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สัญลักษณ์ประจ�าการแข่งขัน (Official Logo)
ชื่อ “เกลียวดอกปีบ”

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34  

“ล้านนาเกมส์”
ระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2561

ณ  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

แนวความคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์
“ เกลียวดอกปีบ ” 

1. ดอกปีบ : สื่อถึงกำรจัดกำรแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นที่รำชมงคลล้ำนนำ

2. ดอกปีบทั้ง 9 สี : หมำยถึง 9 รำชมงคลต่ำงเข้ำร่วมงำนกำรแข่งขัน สู่จุดมุ่งหมำยอย่ำงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เจ้าของผลงาน :  

อำจำรย์หลักสูตรออกแบบสื่อสำร

คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 

สัญลักษณ์น�าโชคการแข่งขัน (Mascot) 
ชื่อ “น้องปีบเงินและน้องปีบค�า”

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34  

“ล้านนาเกมส์”
ระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2561

ณ  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

แนวความคิดการออกแบบสัญลักษณ์น�าโชค 
“ น้องปีบเงินและน้องปีบค�า ”

1. ดอกปีบ : เป็นดอกไม้สีขำวท่ีมีกล่ินหอม ต้นปีบเป็นไม้ยนืต้น ขึน้ได้ในท่ีดนิแห้งแล้ง รำก ล�ำต้น และดอก ใช้เป็นสมนุไพร

สขีำวของดอกไม้เปรียบกับผูพ้ร้อมทีจ่ะประกอบคุณงำมควำมด ีประดจุกลิน่หอมของดอกปีบ 

และพร้อมท่ีสร้ำงประโยชน์ เช่นเดยีวกับกำรเป็นสมุนไพรของ “ดอกปีบ”

2. คบเพลิงและสัญลักษณ์เลข “๙” สื่อถึงกำรหล่อหลอมของนักกีฬำที่ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันท้ัง 9 มทร.

เจ้าของผลงาน :

นำยกิตติวัฒน์  กันทำรักษ์

นักศึกษำสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (เทียบโอน)  ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่

................................................................................................. .................................................................................................
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ที่มาของชื่อมาสคอต
 - เพศชาย “น้องปีบค�า” เป็นเด็กผู้ชำยชูคบเพลิง ที่มี

สญัลกัษณ์เลข ๙ ซึง่หมำยถึงกำรหล่อหลอมร่วมใจของทัพนักกีฬำ

ที่ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้ำนนำเกมส์”

 - เพศหญิง “น้องปีบเงิน” เป็นเด็กผู้หญิงทัดดอกปีบ 

ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

เปรียบเสมือนสิ่งสวยงำม ควำมรุ่งเรือง ที่พร้อมเปล่งประกำยด่ัง

ดวงอำทิตย์ และพร้อมจะต้อนรับทัพนักกีฬำ จำก 9 มทร. 

ความหมาย
 -ค�าว่า “น้องปีบค�า” เป็นค�ำที่มีควำมหมำยตรงกับภำษำไทยคือ “ปีบทอง” ซึง่ค�ำว่ำ “ค�ำ” ทำง

ล้ำนนำนัน้หมำยถึงทองค�ำ อญัมณีมค่ีำ ท่ีเปล่งประกำยเรอืงรองอรำ่ม ซ่ึงคนโบรำณเชื่อว่ำทองค�ำนั้นมีสีสัน

ที่สวยงำมตำมธรรมชำติ ผสำนกับควำมมันวำว ก่อให้เกิดควำมงำมอันเป็นอมตะ ทองค�ำมีควำมคงทน 

อีกทั้งทองค�ำเปรียบได้ดั่งดวงอำทิตย์เพรำะควำมสว่ำงและแวววำวของทองท�ำให้คนเรำเปรียบทองเป็น

ตัวแทนควำมรุ่งเรือง  รุ่งโรจน์ดุจดั่งแสงทองของพระอำทิตย์

 -ค�าว่า “น้องปีบเงิน” ซึ่งค�ำว่ำ “เงิน” เปรียบดังสีขำวประกำย มีควำมทนทำนที่ฝังอยู่ภำยในตัว  

ไม่ว่ำจะสถำนกำรณ์ใดก็ยังคงสภำพคงทนต่อสิ่งนั้น ดุจดั่งประกำยแห่งควำมบริสุทธิ์ผุดผ่อง

ค�าขวัญ (Slogan) 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

“ล้านนาเกมส์”

“สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี
ล้านนาสร้างสามัคคี 9 ราชมงคล”

เจ้าของผลงาน : 

นำยธนำวัฒน์  กำรินจันทร์

นักศึกษำสำขำกำรบัญชี (เทียบโอน)  ชั้นปีที่ 3 คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่

“น้องปีบค�า”

“น้องปีบเงิน”
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“ปีบเงิน ปีบค�า” สัญลักษณ์น�าโชค
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

ประกอบไปด้วย 15 ชนิดกีฬา  และ 1 การประกวด

เจ้าของผลงาน : 
อำจำรย์และนักศึกษำหลักสูตรออกแบบสื่อสำร 

คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่

เพลงประจ�าการแข่งขัน 
เพลง ล้านนาเกมส์

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

ค�ำร้อง/ค�ำนอง/เรียบเรียงดนตรีพื้นเมือง : ศิลปิน ค�ำหล้ำ ธัญยพร (นำงสำวธัญยพร อุตธรรมชัย)

Producer , Music Arranger : อำจำรย์โอปอล์ ตันตยำนุสรณ์

ขับร้อง : อำจำรย์ชัชวำล สุวรรณบุตร

คอรัส : ค�ำหล้ำ ธัญยพร , อำจำรย์โอปอล์ ตันตยำนุสรณ์ , อำจำรย์ชัชวำล สุวรรณบุตร ,

พิธำน รำชรักษ์ , ณัฏรดำ ดองทัพ , กำนต์ธีรำ วัฒนำศิลป์ , ภทรพร ไชยอินทร์

ประพันธ์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหำคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เพลงไทยพื้นบ้ำนล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่
..........................................................................................................

.................................................................................................
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01 Main

02 Football 02 Futsal 04 Athletics 05 Swimming 06 Volleyball

07 Basketball

12 Boardgame 13 hoop sepak takraw 14 Beach Volleyball 15 Tennis 16 Pétanque

08 Badminton 09 Sepaktakraw 10 Pingpong 11 Crossword

(สร้อย) ก๋ำสะลอง...เคียงคู่...สถำบัน        น�้ำตำลทอง...เฉิดฉันท์...เฉลิมหล้ำ

                      เทคโนโลยี...รำชมงคล...ล้ำนนำ        เชิญมิตรแก้วสหำยค�ำมำ...มุ่งสู่...ล้ำนนำ...เกมส์

       ร่ม พระบำรมี ในหลวง        รัชกำล ที่ 9 รวม 9 สถำบัน

   รำชมงคล ล้ำนนำ สรรพสรรค์        เจิดจ�ำนรรค์ ทั่วหล้ำ เกริกขจร

              ตำก พิษณุโลก ล�ำปำง        น่ำน เชียงรำย เชียงใหม่ สถำพร

   รำชมงคล ล้ำนนำ คู่ฟ้ำอมร        ถิ่นไทยงำม นำมนคร นพบุรี

(*) ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมำเยือน น้องพี่  (แขกแก้วมำเยือน น้องพี่)

   สร้ำงสัมพันธ์ ด้วยไมตรี        (สร้ำงสัมพันธ์ ด้วยไมตรี)

   ล้ำนนำ สร้ำงสำมัคคี        (ล้ำนนำ สร้ำงสำมัคคี)

   9 รำชมงคล มั่นคงฤดี        (9 รำชมงคล มั่นคงฤดี)

   ผูกพันน้องพี่ ร่วมฝ่ำฟัน        (ผูกพันน้องพี่ ร่วมฝ่ำฟัน)

(ร้องหมู่) ก๋ำสะลองคลี่บำน...เป็นสัญญำณ...คงมั่น

กีฬำผูกสำยสัมพันธ์...แน่นแฟ้นดุจดัง...สำยใย

น�้ำตำลทอง ม่วง เหลือง แดง น�้ำเงิน เขียว        ฟั่นเป็นเกลียว แสด ทอง ผ่องอ�ำพัน

น�้ำเงินครำม น�้ำทะเล งำมเฉิดฉันท์        รวมพลัง จับมือกัน รำชมงคล

                  ธง ไตรงค์ สะบัดไกว        ล้ำนนำเกมส์ เชียงใหม่ สู่สำกล

 นำมกระเดื่อง เมืองวัฒนธรรม งำมผู้คน        เชียงใหม่แก้ว เปี่ยมสุขล้น ประเพณี

(*)

(ร้องหมู่) ก๋ำสะลองคลี่บำน...เป็นสัญญำณ...คงมั่น

น�้ำใจนักกีฬำแบ่งปัน...ผูกมิตรมิ่งขวัญ...ก้ำวไปด้วยกัน

(ร้องหมู่) ก๋ำสะลองคลี่บำน...เป็นสัญญำณ...คงมั่น

น�้ำใจนักกีฬำสร้ำงสรรค์...ผูกสำยสัมพันธ์..ใน “ล้ำนนำเกมส์”
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02 Football 02 Futsal 04 Athletics 05 Swimming 06 Volleyball

07 Basketball

12 Boardgame 13 hoop sepak takraw 14 Beach Volleyball 15 Tennis 16 Pétanque

08 Badminton 09 Sepaktakraw 10 Table tennis 11 Crossword
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เพลง ล้านนาเจิญมาเชียร์กีฬา
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

ค�ำร้อง/ค�ำนอง/เรียบเรียงดนตรีพื้นเมือง : ศิลปิน ค�ำหล้ำ ธัญยพร (นำงสำวธัญยพร อุตธรรมชัย)

Producer, Music Arranger: อำจำรย์โอปอล์ ตันตยำนุสรณ์

ขับร้อง : ศิลปิน ค�ำหล้ำ ธัญยพร (นำงสำวธัญยพร อุตธรรมชัย) , อำจำรย์ชัชวำล สุวรรณบุตร

ประพันธ์เมื่อ : วันอังคำรที่ 10 ตุลำคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เพลงไทยพื้นบ้ำนล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่

..........................................................................................................

(สร้อย) มำ มำ มำ...มำแอ่วกีฬำ...ล้ำนนำเกมส์ 

เอ้ำ...มำ มำ มำ...มำเชียร์กีฬำ...ล้ำนนำเกมส์

เชียงใหม่ เมืองแอ่ว ม่วนใจ๋        ผู้คน ญิงจำย เบิกบำนแจ่มใส

               ไหว้สำ ครูบำ ศรีวิชัย        ดอยสุเทพสร้ำงไว้ หนตำง เตียวเดิน

มำแอ่ว บ่ขำด บ่เกิน        (มำแอ่ว บ่ขำด บ่เกิน)

หมู่เฮำพำเพลิน มำเชียร์ กีฬำ        (หมู่เฮำพำเพลิน มำเชียร์ กีฬำ)

        เทคโน รำชมงคล ล้ำนนำ        9 ปีเวียนมำ มำแข่งกีฬำ สุขสันต์

 ล้ำนนำเกมส์ เบิกฟ้ำ พำขวัญ        มทร.สร้ำงสรรค์ รวม 9 สถำบัน

มำเชียร์ กีฬำ ม่วนงัน        (มำเชียร์ กีฬำ ม่วนงัน)

ซะป๊ะแข่งขัน ในล้ำนนำ เกมส์        (ซะป๊ะแข่งขัน ในล้ำนนำ เกมส์)

(*) เซปักตะกร้อ   ม่วนหนอฟุตบอล   วอลเลย์บอลชำยหำด

องอำจกรีฑำ   ท้ำหมำกกระดำน   สนุกสนำนปิงปอง

ท่องต่อครอสเวิร์ด   บรรเจิดตะกร้อลอดห่วง ชูตบ่วงบำสเก็ตบอล

อรชรเทนนิส   วิจิตรแบดมินตัน   สุดมันฟุตซอล

ล้อคลื่นว่ำยน�้ำ   โยนตำมเปตอง   ชวนมองวอลเลย์บอล

(**) เหรียญทอง เพื่อนผอง ใฝ่ฝัน         ฝึกฝน มุ่งมั่น ได้เป็นเจ้ำเหรียญทอง

         สิรินธร สมเด็จ ใต้ฝ่ำละออง         มทร.ใดครอบครอง ถ้วยเจ้ำฟ้ำ รำงวัล

   ยินดี สำมัคคี ร่วมกัน         (น�้ำใจ นักกีฬำ 9 สถำบัน)

  ไม่โกงยึดมั่น ในกำร แข่งขัน         (ไม่ย่อท้อฝ่ำฟัน ในกำร แข่งขัน)

(*) , (**)

   ยินดี สำมัคคี ร่วมกัน         (น�้ำใจ นักกีฬำ 9 สถำบัน)

ผูกมิตรร่วมกัน ในกำร แข่งขัน         (ผูกมิตรร่วมกัน ในล้ำนนำ เกมส์)

ก�าหนดการพิธีเปิด
กำรแข่งขนักฬีำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่34 “ล้ำนนำเกมส์”

วันอำทิตย์ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 15.00 – 19.30 น.

ณ สนำมกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
.........................................................................................

15.00 น. ลงทะเบียน

17.00 น.  ประธำนในพิธี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธำนคณะกรรมกำรอธิกำรบดี

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล เดินทำงมำถึงสนำมกีฬำกลำง

17.05 น. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ มอบของที่ระลึกและสูจิบัตร แก่ท่ำนประธำนในพิธีเปิด

17.15 น. กำรแสดง ผู้น�ำเชียร์ SPIRIT OF RMUT

17.30 น. วงโยธวำทิต น�ำขบวนพำเหรดนักกีฬำเข้ำสู่สนำม 

18.00 น. เชิญธงชำติ ขึ้นสู่ยอดเสำ (บรรเลงเพลงชำติไทย)

  พิธีอันเชิญตรำสัญลักษณ์ประจ�ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

  และถ้วยรำงวัลพระรำชทำนในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

18.10 น. พิธีเปิดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้ำนนำเกมส์”

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประธำนกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกล่ำวรำยงำน

   เชิญท่ำนประธำนมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันฯ

   ประธำนกล่ำวเปิดกำรแข่งขันฯ (บรรเลงเพลงมหำฤกษ์) 

   เชิญธงกีฬำ และธงมหำวิทยำลัยเจ้ำภำพขึ้นสู่ยอดเสำ (บรรเลงเพลงกรำวกีฬำ)

   นักกีฬำอำวุโส กล่ำวค�ำปฏิญำณตน

   ตัวแทนผู้ตัดสิน กล่ำวค�ำปฏิญำณตน

18.30 น. กำรแสดงพิธีเปิดกำรแข่งขัน 

   องก์ที่ 1 ทิพยจตุอุดมธำรำ แห่งล้ำนนำมหำนทีชีวิต

   องก์ที่ 2 สะบัดกลองชัยก้องฟ้ำ รับขวัญแขกหล้ำ สู่ล้ำนนำนครพิงค์

   องก์ที่ 3 9 รำชมงคลร่วมใจ สืบสำนสำยใยแห่งมิตรไมตรี

19.00 น. พิธีจุดคบเพลิง “ล้ำนนำเกมส์”

19.20 น. ขบวนพำเหรดนักกีฬำ เดินออกจำกสนำมกีฬำกลำง

19.30 น. งำนเลี้ยงต้อนรับนักกีฬำ

หมายเหตุ : ก�ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม

     หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร ขอเรียนเชิญแขกผู ้มีเกียรติ ผู ้บริหำร คณะกรรมกำร และนักกีฬำ

     จำกทุกมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมงำนเลี้ยงต้อนรับนักกีฬำ ณ สถำนที่จัดเลี้ยงนักกีฬำ
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 ลําดับการแสดง “9 ราชมงคลรวมใจสบืสานวัฒนธรรมไทย” 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรวมกับ 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ก�าหนดการ (กิจกรรมองค์การนักศึกษา)
กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้ำนนำเกมส์”และ

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำเครือข่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำกับงำนกิจกรรมนักศึกษำ 9 มทร.
และกิจกรรม 9 รำชมงคลร่วมใจ สืบสำนวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10

องค์กำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

งานกีฬา และกิจกรรมองค์การนักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานสืบสานวัฒนธรรม

2 กุมภาพันธ์ 2561

8.00-17.00 น. คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ เดินทำงถึง มทร.ล้ำนนำ คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ เดินทำงถึง มทร.ล้ำนนำ

3  กุมภาพันธ์ 2561

8.00-20.00 น. เริ่มกำรแข่งขันกีฬำ “ล้ำนนำเกมส์”

4  กุมภาพันธ์ 2561

15.00-19.00 น. พิธีเปิด “ล้ำนนำเกมส์”

19.00-22.00 น. งำนเลี้ยงต้อนรับนักกีฬำ

กำรแสดงเปิดตัวผู้เข้ำประกวด RMUT STAR 2018

5 กุมภาพันธ์ 2561

9.00-15.00 น. ผู้ประกวด RMUT STAR 2018

ถ่ำย VTR และถ่ำยภำพ

9.00-15.00 น. Sound Check วงดนตรี

18.00-22.00 น. กำรประกวด RMUT MUSIC AWARD 2018

6 กุมภาพันธ์ 2561

9.00-12.00 น. ซ้อมเดิน กำรประกวด MR. & MISS RMUT 2018 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำกับงำนกิจกรรมนักศึกษำ 

และกำรลงนำมควำมเข้ำใจ (MOA)

18.00-22.00 น. กำรประกวด MR. & MISS RMUT 2018

7 กุมภาพันธ์ 2561

13.00–17.00 น. กำรแข่งขันผู้น�ำเชียร์ “สร้ำงสัมพันธ์ด้วยไมตรี สร้ำงสำมัคคี 9 รำชมงคล”

17.00-22.00 น. ซ้อมกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม

8 กุมภาพันธ์ 2561

18.00-21.30 น. งำน 9 รำชมงคลร่วมใจ สืบสำนวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10

9 กุมภาพันธ์ 2561

18.00-21.30 น. งำนเลี้ยงต้อนรับผู้น�ำองค์กรนักศึกษำ และทูตวัฒนธรรม กำรแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

10 กุมภาพันธ์ 2561

15.00-18.00 น. พิธีปิดกำรแข่งขัน “ล้ำนนำเกมส์”

11 กุมภาพันธ์ 2561 เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ

ก�าหนดการงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา
กำรแข่งขนักฬีำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่34 

“ล้ำนนำเกมส์”

วันอำทิตย์ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561

ณ ลำนหน้ำสนำมกีฬำกลำง (Main Stadium)

......................................................................................

 เวลำ  18.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมงำน

 เวลำ  19.30 น. โต๊ะจีนเริ่มเสิร์ฟอำหำร

 เวลำ  20.00 น. พิธีเปิดงำนเลี้ยงต้นรับนักกีฬำ

    -  พิธีกรกล่ำวต้อนรับอย่ำงเป็นทำงกำร

                       -  พิธีเปิดโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทยรักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  

              เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

        -  ท่ำนประธำนมองของที่ระลึกแก่ ท่ำนอธิกำรบดีทั้ง 8 มทร.

        -  จับฉลำกแจกของรำงวัลแก่ผู้ที่อยู่ในงำน

 เวลำ  20.30 น. กำรแสดงชุดที่ 1

 เวลำ  20.45 น. เปิดตัวผู้เข้ำร่วมประกวด

       -  RMUTL STAR 2018

 เวลำ  21.15 น.  กำรแสดงชุดที่ 2

 เวลำ  21.30 น. กำรแสดงวงดนตรี RMUTL BAND

 เวลำ  22.00 น.  พิธีปิดงำนเลี้ยงต้นรับนักกีฬำ

....................................................................................

 หมายเหต ุ : ก�ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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สาร 

 กฬีำสถำบันเทคโนโลยรีำชมงคล ได้เริม่ต้นเมือ่ปีกำรศกึษำ 2523 เพือ่เป็นกำรเชือ่มควำมสำมคัครีะหว่ำงคร ูอำจำรย์ 
และนักศึกษำเป็นกำร ส่งเสริมด้ำนสุขภำพพลำนำมัย สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ ตลอดจนพัฒนำทำง
ด้ำนร่ำงกำย จติใจ อำรมณ์ และสงัคม  จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2548 ได้เปลีย่นชือ่เป็น “กีฬำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล
แห่งประเทศไทย” และได้มีกำรปรับเปลี่ยน พัฒนำรูปแบบกำรแข่งขันมำโดยล�ำดับจนถึงปัจจุบัน
 เนื่องในโอกำสจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้ำนนำเกมส์”   
ผมขอชื่นชมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลทั้ง 9 แห่ง ที่ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรแข่งขันกีฬำสร้ำงควำมรัก      
ควำมสำมคัคเีป็นหนึง่น�ำ้ใจเดยีวกนั ให้เกดิข้ึนในหมูน่กัศึกษำของมหำวทิยำลยัอย่ำงต่อเนือ่งและเกิดเป็นประเพณกีำรแข่งขนั
กีฬำที่ดีงำมมำถึงครั้งที่ 34 
 ท้ำยนี้ ผมขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยในสำกลโลก อันมีพระบรมธำตุดอยสุเทพ       
เป็นอำทิ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่ำนเคำรพนับถือ โปรดดลบันดำลอภิบำลรักษำคณะผู้จัดกำรแข่งขันคณำจำรย์             
เจ้ำหน้ำที่ ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ตลอดจนนักศึกษำทุกคนจงประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ มีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงพร้อมเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำและทุกๆ ด้ำนเพื่อพัฒนำสังคม และพัฒนำ
ประเทศชำติต่อไป

(นำยปวิณ ช�ำนิประศำสน์)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่

นายปวิณ  ช�านิประศาสสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ก�าหนดการพิธีปิด
กำรแข่งขนักฬีำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่34 “ล้ำนนำเกมส์”

วันเสำร์ที่ 10 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 14.00 – 17.00 น.

ณ สนำมกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
........................................................................................

14.00 น. ลงทะเบียน

15.00 น. ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึงสนำมกีฬำกลำง

15.30 น. กำรแสดงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

15.45 น. วงโยธวำทิต น�ำขบวนพำเหรดนักกีฬำเข้ำสู่สนำม

16.15 น. เชิญธงชำติ ลงจำกยอดเสำ (บรรเลงเพลงชำติไทย)

  เชิญธงกีฬำ และธงมหำวิทยำลัยเจ้ำภำพ ลงจำกยอดเสำ (บรรเลงเพลงกรำวกีฬำ)

  พิธีปิด กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้ำนนำเกมส์”

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกล่ำวรำยงำน

  มอบถ้วยรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

  ประธำนกล่ำวปิดกำรแข่งขัน

16.35 น. พิธีมอบธงประจ�ำกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย

16.55 น. กำรแสดงจำก มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ เจ้ำภำพในปี ๒๕๖๒

  ร่วมร้องเพลงสำมัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริญพระบำรมี

  เสร็จสิ้นพิธีปิดกำรแข่งขันฯ

หมายเหต ุ: ก�ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ มีควำมยนิดท่ีีไดร้บัเกียรตใิหเ้ป็นเจ้ำภำพจัดกำรแขง่ขนักฬีำมหำวทิยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้ำนนำเกมส์” ระหว่ำงวันที่ 3 - 10  กุมภำพันธ์ 2561 ณ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่ 
 กำรแขง่ขนักีฬำมหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลแหง่ประเทศไทย เป็นกิจกรรมหนึง่ทีท่�ำรว่มกนั แสดงออกถงึพลงั
ควำมสำมัคคีของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลที่มีจุดก�ำเนิดเดียวกัน หำกแต่กำรแยกมหำวิทยำลัยออกไปตำมภูมิภำค
นั้นก็เพื่อช่วยกันผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติออกสู่ภำคกำรผลิตครอบคลุมทั้งประเทศ กำรท�ำกิจกรรมในครั้งนี้เสมือนหนึ่งพี่น้อง    
กลับมำพบและสร้ำงเครือข่ำยกำรท�ำงำนร่วมกันให้เกิดควำมเข้มแข็งนอกจำกนี้ยังเป็นกำรส่งเสริมกำรเล่นกีฬำซึ่งจะมี
ประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมท่ีจะท�ำให้สุขภำพร่ำงกำยของผู้เล่นกีฬำแข็งแรง ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่ำนกำรเล่นกีฬำ     
ให้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักแก้ปัญหำท้ังส่วนตนและส่วนรวม อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะควำมคิดให้พร้อม                    
ในกำรท�ำงำนในอนำคต
 ทำ้ยนีใ้นนำมมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำเจำ้ภำพในกำรจดักำรแขง่ขนักฬีำ มีควำมยนิดท่ีีจะได้ตอ้นรับ
และขอขอบคุณ คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำย นักกีฬำและนักศึกษำทั้ง 9 มทร. ตลอดจนผู้ให้กำรสนับสนุน 
แขกผู้มีเกียรติและส่ือมวลชนทุกท่ำน ท่ีท�ำใหเ้กิดกิจกรรมท่ีดร่ีวมกันในโอกำสนี ้ขออ�ำนำจคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิสิ์ทธิ์
ทั้งหลำย ได้โปรดดลบันดำลให้ทุกท่ำนมีสุขภำพกำย สุขภำพใจ แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมควำมสุขในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม      
ภำยใต้ควำมอบอุ่นของบรรยำกำศจังหวัดเชียงใหม่ และขออวยพรให้กำรจัดกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่ง
ประเทศไทย “ล้ำนนำเกมส์” ในครั้งนี้  ประสบควำมส�ำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประกำร

(ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

สาร

 ในปีพุทธศักรำช 2548 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลได้รับกำรยกวิิทยฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
โดยกำรควบรวมวิทยำเขตต่ำงๆ เข้ำด้วยกันจนก�ำเนิดเป็นมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลทัง้ 9 แห่งตำมแต่ละภมิูภำค      
ซึง่กำรแยกกนัเป็นมหำวทิยำลยัเทคโนโลย ี ทัง้ 9 แห่งนั้นมีผลให้ในแต่ละมหำวิทยำลัยต้องด�ำเนินนโยบำยและกิจกรรม      
ของตนเองอย่ำงเป็นเอกเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็น กำรกระชับและส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงชำวรำชมงคลด้วยกัน          
จึงมีกำรก�ำหนดให้มีกีฬำรำชมงคลแห่งประเทศไทยข้ึนโดยคร้ังท่ี 34 นีม้หำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำได้รับเกยีรติ
ให้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันในระหว่ำงวันที่ 3 – 10 กุมภำพันธ์ 2561 
 ท้ำยนี้ขออ�ำนวยพรให้กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34                    
บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรแข่งขันทุกประกำร

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ
นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย

รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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สาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์มีควำมยินดียิ่งที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำได้รับ
เกียรติเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้ำนนำเกมส์” 
ระหว่ำงวนัที ่3-10 กภุำพนัธ์ 2561 นบัเป็นมหกรรมกำรแข่งขนักฬีำทีแ่สดงออกถงึควำมร่วมมอืร่วมใจของชำวมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลทุกแห่ง แม้วัตถุประสงค์ของกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันคือกำรประชันชิงชัยเฟ้นหำผู้ที่เป็นเลิศ                   
ด้ำนกีฬำ แต่เอกลักษณ์ของมหกรรมกำรแข่งขันกีฬำดังกล่ำวคือท�ำกิจกรรมร่วมมือกันด้วยสำยใยที่ผูกผันธ์ แน่นแฟ้นและ
ร�ำลึกถึงประวัติควำมเป็นมำที่มีกำรก่อตั้งร่วมกันของแต่ละสถำบัน 
 กีฬำ มีควำมส�ำคญัต่อกำรพัฒนำคณุภำพชีวติของมนุษย์ ทัง้ด้ำนสุขภำพพลำนำมยั และจิตใจ ช่วยให้มนษุย์มร่ีำงกำย
ท่ีแขง็แรง รูจ้กักำรประชนัขนัแข่งโดยเคำรพกฏกตกิำและควำมยติุธรรม รวมทัง้รู้จักกำรยอมรับในศกัยภำพของตนเองและ
คู่ต่อสู้ นอกจำกนี้ กีฬำ ยังเป็นสื่อกลำงที่ท�ำให้มนุษย์ไม่ว่ำจะเป็น เชื้อชำติ หรือศำสนำใด ได้มีโอกำสพบปะ สร้ำงควำมรู้จัก 
คุ้นเคย และเกิดสัมพันธ์อันดีต่อกันได้
 ในโอกำสนี ้ขอเป็นก�ำลงัใจให้แก่คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขนั รวมทัง้หวัหน้ำทมี ผู้ฝึกสอน ผู้แทน และนกักฬีำจำก
มหำวิทยำลัย ทั้ง 9 แห่ง ได้ร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำและกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยควำมสุข สนุกสนำน และปลอดภัย และขอ
อวยพรให้กำรจดักำรแข่งขนักฬีำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่34 “ล้ำนนำเกมส์” ครัง้นีด้�ำเนนิ
ไปอย่ำงรำบรื่นและประสบผลส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ทุกประกำร

 “ กีฬำสร้ำงพลังสำมัคคี  เสียงเชียร์สร้ำงไมตรีแห่งผองเรำ ”
 ทุกหยำดเหงื่อจำกเกมส์กีฬำ  เติมคุณค่ำให้ชีวิต  ทุกเสียงเชียร์เต็มสปิริต  ให้ชีวิตรู้แพ้รู้ชนะ  
 นี่คือสำรัตถะของค�ำว่ำ “กีฬำ”
 สดุท้ำยนีใ้นนำมมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรวีชัิย ขอให้กำรจดักำรแข่งขันเตม็เป่ียมไปด้วยบรรยำกำศแห่ง
มิตรภำพ ควำมรกั ควำมสำมัคคี มีน�ำ้ใจ และขออวยพรให้กำรจดักำรแข่งขนัด�ำเนนิไปด้วยควำมเรยีบร้อยและประสบควำม
ส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิวะ  วสุนธรำภิวัฒก์)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยงยุทธ  หนูเนียม)
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
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สาร
ผูช่้วยศาสตราจารย์ไพศาล  บรุนิทร์วฒันา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาร
ดร.สุกิจ  นิตินัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 กำรแข่งขนักฬีำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลแห่งประเทศไทยเป็นกจิกรรมหนึง่  อนัแสดงออกซึ่งควำมสำมำรถ
ทำงกำรกีฬำของ 9 รำชมงคลและควำมร่วมมือร่วมใจของชำวรำชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ในกำรแข่งขันกีฬำนอกจำกเป็นกำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถของนักกีฬำของทุกรำชมงคลแล้ว ยังเป็นกำรแสดงออกซึง่ควำมรกั ควำมสำมคัค ีควำมร่วมมือร่วมใจ  
ควำมเข้มแขง็ในกำรรวมกลุม่รวมพลงัของชำวรำชมงคลให้เป็นทีป่ระจักษ์แก่สังคมและชมุชนได้เป็นอย่ำงดีอกีทำงหนึง่ด้วย
 ขอให้พวกเรำชำวรำชมงคลทัง้ 9 แห่ง จงผนกึก�ำลงัในกำรจดักำรแข่งขนักฬีำนีใ้ห้มคีวำมเข้มข้น  เข้มแขง็และควำม
ยิ่งใหญ่ของรำชมงคลให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณชนสืบไป
 ขออ�ำนวยพรให้กำรจัดกำรแข่งขันเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประกำรขอให้ชำวรำชมงคล
ทุกๆ คน จงประสบแต่ควำมสุข สนุกสนำน สมำนมิตรไมตรีจำกกำรแข่งขันกีฬำครั้งนี้ โดยทั่วหนำ้กัน

 ในนำมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ ขอแสดงควำมยินดีและขอขอบคุณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี     
รำชมงคลล้ำนนำ ซึ่งเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34                    
(ล้ำนนำเกมส์) และได้ให้ควำมส�ำคัญของกำรแข่งขนักีฬำ เพือ่เป็นกำรพฒันำศักยภำพนกัศึกษำของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยี                 
รำชมงคลทั้ง 9 แห่ง และจะได้เป็นโอกำสที่บุคลำกร และนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลทั้ง 9 แห่ง จะได้
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และพบปะสังสรรค์กัน อันจะก่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีกันในกลุ่มมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคล เพื่อสร้ำงสรรค์บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้กับสังคมต่อไปในอนำคต
 กำรแข่งขันกีฬำ ถือได้ว่ำเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่ง ที่จะช่วยให้นักศึกษำ หรือบุคลำกรในมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล จะได้พัฒนำศักยภำพในทุกๆด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในกำรพฒันำคุณภำพของมนษุย์ทกุคน แต่นกักีฬำต้องพงึระลกึไว้เสมอว่ำ ในกำรแข่งขนันัน้ เรำต้องรูจ้กัแพ้ รู้จกัชนะ 
รูจ้กัอภยั และเสรมิสร้ำงควำมรกั ควำมสำมัคคี และควำมมีมิตรไมตรรีะหว่ำงกันและกัน เพรำะเหนอืสิง่อืน่ใดในกำรแข่งขนั
กีฬำในครั้งนี้ คือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลทั้ง 9 แห่ง 
ซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมสมัครสมำนสำมัคคี และควำมร่วมมือร่วมใจที่จะสร้ำงสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไปในอนำคต
 ท้ำยที่สุดนี้ ขออ�ำนวยอวยพรให้กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย               
ครั้งที่ 34 (ล้ำนนำเกมส์) ในครั้งนี้ ด�ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย และประสบควำมส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้           
ทุกประกำร

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพศำล  บุรินทร์วัฒนำ)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ

(นำยสุกิจ นิตินัย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
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สาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี

สาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมณ์ ตัตตะวะศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 ในนำมของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี มีควำมยินดีที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
ได้รับเกียรติเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้ำนนำเกมส์”       
ซึง่มีกำรจัดกำรแข่งขนัมำอย่ำงต่อเนือ่งทกุปี มีกำรหมุนเวยีน  กำรเป็นเจ้ำภำพในแต่ละมหำวทิยำลยั นกัศกึษำมหำวทิยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลทั้ง 9 แห่ง ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันในครั้งนี้เป็นกำรเข้ำร่วมแข่งขันที่สร้ำงควำมสำมัคคี ตลอดจน
สนับสนุนให้นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำซ่ึงเป็นที่ทรำบกันดีว่ำกำรเล่นกีฬำมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยและจิตใจ 
ท�ำให้สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง และกิจกรรมกีฬำท�ำให้นักศึกษำของแต่ละสถำบันได้มีโอกำสแสดงออก และพัฒนำตนเอง
ไปสู่ควำมเป็นเลิศในแต่ละชนิดกีฬำ น�ำชื่อเสียงควำมส�ำเร็จทำงด้ำนกีฬำสู่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
 ในโอกำสนี้ ผมขอให้กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้ำนนำเกมส์” 
ให้เป็นกำรจัดกำรแข่งขันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภำพ ควำมรัก ควำมสำมัคคี มีน�้ำใจ และขออวยพรให้กำรจัดกำรแข่ง
กีฬำมหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 34 “ล้ำนนำเกมส์” ด�ำเนินไปดว้ยควำมเรียบร้อย บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประกำร 

 “กีฬำ กีฬำ เป็นยำวิเศษ ” กีฬำเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้ทุกคนมีสุขภำพพลำนำมัยที่แข็งแรง มีจิตใจแจ่มใส ปรำศจำก
โรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมมีระเบียบวินัย และที่ส�ำคัญควำมมีน�้ำใจเป็นนักกีฬำ “รู้แพ้    
รู้ชนะ รู้อภัย”ดังนั้น ในกำรแข่งขันมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้ำนนำเกมส์” ถือว่ำเป็น
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งของชำวรำชมงคลเป็นกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยทั้ง 9 แห่ง
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้ำนนำเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 3 – 10 กุมภำพันธ์ 2561 
ณ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ ในนำมของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวนัตก ขอให้จดักำรแข่งขนักีฬำ
ในครั้งนี้ ประสบควำมส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และน�ำมำซึ่งควำมสำมัคคีในหมู่รำชมงคล เพื่อพัฒนำคน พัฒนำชำติ ต่อไป  

(รองศำสตรำจำร์ยประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรมณ์ ตัตตะวะศำสตร์)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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สาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาร
รองศาสตราจารย์สภุทัรา  โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 นกัศึกษำ คือ ทรพัยำกรบุคคลทีมี่ควำมส�ำคัญ ทีจ่ะก้ำวขึน้เป็นบุคคลทีมี่คุณค่ำของสงัคมไทยในอนำคต ปัจจยัหนึง่
ที่มีควำมส�ำคัญที่ท�ำให้เยำวชนทุกหมู่เหล่ำเปี่ยมไปด้วยระเบียบวินัย คุณธรรม รวมไปถึงควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
อำรมณ์ และสติปัญญำ ท�ำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภำพในสังคม คือ “กีฬำและกำรออกก�ำลังกำย” มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี    
รำชมงคลอีสำน ได้มีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำออกก�ำลังกำย เล่นกีฬำ เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย
และจิตใจ ด้วยตระหนักว่ำกำรมีสุขภำพที่ดีเป็นปัจจัยในกำรปฎิบัติภำรกิจทุกด้ำน ทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำรท�ำงำนโดยน�ำ
ระเบียบวินัย กำรรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชำติ สืบไป
 ขอแสดงควำมยินดีกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำที่เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้ำนนำเกมส์” ซึ่งได้แสดงถึงศักยภำพและควำมพร้อมของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำในด้ำนต่ำงๆ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นผลดี
ต่อนักศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ในกำรสืบสำนประเพณีกำรแข่งขันกีฬำท่ีมีคุณค่ำของชำวรำชมงคลให้
ยำวนำนพร้อมกับกำรพัฒนำควำมเป็นผู้มีน�้ำใจนักกีฬำ เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้ำงควำมรักใคร่ ควำมสำมัคคี 
ควำมมมีติรไมตร ีและควำมสมัพนัธ์อันดต่ีอกนัตลอดไป ขอแสดงควำมช่ืนชมกนันกักฬีำทกุคนทีไ่ด้พำกเพยีรฝึกซ้อมในแต่ละ
ประเภทกีฬำ  จนสำมำรถเข้ำมำร่วมกำรแข่งขัน และขอแสดงควำมยินดีกันนักกีฬำที่ได้รับรำงวัลในครั้งนี้

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ขอแสดงควำมชื่นชมยินดี กับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล           
ล้ำนนำ ในฐำนะเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังที ่ 34 “ล้ำนนำเกมส์” 
กำรแข่งขันกีฬำในคร้ังน้ีได้สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้แก่ชำวรำชมงคลทั้ง 9 แห่ง ท่ัวประเทศรวมถึงกองทัพนักกีฬำที่เดิน
ทำงมำจำกทกุภมูภิำคของประเทศไทย ดังค�ำขวญัประจ�ำกำรแข่งขันที่ว่ำ “สร้ำงสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้ำนนำสร้ำงสำมัคคี 9              
รำชมงคล” 
 ปัจจบุนันี ้โลกยคุเทคโนโลย ี4.0 ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำรงชวีติหลำยๆ ด้ำนของเดก็ไทยในศตวรรษที่ 20 แต่มีสิ่งหนึ่งที่
ยังคงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ชีวิตให้เยำวชนไทย นั่นคือ กำรเล่นกีฬำ กีฬำไม่เพียงพัฒนำร่ำงกำยและจิตใจ
ของผู้เล่นให้เข้มแข็ง แต่ยังเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรท�ำงำนเป็นทีม และกำรรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยอีกด้วย   
 ในโอกำสนี้ ขออวยพรให้กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ลำ้นนำ
เกมส์”ประสบผลส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ทุกประกำรและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำครั้งนี้          
จะก่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี และมิตรภำพอันดีของผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำรำชมงคลทุกท่ำน 
เพือ่รวมพลงัเป็นหนึง่เดยีวในกำรสร้ำงชือ่เสยีงตลอดจนร่วมกนัประชำสมัพนัธ์ภำพลกัษณ์ทีด่งีำมของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรณชนสืบไป

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

(รองศำสตรำจำรย์ สุภัทรำโกไศยกำนนท์)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
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ประวัติมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขัน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 

“ล้านนาเกมส์”
.............................................................................

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  มีพัฒนำกำรจำกกำรตั้งเป็นสถำบันอุดมศึกษำระดับปริญญำครั้งแรกเมื่อวันที่ 

27 กุมภำพันธ์ 2518 ซึ่งเป็นวันประกำศพระรำชบัญญัติ “วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ” ใน รำชกิจจำนุเบกษำ

และมีผลบังคับใช้เป็นต้นมำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครูอำชีวศึกษำระดับปริญญำตรีให้ กำรศึกษำทำงด้ำนอำชีพ                 

ท้ังระดับต�่ำกว่ำปริญญำตรีและประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง ท�ำกำรวิจัยส่งเสริม กำรศึกษำทำงด้ำนวชิำชพี และให้บรกิำร

แก่สังคม วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำได้พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพและ

ศักยภำพมีควำมพร้อมหลำยๆ ด้ำน จนกระทั่งปี 2531 พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมิูพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนชื่อใหม่ว่ำ “สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล” อันหมำยถึง สถำบันอันเป็นมงคลแห่งพระรำชำใน

วันที่ 15 กันยำยน 2531 และพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้เชิญพระรำชลัญจกรประจ�ำพระองค์และพระมหำพิชัย

มงกุฎเป็นเครื่องหมำยรำชกำรของสถำบัน

 ต่อมำวนัที ่8 มกรำคม พ.ศ.2548 พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดชทรงลงพระปรมำภไิธยใน พระ

รำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2548 โดยให้มี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2548 พระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีผลให้เกิดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 9 แห่ง 

ดังนี้

    1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

    2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

    3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

    5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

    6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

    8.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

    9.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลทั้ง 9 แห่ง เป็นสถำบันอุดมศึกษำของรัฐท่ีเน้นวิชำชีพและเทคโนโลยี                         

มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติ ท�ำกำรสอน ท�ำกำรวิจัยผลิตครูวิชำชีพ 

ให้บริกำรทำงวิชำกำรในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยต่อยอดให้ผู้ส�ำเร็จ

ด้ำนอำชีวศึกษำมีโอกำสในกำรศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพจนถึงระดับปริญญำ

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลด�ำเนินกิจกำรพัฒนำระบบบริหำร และกำรจัดกำรเป็นของตนเองได้โดยอสิระ

มีควำมคล่องตวั มเีสรภีำพทำงวชิำกำรและอยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบัดูแลของสภำมหำวทิยำลยั ตำมมำตรำ 36 แห่งพระรำชบญัญตัิ

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล จัดตั้งขึ้นเป็นสถำบันอุดมศึกษำระดับปริญญำครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์    

พ.ศ. 2518 โดยพระรำชบัญญัตวิทิยำลัยเทคโนโลยแีละอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2518 ใช้ช่ือว่ำ “วิทยำลัยเทคโนโลยแีละอำชวีศึกษำ” 

และโอนวิทยำลัยเทคนิค วิทยำลัยเกษตรกรรม และวิทยำลัยต่ำงๆ ในสังกัดกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร               

เข้ำมำสังกัด ต่อมำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำมว่ำ                        

“รำชมงคล” เม่ือวนัที ่15 กันยำยน พ.ศ. 2531 (วนัรำชมงคล) พร้อมทัง้มีพระรำชบัญญตัเิปลีย่นช่ือวทิยำลยัเทคโนโลยแีละ

อำชีวศึกษำเป็นสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2532 ท�ำให้วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำได้รับกำรเปลี่ยนชื่อใหม่

เป็น “สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล” ในระยะต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก�ำหนด

ให้สถำบันกำรศึกษำท่ีเปิดสอนระดบัปรญิญำต้องเป็นนติบุิคคล [1] ท�ำให้สถำบันเทคโนโลยรีำชมงคลเริม่มแีนวคดิในกำรยก

ฐำนะเป็นมหำวทิยำลัยนติบุิคคล กระท่ังเม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม พ.ศ. 2548 พระรำชบญัญัตมิหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล       

พ.ศ. 2548  [2]  ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นผลให้มีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลเกิดขึ้นใหม่ จ�ำนวน 9 แห่ง 

เป็นสถำบันอุดมศึกษำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพชั้นสูงที่เน้นกำรปฏิบัติ ผลิตครูวิชำชีพ และให้ผู้

ส�ำเร็จอำชีวศึกษำมีโอกำสในกำรศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำงระดับปริญญำเป็นหลัก

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ได้หลอมรวมเอำวิทยำเขต และสถำบันวิจัย จ�ำนวน 7 แห่งเข้ำด้วยกัน 

ประกอบด้วย วิทยำเขตภำคพำยัพ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยำเขตน่ำน วิทยำเขตตำก วิทยำเขตล�ำปำง วิทยำเขตพิษณุโลก 

วิทยำเขตเชียงรำย และสถำบันวิจัยและฝึกอบรมกำรเกษตรล�ำปำง ต่อจำกนั้นในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 ได้มีกำร

จัดตั้งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยำลัย 4 ส�ำนัก-สถำบัน และ 5 ส�ำนักงำนบริหำรฯ        

(เขตพืน้ที)่ [3] โดยวิทยำเขตภำคพำยพั มฐีำนะเป็นศนูย์กลำงมหำวทิยำลยั ต่อมำ สภำมหำวิทยำลยัได้มมีตใิห้จดัตัง้ส�ำนกังำน

บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ภำคพำยัพเชียงใหม่ ส่งผลให้ภำคพำยัพ มีฐำนะเป็นเขตพื้นที่เช่นเดียวกัน

กับเขตพื้นที่อื่น [4] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 จึงได้มี กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของเขตพื้นที่ภำคพำยัพให้เป็นศูนย์กลำง

ของมหำวิทยำลัยดังเดิม

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภำค         

ภำคเหนือของประเทศไทย โดยมีกำรเรียนกำรสอน 4 ระดับ คือ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญำตรี และระดับปริญญำโท

CHIANG MAI 2018

26
CHIANG MAI 2018

27



CHIANG MAI 2018

28
CHIANG MAI 2018

29

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แบบเหรียญล้านนาเกมส์

ต้นไม้ประจ�ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สีประจ�ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

 เป็นรูปตรำวงกลม ภำยใต้พระมหำพิชัยมงกุฎ ภำยในวงกลมเป็นรูป

ดอกบัวบำน 8 กลีบ หมำยถึง ปัญญำอันเป็นแสงสว่ำงในโลก ภำยในรูปดอกบัว

บำนเป็นรูปพระรำชลัญจกร อันเป็นตรำประจ�ำพระองค์ พระบำทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ผู้พระรำชทำนนำมให้ “มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคล” และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้ำงที่ปลำยแถบ ซึ่งหมำยถึง ควำมเจริญ

รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบำน ควำมวิจิตรแห่ง “รำชมงคลสัญลักษณ์” จึงเป็นที่

ประจักษ์และชื่นชมจำกชำวรำชมงคลและบุคคลทั่วไป มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลแห่งนี้ จักเป็นสถำบันที่ตระหนักในภำรกิจที่จะเสริมสร้ำงให้กำรศึกษำ

ในทำงวชิำชพีเจริญรุดหน้ำ แตกกิง่ก้ำนสำขำ สมด่ังเจตนำทีถ่อืก�ำเนดิมำ และได้

รับพระมหำกรุณำธิคุณ โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำมไว้เป็นสิริมงคลสืบไป

ต้นกาสะลอง (Millingtonia hortensis)

ชื่อสามัญ : Cork tree, Indian cork

ชื่ออื่นๆ : กำสะลอง, ปีบ, ก้องกลำงดง, กำงของ

ชื่อวิทยาศาสตร ์: Millingtonia hortensis L.f.  วงศ์ : BIGNONIACEAE

ลักษณะทั่วไป : ต้นกำสะลอง (ปีบขำว) หรือต้นปีบ เป็นต้นไม้ท่ีรู้จักกัน

แพร่หลำยในถิ่นล้ำนนำ มีล�ำต้นแข็งแรง สูงโปร่ง มีช่อดอกสีขำว บำน

สะพรัง่ ดอกมกีลิน่หอมเปรยีบประดจุคณุลกัษณะของนกับณัฑติพร้อมด้วย

คุณธรรม จริยธรรมควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ที่จะไปพัฒนำสังคมประเทศ

ชำติพร้อมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหำวิทยำลัยให้เป็นที่

ประจักษ์ต่อสังคม

 สีน�ำ้ตำลทอง เป็นสีประจ�ำของมหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ 

อันหมำยถึง ควำมเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนเปรียบได้กับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลล้ำนนำ ที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทำงด้ำนกำรศึกษำศิลป

วัฒนธรรม อันเป็นฐำนควำมพร้อมในกำรเสริมสร้ำงบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ให้เจริญก้ำวหน้ำเป็นศูนย์

แห่งนวัตกรรมกำรเรียนรู้
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ชนิดกีฬา และจ�านวนนักกีฬา
กำรแข่งขันกฬีำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 

“ล้ำนนำเกมส์”

ระหว่ำงวันที่ 3-10 กุมภำพันธ์ 2561

ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม ่

.................................................................

ที่ ชนิดกีฬา จ�านวนนักกีฬา

ชาย หญิง

ส่งรายชื่อ ยืนยันรายชื่อ ส่งรายชื่อ ยืนยันรายชื่อ

1 กรีฑำ 111 111 97 97

2 ว่ำยน�้ำ 35 35 16 16

3 ฟุตบอล 223 223 - -

4 บำสเกตบอล 125 125 125 125

5 วอลเลย์บอล 118 118 85 85

6 เซปักตะกร้อ 173 173 120 120

7 แบดมินตัน 102 102 83 83

8 เทเบิลเทนนิส 98 98 76 76

9 เทนนิส 61 61 40 40

10 วอลเลย์บอลชำยหำด 24 24 18 18

11 ฟุตซอล 130 130 88 88

12 เปตอง 116 116 105 105

13 ครอสเวิร์ด 27 27 25 25

14 หมำกกระดำน 104 104 76 22

หมำกล้อม 35 35 22 22

หมำกรุกไทย 39 39 27 27

หมำกฮอส 30 30 27 27

15 ตะกร้อลอดห่วง 36 36 23 23

การประกวด

1 ผู้น�ำเชียร์ ไม่เกิน 18

รวมแต่ละมทร. 24 24 32 32

รวม 9 มทร. 
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จ�านวนเหรียญรางวัลในการแข่งขัน
กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 

“ล้ำนนำเกมส์”

ระหว่ำงวันที่ 3-10 กุมภำพันธ์ 2561

ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่

.................................................................

ข้อมูลประจ�ามหาวิทยาลัย
กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 

“ล้ำนนำเกมส์”

ระหว่ำงวันที่ 3-10 กุมภำพันธ์ 2561

ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม ่  

 .................................................................
ที่ ชนิดกีฬา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง

นับจ�านวน จ�านวนแจก นับจ�านวน จ�านวนแจก นับจ�านวน จ�านวนแจก

1 กรีฑำ 34 56 34 56 34 56

2 ฟุตบอล 1 25 1 25 1 25

3 บำสเกตบอล 2 30 2 30 2 30

4 วอลเลย์บอล 2 30 2 30 2 30

5 เซปักตะกร้อ 6 48 6 48 6 48

6 แบดมินตัน 7 18 7 18 14 36

7 เทเบิลเทนนิส 7 18 7 18 14 36

8 เทนนิส 7 18 7 18 14 36

9 ว่ำยน�้ำ 32 44 32 44 32 44

10 วอลเลย์บอล

ชำยหำด

2 6 2 6 2 6

11 ฟุตซอล 2 30 2 30 2 30

12 เปตอง 9 25 9 25 9 25

13 ครอสเวิร์ด 5 8 5 8 5 8

14 หมำกกระดำน 15 25 15 25 15 25

15 ตะกร้อลอด

ห่วง

2 12 2 12 2 12

การประกวด

1 ผู้น�ำเชียร์

รวม 135 393 135 393 156 447

มหาวิทยาลัย ชื่อย่อ สปีระจ�า ต้นไม้แห่งความร่มเย็น

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี มทร.ธัญบุรี น�้ำเงิน บัวสวรรค์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มทร.กรุงเทพ เขียว สำธร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก มทร.ตะวันออก น�้ำเงิน น�้ำทะเล พะยอม

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มทร.พระนคร ม่วง อินทนิล

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์ แดงเดือดนก บัวสวรรค์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ มทร.ล้ำนนำ น�้ำตำลทอง กำสะลอง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย เหลือง ยำงนำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ ทอง ลีลำวดี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน มทร.อีสำน แสด แคแสด
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ประวัติการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ความเป็นมา
 กำรแข่งขนักฬีำสถำบันเทคโนโลยรีำชมงคล ได้เริม่ต้นเมือ่ปีกำรศกึษำ 2523 ซึง่ขณะนัน้ยงัใช้ชือ่ วทิยำลยัเทคโนโลยี

อำชีวศึกษำ โดยเริ่มจำกแนวควำมคิดของกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง คือ วิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิทยำเขตขอนแก่น วิทยำเขตกำฬสินธุ์ วิทยำเขตสุรินทร์ ได้จัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำ เพื่อเป็นกำรเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำง

คร ูอำจำรย์ และนักศึกษำ โดยมวีทิยำเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  เป็นเจ้ำภำพจดักำรแข่งขนักฬีำ 7 ประเภท คือ ฟตุบอล 

บำสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกรีฑำ อธิกำรบดีในขณะนั้นได้ให้นโยบำยและ

สนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด จัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงวิทยำเขตโดยแบ่งตำมสภำพภูมิศำสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ครู

อำจำรย์ นักศึกษำได้มีโอกำสพบปะรู้จักกัน เสริมสร้ำงควำมสำมัคคี มีสุขภำพ พลำนำมัยสมบูรณ์ พัฒนำควำมสำมำรถทำง

ด้ำนกีฬำ ตลอดจนพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม โดยแบ่งกลุ่มดังนี้

 กลุ่มวิทยำเขตภำคเหนือ มี 5 วิทยำเขตคือ วิทยำเขตภำคพำยัพ วิทยำเขตตำก วิทยำเขตล�ำปำง วิทยำเขตน่ำน 

และวิทยำเขตพิษณุโลก

 กลุม่ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ม ี4 วทิยำเขต คอื วทิยำเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื วทิยำเขตขอนแก่น วทิยำเขต

สุรินทร์ และวิทยำเขตกำฬสินธุ์

 กลุ่มภำคใต้ มี 2 วิทยำเขต คือ วิทยำเขตภำคใต้และวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช

 กลุ่มภำคกลำง มี 16 วิทยำเขต คือ วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยำเขตพระนครเหนือ วิทยำเขตนนทบุรี วิทยำเขต

พณิชยกำรพระนคร วิทยำเขตพระนครใต้ วิทยำเขตโชติเวช วิทยำเขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ วิทยำเขตบพิตรพิมุขมหำเมฆ 

วิทยำเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำวำสุกรี วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำหันตรำ วิทยำเขตปทุมธำนี 

วิทยำเขตจันทบุรี วิทยำเขตเพำะช่ำง วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ และวิทยำเขตอุเทนถวำย

กีฬาวิทยาเขตกลุ่มภาค ครั้งที่ 1

 กลุม่ภำคกลำง จดักำรแข่งขนัระหว่ำงวนัที ่9 พฤศจกิำยน 2524 ถงึวันที ่24 มกรำคม 

2525 โดยมีศำสตรำจำรย์สวำสดิ์ ไชยคุนำ อธิกำรบดี เป็นประธำนในพิธีเปิดและปิดกำร

แข่งขัน ณ สนำมกีฬำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีกำรแข่งขันกีฬำ 7 ประเภท คือ ฟุตบอล 

บำสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกรีฑำ

 กลุม่ภำคเหนอื วทิยำเขตภำคพำยพั เป็นเจ้ำภำพ แข่งขนัระหว่ำงวันท่ี 10-12 ธนัวำคม 

2524

 กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยำเขตกำฬสินธุ์ เป็นเจ้ำภำพ แข่งขันระหว่ำง       

วันที่ 18-19 ธันวำคม 2524

 กลุ่มภำคใต้ วิทยำเขตภำคใต้ เป็นเจ้ำภำพ

กีฬาวิทยาเขตกลุ่มภาค ครั้งที่ 2

 กลุ ่มภำคกลำง วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันระหว่ำง             

วันที่ 11 กันยำยน 2525 ถึง 24 มกรำคม 2526 พิธีเปิดและปิดกำรแข่งขัน ณ สนำม

ศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร มีกีฬำแข่งขัน 7 ประเภท (เหมือนครั้งที่ 1)

 กลุ่มภำคเหนือ วิทยำเขตตำก เป็นเจ้ำภำพ แข่งขันระหว่ำงวันที่ 2-4 ธันวำคม 2525

 กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยำเขตขอนแก่นเป็นเจ้ำภำพแข่งขันระหว่ำง            

วันที่ 6-7 ธันวำคม 2525

 กลุ่มภำคใต้ วิทยำเขตนครศรีธรรมรำชเป็นเจ้ำภำพ

กีฬาวิทยาเขตกลุ่มภาค ครั้งที่ 3

 กลุ่มภำคกลำง วิทยำเขตพำณิชยกำรพระนครเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันระหว่ำง     

วันที่ 27 สิงหำคม ถึง 13 กันยำยน 2526

 กลุ ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยำเขตสุรินทร์เป็นเจ้ำภำพ แข่งขันระหว่ำง              

วันที่ 24-26 พฤศจิกำยน 2542

 กลุ่มภำคใต้ วิทยำเขตภำคใต้เป็นเจ้ำภำพ

เริ่มใช้ชื่อการแข่งขันว่า “กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา”

 จำกกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำกลุ่มภำคต่ำงๆ ได้ด�ำเนินมำด้วยดีเป็นปีที่ 3 และได้ผล

สมควำมมุ่งหมำย และวัตถุประสงค์ทำงสถำบันฯ จึงพิจำรณำเห็นควรให้มีกำรแข่งขันกีฬำ

ชิงชนะเลิศสถำบันฯ โดยน�ำนักกีฬำทีมชนะเลิศในกีฬำแต่ละประเภทต่ำงๆ ของแต่ละภำค             

เป็นตัวแทนมำร่วมกำรแข่งขันที่กรุงเทพมหำนคร นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2526 

 จดักำรแข่งขนัระหว่ำงวนัที ่26-28 มกรำคม 2527 ณ สนำมกีฬำแห่งชำติกรมพลศกึษำ 

มีกำรแข่งขันกีฬำ 6 ประเภทคือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บำสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิล

เทนนิส และกรีฑำ

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2527 

 จัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ 13-15 กุมภำพันธ์ 2528 ณ สนำมกีฬำศูนย์เยำวชน

กรุงเทพมหำนคร มีกีฬำ 8 ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บำสเกตบอล เซปักตะกร้อ 

เทเบิลเทนนิส กรีฑำ โดยเพิ่มกีฬำแบดมินตัน และเทนนิส

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจ�าปีการศึกษา 2528 

 จัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ 1-3 กุมภำพันธ์ 2529 ณ สนำมกีฬำศูนย์เยำวชน

กรุงเทพมหำนคร มีกีฬำ 8 ประเภท เหมือนครั้งที่ 2 โดยในปีกำรศึกษำนี้ตัวแทนนักกีฬำใน

ระดับปริญญำตรีได้เริ่มเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำเป็น ปีแรกและได้เริ่มเข้ำร่วมต่อเนื่องมำทุกปี

กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ประจ�าปีการศึกษา 2529 

 จัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ 21-24 มกรำคม 2530 ณ สนำมกีฬำศูนย์เยำวชน

กรุงเทพมหำนคร มีกีฬำ 8 ประเภท เหมือนเดิม
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กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจ�าปีการศึกษา 2530 

 จดักำรแข่งขันระหว่ำงวันท่ี 21-24 มกรำคม 2531 ณ สนำมกฬีำศนูย์เยำวชนกรงุเทพมหำนคร 

มีกีฬำ 9 ประเภท โดยเพิ่มกีฬำเปตอง

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือ ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจ�าปีการศึกษา 2531 

 เนื่องจำกในวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2531 วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ ได้รับพระ

มหำกรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พระรำชทำนนำมใหม่เป็น 

“สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล” จงึเปลีย่นชือ่ กำรแข่งขนั “กฬีำวทิยำลยัเทคโนโลยแีละอำชวีศกึษำ” 

เป็น “กำรแข่งขนักฬีำสถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล” หรือ “รำชมงคลเกมส์” และในกำรจัดกำรแข่งขนั

กฬีำครัง้นีไ้ด้เปลีย่นรปูแบบกำรแข่งขนักฬีำ จำกเดิมซ่ึงคดั  ทีมชนะเลิศแต่ละกลุ่มภำคเข้ำแข่งขัน มำ

ให้ทุกสถำนศึกษำส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ไม่ต้องมีรอบคัดเลือก โดยจัดกำรแข่งขันระหว่ำง

วันที่ 23-29 มกรำคม 2532 ณ สนำมกีฬำแห่งชำติ กรมพลศึกษำ มีกีฬำ 9 ประเภทเหมือนเดิมโดย

สถำบันฯ มอบให้วิทยำเขตบพิตรพิมุขมหำเมฆ เป็นเจ้ำภำพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจ�าปีการศึกษา 2532

 จัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ 29 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์ 2533 ณ สนำมกีฬำแห่งชำติ กรม

พลศึกษำ มีกีฬำ 9 ประเภท โดยมีวิทยำเขตโชติเวช เป็นเจ้ำภำพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจ�าปีการศึกษา 2533

 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำครั้งนี้ได้เปลี่ยนมำจัดกำรแข่งขันในรูปแบบเดิม คือ คัดเลือกทีมของ

กลุม่ภำคต่ำงๆ รวมทัง้นกักฬีำระดบัปรญิญำตร ีจำกคณะตำ่งๆ ในสถำบนัฯ เข้ำร่วมกำรแข่งขนักฬีำ

รอบชิงชนะเลิศ ณ สนำมกีฬำแห่งชำติ กรมพลศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 29 มกรำคม – 2 กุมภำพันธ์ 

2534 โดยจัดกำรแข่งขันกีฬำ 9 ประเภท เปิดโอกำสให้ทุกสถำนศึกษำส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ได้โดยไม่ต้องคัดเลือกโดยมีวิทยำเขตนนทบุรี เป็นเจ้ำภำพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจ�าปีการศึกษา 2534

 จัดกำรแข่งขันเหมือนครั้งท่ี 8 โดยจัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันท่ี 29 มกรำคม –                             

2 กุมภำพันธ์ 2535 ณ สนำมกีฬำแห่งชำติ กรมพลศึกษำ มีกำรแข่งขันกีฬำ 9 ประเภทโดยวิทยำเขต

พระนครศรีอยุธยำหันตรำ เป็นเจ้ำภำพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจ�าปีการศึกษา 2535

 จัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ 2-6 กุมภำพันธ์ 2536 ณ สนำมกีฬำแห่งชำติ กรมพลศึกษำ

แข่งขันกีฬำ 9 ประเภท โดยวิทยำเขตพระนคร เป็นเจ้ำภำพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจ�าปีการศึกษา 2536

 จัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ 29 มกรำคม – 7 กุมภำพันธ์ 2537 ณ สนำมกีฬำแห่งชำติ          

กรมพลศึกษำแข่งขันกีฬำ 9 ประเภท โดยวิทยำเขตพระนครเหนือ เป็นเจ้ำภำพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจ�าปีการศึกษา 2537

 แข่งขันระหว่ำงวันที่ 29 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์ 2538 ณ สนำมกีฬำแห่งชำติ กรมพลศึกษำ

และสนำมศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีกำรแข่งขันกีฬำ 12 ชนิด โดยเพิ่มกีฬำว่ำยน้�ำ 

หมำกรุก มวยสำกลสมัครเล่นมีวิทยำเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นเจ้ำภำพแข่งขันกีฬำ 9 ประเภท    

โดยวิทยำเขต พระนครเหนือ เป็นเจ้ำภำพ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจ�าปีการศึกษา 2538

 แข่งขันระหว่ำงวันที่ 29 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์ 2539 ณ สนำมกีฬำแห่งชำติ กรมพลศึกษำ

และสนำมกีฬำแห่งประเทศไทยมีกำรแข่งขันกีฬำ 13 ชนิดกีฬำ โดยเพิ่มกีฬำตะกร้อลอดห่วง

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจ�าปีการศึกษา 2539

 ในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำครั้งนี้ สถำบันฯ มีนโยบำยจัดกำรแข่งขันกีฬำสถำบันฯ ออกไป

ในวิทยำเขตส่วนภูมิภำค เพื่อให้นักกีฬำได้มีโอกำสรู้จักวิทยำเขตที่อยู่ตำมจังหวัดต่ำง ๆ ในส่วน

ภูมิภำค จึงจัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ 11 – 18 มกรำคม 2540 ณ สนำมกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 

700 ปีโดยวิทยำเขตภำคพำยัพ เป็นเจ้ำภำพ มีกำรแข่งขัน 12 ชนิดกีฬำ ซึ่งในปีนี้ได้จัดตะกร้อลอด

ห่วงออก และเพิ่มกีฬำสำธิต 2 ชนิดกีฬำ คือ กีฬำหมำกล้อม แฮนด์บอล

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจ�าปีการศึกษา 2540

 แข่งขันระหว่ำงวันที่ 24 – 31 มกรำคม 2541 ณ สนำมกีฬำวิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียง

เหนือ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมีวิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้ำภำพ มีกำรแข่งขัน 14 

ชนิดกีฬำ โดยได้บรรจุชนิดกีฬำหมำกล้อม และแฮนด์บอลเพิ่มเติม

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจ�าปีการศึกษา 2542

 จัดระหวำ่งวนัที ่22-29 มกรำคม 2543 ณ สนำมศุภชลำศัย สนำมกีฬำแห่งชำต ิโดยมนีกักีฬำ

และเจำ้หนำ้ทีจ่ำกคณะและสถำบันเทคโนโลยรีำชมงคล จ�ำนวนทัง้สิน้ 15 คณะ 40 วิทยำเขต เขำ้รว่ม

กำรแข่งขัน ไ14 ประเภทกีฬำ โดยวิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ ร่วมกับวิทยำเขตส่วนกลำงเป็นเจ้ำภำพ

จัดกำรแข่งขัน โดยถือปณิธำนกำรแข่งขัน “รำชมงคลสร้ำงคุณค่ำ กำรกีฬำสร้ำงไมตรี”
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ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจ�าปีการศึกษา 2543

 วิทยำเขตภำคใต้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่ำ “สมิหลำเกมส์” ระหว่ำง               

วันที่ 20-27 มกรำคม 2544 มีกำรแข่งขัน 16 ประเภทกีฬำคือ ฟุตบอล บำสเกตบอล วอลเลย์บอล 

วอลเลย์บอลชำยหำด เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทนนิส หมำกล้อม เทเบิลเทนนิส หมำกรุกไทย 

ลีลำศ เปตอง ว่ำยน�้ำ มวยสำกล เชียร์ลีดเดอร์ และกรีฑำ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจ�าปีการศึกษา 2544

 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 28 มกรำคม – 3 กุมภำพันธ์ 2545 วิทยำเขตพณิชยกำรพระนครเป็น

เจ้ำภำพหลกัโดยใช้ชือ่ว่ำ “นำงเลิง้เกมส์” ร่วมกบัอกี 4 วทิยำเขต คอื วิทยำเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ 

วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำหันตรำ วิทยำเขตไกลกังวล วิทยำเขตศำลำยำ ซึ่งมีกำรแข่งขันกีฬำ 16 

ประเภท (เหมือน ครั้งที่ 17)

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจ�าปีการศึกษา 2545

 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 26 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2546 วิทยำเขตตำกเป็นเจ้ำภำพหลัก 

ร่วมกบัวทิยำเขตภำคพำยพั วทิยำเขตล�ำปำง สถำบนัวจัิยและฝึกอบรมกำรเกษตรล�ำปำง วทิยำเขต

พิษณุโลก วิทยำเขตน่ำน และวิทยำเขตเชียงรำย ซึ่งมีกำรแข่งขันกีฬำ 17 ชนิดกีฬำ คือ ฟุตบอล   

ฟุตซอล บำสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชำยหำด เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทนนิส              

หมำกล้อม เทเบิลเทนนิส หมำกกระดำน ลีลำศ เปตอง ว่ำยน�้ำ มวยไทยสมัครเล่น มวยสำกล          

สมัครเล่น และเชียร์ลีดเดอร์

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจ�าปีการศึกษา 2546

 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 - 31 มกรำคม 2547 ณ ศูนย์กีฬำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์รังสิต 

จังหวัดปทุมธำนี วิทยำเขตนนทบุรี เป็นเจ้ำภำพหลักร่วมกับวิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำวำสุกรี 

วิทยำเขตศำลำยำ วิทยำเขตปทุมธำนี วิทยำเขตอุเทนถวำย ภำยใต้ชื่อว่ำ “รำชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 

20” ซึ่งมีกำรแข่งขันกีฬำ 17 ชนิดกีฬำ (เหมือนครั้งที่ 19)

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจ�าปีการศึกษา 2547

 จดัขึน้ในระหว่ำงวนัท่ี 29 มกรำคม – 5 กุมภำพนัธ์ 2548 ณ สนำมกฬีำกลำงจงัหวดัขอนแก่น             

โดยวิทยำเขตขอนแก่นเป็นเจ้ำภำพหลัก ร่วมกับวิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยำเขต

สกลนคร วิทยำเขตสุรินทร์ วิทยำเขตกำฬสินธุ์ และสถำบันวิจัยและฝึกอบรมกำรเกษตรสกลนคร 

ภำยใต้ชื่อว่ำ “รำชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21” ซึ่งมีกำรแข่งขันกีฬำ 19 ชนิดกีฬำ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจ�าปีการศึกษา 2548

 จัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 22-29 มกรำคม 2549 ณ สนำมกีฬำกลำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดแข่งขันระหว่ำง 9 มหำวิทยำลัย มีกำรแข่งขัน

ทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬำ ภำยใต้ชื่อ “รำชมงคลเกมส์’48” ครั้งที่ 22 โดยมี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธำนเปิดกำรแข่งขัน”ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี”

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23 ประจ�าปีการศึกษา 2549

 จัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 3-9 กุมภำพันธ์ 2550 ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี               

รำชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งเป็นกำรจัดกำรแข่งขันเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน (จัดแทน

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เนื่องจำกควำมไม่สงบในจังหวัดภำคใต้) จัดกำรแข่งขันทั้ง

สิ้น 10 ชนิดกีฬำ ประกอบด้วย ฟุตบอล บำสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง

สำกล เปตอง กรีฑำ ว่ำยน�้ำ ฟุตซอล และหมำกล้อม ภำยใต้ชื่อ กำรแข่งขันมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคล “รำชมงคลเกมส์’23 ธัญบุรี 2006” และมีควำมส�ำคัญประจ�ำ  กำรแข่งขันว่ำ “รำชมงคล

ร่วมใจเป็นหนึ่ง” ในปีนี้เองที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี พระรำชทำนถ้วยรำงวัลให้แก่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี           

รำชมงคลที่ได้รับเหรียญทองสูงสุด คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24 ประจ�าปีการศึกษา 2550 

 ก�ำหนดจัดข้ึนในระหว่ำงวันที่ 11-18 มีนำคม พ.ศ. 2551 ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ จัดกำรแข่งขันท้ังสิ้น 16 ชนิดกีฬำ ประกอบด้วย กรีฑำ ว่ำยน�้ำ 

บำสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอลชำยหำด เทเบิลเทนนิส 

แบดมินตัน ลีลำศ หมำกล้อม (โกะ) ฟุตซอล ประกวดเชียร์ หมำกรุกไทย และ ฟุตวอลเลย์ ภำยใต้

ชื่อกำรแข่งขันมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล “สำทรเกมส์ 2007” และมีควำมส�ำคัญประจ�ำกำร

แข่งขนัว่ำ “พลงัแห่งมติรภำพ คอืชยัชนะสูค่วำมส�ำเรจ็” โดยมหำวทิยำลยัที ่ครองถ้วยพระรำชทำนฯ 

คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจ�าปีการศึกษา 2551

 จัดในระหว่ำงวันที่ 30 มกรำคม - 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ สนำมกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 

700 ปี  จดักำรแข่งขนักฬีำ 17 ชนดิกฬีำ โดยมมีหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ เป็นเจ้ำภำพ

จัดกำรแข่งขันในชื่อว่ำ “ล้ำนนำเกมส์ ครั้งที่ 25” โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขำธิกำรคณะกรรมกำร

กำรอุดมศึกษำ ให้เกียรติเป็นประธำนเปิดกำรแข่งขัน มหำวิทยำลัยที่ครองถ้วยพระรำชทำนฯ คือ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 26 ประจ�าปีการศึกษา 2552

 จัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 30 มกรำคม - 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยี  รำชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม 

ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรแข่งขัน จัดกำรแข่งขันกีฬำท้ังสิ้น 17 ชนิดกีฬำ และมีกำร
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เปลี่ยนแปลงกำรครองถ้วยพระรำชทำนจำกเดิมที่จะมอบให้แก่มหำวิทยำลัยที่ได้เหรียญทองมำก

ที่สุด เป็นระบบกำรคิดคะแนนจำกเหรียญรำงวัลแทน โดยมหำวิทยำลัยที่ได้ครองถ้วยพระรำชทำน 

คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจ�าปีการศึกษา 2553

 โดยมีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรี เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันฯ 

ซึ่งมีกำรแข่งขันกีฬำทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬำ มหำวิทยำลัยที่ได้เหรียญทองมำกที่สุด คือ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28 ประจ�าปีการศึกษา 2554

 โดยมมีหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรวีชิยัจงัหวดัสงขลำ เป็นเจ้ำภำพจดักำรแข่งขนัฯ ซึง่ 

มทร.ล้ำนนำ ได้รับเหรียญทองมำกที่สุด คือ 30 เหรียญทอง รองมำคือ มทร.อีสำน 24 เหรียญทอง

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 29 ประจ�าปีการศึกษา 2555

 โดยมมีหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับรุจีงัหวดัปทมุธำน[ี1] เป็นเจ้ำภำพจดักำรแข่งขนัฯ 

ประกอบด้วยกำรแข่งขันกีฬำ 16 ชนิดกีฬำ มหำวิทยำลัยที่ได้เหรียญทองมำกที่สุด คือ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 30 ประจ�าปีการศึกษา 2556

 โดยมมีหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอสีำน เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขนัฯ มหำวทิยำลัยทีไ่ด้

เหรียญทองมำกที่สุด คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 31 ประจ�าปีการศึกษา 2557

 โดยมีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันฯ มหำวิทยำลัย

ที่ได้เหรียญทองมำกที่สุด คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจ�าปีการศึกษา 2558

 โดยมมีหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภมู ิเป็นเจ้ำภำพจดักำรแข่งขนัฯ มหำวทิยำลยั

ที่ได้เหรียญทองมำกที่สุด คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 33 ประจ�าปีการศึกษา 2559

 โดยมีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันฯ มหำวิทยำลัยที่

ได้เหรียญทองมำกที่สุด คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ประกาศคณะกรรมการบรหิารกฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย

เรื่อง ชนิดกีฬาและประเภทกีฬา ที่จัดให้มีการแข่งขัน

กฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่34 “ล้านนาเกมส์”

-------------------------------------------------------

 เพือ่ใหก้ำรจดักำรแขง่ขนักีฬำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่33 “ล้ำนนำเกมส”์ ประจ�ำ

ปีกำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 3 – 10 กุมภำพันธ์ 2561 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้

 อำศยัอ�ำนำจตำมขอ้บงัคบั คณะกรรมกำรบรหิำรกฬีำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลแหง่ประเทศไทย วำ่ดว้ย 

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 หมวด 4 ข้อ 15 จึงขอประกำศ

ชนิดและประเภทกีฬำที่จัดให้มีกำรแข่งขันในกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้ำนนำ

เกมส์” ดังต่อไปนี้

กีฬาบังคับ จ�านวน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

 ๑.  กรีฑำจ�ำนวน  34 ประเภท

  วิ่ง 100 เมตร ชำย – หญิง

  วิ่ง 200 เมตร ชำย – หญิง

  วิ่ง 400 เมตร ชำย – หญิง

  วิ่ง 800 เมตร ชำย – หญิง

  วิ่ง 1,500 เมตร ชำย – หญิง

  วิ่ง 5,000 เมตร ชำย – หญิง

  วิ่ง 10,000 เมตร  ชำย – หญิง

  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชำย – หญิง

  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชำย – หญิง

  วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร ชำย – หญิง

  วิ่งผลัดผสม ชำย – หญิง

  กระโดดไกล ชำย – หญิง

  กระโดดสูง ชำย – หญิง
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 ๓.  เทนนิสจ�ำนวน  7 ประเภท

  บุคคลเดี่ยว ชำย – หญิง

  บุคคลคู่  ชำย – หญิง

  บุคคลคู่ผสม

  ประเภททีม ชำย – หญิง

 ๔.  เทเบิลเทนนิสจ�ำนวน  7 ประเภท

  บุคคลเดี่ยว ชำย – หญิง

  บุคคลคู่  ชำย – หญิง

  บุคคลคู่ผสม

  ประเภททีม ชำย – หญิง

 ๕.  แบดมินตันจ�ำนวน 7 ประเภท

  บุคคลเดี่ยว ชำย – หญิง

  บุคคลคู่  ชำย – หญิง

  บุคคลคู่ผสม

  ประเภททีม ชำย – หญิง

 ๖.  วอลเลย์บอลชำยหำด   จ�ำนวน  2 ประเภท

  ทีม ชำย – หญิง

 ๗.  เปตองจ�ำนวน  9 ประเภท

  ทีม 3 คน ชำย – หญิง

  ทีม 2 คน ชำย – หญิง

  บุคคลคู่ผสม 

  บุคคลเดี่ยว ชำย – หญิง

  บุคคลเดี่ยวมือยิง  ชำย – หญิง

 ๘.  ฟุตซอล จ�ำนวน 2 ประเภท

  ทีม ชำย – หญิง

กีฬาเลือกทั่วไป จ�านวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

 ๑.  หมำกล้อม จ�ำนวน 5 ประเภท

  บุคคลเดี่ยว ชำย – หญิง

  บุคคลคู่ ชำย – หญิง

 ๒.  หมำกล้อม ทีมผสม (ชำย 2 หญิง 1 หรือ ชำย 1 หญิง 2)

  หมำกฮอส จ�ำนวน 5 ประเภท

  บุคคลเดี่ยว ชำย – หญิง

  บุคคลคู่ ชำย – หญิง

  บุคคลคู่ผสม 

  เขย่งก้ำวกระโดด  ชำย – หญิง

  ขว้ำงจักร ชำย – หญิง

  ทุ่มน�้ำหนัก ชำย – หญิง

  พุ่งแหลน ชำย – หญิง

 ๒.  ว่ำยน�้ำจ�ำนวน 32 ประเภท

  ฟรีสไตล์  50 เมตร ชำย – หญิง

  ฟรีสไตล์  100 เมตร ชำย – หญิง

  ฟรีสไตล์  200 เมตร ชำย – หญิง

  ฟรีสไตล์  400 เมตร ชำย – หญิง

  กรรเชียง 50 เมตร ชำย – หญิง

  กรรเชียง 100 เมตร ชำย – หญิง

  กรรเชียง 200 เมตร ชำย – หญิง

  กบ 50 เมตร ชำย – หญิง

  กบ 100 เมตร ชำย – หญิง

  กบ 200 เมตร ชำย – หญิง

  ผีเสื้อ 50 เมตร ชำย – หญิง

  ผีเสื้อ 100 เมตร ชำย – หญิง

  ผีเสื้อ 200 เมตร ชำย – หญิง

  เดี่ยวผสม 200 เมตร ชำย – หญิง

  ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร ชำย – หญิง

  ผลัดผสม 4 x 100 เมตร ชำย – หญิง

 ๓.  บำสเกตบอลจ�ำนวน  2 ประเภท

  ทีม  ชำย – หญิง

 ๔.  ฟุตบอลจ�ำนวน  1 ประเภท

  ทีม  ชำย

 ๕.  วอลเลย์บอลจ�ำนวน  2 ประเภท

  ทีม  ชำย – หญิง

กีฬาเลือกสากล จ�านวน 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

 ๑.  เซปักตะกร้อจ�ำนวน  6 ประเภท

  ทีมชุด ชำย – หญิง

  ทีมเดี่ยว  ชำย – หญิง

  ทีมคู่  ชำย – หญิง

 ๒.  ตะกร้อลอดห่วงจ�ำนวน2 ประเภท

  ทีม  ชำย – หญิง
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ประวัตินักกีฬาอาวุโส

กำรแข่งขนักฬีำมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย  

ครัง้ที ่34  “ล้ำนนำเกมส์”

ระหว่ำงวันที่ 3-10 กุมภำพันธ์ 2561 

ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
…………………………………………………………………………

ชื่อ  นำยสมศักดิ์ สกุล  ดวงเมือง
อาย ุ 56 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  กรกฎำคม  2505
ภูมิล�าเนา   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประวัติการศึกษา

 -  ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง รำชมงคลล้ำนนำเชียงใหม่ แผนกช่ำงยนต์

ปัจจุบัน

 -  เป็นพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ต�ำแหน่ง นำยช่ำง 6   บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) ประจ�ำ จ.เชียงใหม่

ประวัติด้านกีฬา

 -  อดีตนักกีฬำเซปักตะกร้อรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่

 -  อดีตนักกีฬำเซปักตะกร้อ ตัวแทน  จ.เชียงใหม่  

 -  อดีตนักกีฬำเซปักตะกร้อทีมชำติไทย ชุด คิงส์คัพครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 7

 -  อดีตนักกีฬำเซปักตะกร้อทีมชำติไทย ชุด ซีเกมส์ครั้งที่ 13 ถึงครั้งที่ 15  

 -  อดีตนักกีฬำเซปักตะกร้อตัวแทนทีมชำติไทย ชุด เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 11

ปัจจุบัน

 -  เป็นผู้ฝึกสอนนักตะกร้อชำยหำดทีมชำติไทย

 ๓.  ครอสเวิร์ด จ�ำนวน 5 ประเภท

  บุคคลเดี่ยว ชำย – หญิง

  บุคคลคู่ ชำย – หญิง

  บุคคลคู่ผสม 

กีฬาไทย จ�านวน 1 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

 ๑.  หมำกรุกไทย จ�ำนวน  5 ประเภท

  บุคคลเดี่ยว ชำย – หญิง

  บุคคลคู่ ชำย – หญิง

  บุคคลคู่ผสม

      จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน

     ประกำศ ณ วันที่ 31   เดือน  ตุลำคมพ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

รักษำรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
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ประวตันิกักฬีาวิง่คบเพลงิ

ชื่อ    นำยก้องภพ    ศิรินันท์

อาย ุ  19 ปี

การศึกษา ก�ำลังศึกษำ สำขำ วิศวกรรมไฟฟ้ำ     

  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัย   

  เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ชนิดกีฬา เทควันโด

ผลงานดีเด่นด้านกีฬา
 2558 
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทพุมเซ่คู่ผสมกำรแข่งขัน The 3th Asian Junior Taekwondo Poomsae

   Championships ณ กรุงไทเป  ประเทศใต้หวัน

 - ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพมุเซ่อิสระคู่ผสม  กำรแข่งขนัเทควนัโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี

   2558 ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์

 - ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่คู่ผสม กำรแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี

   2558 ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์

 - ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่อิสระทีมกำรแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี

   2558 ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์

 - รองชนะเลิศอันดบั 1 ประเภทพุมเซ่เดีย่วชำยกำรแข่งขนัเทควนัโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี

    2558 ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์

 2559 

 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่อิสระคู่ผสม22nd Asian Taekwondo Championships

     ณ กรุงมะนิลำประเทศฟิลิปปินส์

 - ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่อิสระคู่ผสม กำรแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 

   2559  ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์

 - ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่ทีมชำย กำรแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี

   2559 ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์

ผู้แทนผู้ตัดสิน

ชื่อ   นำยวัฒนำ  สุริยจันทร์ 
อายุ   61 ปี 
เกิดวันที่   11 กันยำยน  2500  
ภูมิล�าเนา   อ�ำเภอเมือง  จังหวัดล�ำพูน

ประวัติทางการศึกษา
 - ระดับประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำชั้นสูงเอกพลศึกษำ วิทยำลัยพลศึกษำจังหวัดเชียงใหม่อ�ำเภอเมือง 

             จังหวัดเชียงใหม่

 - ระดับปริญญำตรี  สำขำพลศึกษำ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี

 - ระดับปริญญำโท  สำขำพลศึกษำ  มหำวิทยำลัยครีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร

การอบรม
 - ผู้ฝึกสอนกรีฑำ ณ MAINZ  UNIVERSITY  GERMANY

 - ผู้ฝึกสอนกรีฑำ  ระดับ 1 ของสมำพันธ์กรีฑำนำนำชำติ (IAAF  Certificate Level I Coaches Course)

 - ผู้ฝึกสอนกรีฑำ ระดับ 2 ของสมำพันธ์กรีฑำนำนำชำติ (IAAF  Certificate Level II Coaches Course For  

             Jumps)

 - วิทยำกรกำรอบรมระดับ 1 (IAAF  Certificate Level I Lecturer Seminar Course)

วิทยากร
 - สหพันธ์กรีฑำนำนำชำติ

 - สมำคมกรีฑำแห่งประเทศไทย

 - กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

 - กรมพลศึกษำ

ปัจจุบัน 

 รับรำชกำรประจ�ำที่สถำบันกำรพลศึกษำ  วิทยำเขตเชียงใหม่ อ�ำเภือเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 ต�ำแหน่งครูช�ำนำญกำรพิเศษ อันดับ ค.ศ.3

  - หัวหน้ำสำขำวิชำพลศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์

  - หัวหน้ำส�ำนักงำนฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

  - ผู้ช่วยอธิกำรบดี ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

  - ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
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 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่อิสระทีม กำรแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี

    2559 ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด ์

 - ชนะเลิศอันดับ 1 ประเทศพุมเซ่อิสระคู่ผสม กำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติภำค 5 ประจ�ำปี 2559 “สุโขทัยเกมส์”  

   จังหวัดสุโขทัย

 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทพุมเซ่เดี่ยวชำย กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ “สุพรรณบุรีเกมส์”

    จังหวัด สุพรรณบุรี

 2560 

 - ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่อิสระคู่ผสมกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติประจ�ำปี 2560 “สงขลำเกมส์”

            จังหวัดสงขลำ

 - ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่อิสระคู่ผสม กำรแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 

   2560  ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์

 - ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่อิสระเดี่ยวชำย กำรแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

   ประจ�ำปี 2560  ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์

 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่คู่ผสมกำรแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี   

      2560  ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์

 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเทศพุมเซ่ทีมชำยกำรแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี

    2560  ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์

ประวตันิกักฬีาวิง่คบเพลงิ

ชื่อ    นำย ฐิติ โกกิละวำที

อาย ุ  22  ปี

การศึกษา  ปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำร 

  คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ

ชนิดกีฬา แบดมินตัน

ผลงานดีเด่นด้านกีฬา
 - ชนะเลิศ ประเภท ชำยคู่ กีฬำแข่งชำติ ภำค 5 ครั้งที่ 45 สุโขทัยเกมส์

 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท คู่ผสม กีฬำแข่งชำติ ภำค 5 ครั้งที่ 45 สุโขทัยเกมส์

 - ชนะเลิศ ประเภท ทีมชำย กีฬำแข่งชำติ ภำค 5 ครั้งที่ 45 สุโขทัยเกมส์

 - ชนะเลิศ ประเภท ชำยคู่ รุ่น ดิวิชั่น 1 Chiangmai Tournament 2016

 - ชนะเลิศ ประเภท ชำยคู่ รุ่นทั่วไป Kusodaw Tournament 2016

 - รองชนะเลิศอันดบั 1 ประเภท ทีมชำย กีฬำมหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลแห่งประเทศไทยคร้ังที ่33

 - ชนะเลิศ ประเภท ชำยเดี่ยว กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33

 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชำยเดี่ยว รุ่น ทั่วไป อุดรธำณี-ธนบุรี Championships 2017

 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ชำยเดี่ยว Badminton Academy Challenge 2017 รอบชิงชนะเลิศ

 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชำยเดี่ยว รุ่นอำยุ Pro 20-35 Sawasdee Cup 2017

 - ชนะเลิศ ประเภท คู่ผสม รุ่นอำยุ 20-24 Sawasdee Cup 2017
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ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

ชื่อ    นำย ภู สัมปุรณะพันธ์

อาย ุ  20  ปี

การศึกษา   ก�ำลังศึกษำ  สำขำสถำปัตยกรรมภำยใน

  คณะศลิปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

  มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ

ชนิดกีฬา ไตรกีฬำ

ผลงานดีเด่นด้านกีฬา
ผลงานในประเทศ

 - ที่ 1  เยำวชนไม่เกิน 19 ปี  กำรแข่งขัน Chiangmai Aqualon International Championship                   

29 April 2012

 - ที่ 1  เยำวชนไม่เกิน 19 ปี  กำรแข่งขัน Samed Aqualon International Championship 9                       

December2012

 - ที่ 2  เยำวชนไม่เกิน 19 ปี  กำรแข่งขันชิงแชมป์ไตรกีฬำแห่งประเทศไทย  18 November 2012

 - 2 เหรียญทองประเภท ว่ำยน�้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 50 ม. และ ผลัดผสม 50 ม. กีฬำมหำวิทยำลัยรำชมงคล

   แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

ผลงานระดับทีมชาติ

 - ที่ 3  Junior Elite Triathlon Male  South Sumatra ITU Triathlon Asian Cup 2013 Indonesia 

   (กำรแข่งขันไตรกีฬำเอเชีย สหพันธ์ไตรกีฬำโลก ที่ เซ้ำท์สุมำตรำ อินโดนีเซีย)

 - ที่ 2  Junior Triathlon Male  Singapore International Triathlon 2013  Singapore

   (กำรแข่งขันสิงคโปร์ ไตรกีฬำนำนำชำติ ที่ประเทศสิงคโปร์)

 - ตัวแทนทีมชำติแข่งขันเพื่อ Qualify Youth Olympic ที่ประเทศ  คำซักสถำน  ปี 2014

 - ที่ 4  Junior Sprint Distance  2014 New Taipei ASTC Triathlon Asian Cup

   (กำรแข่งขัน นิวไทเป สหพันธ์ไตรกีฬำเอเชีย ที่ประเทศสำธำรณรัฐจีน)

 - ตัวแทนทีมชำติแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ที่เมืองอินชอน ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี  Asian Games 2014   

  Incheon South Korea  ประเภททีมผลัด Mixed Team Relay 

 - ตัวแทนทีมชำติเข้ำแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ที่ จ.ภูเก็ต ประเทศไทย Asian Beach Games 2014   

   Phuket Thailand 2014   ประเภททีมผลัด Mixed Team Relay 

อุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับการแข่งขัน
กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 

“ล้ำนนำเกมส์”

ระหว่ำงวันที่ 3– 10 กุมภำพันธ์ 2561

ณ สนำมกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

.........................................................................................

ล�าดับที่ ชนิดกีฬา รายการ อุปกรณ์ หมายเหตุ

ยี่ห้อ รุ่น

1 ฟุตบอล ลูกฟุตบอล GRAND SPORT PRIMERO HYBRID

2 ฟุตซอล ลูกฟุตซอล GRAND SPORT MERCURY HYBRID

3 บำสเกตบอล ลูกบำสเกตบอล  เบอร์ 7 GRAND SPORT SUPREMO ชำย

ลูกบำสเกตบอล  เบอร์ 6 GRAND SPORT PRIMERA หญิง

4 วอลเลย์บอล ลูกวอลเลย์บอล GRAND SPORT WORLD CHAMP II

5 เซปักตะกร้อ ลูกตะกร้อ MARATHON MT.908 ชำย

ลูกตะกร้อ MARATHON MT.909 หญิง

6 ตะกร้อลอดห่วง ลูกตะกร้อ MARATHON MT.908 ชำย

ลูกตะกร้อ MARATHON MT.909 หญิง

7 วอลเลย์บอล

ชำยหำด

ลูกวอลเลย์บอล MIKASA VLS 300

8 เปตอง ลูกเปตอง MARATHON -

9 แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน RSL SILVER -

10 เทนนิส ลูกเทนนิส DUNLOP -

11 เทเบิลเทนนิส ลูกเทเบิลเทนนิส PALIO สีขำว40+ 3 ดำว
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ค�ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ที่  ๘๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง แก้ไขค�ำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๔ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

---------------------------------------------------------------

 ตำมที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวทิยำลยั

เทคโนโลยรีำชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๓๔ ประจ�ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๐ ในระหว่ำงวนัที ่๓ – ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ได้

แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี ๓๔ ประจ�ำปี

กำรศึกษำ ๒๕๖๐ ตำมค�ำสั่งเลขที่ ๑๒๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๐ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันกีฬำดัง

กล่ำว ส�ำเร็จลุล่วงและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฝ่ำยต่ำงๆ มหำวิทยำลัยจึง

ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร (เพิ่มเติมและแก้ไข)  ดังนี้

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา

 ๑.  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

 ๒.  รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำทุกท่ำน

 ๓.  นำยนคร  ข�ำหำญ

 ๔.  ผศ.ชัยรัตน์    ปำนสุวรรณจิตร์

 ๕  นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

 ๖.  นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำทุกพื้นที่

๒.  คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ

 มีหน้าที่

 ๑. จัดท�ำแผนกำรด�ำเนนิงำนและปฏทิินปฏบิตังิำนของคณะอนกุรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำร

 ๒. จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำน และรวบรวมแผนด�ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรทุกฝ่ำย เพื่อจัดท�ำ  

     เป็นแผนด�ำเนินงำนรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๓. จัดท�ำแผนงบประมำณและรวบรวมแผนงบประมำณของคณะอนกุรรมกำรทกุฝ่ำย เพือ่จดัท�ำเป็นแผน                

งบประมำณรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๔. ให้ข้อมูลคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำสูจิบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ บัตรเชิญแขกรับเชิญในพิธีเปิดและพิธีปิด             

              กำรแข่งขันกีฬำ 

 ๕.    จัดท�ำเหรียญรำงวัลและของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่นักกีฬำที่ชนะกำรแข่งขัน

 ๖.   จัดหำของที่ระลึกมอบให้แก่ประธำน ผู้แทนจำกทุก มทร. และผู้สนับสนุนกำรแข่งขันในพิธี 

                เปิดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๗.    ประสำนงำนจัดประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๘.    จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรแข่งขันกีฬำทุกฝ่ำย

 ๙.    จัดประชุมสรุปเพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำของอนุกรรมกำรทุกฝ่ำย

 ๑๐.  ประสำนอ�ำนวยควำมสะดวกให้ด้ำนข้อมูลต่ำงๆ  ให้กับคณะอนุกรรมกำรทุกฝ่ำย

 ๑๑.  ก�ำหนดออกแบบ เครื่องหมำย ตรำสัญลักษณ์ ตัวน�ำโชค เครื่องแต่งกำยของคณะกรรมกำร คณะ  

        อนุกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ยวข้อง

 ๑๒.  จัดท�ำทะเบียนนักกีฬำ บัตรประจ�ำตัวนักกีฬำ คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร เจ้ำหน้ำท่ีผู้เก่ียวข้อง

 ๑๓.  จัดท�ำเพลงประกอบกำรแข่งขันในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ  

 ๑๔.  จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนเตรียมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๑๕.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปผลรวม 

 ๑๖.  หลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขันกีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๑๗.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๑๘.  ประสำนงำน และด�ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรจัดกำรแข่งขันเป็นไปด้วย

        ควำมเรียบร้อย

 คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ ประกอบด้วย

 ๑.    ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ   ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    นำงวณิชชำ   เฉลิมวรรณ  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    ผศ.ธำนี   อดิศัยพัฒนะกุล  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๔.    นำยกิติชัย   ระมิงค์วงศ์  อนุกรรมกำร

 ๕.    นำงสำวนภำพร  เขียววงค์  อนุกรรมกำร

 ๖.    นำงสำวนันทิดำ  รังสรรค์   อนุกรรมกำร

 ๗.    นำยศิขรินทร์  บุญจี๋   อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยคุณพจน์  สันชุมภู   อนุกรรมกำร

 ๙.    นำยสุรเชษ   เสำร์อ้ำย  อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำยธวัช   จันตะวงค์  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๑๑.  นำงสำววิชุรำ  ตำจันทร์ดี  อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 ๑๒.  นำงสำวกัลยำณี  โพธิโต   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓.  คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และงบประมาณ

 มีหน้าที่

 ๑.     จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสิทธิประโยชน์และงบประมำณ
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 ๒.    จัดท�ำแผนงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรรวบรวม

        ส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.    จัดหำรำยได้และผู้ให้กำรสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำ

 ๔.    ก�ำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรให้สิทธิประโยชน์และกำรหำรำยได้จำกสิทธิประโยชน์ทำงธุรกิจ

 ๕.    จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรเพื่อคัดเลือกผู้ด�ำเนินกำรเสนอสิทธิประโยชน์

 ๖.  ก�ำหนดมำตรฐำนกำรป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนให้กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ผู้รับสิทธิ์

 ๗.    จัดท�ำสัญญำกับผู้สนับสนุนประเภทต่ำง ๆ เพื่อด�ำเนินกำรตำมสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 ๘.    ควบคุมดูแลสิทธิประโยชน์อันเกิดจำกกำรแข่งขันกีฬำ

 ๙.    ประสำนงำนกับคณะอนุกรรมกำรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ด้ำนควำมต้องกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กลำง

 ๑๐.  ประสำนงำนและด�ำเนินกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำร จัดกำรแข่งขัน

         เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

 ๑๑.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๑๒.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลัง เสร็จสิ้นกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการประจ�าฝ่ายสิทธิประโยชน์และงบประมาณ ประกอบด้วย

 ๑.    รองอธิกำรบดีด้ำนบริหำร     ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    ผู้ช่วยอธิกำรบดี  (ผศ.พรรณี  นุกุลคำม)   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง     รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๔.    ผู้อ�ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน    รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๕.    นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมทร.ล้ำนนำ    อนุกรรมกำร

 ๖.    นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมทร.ล้ำนนำ ทุกพื้นที่   อนุกรรมกำร

 ๗.    คณะกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำทุกท่ำน    อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยนคร    ข�ำหำญ   อนุกรรมกำร

 ๙.    นำงนงค์เยำว์   บัวทอง   อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำงประนอม   วงค์ศรี   อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำงขวัญเรือน   มีมำนัส   อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำงสำวนฤมล   คิดว่อง   อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำงสำววริษฐำ   มอดูดัส   อนุกรรมกำร

 ๑๔.  นำงสำวเจนจิรำ   ม้ำอัสดร   อนุกรรมกำร

 ๑๕.  นำงสำวสุภัสสรำ   ทำสุวรรณ์  อนุกรรมกำร

 ๑๖.  นำงนิยดำ    ตุ้ยแพร่   อนุกรรมกำร

 ๑๗.  นำงสำวดำริกำ   บุญประเสริฐ  อนุกรรมกำร

 ๑๘.  นำงสำวอ�ำพรรณ   ไชยวงค์   อนุกรรมกำร

 ๑๙.  นำงสุวดี    วังช่วย   อนุกรรมกำร

 ๒๐.  นำยภูเบศร์    แสงปุก   อนุกรรมกำร

 ๒๑.  นำยพีร์    ไทยชนะ   อนุกรรมกำร

 ๒๒.  นำยทินภัทร   อุปรำสิทธิ์  อนุกรรมกำร

 ๒๓.  นำยศศิพงษ์   เมืองจันทร์  อนุกรรมกำร

 ๒๔.  นำงสำวปำริฉัตร   อธิพรหม  อนุกรรมกำร

 ๒๕.  นำยเสกสรร   เชื้อปุย   อนุกรรมกำร

 ๒๖.  นำงสำวอำรีรัตน์   จักรวรรณำ  อนุกรรมกำร

 ๒๗.  นำงสำวอำรีวัณย์   อรุณสิทธิ์  อนุกรรมกำร

 ๒๘.  นำงสำวสุภำวดี   เดชธรรมรงค์  อนุกรรมกำร

 ๒๙.  นำงสำวธนพร   ดีศิริ   อนุกรรมกำร

 ๓๐.  นำยจรินทร์    ทองทวี   อนุกรรมกำร

 ๓๑.  นำงนงลักษณ์   วรพจน์พรชัย  อนุกรรมกำร

 ๓๒.  นำยประเสริฐ   อุประทอง  อนุกรรมกำร

 ๓๓.  นำยพิทักษ์ชน   จันทร์พิสุ  อนุกรรมกำร

 ๓๔.  นำงสำวยุพเรศ   บุญมำ   อนุกรรมกำร

 ๓๕.  ว่ำที่ร้อยตรีวรกมล   สันชมภู   อนุกรรมกำร

 ๓๖.  นำงสำววรินทร์ภัสสร์  อวดสม   อนุกรรมกำร

 ๓๗.  นำงศศิกำนต์   เทพภำพ  อนุกรรมกำร

 ๓๘.  นำงสำวอัญญ์ชลี   ดวงดี   อนุกรรมกำร

 ๓๙.  นำยอำริต    นำควิโรจน์  อนุกรรมกำร

 ๔๐.  นำงสำวโอปอล์   ลำวัลย์   อนุกรรมกำร

 ๔๑.  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๔.  คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร

 ๒.  จัดท�ำแผนงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้ฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำรรวบรวมส่งให้ คณะ

      กรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.  จัดให้มีพิธีเปิด – ปิด กำรจัดกำรแข่งขัน ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำรกีฬำมหำวิทยำลัย

      เทคโนโลยีรำชมงคลก�ำหนด

 ๔.  ก�ำหนดกิจกรรมแสดงในพิธี เปิด – ปิด

 ๕.  จัดเตรียมขั้นตอนพิธีกำร ค�ำกล่ำวรำยงำน ค�ำกล่ำวในพิธีเปิด–ปิดข้อมูลส�ำหรับพิธีกรและอื่นๆ

 ๖.  ก�ำหนดพิธีกำรจุดคบเพลิง กำรดับคบเพลิง กำรจุดพลุดอกไม้ไฟ

 ๗.  กำรควบคุมขั้นตอนและเวลำในกำรซ้อมใหญ่ และพิธีเปิด-ปิด

 ๘.  ประสำนงำนและด�ำเนินกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรจัดกำร

     แข่งขันเป็นไป ด้วยควำมเรียบร้อย
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 ๙.   ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๑๐. จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปผลรวมหลังเสร็จสิ้น

                 กำรแข่งขันกีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย

 ๑.    คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    รองคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๔.    ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๕.    นำยตะวัน   วำทกิจ   อนุกรรมกำร 

 ๖.    นำยยุรธร   จีนำ   อนุกรรมกำร

 ๗.    นำงสำวสุภำภรณ์  ศุภพลกิจ  อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยชัชวิน   วรปรีชำ   อนุกรรมกำร

 ๙.    นำงสำวสิริญญำ  ณ นคร   อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำงสุชำดำ   อรุณศิโรจน์  อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำงสำวรังศิมำ  กัญธิวำส  อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำงสำวเกวลิน  บิณฑวิหค  อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำงกนิษฐำ   ลังกำพินธุ์  อนุกรรมกำร

 ๑๔.  นำงสำวกนกวรรณ  คันธำกร   อนุกรรมกำร

 ๑๕.  นำงสำวนภำภรณ์  ไชยรัง   อนุกรรมกำร

 ๑๖.  นำยเดชำธร  พจนพงษ์  อนุกรรมกำร

 ๑๗.  นำงสำวศลิษำ  เศวตนันทน์  อนุกรรมกำร

 ๑๘.  นำยเอกธนัช    ศรีบุญมำ  อนุกรรมกำร

 ๑๙.  เจ้ำหน้ำที่คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ทุกท่ำน อนุกรรมกำร

 ๒๐.  นำยกิตติพงษ์  วงค์กองแก้ว  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๒๑.  นำงวณิชชำ   เฉลิมวรรณ  อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 ๒๒.  นำยศิขรินทร์  บุญจี๋   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๕.  คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดง

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำแผนด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรแสดง

 ๒.  จดัท�ำแผนงบประมำณของฝ่ำยฯ เพือ่ให้ประสำนงำนและเลขำนกุำรรวบรวมส่งให้คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขัน

 ๓.  จัดประชุมก�ำหนดรูปแบบกำรแสดงในพิธีเปิด-พิธีปิดและงำนเลี้ยงรับรองนักกีฬำพร้อมผู้ควบคุม

 ๔.  ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก

 ๕.  ควบคุมและกำรแสดงในพิธีเปิด-พิธีปิดและงำนเลี้ยงรับรอง

 ๖.  ควบคุมกำรฝึกซ้อมกำรแสดง 

 ๗.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๘.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปผลรวม หลังเสร็จสิ้นกำร

      แข่งขันกีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดง ประกอบด้วย

 ๑.    คณบดีคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์  ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ     รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์    รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๔.    รองคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๕.    รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๖.    ผศ.ลิปิกร   มำแก้ว    อนุกรรมกำร 

 ๗.    ผศ.ญำนิศำ   โกมลสิริโชค   อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยวิทยำ   พลวิทูรย์   อนุกรรมกำร

 ๙.    นำยไกรสร   วิชัยกุล    อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำยไตรรัตน์  ปัตตะพงศ์   อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำยสุพจน์    ใหม่กันทะ   อนุกรรมกำร 

 ๑๒.  เจ้ำหน้ำที่คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ทุกท่ำน อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำยพบสันต์  ติไชย    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๑๔.  นำยศิขรินทร์  บุญจี๋    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๖.  คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำแผนด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยขบวนพำเหรด

 ๒.  จัดท�ำแผนงบประมำณของฝ่ำยฯ เพ่ือให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำร  

               รวบรวมส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.  ควบคุมขั้นตอนและเวลำในกำรซ้อมใหญ่และวันเปิด-ปิด กำรแข่งขันกีฬำ

 ๔.  ประสำนงำนกับทุก มทร.ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน จัดนักกีฬำเข้ำร่วมขบวนพำเหรด

 ๕.  ประสำนงำนและด�ำเนินกำรเข้ำรวมกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรจัดกำรแข่งขันเป็นไปด้วย

                ควำมเรียบร้อย

 ๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๗.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปผลรวม หลังเสร็จส้ินกำรแข่งขัน

                 กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน
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 คณะอนุกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด ประกอบด้วย

 ๑.    คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์     ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์  (ผศ.ดร.ประชำ ยืนยงกุล) รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๔.    รองคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๕.    รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๖.    ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ    รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๗.    ผศ.วัชรินทร์  สิทธิเจริญ   อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยศรีธร   อุปค�ำ    อนุกรรมกำร

 ๙.    นำยสำคร   ปันตำ    อนุกรรมกำร

 ๑๐.  ผศ.ว่ำที่ รต.ดิเรก  มณีวรรณ    อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำยณรงค์   นันทกุศล   อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำยสำมำรถ  ยะเชียงค�ำ   อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำยกรวัฒน์  วุฒิกิจ    อนุกรรมกำร

 ๑๔.  นำยมนตรี   แก้วอยู่    อนุกรรมกำร

 ๑๕.  นำยพบสันต์  ติไชย    อนุกรรมกำร

 ๑๖.  นำงสำวอรนุช  ค�ำแปน    อนุกรรมกำร

 ๑๗.  นำยธีรยุทธ   ขอดแก้ว   อนุกรรมกำร

 ๑๘.  นำยพินิจ   เนื่องภิรมย์   อนุกรรมกำร

 ๑๙.  นำงสำวอัจรำ  จันทร์ผง    อนุกรรมกำร

 ๒๐.  นำยชูเกียรติ  ศิริวงศ์    อนุกรรมกำร

 ๒๑.  นำยวรพงษ์   ด้วงน้อย    อนุกรรมกำร

 ๒๒.  นำยเดชำธร  พจนพงษ์   อนุกรรมกำร

 ๒๓.  นำยวุฒิพร   ธูปเพ็ง    อนุกรรมกำร

 ๒๔.  นำยเปศล   อัศวปรมิตชัย   อนุกรรมกำร

 ๒๕.  นำงสำวณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๒๖.  นำงสำวสุพัตรำ  เพลิงบุตร   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๒๗.  นำงสำวมัทนำ  บุญธรรม   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๒๘.  นำยจำรุชำติ  กันทำอินท์   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๒๙.  นำงวริศรำ   ยืนยงกุล    ผู้ช่วยอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๗.  คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา

 มีหน้าที่

 ๑.    จัดท�ำแผนด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยเทคนิคกีฬำ

 ๒.    จัดท�ำแผนงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนิน

  ๑๓.  นำยชัชวำล   ศะศิวนิชย์  อนุกรรมกำร

 ๑๔.  นำยออมทรัพย์  อินกองงำม  อนุกรรมกำร

 ๑๕.  นำยณัฏฐ์พัฒน์  คนมีฉลำด  อนุกรรมกำร

 ๑๖.  นำยเวธน์วิวัฒน์  เชื้อไทย   อนุกรรมกำร

 ๑๗.  นำงสำวกัญญำ   ชัยบุญเรือง  อนุกรรมกำร

 ๑๘.  นำยณัฐชำสิทธิ์   ชูเกียรติขจร  อนุกรรมกำร

 ๑๙.  นำยศักดิ์สิทธิ์   เป็งอินทร์  อนุกรรมกำร

 ๒๐.  นำยศักดิ์ชัย   กันธะดำ   อนุกรรมกำร

 ๒๑.  นำงสำวรัชภรณ์  สร้อยกำบแก้ว  อนุกรรมกำร

 ๒๒.  นำงสำวนริศรำ  สกุลสอน  อนุกรรมกำร

 ๒๓.  นำยนฤเบศร์   ปัญญำแปง  อนุกรรมกำร

 ๒๔.  นำยภำนุพงศ์   ดวงจิต   อนุกรรมกำร

 ๒๕.  นำยณัฐพล   วิโชนิตย์   อนุกรรมกำร

 ๒๖.  นำยชำญณรงค์   บุตรแสงดี  อนุกรรมกำร

 ๒๗.  นำยชัชวำล   สิงคะลิง   อนุกรรมกำร

 ๒๘.  นำงสำวพัชรียำ   ทำหนัก   อนุกรรมกำร

 ๒๙.  นำยประภำส  สุวรรณ   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๑.  คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ปฏิคม

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยลงทะเบียน ปฏิคม

 ๒.  จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำรรวบรวม

      ส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.  จัดลงทะเบียนแขกรับเชิญและคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ

 ๔.  ประสำนงำน และด�ำเนินกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรจัดแข่งขันเป็นไป

      ด้วยควำมเรียบร้อย

 ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๖.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน

      กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการประจ�าฝ่ายลงทะเบียน ปฏิคม ประกอบด้วย

 ๑.  ผู้อ�ำนวยกำรกกองบริหำรงำนบุคคล   ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  นำงเฉลิมศรี   สันติธรำงกูล  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำยพีร์   ไทยชนะ   อนุกรรมกำร

 ๔.  นำงสำวณิชำพร  ธรรมสอน  อนุกรรมกำร
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 ๕.    นำงวิไลรัตน์    ยะเชียงค�ำ   อนุกรรมกำร

 ๖.    นำงสำวพัชรินทร์  จินตนำ    อนุกรรมกำร

 ๗.    นำงสำวจันทิมำ  สุขสำมปัน   อนุกรรมกำร

 ๘.    นำงสำวอำรีรัตน์  ปันตันมูล   อนุกรรมกำร

 ๙.    นำงสำวอัมรำพร  จันทร์เที่ยง   อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำงสำวกฤตติยำ  สุรสิทธิ์    อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำงสำวนิรมล  ประเสริฐพงศ์กุล   อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำงสำวปำงทิพย์  ธรรมปัญญำ   อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำงสำวจินตนำ  แสนวังขวำ   อนุกรรมกำร

 ๑๔.  นำงศรัญญำ  อินทร์ค�ำเชื้อ   อนุกรรมกำร

 ๑๕.  นำงสำวอรทัย  ปรุงเรือน   อนุกรรมกำร

 ๑๖.  นำงรุ่งอรุณ   มณีกุล    อนุกรรมกำร

 ๑๗.  นำยทินภัทร  อุปรำสิทธิ์   อนุกรรมกำร

 ๑๘.  นำยศศิพงษ์  เมืองจันทร์   อนุกรรมกำร

 ๑๙.  นำงสำวปำริฉัตต์  อธิพรหม   อนุกรรมกำร

 ๒๐.  นำงสำวนำรีรัตน์  ผุยเจริญ    อนุกรรมกำร

 ๒๑.  นำยพร้อมพงศ์  โสภำวรรณ์   อนุกรรมกำร

 ๒๒.  นำงสำวพิชชำนันท์  ปำคำ    อนุกรรมกำร

 ๒๓.  นำงจีรวรรณ์  จิอู๋    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๒.  คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำรรวบรวม

      ส่งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๒.  จัดงำนเลี้ยงต้อนรับนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่

 ๓.  จัดกิจกรรมแสดงบนเวทีในงำนเลี้ยงต้อนรับ โดยประสำนงำนกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๔.  ประสำนงำน และด�ำเนินกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำร

      จัดแข่งขันเป็นไปด้วย ควำมเรียบร้อย

 ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๖.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน

      กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการประจ�าฝ่ายจัดเลี้ยง ประกอบด้วย

 ๑.  ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง      ประธำน อนุกรรมกำร

 ๒.  นำงสำวอิสรีย์  ฤทธิ์เชำวพัฒน์   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำงสำยหยุด   สุวัตถี    อนุกรรมกำร

 ๔.  นำงสำวเพ็ญพิรุณ  เสรีกิติวงศ์   อนุกรรมกำร

 ๕.  นำงสร้อยฟ้ำ   แสงเงิน    อนุกรรมกำร

 ๖.  นำงสำวอัญมณี  สุวรรณ์    อนุกรรมกำร

 ๗.  นำงสำวสลิลทิพย์  อ�ำนำจพรสิริ   อนุกรรมกำร

 ๘.  นำงสำวรจนำ  รำชญำ    อนุกรรมกำร

 ๙.  นำงสำวภัทรวรรณ  จันตะมะ   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๓.  คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และที่พัก

 มีหน้าที่

 ๑.   จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยสถำนที่และที่พัก

 ๒.   จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำร                  

       รวบรวมส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.   ตกแต่งสถำนที่จัดกำรแข่งขัน บริเวณอัฒจรรย์ช่วงพิธีเปิด และพิธีปิด ทุกสนำมแข่งขัน เวทีเลี้ยงต้อนรับ

 ๔.   ประสำนงำนเรื่องที่พักนักกีฬำและอำจำรย์ผู้ควบคุมทีม

 ๕.   ส�ำรวจและก�ำหนดสถำนที่พักส�ำหรับนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ให้เหมำะสม

 ๖.   จัดให้มีผู้รับผิดชอบให้บริกำรด้ำนต่ำงๆเช่น อำหำร ควำมปลอดภัย กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น ควำม

          สะดวกของที่พักตลอดจนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆ

 ๗.   จัดท�ำระเบียบ ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำหอพัก

 ๘.   จัดท�ำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสถำนที่พักและอำหำร แจ้งมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำงมำแข่งขัน

 ๙.   ประสำนงำน และด�ำเนินกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรจัดกำร

                 แข่งขันเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

 ๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๑๑. จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จสิ้นกำร

          แข่งขันกีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการประจ�าฝ่ายสถานที่และที่พัก ประกอบด้วย

 ๑.    ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำอำคำรสถำนที่   ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    นำยกมล   ศรีทิ   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    นำงปวีณำ   ทองปรอน  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๔.    นำยจักรกฤษณ์  ศรียำบ   อนุกรรมกำร

 ๕.    นำยจักรพงษ์  วุฒิรัตน์   อนุกรรมกำร

 ๖.    นำงวริศรำ   ยืนยงกุล   อนุกรรมกำร

 ๗.    นำงธนภรณ์  มณีแก้ว   อนุกรรมกำร

 ๘.    นำงสำวอำรีรัตน์  จรลังกำ   อนุกรรมกำร



CHIANG MAI 2018

62
CHIANG MAI 2018

63

 ๙.    นำงสำวพจนีย์   รำชญำ   อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำงสำวพิมพ์พิศำ   เทพสุรินทร์  อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำงสำววันวิสำข์   อรินติ๊บ   อนุกรรมกำร

 ๑๒.  เจ้ำหน้ำที่กองพัฒนำอำคำรสถำนที่    อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำยวัชชิระ    อินตำเทพ  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๑๔.  นำงสำวนภำพร   เขียววงค์  อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 ๑๕.  นำงสำวนันทิดำ   รังสรรค์   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๑๔.  อนุกรรมการฝ่ายแพทย์และพยาบาล

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยแพทย์และพยำบำล

 ๒.  จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำรรวบรวม

      ส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.  จัดหน่วยกำรรักษำพยำบำลประจ�ำสนำมแข่งขันฯ และที่พักนักกีฬำ

 ๔.  จัดเตรียมเครื่องมือ ครุภัณฑ์ วัสดุทำงกำรแพทย์ให้พร้อมใช้

 ๕.  เตรียมเวชภัณฑ์ฉุกเฉิน และประสำนงำนโรงพยำบำลของรัฐและเอกชน

 ๖.  ประสำนงำนและด�ำเนินกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรจัดกำร

       แข่งขันเป็นไปได้ ด้วยควำมเรียบร้อย

 ๗.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๘.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน

      กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการประจ�าฝ่ายแพทย์และพยาบาลประกอบด้วย

 ๑.  ผศ.อมรรัตน์    พรหมศรี  ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  นำยธวัช    จันต๊ะวงค์  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำงสำววิชุรำ    ตำจันทร์ดี  อนุกรรมกำร

 ๔.  นำงสำวพิรำนันท์   นำมมุลตรี  อนุกรรมกำร

 ๕.  นำงสำวศศิรดี   พำนชำตรี  อนุกรรมกำร

 ๖.  นำงสำยหยุด    สุวัตถี   อนุกรรมกำร

 ๗.  นำงสำวอำรีรัตน์   จรลังกำ   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๕.  คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยประเมินผลกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๒. จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพ่ือให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำรรวบรวม

      ส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.  ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรทุกฝ่ำย

 ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๕.  ประสำนงำน และด�ำเนินกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๖. จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จส้ินกำรแข่งขัน

      กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการประจ�าฝ่ายรายงานผลสถิติและประมวลผล ประกอบด้วย

 ๑.    ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    นำยจิรวัฒน์  แก้วรำกมุข   อนุกรรมกำร

 ๔.    นำยวีรภัทร   กันแก้ว    อนุกรรมกำร

 ๕.    นำยอุทัย   ล�ำธำร    อนุกรรมกำร

 ๖.    นำยชัยยันต์  กันธะวงค์   อนุกรรมกำร

 ๗.    นำยจัตวำ   บุญตรง    อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยนิเวศน์   ศรีวิชัย    อนุกรรมกำร

 ๙.    นำยญำณกวี  ขัดสีทะลี   อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำงสำวประทุมพร  ป๋ำมี    อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำงสำวกิตติญำพร  ฟูกุล    อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำงสำวนงนุช  ตนหำญ    อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำงสำวภัทรมนต ์ เมืองขวัญใจ   อนุกรรมกำร

 ๑๔.  นำงมำลี   จินดำแก้ว   อนุกรรมกำร

 ๑๕.  นำงเสำวลักษณ์  วชิรนคร    อนุกรรมกำร

 ๑๖.  นำงประภำ   สนั่นก้อง   อนุกรรมกำร

 ๑๗.  นำงสำวรัตนำ  ไชยคต    อนุกรรมกำร

 ๑๘.  นำงสำวสุคนธ์  วงศ์หำญ   อนุกรรมกำร

 ๑๙.  นำยพิศำล   หล้ำใจ    อนุกรรมกำร

 ๒๐.  นำงสำวสรรค์ศิริกุล  พะยอมแย้ม   อนุกรรมกำร

 ๒๑.  นำงสำวน�้ำผึ้ง  ชรำชิต    อนุกรรมกำร

 ๒๒.  นำงสำวสุพิชฌำย์  ถำวรลิมปะพงศ์   อนุกรรมกำร

 ๒๓.  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๒๔.  รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ผู้ช่วยเลขำนุกำรอนุกรรมกำร
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๑๖.  คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย

 ๒.  จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำรรวบรวม

      ส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓. ดูแลรักษำควำมปลอดภัยให้กับนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่พัก พิธีเปิด - ปิด สนำมฝึกซ้อมสนำมแข่งขัน

 ๔.  วำงแผนด้ำนกำรจรำจรให้เกิดควำมสะดวกปลอดภัย

 ๕.  ก�ำหนดรูปแบบและสถำนที่จอดรถ ให้เหมำะสมและเป็นระเบียบ

 ๖.  จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือในกำรระวัง ป้องกันเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นได้

 ๗.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๘.  ประสำนงำน และด�ำเนินกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรแข่งขันเป็นไปด้วย

      ควำมเรียบร้อย

 ๙. จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน

      กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการประจ�าฝ่ายรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย

 ๑.  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำอำคำรสถำนที่    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  นำยกมล   ศรีทิ    รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำยจักรพงษ์   วุฒิรัตน์    อนุกรรมกำร

 ๔.  เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัยทุกท่ำน    อนุกรรมกำร

 ๕.  นำยจักรกฤษณ์  ศรียำบ    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๗.  คณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยยำนพำหนะ

 ๒.  จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำร

      รวบรวมส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.  จัดยำนพำหนะขนส่งวัสดุอุปกรณ์สวัสดิกำร พร้อมนักศึกษำบริกำร

 ๔.  จัดยำนพำหนะรับ-ส่ง คณะกรรมกำรวงดุริยำงค์ นักศึกษำที่เข้ำร่วมในพิธีเปิด-ปิดกีฬำ

 ๕.  จัดเตรียมพำหนะขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธี เปิด-ปิด กำรแข่งขันกีฬำ
 ๖.  จัดเตรียมพำหนะเพื่อขนส่ง คณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ในส่วนงำนต่ำง ๆ ในช่วงที่มีกำรแข่งขัน

 ๗.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่น  ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๘.  ประสำนงำน และด�ำเนินกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรแข่งขันเป็น

      ไปด้วยควำมเรียบร้อย

 ๙. จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จส้ินกำรแข่งขัน

      กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการประจ�าฝ่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย

 ๑.  ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง      ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  นำงสำวอิสรีย์  ฤทธิ์เชำวพัฒน์   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำยพงค์เกษม  วงค์ศรี    อนุกรรมกำร

 ๔.  นำงสำวสลิลทิพย์  อ�ำนำจพรสิริ   อนุกรรมกำร

 ๕.  พนักงำนขับรถทุกท่ำน     อนุกรรมกำร

 ๖.  นำงสร้อยฟ้ำ   แสงเงิน    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๘.  คณะอนุกรรมการฝ่ายแสงและเสียง

 มีหน้าที่

 ๑.   จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยแสงและเสียง

 ๒.  จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพ่ือให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำรรวบรวม

        ส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.   จัดหำอุปกรณ์แสงเสียงเพิ่มเติมในกำรแสดงช่วงพิธีกำรเปิดและปิดกำรแข่งขัน

 ๔.   จัดเตรียมอุปกรณ์แสงเสียง ในกำรจัดเลี้ยงนักกีฬำ ผู้ควบคุมทีมและผู้บริหำร

 ๕.   จัดเตรียมเครื่องเสียงเพิ่มเติมส�ำหรับสนำมแข่งขันกีฬำ ที่ไม่ได้จัดเครื่องเสียงไว้ให้

 ๖.   จัดบุคลำกรและนักศึกษำช่วยงำนในกำรด�ำเนินกำร

 ๗.   ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๘.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จส้ินกำรแข่งขัน

       กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการประจ�าฝ่ายแสงและเสียง ประกอบด้วย

 ๑.    ผศ.จัตตุฤทธิ์   ทองปรอน   ประธำนอนุกรรมกำร 

 ๒.    นำยสำคร   ปันตำ    รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    ผศ.สุรศักดิ์   อยู่สวัสดิ์   อนุกรรมกำร

 ๔.    นำยณรงค์   นันทกุศล   อนุกรรมกำร

 ๕.    นำยมังกร   ศิริจันทร์ชื่น   อนุกรรมกำร

 ๖.    ผศ.พิสิษฐ์   วิมลธนสิทธิ์   อนุกรรมกำร

 ๗.    ผศ.วิรัตน์   นักกรองดี   อนุกรรมกำร

 ๘.    ผศ.วิษณุ    ทองเล็ก    อนุกรรมกำร

 ๙.    ผศ.ชำญชัย   เดชธรรมรงค์   อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำยสำมำรถ  ยะเชียงค�ำ   อนุกรรมกำร
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 ๑๑.  นำยอำวุธ   พุทธรำช    อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำยมนตรี   เงำเดช    อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำยระบิน   ปำลี    อนุกรรมกำร

 ๑๔.  นำยกิตตินัน  สระสวย    อนุกรรมกำร

 ๑๕.  ผศ.ว่ำที่ รต.ดิเรก  มณีวรรณ   อนุกรรมกำร

 ๑๖.  นำยมำนัส   สุนันท์    อนุกรรมกำร

 ๑๗.  นำยอนุสรณ์  เรำเท่ำ    อนุกรรมกำร

 ๑๘.  ผศ.นิพนธ์   เลิศมโนกุล   อนุกรรมกำร

 ๑๙.  นำยโชคมงคล  นำดี    อนุกรรมกำร

 ๒๐.  นำยนภดล   มณีเฑียร   อนุกรรมกำร

 ๒๑.  นำยพินิจ   เนื่องภิรมย์   อนุกรรมกำร

 ๒๒.  นำยภำณุวัฒน์  มำละแซม   อนุกรรมกำร

 ๒๓.  นำยผดุงศักดิ์  วงค์แก้วเขียว   อนุกรรมกำร

 ๒๔.  นำยวีรวุฒิ   ขันรัตน์    อนุกรรมกำร

 ๒๕.  นำยระพินทร์  ขัดปิก    อนุกรรมกำร

 ๒๖.  นำยก�ำธร   เรือนฝำยกำศ   อนุกรรมกำร

 ๒๗.  ผศ.สนิทนำถ  เลิศมโนกุล   อนุกรรมกำร

 ๒๘.  นำยวิชำญ   จันที    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 คณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสาร

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยสื่อสำร

 ๒.  จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำร

      รวบรวมส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓. จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติงำนด้ำนกำรสื่อสำรและรำยงำนผลกำรแข่งขันประจ�ำสนำมแข่งขันให้ครบ

      ทุกสนำมและชนิดกีฬำให้เป็นปัจจุบัน

 ๔.  จัดหำเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำร พร้อมติดตั้งระบบสื่อสำร

 ๕.  ควบคุม ดูแล กำรใช้ระบบสื่อสำรระหว่ำงกำรแข่งขัน

 ๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๗. จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน

      กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการประจ�าฝ่ายสื่อสารประกอบด้วย

 ๑.  ผศ.กฤษดำ   ยิ่งขยัน    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  นำงสำวยุพดี   หัตถสิน    รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    นำยกิตตินันท์  น้อยมณี    อนุกรรมกำร

 ๔.    ผศ.ศุภกิต   แก้วดวงตำ   อนุกรรมกำร

 ๕.    นำยอนันต์   วงษ์จันทร์   อนุกรรมกำร

 ๖.    นำยปุณยสิริ  บุญเป็ง    อนุกรรมกำร

 ๗.    นำยอนันท์   ทับเกิด    อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยพิชิต   ทนันชัย    อนุกรรมกำร

 ๙.    นำยสัญญำ   อุทรโยธำ   อนุกรมกำร

 ๑๐.  นำยปรัชญ์   ปิยะวงศ์วิศำล   อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำยปิยพล   ยืนยงสถำวร   อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำยณัฐชำสิทธิ์  ชูเกียรติขจร   อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำยขวัญชัย  เอื้อวิริยำนุกุล   อนุกรรมกำร

 ๑๔.  นำยอรรถพล  วิเวก    อนุกรรมกำร

 ๑๕.  นำยเอกทัศน์  พฤกษวรรณ   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๙.  คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพเคลื่อนไหวและการถ่ายทอดสด

 มีหน้าท่ี

 ๑.   จัดหำโสตทัศนูปกรณ์ ส�ำหรับกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหว และกำรถ่ำยทอดสด กำรแข่งขันกีฬำ

 ๒.   จัดหำระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพื่อกำรถ่ำยทอดสด พิธีเปิดและกำรแข่งขันกีฬำชนิดต่ำงๆ 

 ๓.   จัดหำเจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำช่วยงำน ดูแล อ�ำนวยควำมสะดวก โสตทัศนูปกรณ์ ส�ำหรับกำรบันทึกภำพ

       เคลื่อนไหว และกำรถ่ำยทอดสด ตลอดกำรแข่งขันให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

 ๔.   ปฏิบัติกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหว พร้อมตัดต่อล�ำดับภำพ เพื่อสรุปกำรแข่งขันกีฬำ

 ๕.   ปฏิบัติกำรถ่ำยทอดสดระบบสัญญำณภำพเคลื่อนไหว พิธีเปิดและกำรแข่งขันกีฬำชนิดต่ำงๆ ทำง

       ระบบอินเตอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆตลอดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๖.   ออกแบบ Computer Graphic (CG) Title ส�ำหรับถ่ำยทอดสด พิธีเปิดและกำรแข่งขันกีฬำ

 ๗.   ประสำนงำน และด�ำเนินงำนร่วมกับอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรแข่งขันเป็นไป

       ด้วยควำมเรียบร้อย

 ๘.   ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๙.    จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปผลรวมหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน

       เสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพเคลื่อนไหวและการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย

 ๑.    ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    คณบดีคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๔.    นำยเกษตร   แก้วภักดี   รองประธำนอนุกรรมกำร
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 ๕.    นำยเวธวิวัฒน์   เชื้อไทย   อนุกรรมกำร

 ๖.    นำยภรัญญู    ใจบ�ำรุง   อนุกรรมกำร

 ๗.    นำยทวีศักดิ์   แสนสง่ำ   อนุกรรมกำร

 ๘.    นำงสำวสิริกำนต์   มีธัญญำกร  อนุกรรมกำร

 ๙.    นำงสำวรินรดำ   สันติอำภรณ์  อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นักศึกษำสำขำออกแบบสื่อสำร    อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำยณัฏฐ์พัฒน์   คนมีฉลำด  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๑๒.  นำยชัชวำล    ศะศิวนิชย์  อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๒๐.  คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยสวัสดิกำร

 ๒.  จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำรรวบรวม

      ส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.  จัดสวัสดิกำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทำงมำชมพิธี เปิด-ปิดตำมบัตรเชิญของมหำวิทยำลัย เช่น 

               อำหำรว่ำง

       เครื่องดื่ม และอื่นๆ  ตำมแก่เห็นสมควร

 ๔.  จัดอำหำร เครื่องดื่ม ในงำนเลี้ยงต้อนรับผู้บริหำร ผู้ควบคุมทีม เจ้ำหน้ำที่ และนักกีฬำ

 ๕.  จัดเตรียมน�้ำแข็ง น�้ำดื่ม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริกำรผู้ตัดสิน นักกีฬำ ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันทุกชนิด

      กีฬำ รวมทั้งคณะอนุกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฝ่ำยต่ำงๆ

 ๖.  ประสำนงำนและด�ำเนินกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรแข่งขันเป็นไป

      ด้วยควำมเรียบร้อย

 ๗.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๘.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน

      กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการประจ�าฝ่ายสวัสดิการ ประกอบด้วย

 ๑.    คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์     ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    ผศ.พัชรนันท์   ยิ่งขยัน   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    นำยอนุวัฒน์   ศรีนวล   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๔.    นำยศรีธร    อุปค�ำ   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๕.    นำยกมล    ศรีทิ   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๖.    เจ้ำหน้ำที่กองพัฒนำอำคำรสถำนที่    อนุกรรมกำร

 ๗.    นำงสำวพิมพ์พิศำ   เทพสุรินทร์  อนุกรรมกำร

 ๘.    นำงสำวเกวลิน   บิณฑวิหค  อนุกรรมกำร

 ๙.    นำยคุณพจน์   สันชุมพู   อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำงสำวพจนีย์   รำชญำ   อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำงสำววิชุรำ   ตำจันทร์ดี  อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำงสำววันวิสำข์   อรินติ๊บ   อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำยสุรเชษ    เสำร์อ้ำย  อนุกรรมกำร

 ๑๔.  นำยดรันภพ   ประเสริฐชัย  อนุกรรมกำร

 ๑๕.  นำยวัชชิระ    อินตำเทพ  อนุกรรมกำร

 ๑๖.  นำงธนภรณ์   มณีแก้ว   อนุกรรมกำร

 ๑๗.  นำงสำวนิลุบล   สุขวณิช   อนุกรรมกำร

 ๑๘.  นำงสำวณัฐพัชร   คอทอง   อนุกรรมกำร

 ๑๙.  นำงวริศรำ    ยืนยงกุล   อนุกรรมกำร

 ๒๐.  ว่ำที่ รท.สุรพิน   พรมแดน  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๒๑.  นำงวิบูลลักษณ์   บำงพำน   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๒๑.  คณะอนุกรรมการจัดท�าสูจิบัตร สื่อสิ่งพิมพ์และบัตรเชิญ

 มีหน้าที่

 ๑. จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำสูจิบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ 

      บัตรเชิญและเกียรติบัตร

 ๒.  จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำรรวบรวม

      ส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.  จัดท�ำสูจิบัตรพิธีเปิด-ปิด บัตรเชิญและเกียรติบัตร

 ๔.  จัดท�ำเอกสำรประชำสัมพันธ์กำรแข่งขัน โปรแกรมกำรแข่งขัน ตำรำงกำรแข่งขันกีฬำแต่ละชนิด

 ๕.  ออกแบบและจัดท�ำโปสเตอร์เกี่ยวกับกำรแข่งขันกีฬำ

 ๖.  ประสำนงำนและปฏิบัติงำนร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรจัดกำรแข่งขันเป็น

      ไปด้วยควำมเรียบร้อย

 ๗.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๘.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน

      กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ บัตรเชิญและเกียรติบัตร ประกอบด้วย

 ๑.    คณบดีคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์  ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์  ประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    หัวหน้ำหลักสูตรเทคโนโลยีกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๔.    นำงสำวอรนุช   ค�ำแปน   อนุกรรมกำร

 ๕.    นำยพบสันต์   ติไชย   อนุกรรมกำร

 ๖.    นำยสิฐพร    พรหมกุลสิทธิ์  อนุกรรมกำร
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 ๗.    นำยภัทรกร    ออแก้ว   อนุกรรมกำร

 ๘.    นำงสำวศิรินภำ   พรหมมำแบน  อนุกรรมกำร

 ๙.    นำยทวีศักดิ์   แสนสง่ำ   อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำยธำดำ    เสนำนัย   อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำยขวัญพงษ์   สมมิตร   อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำงสำวรินรดำ   สันติอำภรณ์  อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำงสำวสิริกำนต์   มีธัญญำกร  อนุกรรมกำร

 ๑๔.  ผศ.เพ็ญศรี    จุลกำญจน์  อนุกรรมกำร

 ๑๕.  นำงสำวพัชรำภำ   ศักดิ์โสภิณ  อนุกรรมกำร

 ๑๖.  นำยเกษตร    แก้วภักดี  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๒๒.  คณะอนุกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก

 มีหน้าที่

 ๑. จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยมอบเหรียญรำงวัลและของที่ระลึก

 ๒.  จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำรรวบรวม

      ส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.  จัดหำประธำนมอบเหรียญรำงวัลและของที่ระลึกตำมสนำมแข่งขันที่ก�ำหนด

 ๔.  จัดเตรียมขั้นตอนและพิธีกำรมอบรำงวัลให้แก่นักกีฬำทุกชนิดและประเภทกีฬำ ที่ท�ำกำรแข่งขัน ณ

       สนำมกีฬำตำมที่ก�ำหนด

 ๕.  ด�ำเนินจัดหำบุคลำกร อุปกรณ์ในพิธีมอบรำงวัลให้แก่นักกีฬำทุกชนิดและประเภทกีฬำ ที่ท�ำกำรแข่งขัน

       ณ สนำมกีฬำที่ก�ำหนด

 ๖.  จัดเตรียมเหรียญรำงวัลและของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่นักกีฬำที่ได้รับรำงวัล

 ๗.  จัดเตรียมนักศึกษำพิมพ์ชื่อนักกีฬำที่ได้รับรำงวัล และเกียรติบัตร

 ๘.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๙.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน

      กีฬำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 คณะอนุกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก ประกอบด้วย

 ๑.    คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์   ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    รองคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์   อนุกรรมกำร

 ๔.    หัวหน้ำสำขำ คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  อนุกรรมกำร

 ๕.    หัวหน้ำหลักสูตร คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  อนุกรรมกำร

 ๖.    อำจำรย์ผู้รับผิดชอบงำนกิจกรรม ทุกหลักสูตร   อนุกรรมกำร

 ๗.    ผศ.หฤทัย    อำษำกิจ   อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยเทวำ   พรหมนุชำนนท์   อนุกรรมกำร

 ๙.    นำยนพณัฐ   วรรณภีร์   อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำยนรินทร์  จิวิตัน    อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำยจตุพร   ศิลพรชัย   อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำงกนิษฐำ   ลังกำพินธุ์   อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำยเอกธนัช  ศรีบุญมำ   อนุกรรมกำร

 ๑๔.  นำงสำวกนกวรรณ  คันธำกร    อนุกรรมกำร

 ๑๕.  นำงสำวนภำภรณ์  ไชยรัง    อนุกรรมกำร

 ๑๖.  นำยเดชำธร  พจนพงษ์   อนุกรรมกำร

 ๑๗.  นำงสำวศลิษำ  เศวตนันท์   อนุกรรมกำร

 ๑๘.  เจ้ำหน้ำที่คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ทุกท่ำน  อนุกรรมกำร

 ๑๙.  นำยกิตติพงษ์  วงค์กองแก้ว   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๒๓.  คณะอนุกรรมการฝ่ายสนามแข่งขัน

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนและปฏิทินปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสนำมแข่งขัน

 ๒. จัดท�ำงบประมำณของฝ่ำยฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำรด�ำเนินกำร

      รวบรวมส่งให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน

 ๓.  จัดท�ำและตกแต่งสนำมกำรแข่งขัน

 ๔.  จัดนักศึกษำเข้ำช่วยงำนสนำม

 ๕. ประสำนงำนและด�ำเนินกำรร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรจัดกำรแข่งขัน

               เป็นไปได้ด้วยควำมเรียบร้อย

 ๖.  ดูแลสวัสดิกำรนักกีฬำและกรรมกำรแข่งขัน

 ๗.  จัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลท�ำควำมสะอำดสนำมแข่งขัน

 ๘.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

 ๙. จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และสรุปรวมหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขันกีฬำ 

               เสนอต่อคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

คณะอนุกรรมการฝ่ายสนามแข่งขันประกอบด้วย

 คณะอนุกรรมการประจ�าสนามแข่งขัน  ประกอบด้วย

 ๑.  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำอำคำรสถำนที่    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  ผศ.ธวัชชัย   พึ่งธรรม    รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำยสุทิน   ใจกล้ำ    อนุกรรมกำร

 ๔.  ผศ.เปรมศักดิ์  อำษำกิจ    อนุกรรมกำร

 ๕.  นำงสร้อยฟ้ำ   แสงเงิน    อนุกรรมกำร
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 ๖.    นำยประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ   อนุกรรมกำร

 ๗.    นำงสำวกัลยำณี  โพธิโต    อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยกมล   ศรีทิ    อนุกรรมกำร

 ๙.    นำยจักรพงษ์  วุฒิรัตน์    อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำยสุรเชษฐ์  เสำร์อ้ำย   อนุกรรมกำร

 ๑๑.  พนักงำนขับรถทุกท่ำน     อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นักกำรภำรโรงทุกท่ำน     อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำยจักรกฤษณ์  ศรียำบ    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 คณะอนุกรรมการประจ�าสนาม อาคาร/สระ ที่ใช้แข่งขัน 

 สนามฟุตบอล  ประกอบด้วย

 ๑.    ผศ.เปรมศักดิ์  อำษำกิจ    อออvประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    ผศ.เทอดทูล  โตคีรี    รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    ผศ.เสน่ห์   สวัสดิ์    อนุกรรมกำร

 ๔.    นำยก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์   อนุกรรมกำร

 ๕.    นำยบุญสม   น่วมค�ำนึง   อนุกรรมกำร

 ๖.    นำยประจักษ์  สุวรรณธีรกิจ   อนุกรรมกำร

 ๗.    นำยธีรยุทธ   ขอดแก้ว   อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยพงศกร   สุรินทร์    อนุกรรมกำร

 ๙.    ว่ำที่ร้อยตรีนิพล  โนนจุ้ย    อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๑๐.  นำยทัดมนู   โพธิสำรัตน์   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๑๑.  นำยธีรวุฒิ   ปิงยศ    ผู้ช่วยเลขำนุกำรอนุกรรมกำร

 สนามฟุตซอล  ประกอบด้วย

 ๑.    ผศ.เทอดทูล  โตคีรี    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    นำยวิรยะ   เดชแสง    รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    นำยธวัชชัย   ไชยลังกำ   อนุกรรมกำร

 ๔.    นำยคชรัตน์   ทองฟัก    อนุกรรมกำร

 ๕.    นำยพิเชษฐ์   พลอยประเสริฐ   อนุกรรมกำร

 ๖.    นำยพงษ์พันธุ์  ธรรมลังกำ   อนุกรรมกำร

 ๗.    นำยพิทยำธร  ศิริวงศ์    อนุกรรมกำร

 ๘.    นำงสำวกัลยำณี  โพธิโต    อนุกรรมกำร

 ๙.    นำยประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ   อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๑๐.  นำยมนตรี   แก้วอยู่    ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๑๑.  นำงสำวอภิรดี  เลี้ยงประเสริฐ   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร 

 สนามกรีฑา ประกอบด้วย

 ๑.  ผศ.ดร.บุษบำ   ชมิดท์    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  นำงสำวแจ่มใส  จันทร์กลำง   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำยก�ำพล   จินตอมรชัย   อนุกรรมกำร

 ๔.  นำยสรยุทธ   มำลัยพันธุ์   อนุกรรมกำร

 ๕.  นำงสำวธัญรัตน์  จำรี    อนุกรรมกำร

 ๖.  นำงสำวลักษมี  กำถม    อนุกรรมกำร

 ๗.  นำงบงกช   ศิลปำนนท์   อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๘.  นำงลมัย   ผัสดี    ผู้ช่วยเลขำนุกำรอนุกรรมกำร

 ๙.  นำยวรพงษ์   ด้วงน้อย    ผู้ช่วยเลขำนุกำรอนุกรรมกำร

          สระว่ายน�้า ประกอบด้วย

 ๑.  นำยนฐนัธย์   ใยบัว    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  นำยประจักษ์   สุวรรณธีระกิจ   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  ผศ.ชัยพร   ปรมำธิกุล   อนุกรรมกำร

 ๔.  นำยดรัณภพ   ประเสริฐชัย   อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๕.  นำงสำววันวิสำ  อรินติ๊บ    ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 สนามเซปักตระกร้อ และ สนามตระกร้อลอดห่วง ประกอบด้วย

 ๑.  นำยบุญฤทธิ์   สโมสร    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  ผศ.พิบูลย์   เครือค�ำอ้ำย   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำยนิคม   ธรรมปัญญำ   อนุกรรมกำร

 ๔.  นำยวำที   พันธุวัฒน์   อนุกรรมกำร

 ๕.  นำยเถกิงศักดิ์  ภูสิทธิอัคคโชติ   อนุกรรมกำร

 ๖.  นำยศักดิ์สิทธิ์   นำคจำด    อนุกรรมกำร

 ๗.  นำยวรวุฒิ   ทำรำช    อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๘.  นำยกิตติ   วิโรจรัตนำภำพิศำล  ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 สนามบาสเกตบอล ประกอบด้วย

 ๑.  นำยณัฐพงศ์   ดีไพร    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  นำงสำวจำรุนันท์  เมธะพันธุ์   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำยอ�ำนำจ   ผัดวัง    อนุกรรมกำร

 ๔.  นำยกุลวิชญ์   พำนิชกุล   อนุกรรมกำร

 ๕.  นำงสำวศิรินภำ  ใจเมือง    อนุกรรมกำร

 ๖.  นำยสมชนก   ศรลัมภ์    อนุกรรมกำร
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 ๗.  นำยชนันต์   ค�ำบรรลือ   อนุกรรมกำร

 ๘.  นำยภำนุพันธ์  ลำภรัตนทอง   อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 สนามวอลเลย์บอล  ประกอบด้วย

 ๑.    รศ.เดชำ   นำวำนุเครำะห์   ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    นำยไพบูลย์   สวนพันธ์   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    พ.อ.อ.ก�ำพล  ศรีไพธิ์    อนุกรรมกำร

 ๔.    นำยอ�ำนำจ   ชื่นแสงมอญ   อนุกรรมกำร

 ๕.    นำงสำวศรัญญำ  งำมกระบวน   อนุกรรมกำร

 ๖.    นำงสำวภัทรพร  ชัยสิทธิ์นำ   อนุกรรมกำร

 ๗.    นำงสำวพำฝัน  ปิ่นทอง    อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยณัฐวัฒน์  ด้วงฉุน    อนุกรรมกำร

 ๙.    นำยธนศักดิ์  ตันตินำคม   อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำยสิทธิศักดิ์  ยี่ยวน    อนุกรรมกำร 

 ๑๑.  นำยธวัช   จันต๊ะวงค์   อนุกรรมกำรเลขำนุกำร 

 สนามวอลเลย์บอลชายหาด ประกอบด้วย

 ๑.    นำยเทวฤทธ์  ละมูล    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    นำยอมรชัย   ล้อทองค�ำ   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.     ดร.สมใจ   วงษ์เทียนชัย   อนุกรรมกำร

 ๔.    นำงสำวสุธำทิพย์  ไชยวงศ์    อนุกรรมกำร

 ๕.    นำยธนศักดิ์  ตันตินำคม   อนุกรรมกำร

 ๖.    นำยสิทธิศักดิ์  ยี่ยวน    อนุกรรมกำร

 ๗.    นำยรัฐพล   ภุมรินทร์พงศ์   อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยประดิษฐ  ประสมทอง   อนุกรรมกำร

 ๙.    นำงสำวสิรินพร  เกียงเกษร   อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำงสำวณัชชิญำ  โม้ฟู    อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำงแคทรียำ  พร้อมเพรียง   อนุกรรมกำร

 ๑๒.  ว่ำที่ ร.ท.ธนัยนันท์  รัศมีอนันต์   อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำยธวัช   จันต๊ะวงค์   อนุกรรมกำรเลขำนุกำร 

 ๑๔.  นำงสำวสุภัควดี  พิมพ์มำส   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๑๕.  นำงสำวศุลีย์ภัสร์  รัตนอำรีกุล   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 สนามเทนนิส  ประกอบด้วย

 ๑.    นำยณภดล   เจนวินิฉัย  ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    นำยอนวัช   จิตต์ปรำรพ   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    นำยนพณัฐ   วรรณคัมภีร์   อนุกรรมกำร

 ๔.    นำยวิชิต   สันสี    อนุกรรมกำร

 ๕.  นำยศุภวัชช์   อินฝำง    อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 

 สนามเทเบิลเทนนิส ประกอบด้วย

 ๑.  ผศ.ศศิธร   ปรือทอง   ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  ดร.ประเทียบ   พรมสีนอง   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำยนครินทร์   เจริญสุข    อนุกรรมกำร

 ๔.  นำยธีระ   พร้อมเพรียง   อนุกรรมกำร

 ๕.  นำยดรัณภพ   ประเสริฐชัย      อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๖.  นำงสำววันวิสำ  อรินติ๊บ    ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 สนามเปตอง  ประกอบด้วย

 ๑.  นำยเฉลิมพงค์  ท�ำงำน    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  นำยประวัติ   ปรำงค์สุรำงค์   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำยวุฒิชัย   หีบค�ำ    อนุกรรมกำร

 ๔.  นำยชัชวำล   แข่งขัน       อนุกรรมกำร

 ๕.  นำยศักรินทร์   ณ น่ำน    อนุกรรมกำร

 ๖.  นำงวัชรี   เทพโยธิน   อนุกรรมกำร

 ๗.  นำงมำลำริน   ประจ�ำดี    อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 สนามแบดบินตัน ประกอบด้วย

 ๑.  ดร.ฟองจันทร์  จิรำสิต    ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  นำยวิโรจน์   มงคลเทพ   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำยพิทักษ์ชน  จันทร์พิสุ   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๔.  นำยเสกสิทธิ์   ณ หงษำ    อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๕.  นำยศินุพล   พิมพ์ชนก   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๖.  นำยจุลทรรศน์  คีรีแลง    ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 สนามหมากรุกไทย ประกอบด้วย

 ๑.  นำยดิลก   ประสำนวรกิจกุล   ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.  ผศ.ศักดิ์สำยัน  ใยสำมเสน   รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.  นำยณรงค์   เมตไตรพันธ์   อนุกรรมกำร

 ๔.  นำยณัฐพล   อุ่นยัง    อนุกรรมกำร
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 ๕.  นำงสุชำดำ    อรุณสิโรจน์  อนุกรรมกำร

 ๖.  นำงสำวชรชญำ   ใจเพชร   อนุกรรมกำร

 ๗.  นำยนิธิพงศ์    จำรุสวัสดิ์  อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๘.นำงสำวปัทมนันท์   นวลกำ   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 สนามหมากล้อม ประกอบด้วย

 ๑.    นำยดิลก    ประสำนวรกิจกุล  ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    ผศ.ศักดิ์สำยัน   ใยสำมเสน  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    นำยณรงค์    เมตไตรพันธ์  อนุกรรมกำร

 ๔.    นำยณัฐพล    อุ่นยัง   อนุกรรมกำร

 ๕.    นำงวิภำวรรณ   ปลัดคุณ   อนุกรรมกำร

 ๖.    นำงสำวปรียำนุช   อนุสุเรนทร์  อนุกรรมกำร

 ๗.    ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์   วัฒนวิฑูรย์  อนุกรรมกำร

 ๘.    นำยนิธิพงศ์    จำรุสวัสดิ์  อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๙.    นำงสำวปัทมนันท์   นวลกำ   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๑๐.  นำงสำวฐิติพร   ฟองจ๋ำ   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 สนามครอสเวิร์ค ประกอบด้วย

 ๑.    นำงสำวกนิษฐำ   ลังกำพินธุ์  ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    นำยเดชำธร   พจนพงษ์  รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    นำยเฉลิมชัย   พำรำสุข   อนุกรรมกำร

 ๔.    นำงสำวกฤติกำ   อินตำ   อนุกรรมกำร

 ๕.    นำยดิลก    ประสำนวรกิจกุล  อนุกรรมกำร

 ๖.    นำยธิติพงค์    จำรุสวัสดิ์  อนุกรรมกำรเลขำนุกำร

 ๗.    นำงสำวฐิติพร   ฟองจ�ำ   ผู้ช่วยอนุกรรมกำรเลขำนุกำร   

๒๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 

๙ มทร. 

 มีหน้าที่

 ๑.  จัดท�ำโครงกำรประชุมสัมมนำกำรประกันคุณภำพกิจกรรมนักศึกษำ ๙ มทร.

 ๒.  จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ท�ำสูจิบัตร

 ๓.  รวบรวมเอกสำรที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับโครงกำรทั้งหมด

 ๔.  จดัหำคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวฒุใินกำรให้ควำมรู้เรือ่งกำรประกันคณุภำพกิจกรรมนกัศกึษำ  ๙ มทร.

 ๕.  ประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรม    

นักศึกษา ๙ มทร. ประกอบด้วย

 ๑.    ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ประธำนอนุกรรมกำร

 ๒.    ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ    รองประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.    นำงจีรพัชร์    วงค์ทำ   อนุกรรมกำร

 ๔.    นำงนิภำพร    ทำสีเขียว  อนุกรรมกำร

 ๕.    นำงสำวปำณิสรำ   ธรรมเรือง  อนุกรรมกำร

 ๖.    นำงสำวพัชรำภรณ์   อ้วนเฝือ   อนุกรรมกำร

 ๗.    สภำนักศึกษำ มทร.ล้ำนนำ     อนุกรรมกำร

 ๘.    องค์กำรนักศึกษำ มทร.ล้ำนนำ    อนุกรรมกำร

 ๙.    นำงวณิชชำ    เฉลิมวรรณ  อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำยวัชชิระ    อินตำเทพ  อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำยสุเชษ    เสำร์อ้ำย  อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำงอนงค์    มัลลวงค์   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๑๓.  นำยศิขรินทร์   บุญจี๋   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

    ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     สั่ง  ณ  วันที่  5  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

      

     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)

          รักษำกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
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ข้อมูลคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 34“ล้ำนนำเกมส์”

ระหว่ำงวันที่ 3-10 กุมภำพันธ์ 2561

ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่
..............................................................................

ล�าดับ คณะกรรมการ ประธาน/คณะกรรมการและ

เลขานุการ

ชื่อ-สกุล

1 คณะกรรมกำรอ�ำนวยงำน ประธำนกรรมกำร อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลล้ำนนำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลล้ำนนำทุกท่ำน

2 ฝ่ำยประสำนงำนและเลขำนุกำร ประธำนกรรมกำร ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยธวัช  จันตะวงค์

3 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ผู้อ�ำนวยกำรกองประชำสัมพันธ์

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงสำวสิริญญำ ณ นคร

4 ฝ่ำยสิทธิประโยชน์และหำรำยได้ ประธำนกรรมกำร รองอธิกำรบดีด้ำนบริหำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์

5 ฝ่ำย พิธีกำร-พิธีปิดกำรแข่งขัน ประธำนกรรมกำร คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

6 ฝ่ำยกำรแสดงพิธีเปิด-พิธีปิดกำร

แข่งขัน

ประธำนกรรมกำร คณบดีคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยพบสันต์ ตีไชย

7 ฝ่ำยสูจิบัตร และสื่อสิ่งพิมพ์ ประธำนกรรมกำร คณบดีคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยเกษตร แก้วภักดี

8 ฝ่ำยงบประมำณ บัญชี และพัสดุ ประธำนกรรมกำร รองอธิกำรบดีด้ำนบริหำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงขวัญเรือน มีมำนัส

ล�าดับ คณะกรรมการ ประธาน/คณะกรรมการและ

เลขานุการ

ชื่อ-สกุล

9 ฝ่ำยสำรสนเทศ รำยงำนผล สถิติและ

ประมวลผล

ประธำนกรรมกำร ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยประภำส สุวรรณ

10 ฝ่ำยรกัษำควำมปลอดภยั จรำจร และ

ยำนพำหนะ

ประธำนกรรมกำร ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงสร้ำยฟ้ำ แสงเงิน

11 ฝ่ำยแพทย์และพยำบำล ประธำนกรรมกำร ผศ.อมรรัตน์ พรหมศรี

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงสำวอำรีรัตน์ จรลังกำ

12 ฝ่ำยสวัสดิกำร อำหำรและเครื่องดื่ม ประธำนกรรมกำร คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์

กรรมกำรและเลขำนุกำร ว่ำที่ รท.สุรพิน พรมแดน

13 ฝ่ำยรับลงทะเบียนและปฏิคม ประธำนกรรมกำร ผู้อ�ำนวยกำรกองบริหำรบุคคล

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงจีรวรรณ์ จิอู๋

14 ฝ่ำยที่พักนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ทีม

กีฬำ

ประธำนกรรมกำร ผู้อ�ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยวัชชิระ อินตำเทพ

15 ฝ่ำยเทคนิคกำรกีฬำ ประธำนกรรมกำร รองศำสตรำจำรย์คมสัน อ�ำนวยสิทธิ์

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยธวัช จันตะวงค์

16 ฝ่ำยประเมินผล ประธำนกรรมกำร ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียน

17 ฝ่ำยขบวนพำเหรด ประธำนกรรมกำร คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงสำวณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์

18 ฝ่ำยจัดเลี้ยงงำนต้อนรับนักกีฬำ ประธำนกรรมกำร ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงสำวภัทรวรรณ จันตะมะ

19 ฝ่ำยสถำนที่ ประธำนกรรมกำร ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำอำคำรและสถำนที่

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยวัชชิระ อินตำเทพ

20 ฝ่ำยระบบแสงและเสียง ประธำนกรรมกำร ผศ.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยวิชำญ จันที

21 ฝ่ำยมอบเหรียญรำงวัลและของท่ี

ระลึก

ประธำนกรรมกำร คณบดีบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว
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ข้อมูลอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา
กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

“ล้ำนนำเกมส์”

ระหว่ำงวันที่ 3– 10 กุมภำพันธ์ 2561

ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่

ล�าดับ ชนิดกีฬา ต�าแหน่ง/หน้าที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์

1 กรีฑำ ประธำนจัดกำรแข่งขัน ผศ.ดร.บุษบำ ชมิตท์ 081-9607672

เลขำนุกำร นำงบงกช ศิลปำนนท์

2 ว่ำยน�้ำ ประธำนจัดกำรแข่งขัน นำยนฐนัธย์ ใยบัว 094-7345556

เลขำนุกำร นำยดรัณภพ ประเสริฐชัย

3 บำสเกตบอล ประธำนจัดกำรแข่งขัน นำยณัฐพงค์ ดีไพร 091-8576600

เลขำนุกำร นำยภำนุพันธ์ ลำภรัตนทอง

4 ฟุตบอล ประธำนจัดกำรแข่งขัน ผศ.เปรมศักดิ์ อำกิจ 081-9601806

เลขำนุกำร ว่ำที่ร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย

5 วอลเลย์บอล ประธำนจัดกำรแข่งขัน รศ.เดชำ นำวำนุเครำะห์ 081-7279887

เลขำนุกำร นำยธวัช จันต๊ะวงค์

6 เซปักตะกร้อ ประธำนจัดกำรแข่งขัน นำยบุญฤทธิ์ สโมสร 089-9079951

เลขำนุกำร นำยวรวุฒิ ทำรำช

7 เทนนิส ประธำนจัดกำรแข่งขัน นำยณภดล เจนวินิฉัย 088-2601821

เลขำนุกำร นำยศุภวัชช์ อินฝำง

8 เทเบิลเทนนิส ประธำนจัดกำรแข่งขัน ผศ.ศศิธร ปรือทอง 089-6408732

เลขำนุกำร นำยดรัณภพ

9 แบดมินตัน ประธำนจัดกำรแข่งขัน ดร.ฟองจันทร์ จิรำสิต 088-2602654

เลขำนุกำร นำยเสกสิทธิ์ ณ หงษำ

10 วอลเล่ย์บอลชำยหำด ประธำนจัดกำรแข่งขัน นำยเทวฤทธิ์ ละมูล 093-1566567

เลขำนุกำร นำยธวัช จันต๊ะวงค์

11 เปตอง ประธำนจัดกำรแข่งขัน นำยเฉลิมพงค์ ท�ำงำน 086-4418507

เลขำนุกำร นำงมำลำริน ประจ�ำดี 

..............................................................................

ล�าดับ ชนิดกีฬา ต�าแหน่ง/หน้าที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์

12 ฟุตซอล ประธำนจัดกำรแข่งขัน ผศ.เทรดทูล โตคีรี

เลขำนุกำร นำยประดิษฐ์ เจียรกุล

ประเสริฐ

088-2539099

13 ครอสเวิร์ด ประธำนจัดกำรแข่งขัน นำงสำวกนิษฐำ ลังกำพินธุ์ 062-2645709

เลขำนุกำร นำยธิติพงศ์ จำรุสวัสดิ์

14 หมำกกระดำน ประธำนจัดกำรแข่งขัน นำยดิลก ประสำนวรกิจกุล 081-5319841

- หมำกล้อม นำยธิติพงศ์ จำรุสวัสดิ์

หมำกรุกไทย เลขำนุกำร นำยดิลก ประสำนวรกิจกุล 081-5319841

- หมำกฮอส นำยธิติพงศ์ จำรุสวัสดิ์

15 ตะกร้อลอดห่วง ประธำนจัดกำรแข่งขัน นำยบุญฤทธิ์ สโมสร 089-9079951

เลขำนุกำร นำยวรวุฒิ ทำรำช

16 เทคนิคกีฬำกลำง ประธำนจัดกำรแข่งขัน รศ.คมสัน  อ�ำนวยสิทธิ์ 081-8708902

เลขำนุกำร นำยนคร  ข�ำหำญ 081-9601463
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ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

“ล้านนาเกมส์” 

www.grandsport.com
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ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง

 1. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

 2. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ

 3. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

 4. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

 5. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์

 6. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

 7. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ

 8. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

กลุ่มที่ 2 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

 1. บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ�ำกัด

กลุ่มที่ 3 ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 

 1. บริษัท มำรำธอน (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 2. สมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

 3. เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์

กลุ่มที่ 4 ผู้สนับสนุนทั่วไป ระดับ VIP 

 1. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหำชน) 3BB

 2. บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) (ส�ำนักงำนใหญ่)

กลุ่มที่ 5 ผู้สนับสนุนทั่วไป 

 1. บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด     

         (ส�ำนักงำนใหญ่)

 2. ธนำคำรออมสิน ภำค 8

 3. บริษัท ปัญจคูณพิพัฒน์ จ�ำกัด

 4. บริษัท ไทยชิงยำ จ�ำกัด

 5. หจก.เชียงใหม่ธีระพำนิชเอ็นจิเนียริ่ง

 6. บริษัท เคำน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด

 7. บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด

 8. ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ลิขิตศิลป์

 9. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย สำขำถนนช้ำงเผือก

 10. ร้ำนบลูฮำร์ท

 11. ร้ำนภูพิงค์เครื่องเขียน 
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แผนผังสนามแข่งขัน

สถาบันการพลศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่
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แผนผังสนามแข่งขัน
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แผนผังสนามแข่งขัน แผนผังสนามแข่งขัน

ไปสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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“สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี
ล้านนาสร้างสามัคคี 9 ราชมงคล”


