรก C2 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี C3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
22 17.10 น. หญิง B แรก B1 วิทยาลยัรัตภูม ิ B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
23 17.50 น. ชาย A แรก A1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ A4 คณะศิลปศาสตร ์

24 18.30 น. หญิง A แรก A1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี A3 คณะศิลปศาสตร ์
25 19.10 น. ชาย D แรก D2 คณะเกษตรศาสตร ์ D3 วิทยาลัยรัตภูมิ 
26 19.50 น. ชาย B แรก B1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง B4 คณะบริหารธุรกิจ 
27 20.30 น. หญิง B แรก B2 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี B4 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
28 21.10 น. หญิง A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร ์ A4 คณะบริหารธรุกิจ 
29 21.50 น. ชาย A แรก A2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
30 22.10 น. ชาย B แรก B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว B3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

9 ส.ค. 61 
31 17.00 น. ชาย  สอง ที่ 1 สาย ……………………. ที่ 2 สาย............................. 
32 17.50 น. ชาย  สอง ที่ 1 สาย ……………………. ที่ 2 สาย ……………………. 
33 18.40 น. ชาย  สอง ที่ 1 สาย ……………………. ที่ 2 สาย ……………………. 
34 19.30 น. ชาย  สอง ที่ 1 สาย ……………………. ที่ 2 สาย ……………………. 

10 ส.ค. 61 
35 17.00 น. หญิง  รองฯ ที่ 1 สาย A……………………. ที่ 2 สาย B............................. 
36 17.50 น. หญิง  รองฯ ที่ 1 สาย B……………………. ที่ 2 สาย A............................. 
37 18.40 น. ชาย  รองฯ Win คู่ 31 Win คู่ 32  
38 19.30 น. ชาย  รองฯ Win คู่ 33 Win คู่ 34  

11 ส.ค. 61 

39 09.00 น. หญิง  ชิงฯ Win คู่ 35 Win คู่ 36 
40 10.00 น. ชาย  ชิงฯ Win คู่ 37 Win คู่ 38  

หมายเหตุ : 1. รอบสอง ฟุตซอลชายใช้วิธีจับฉลากประกบคู่ โดยที่ 1 กับที่ 2 ในสายเดียวกันของรอบแรกจะไม่เจอกันในรอบสอง 
   2. วัน เวลา ในการจับฉลากประกบคู่รอบรองจะแจ้งให้ทราบหลังจากแข่งรอบแรกเสร็จแล้ว 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 

ณ ห้อง 63305 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 
 

หมากรุกไทย 
หมากรุกไทยบุคคล เดี่ยว ชาย หมากรุกไทยบุคคล เดี่ยว หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร ์
9. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
10. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะศิลปศาสตร ์
5. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  

หมากรุกไทยทมี 2 คน คู่ ชาย หมากรุกไทยทมี 2 คน คู่ หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะศิลปศาสตร์ 

1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะศิลปศาสตร ์
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  

 
  

โปรแกรมการแข่งขันหมากกระดาน 

งขัน 
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หมากฮอส 

หมากฮอสบุคคล เดี่ยว ชาย หมากฮอสบุคคล เดี่ยว หญงิ 

1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะศิลปศาสตร ์
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
11. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
9. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

  

หมากฮอสทมี 2 คน คู่ ชาย หมากฮอสทมี 2 คน คู่ หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะศิลปศาสตร ์
9. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
9. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

หมากล้อม 
หมากลอ้มบุคคล เดี่ยว ชาย หมากลอ้มบุคคล เดี่ยว หญิง 

1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

  

หมากลอ้มทีม 2 คน คู่ ชาย หมากลอ้มทีม 2 คน คู่ หญิง 

1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะศิลปศาสตร ์

 
1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2. คณะบริหารธรุกิจ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะศิลปศาสตร ์
5. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 

วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 

ณ ห้อง 63306 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

ครอสเวิร์ดทมี ชาย ครอสเวิร์ดทมี หญงิ 
1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

  

ครอสเวิร์ดคู่ ชาย ครอสเวิร์ดคู่ หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะศิลปศาสตร์ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะศิลปศาสตร ์
7. คณะสัตวแพทยศาสตร ์

  

ครอสเวิร์ดบุคคล เดี่ยว ชาย ครอสเวิร์ดบุคคล เดี่ยว หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

  

ครอสเวิร์ด คู่ ผสม  
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
2. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
6. คณะศิลปศาสตร ์

 

 

โปรแกรมการแข่งขันครอสเวิร์ด 

งขัน 
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บริดจ์ คู่ ชาย บริดจ์ คู่ หญงิ 

1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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 ฝ่าย/ชนิดกีฬา ชื่อ – สกลุ หมายเลขโทรศัพท ์
1 ระบบลงทะเบียน นางสาวเด่นเดือน  ปัญญาดา 089-6555490 

นายวรัญญู  ธรรมโชต ิ 080-5427150 
2 ที่พักนักกีฬา/กองเชียร ์ ผศ.ศุภชัย  ศรีขวัญแกว้ 084-1953351 

นายบชูา  ผกากรอง 086-2724152 
นายสุรวชั  หมู่เก็ม 083-1930136 
นางสาวรักขิฎา  เอี่ยมวจิารณ ์ 086-7834377 
นางสาวมณฑิตา  ศรพีล 080-1016268 

3 กองเชียร์/ขบวนพาเหรด ผศ.ปิยาภรณ์  อรมุต 088-7823563 
นางสาวเจนจริา  ขุนทอง 086-9602490 

4 งาน Sport night นางสาวปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง 081-9691032 
ผศ.ปิยาภรณ์  อรมุต 088-7823563 

5 สวัสดิการ นายปราโมท  ปัตตา 083-6523856 
6 รักษาความปลอดภัย/การจราจร ผศ.สิทธิพร  บุญญานวุัตร์ 087-4768844 
7 แพทย์/พยาบาล นายซัมพูเด็ง  มีนา 083-6560982 
8 กรีฑา นายสิทธิโชค  อุ่นแกว้ 089-7352199 
9 บาสเกตบอล นายสมภพ  ประดิษฐสาร 095-4400594 
10 ฟุตบอล นายยูโสบ  ด าเต๊ะ 091-4616366 
11 วอลเล่ยบ์อล นายอัมพร  บุญราม 081-5527573 
12 เซปักตะกร้อ ผศ.กิตติ  พิมเสน 081-5417362 
13 เทเบิลเทนนิส นายเสริมศักดิ์  สัญญาโณ 081-8972480 
14 แบดมินตัน นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 088-1686790 
15 มวยสากลสมัครเล่น นายอุทิพย์  หยงสตาร ์ 081-8350511 
16 วอลเล่ยบ์อลชายหาด นายนวัทตกร  อุมาศิลป ์ 099-9891942 
17 เปตอง นายนภดล  โพชก าเหนิด 086-5982409 
18 ฟุตซอล นายวิทยา  ศิริคุณ 084-3124488 
19 หมากกระดาน นายพลากร  พันธุ์มณ ี 081-8951607 
20 ครอสเวิร์ด นางไพพรรณ  มุ่งศิร ิ 086-5982409 
21 บริดจ ์ นายปราณระฟ้า  พรหมประวัติ 083-1563645 
22 ตะกร้อลอดห่วง นายส าราญ  ขวัญยนื 081-9902879 
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ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนบัสนุน 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชยั ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส์” 

วนัที่ 4 - 11 สิงหาคม 2561 
             

  

1. พล.ต.ท.วรรณรัตน์  คชรักษ ์

2. นายประดิษฐ ์ วัชระดนัย 

3. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 

4. นายประมวล พัฒน์ทอง 
5. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ ์

6. นายฉลอง เตชะภัทรกุล 

7. นายโอภาส สมใจนึก 

8. นายทว ี ชูทิพย ์

9. นายสาธิต พุทธชัยยงค์ 

10. ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์  จารยะพันธ ์
11. นายชนินทร ์ สาครินทร ์
12. นายสมบัต ิ เหาตะวานชิ 
13. ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง 
14. นายธรีพงษ ์ กุศลช ู
15. นายทรงชัย วงษ์วชัรด ารง 
16. นายเกียรติชัย   อึ้งวิศิษฎว์งศ์ 

17. นายศุภชัย กิจันดา 
18. นายชัยรัตน ์ ไตรรัตนจรัสพร 
19. บริษัท ดีไซน์ทามทราเวล By คุณอุ๋ย 

20. บริษัทหาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) จังหวัดสงขลา 
21. ศิษย์เก่าสถาปัตย์ รุ่น 16 

22. ศิษย์เก่าสถาปัตย์ รุ่น 17 
23. บริษัท Triple Two Design Studio จ ากัด 
24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเจ อีเวนท์ ออแกไนเซอร์ 

 

รายนามผู้ให้การสนับสนุน 
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