
สัญลักษณ์ประจ ำกำรแข่งขัน (Official Logo) 
กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ครั้งที ่35 

“เวียงเจ็ดลินเกมส์” 
ระหว่ำงวันที่ 17 – 22  ธันวำคม 2561 

ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม ่
………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวควำมคิดกำรออกแบบ Logo 

มำจำก “เวียงเจ็ดลิน” ที่เป็นเมืองโบรำณสัณฐำนกลม (รูปทรงกลม) 

เวียงเจ็ดลิน หมำยถึง รำงน้ ำทั้งเจ็ดรำง ที่น ำน้ ำจำกดอยสุเทพมำใช้  
ซึ่งเวียงเจ็ดลิน  เคยเป็นที่สรงน้ ำของพระเมกุฏสุทธิวงศ์กษัตริย์เมืองเชียงใหม่  
เมื่อครั้งท ำพิธีรำชำภิเษกขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ 

 

 



สัญลักษณ์น ำโชคกำรแข่งขัน (Mascot) 
ชื่อ “กวำงทอง” 

กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ครั้งที ่35 
“เวียงเจ็ดลินเกมส์” 

ระหว่ำงวันที่ 17 – 22  ธันวำคม 2561 
ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่มำของชื่อมำสคอต 

“กวำงทอง” 

เจ้ำหลวงค ำแดงถือเป็นรำชำแห่งเทวดำอำรักษ์ท้ังปวงในดินแดนล้ำนนำ  ได้ฝันเห็นกวำงทอง
ตรงเขำใกล้กับเวียงเจ็ดลิน  ฤๅษีสุเทวะจึงบอกว่ำในป่ำที่กวำงทองอำศัยนั้นมีนำงไม้อำศัยอยู่ จะต้อง
อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มำจึงจะได้พบกับกวำงทองตัวนั้น  เจ้ำหลวงค ำแดงจึงท ำพิธีบูชำเสำอินทขีลประจ ำ
เวียงอย่ำงใหญ่โต 

วันหนึ่ง ในขณะที่เจ้ำหลวงค ำแดงก ำลังล่ำสัตว์ในอุทยำน ก็พบกวำงทองตัวหนึ่งเหมือนในฝัน
จึงออกติดตำมไปจนถึงเวียงเจ็ดลิน  ซึ่งเป็นสถำนที่ที่พระพุทธเจ้ำช ำระกำยเม่ือครั้งมำโปรดปู่แสะ 
ย่ำแสะ  กวำงทองตัวนั้นก็กลำยเป็นหญิงสำว  เจ้ำหลวงค ำแดงจึงให้ทหำรหยุดรออยู่ที่เวียงเจ็ดลิน  
และติดตำมนำงไปเพียงล ำพัง  โดยก ำชับว่ำถ้ำหำตัวเจ้ำหลวงค ำแดงไม่เจอภำยใน ๗ วันให้กลับเวียงไป
ก่อน 

เจ้ำหลวงค ำแดงติดตำมหญิงสำวคนนั้นไปจนถึงถ้ ำเชียงดำว  หญิงสำวเม่ือเห็นเจ้ำหลวงค ำแดง
มีควำมมุมำนะจึงแสดงตัวแล้วบอกว่ำตนคือนำงอินเหลำ  นำงไม้ผู้ปกปักรักษำถ้ ำเชียงดำว  และเป็น
เนื้อคู่ของเจ้ำหลวงค ำแดง  ที่รอคอยเจ้ำหลวงค ำแดงอยู่ที่เมืองลับแลมำนำนแสนนำน ทั้งสองเดินเข้ำไป
ในถ้ ำเชียงดำวซ่ึงเป็นประตูสู่เมืองลับแล และครองรักกันในนั้นตลอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้   

 

 

ค ำขวัญ 

สร้ำงสำมัคคี  สำนไมตรี  รวมพลังวังเจ็ดลิน 
 

 

 

 

 

 

 

 



สัญลักษณ์น ำโชค ประกอบไปด้วย 15 ชนิด กีฬำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ก ำหนดกำรพิธีเปิด 

กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ครั้งที่ ๓๕ “เวียงเจ็ดลินเกมส์” 
วันอังคำรที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๑   

ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 
เวลำ 
๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๑๖.๐๐ น.  ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ    สง่าจิตร ผู้ปฏิบัตหิน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปิดงาน 
๑๖.๑๕ น. การแสดง ผู้น าเชียร์ SPIRIT OF RMUTL 
๑๖.๓๐ น. วงโยธวาทิต น าขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม  
๑๗.๐๐ น. เชิญธงชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงชาติไทย) 
 พิธีอันเชิญตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
๑๗.๑๕ น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓๕ “เวียงเจ็ดลิน
เกมส์” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ   จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าว
รายงาน 

 เชิญท่านประธานมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ 
 ประธานกล่าวเปิดการแข่งขันฯ (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  
 เชิญธงกีฬา และธงมหาวิทยาลัยเจ้าภาพขึ้นสู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงกราวกีฬา) 
 นักกีฬาอาวุโส กล่าวค าปฏิญาณตน 
 ตัวแทนผู้ตัดสิน กล่าวค าปฏิญาณตน 
๑๘.๐๐ น. การแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน  
๑๘.๓๐ น. พิธีจุดคบเพลิง “เวียงเจ็ดลินเกมส์” 
๑๘.๔๕ น. ขบวนพาเหรดนักกีฬา เดินออกจากสนาม 
๑๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้ประกวด RMUTL MUSIC AWARDS 2018 
๑๙.๓๐ น. เริ่มการแข่งขัน RMUTL MUSIC AWARDS 2018 
๒๒.๐๐ น.  ประกาศผล และมอบรางวัลการแข่งขัน RMUTL MUSIC AWARDS 2018 
  
 
 

 

 



 
ก ำหนดกำร (กิจกรรมองค์กำรนักศึกษำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ก ำหนดกำรพิธีปิด 

กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร้ังท่ี ๓๕ “เวียงเจ็ดลินเกมส์” 
วันเสำร์ที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๑   

ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
เวลำ 
๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๑๕.๐๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสนามกีฬากลาง 
๑๕.๓๐ น. การแสดงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย 
๑๕.๔๕ น. วงโยธวาทิต น าขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสูส่นาม 
๑๖.๑๕ น. เชิญธงชาติ ลงจากยอดเสา (บรรเลงเพลงชาติไทย) 
 เชิญธงกีฬา และธงมหาวิทยาลัยเจา้ภาพ ลงจากยอดเสา (บรรเลงเพลงกราวกีฬา) 
 พิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครัง้ที่ ๓๕ “เวียงเจ็ดลินเกมส์” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ   จูนอ้ยสุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานผลการแข่งขัน 
ต่อท่านประธานในพิธีปิด รองศาสตราจารย์ศลีศิริ  สง่าจติร ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน 
๑๖.๓๕ น. พิธีมอบธงประจ าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
๑๖.๕๕ น. การแสดงจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย เจ้าภาพในปี ๒๕๖๒ 
 ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนมุ และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



สำรอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

……………………………………………………………………………………………. 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์” ระหว่างวันที่ 17 - 22 
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงออกถึงพลัง
ความสามัคคีของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หากแต่การแยกมหาวิทยาลัย
ออกเป็นเขตพ้ืนที่ไปตามจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคนั้น ก็เพ่ือช่วยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติออกสู่ภาคการผลิต
ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เสมือนหนึ่งพ่ีน้องกลับมาพบและสร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็ง นอกจานี้ยังเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ที่จะท าให้สุขภาพร่างกายของผู้เล่นกีฬาแข็งแรง ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านการเล่นกี ฬา ให้รู้จัก
ตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักแก้ปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนรวม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะความคิดให้พร้อมใน
การท างานในอนาคตร่วมกับสังคม 

 ท้ายนี้ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
ครั้งนี้ มีความยินดีที่จะได้ต้อนรับและขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย นักกีฬาและ
นักศึกษาทั้ง ๕ เขตพ้ืนที่ ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ท าให้เกิด
กิจกรรมที่ดีร่วมกัน ในโอกาสนี้ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาล
ให้ทุกท่านมีความสุขภาพกาย สุขภาพใจ แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้
ความอบอุ่นของบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่ และอวยพรให้การจัดกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์” ในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

 

(รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร) 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

 

 



ประวัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใช้
ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” และโอนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัย
ต่างๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 (วันราชมงคล) 
พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2532 ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล" 

ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล[1] ท าให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมี
แนวคิดในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคล กระทั่งเม่ือวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548[2] ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลเกิดขึ้นใหม่ จ านวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี จัด
การศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพ และให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษา
ต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้หลอมรวมเอาวิทยาเขต และสถาบันวิจัย 
จ านวน 7 แห่งเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาเขตน่าน วิทยาเขตตาก 
วิทยาเขตล าปาง วิทยาเขตพิษณุโลก วิทยาเขตเชียงราย และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
ต่อจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 
4 คณะ 1 วิทยาลัย 4 ส านัก-สถาบัน และ 5 ส านักงานบริหารฯ (เขตพ้ืนที่)[3] โดยวิทยาเขตภาคพายัพ มี
ฐานะเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้จัดตั้งส านักงานบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ส่งผลให้ภาคพายัพ มีฐานะเป็นเขตพ้ืนที่เช่นเดียวกันกับ
เขตพ้ืนที่อ่ืน[4] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของเขตพ้ืนที่ภาคพายัพ ให้เป็น
ศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยดังเดิม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในภูมิภาคภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีการเรียนการสอน 4 ระดับ คือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 

 
 

 
 
 
 
 
 



 ตรำสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
เป็นรูปตราวงกลม ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูป

ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบาน
เป็น รูปพระราชลัญจกร อันเป็นตราประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้พระราชทางนามให้ " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล " และมีรูปดอกไม้ทิพย์ 
สองข้างที่ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน ความวิจิตร
แห่ง "ราชมงคลสัญลักษณ์ " จักเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมจาก ชาวราชมงคลและ
บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ จักเป็นสถาบันที่ ตระหนักใน
ภายกิจ ที่จะเสริมสร้างให้การศึกษาในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้า แตกกิ่งก้านสาขา 
สมดั่งเจตนาที่ถือก าเนิดมา และได้รับพรมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป 

 

 ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 ต้นกาสะลอง (Millingtonia hortensis) 
     ชื่อสามัญ : Cork tree, Indian cork 
     ชื่ออ่ืนๆ : กาสะลอง, ปีบ, ก้องกลางดง, กางของ 
     ชื่อวิทยาศาสตร์ :Millingtonia hortensis L.f. 
     วงศ ์: BIGNONIACEAE 
     ลักษณะทั่วไป : ต้นกาสะลอง (ปีบขาว) หรือต้นปีบ 
เป็นต้นไม้ที่รู้จักกันแพร่หลายในถิ่นล้านนา มีล าต้นแข็งแรง สูงโปร่ง มีช่อดอกสีขาว บาน
สะพรั่ง ดอกมีกลิ่นหอม เปรียบประดุจคุณลักษณะของนักบัณฑิตพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรมความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมประเทศชาติพร้อมทั้งเผยแพร่ชื่ อเสียง 
และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 
 

 สีประจ ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

สีน้ าตาลทอง เป็นสีประจ าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนเปรียบได้
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ตั้งอยู่ ในดินแดน
ที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม อันเป็นฐาน
ความพร้อมในการเสริมสร้างบัณธิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เจริญก้าวหน้าเป็น
ศูนย์แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 



แบบเหรียญเวียงเจ็ดลนิเกมส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรแข่งขัน   
กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ครั้งที่ 35 "เวียงเจ็ดลนิเกมส"์   

ระหว่ำงวันที่ 17 - 22  ธันวำคม 2561  
ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 

กำรแข่งขันและกจิกรรม ทีม /
ประเภท 

วันที ่
สนำมแข่งขนั 

 

16 17 18 19 20 21 22  
อำ จ อ พ พฤ ศ ส  

1 พิธีเปิด - ปิดกำรแข่งขัน       R       R สนำมฟุตบอล ภำคพำยัพ เชียงใหม ่  

2 ประชุมผู้จัดกำรทีม   M             ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวม   

3 ฟุตบอล ช M           F สนำมดอยสะเก็ต  

4 ฟุตซอล ช M         F   อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ  
    ญ M           F อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ  

5 วอลเลย์บอล ในร่ม ช M         F   อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ  
    ญ M       F    อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ  
6 เซปักตะกร้อ   M   F   F   F อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ  

7 ตะกร้อลอดห่วง   M         F   อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ  
8 เทเบิลเทนนิส   M     F F     สนำมดอยสะเก็ต  

9 แบดมินตัน   M     F F F   สนำมลำนนำ  
10 เปตอง   M F F F F     สนำมเปตอง มช  

11 ครอสเวิร์ด   M     F F F   ห้อง innovation  
            

   R พิธีเปิด - พิธีปิด       
            

   M ประชุมผู้จัดกำรทีม   วันท ำกำรแข่งขัน  
              

   F วันชิงชัยเหรียญรำงวัล       

              
 หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม       

 วันที ่16  ธันวำคม 2561  ประชมุผู้จัดกำรทีม  เวลำ 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวม  
              

              

              

 

 



   

 

 

จ ำนวนเหรียญรำงวัลในกำรแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่
  

ชนิด 
  

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

นับจ ำนวน จ ำนวนแจก นับจ ำนวน จ ำนวนแจก นับจ ำนวน จ ำนวนแจก 

1 ฟุตบอล 1 25 1 25 2 50 

2 วอลเลย์บอล 2 30 2 30 3 45 

3 เซปักตะกร้อ 5 28 5 28 7 36 

4 แบคมินตัน 7 18 7 18 7 18 

5 เทเบิลเทนนิส 7 18 7 18 7 18 

6 ฟุตซอล 2 30 2 30 3 45 

7 เปตอง 9 25 9 25 9 25 

8 ครอสเวิร์ด 5 8 5 8 5 8 

9 ตะกร้อลอดห่วง 1 6 1 6 1 6 

  รวม 39 188 39 188 44 251 



   

 

 

 
 

โปรแกรมกำรแข่งข ันก ีฬำมหำว ิทยำล ัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร ้งท ี่ 35 "เวียงเจ ็ดลินเกมส"์ 
ชน ิดกีฬำ ฟุตบอล ประเภทท ีมชำย 

รอบแรก 

สำย A สำย B 

1A ตาก 1B เช ียงใหม ่

2A เช ียงราย 2B น ่าน 

3A พ ิษณ ุโลก 3B ล  าปาง 

ว ัน/เด ือน/ปี ค ู่ท ี่ เวลำ ประเภท สำย รอบ ค ู่แข ่งข ัน 
 

17/12/2561 
1 14:00 น. ชาย A รอบแรก ตาก VS พ ิษณ ุโลก 

2 16:00 น. ชาย B รอบแรก เช ียงใหม ่ VS ล  าปาง 
 

19/12/2561 
3 14:00 น. ชาย A รอบแรก เช ียงราย VS พ ิษณ ุโลก 

4 16:00 น. ชาย B รอบแรก น ่าน VS ล  าปาง 
 

20/12/2561 
5 14:00 น. ชาย A รอบแรก ตาก VS เช ียงราย 

6 16:00 น. ชาย B รอบแรก เช ียงใหม ่ VS น ่าน 
 

21/12/2561 
7 14:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทมอนดับ 1 ของ สาย A VS ท มอนดบ ั  2 ของ สาย B 

8 16:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทมอนดับ 1 ของ สาย B VS ท มอนดบ ั  2 ของ สาย A 

22/12/2561 9 10:00 น. ชาย - ช ิงชนะเลิศ ท ีมชนะคู่ท ี่ 7 VS ทมชนะคู่ท ี่ 8 

หมายเหต ุ: ** ว ันอ ังคาร 18 ธ ันวาคม 2561 พ ิธ ีเปิดการแขง่ข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครัง้ท ี่ 35 "เว ียงเจ ็ดล ินเกมส ์" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 
 

โปรแกรมกำรแข่งข ันก ีฬำมหำว ิทยำล ัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร ้งท ี่ 35 "เวียงเจ ็ดลินเกมส"์ 
ชน ิดกีฬำ ฟุตซอล ประเภทท ีมชำย 

รอบแรก 

สำย A สำย B 

1A ตาก 1B น ่าน 

2A ล  าปาง 2B พ ิษณ ุโลก 

3A สหว ิทยาล ัย 3B เช ียงใหม ่

4A เช ียงราย 

ว ัน/เด ือน/ปี ค ู่ท ี่ เวลำ ประเภท สำย รอบ ค ู่แข ่งข ัน 
 

 
17/12/2561 

1 09:00 น. ชาย A รอบแรก ตาก VS สหว ิทยาล ัย 

2 10:00 น. ชาย A รอบแรก ล  าปาง VS เช ียงราย 

3 11:00 น. ชาย B รอบแรก น ่าน VS เช ียงใหม ่
 

 
18/12/2561 

4 09:00 น. ชาย A รอบแรก ล  าปาง VS สหว ิทยาล ัย 

5 10:00 น. ชาย A รอบแรก ตาก VS เช ียงราย 

6 11:00 น. ชาย B รอบแรก พ ิษณ ุโลก VS เช ียงใหม ่
 

 
19/12/2561 

7 09:00 น. ชาย A รอบแรก ตาก VS ล  าปาง 

8 10:00 น. ชาย A รอบแรก สหว ิทยาล ัย VS เช ียงราย 

9 11:00 น. ชาย B รอบแรก น ่าน VS พ ิษณ ุโลก 
 

20/12/2561 
10 09:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทมอนดับ 1 ของ สาย A VS ทมอนดบ ั 2 ของ สาย B 

11 10:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทมอนดับ 1 ของ สาย B VS ทมอนดบ ั 2 ของ สาย A 

21/12/2561 12 09:00 น. ชาย - ช ิงชนะเลิศ ท ีมชนะคู่ท ี่ 10 VS ทมชนะคู่ท ี่ 11 

 
หมายเหต ุ: ** ว ันอ ังคาร 18 ธ ันวาคม 2561 พ ิธ ีเปิดการแขง่ข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครัง้ท ี่ 35 "เว ียงเจ ็ดล ินเกมส ์" 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ** ว ันอ ังคาร 18 ธ ันวาคม 2561 พ ิธ ีเปิดการแขง่ข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครัง้ท ี่ 35 "เว ียงเจ ็ดล ินเกมส ์" 

โปรแกรมกำรแข่งข ันก ีฬำมหำว ิทยำล ัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร ้งท ี่ 35 "เวียงเจ ็ดลินเกมส"์ 
ชน ิดกีฬำ ฟุตซอล ประเภทท ีมหญิง 

รอบแรก 

2A ล  ำปำง 4A น ่ำน 

3A เช ียงใหม ่ 5A ตำก 

ว ัน/เด ือน/ปี ค ู่ท ี่ เวลำ ประเภท สำย รอบ ค ู่แข ่งข ัน 
 

17/12/2561 
1 12:00 น. หญิง - - ล  าปาง VS ตาก 

2 13:00 น. หญิง - - เช ียงใหม ่ VS น ่าน 
 

19/12/2561 
3 12:00 น. หญิง - - ล  าปาง VS เช ียงใหม ่

4 13:00 น. หญิง - - น ่าน VS ตาก 
 

20/12/2561 
5 11:00 น. หญิง - - ล  าปาง VS น ่าน 

6 12:00 น. หญิง - - เช ียงใหม ่ VS ตาก 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

หมายเหต ุ: ** ว ันอ ังคาร 18 ธ ันวาคม 2561 พ ิธ ีเปิดการแขง่ข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครัง้ท ี่ 35 "เว ียงเจ ็ดล ินเกมส ์" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรแข่งข ันก ีฬำมหำว ิทยำล ัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร ้งท ี่ 35 "เวียงเจ ็ดลินเกมส"์ 
ชน ิดกีฬำ วอลเล่ย ์บอล ประเภทท ีมหญิง 

1A ตำก 3A ล  าปาง 

2A น ่ำน 4A เช ียงใหม ่ 

ว ัน/เด ือน/ปี ค ู่ท ี่ เวลำ ประเภท สำย รอบ ค ู่แข ่งข ัน 
 

17/12/2561 
1 14:30 น. หญิง - - ตาก VS น ่าน 

2 15:30 น. หญิง - - ล  าปาง VS เช ียงใหม ่
 

19/12/2561 
3 14:30 น. หญิง - - ตาก VS ล  าปาง 

4 15:30 น. หญิง - - น ่าน VS เช ียงใหม ่
 

20/12/2561 
5 13:00 น. หญิง - - ตาก VS เช ียงใหม ่

6 14:00 น. หญิง - - น ่าน VS ล  าปาง 



 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรแข่งข ันก ีฬำมหำว ิทยำล ัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร ้งท ี่ 35 "เวียงเจ ็ดลินเกมส"์ 
ชน ิดกีฬำ วอลเล่ย ์บอล ประเภทท ีมชำย 

สำย A สำย B 

1A น ่าน 1B ล  าปาง 

2A เช ียงราย 2B เช ียงใหม ่

3A สหว ิทยาล ัย 3B พ ิษณ ุโลก 

ว ัน/เด ือน/ปี ค ู่ท ี่ เวลำ ประเภท สำย รอบ ค ู่แข ่งข ัน 
 

17/12/2561 
1 16:30 น. ชาย A รอบแรก น ่าน VS เช ียงราย 

2 17:30 น. ชาย B รอบแรก ล  าปาง VS เช ียงใหม ่
 

18/12/2561 
3 12:00 น. ชาย A รอบแรก น ่าน VS สหว ิทยาล ัย 

4 13:00 น. ชาย B รอบแรก ล  าปาง VS พ ิษณ ุโลก 
 

19/12/2561 
5 16:30 น. ชาย A รอบแรก เช ียงราย VS สหว ิทยาล ัย 

6 17:30 น. ชาย B รอบแรก เช ียงใหม ่ VS พ ิษณ ุโลก 
 

20/12/2561 
7 15:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทมอนดับ 1 ของ สาย A VS ทมอนดบ ั 2 ของ สาย B 

8 16:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทมอนดับ 1 ของ สาย B VS ทมอนดบ ั 2 ของ สาย A 

21/12/2561 9 10:00 น. ชาย - ช ิงชนะเลิศ ท ีมชนะคู่ท ี่ 7 VS ทมชนะคู่ท ี่ 8 

 
 
หมายเหต ุ: ** ว ันอ ังคาร 18 ธ ันวาคม 2561 พ ิธ ีเปิดการแขง่ข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครัง้ท ี่ 35 "เว ียงเจ ็ดล ินเกมส ์" 



 

 

 

 

 
หมายเหต ุ: ** ว ันอ ังคาร 18 ธ ันวาคม 2561 พ ิธ ีเปิดการแขง่ข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครัง้ท ี่ 35 "เว ียงเจ ็ดล ินเกมส ์" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรแข่งข ันก ีฬำมหำว ิทยำล ัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร ้งท ี่ 
 

ชน ิดกีฬำ เซป ักตะกร้อ ท ีมเดี่ยว ประเภทท ีมชำย 
 

สำย A 

1A เช ียงราย 

2A ตาก 
 

3A พ ิษณ ุโลก 

35 "เวียงเจ ็ดลินเกมส"์ 
 
 
 

สำย B 

1B น ่าน 

2B เช ียงใหม ่

3B ล  าปาง 

ว ัน/เด ือน/ปี ค ู่ท ี่ เวลำ ประเภท สำย สนำม รอบ ค ู่แข ่งข ัน  

 

 
 
 
 
 

17/12/2561 

1 09:00 น. ชาย A 1 รอบแรก เช ียงราย VS ตาก 

2 10:00 น. ชาย B 1 รอบแรก น ่าน VS เช ียงใหม ่

3 11:00 น. ชาย A 1 รอบแรก เช ียงราย VS พ ิษณ ุโลก 

4 12:00 น. ชาย B 1 รอบแรก น ่าน VS ล  าปาง 

5 13:00 น. ชาย A 1 รอบแรก ตาก VS พ ิษณ ุโลก 

6 14:00 น. ชาย B 1 รอบแรก เช ียงใหม ่ VS ล  าปาง 
 

 
18/12/2561 

7 09:00 น. ชาย - 1 รองชนะเลิศ ทมอนดับ 1 ของ สาย A VS ท ี มอ ันดับ 2 ของ สาย B 

8 10:00 น. ชาย - 1 รองชนะเลิศ ทมอ ันดับ 1 ของ สาย B VS ทม อ ันดับ 2 ของ สาย A 

9 11:00 น. ชาย - 1 ช ิงชนะเลิศ ทมชนะคู่ท ี่ 7 VS ท ีมชนะคู่ท ี่ 8 



 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ** ว ันอ ังคาร 18 ธ ันวาคม 2561 พ ิธ ีเปิดการแขง่ข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครัง้ท ี่ 35 "เว ียงเจ ็ดล ินเกมส ์" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรแข่งข ันก ีฬำมหำว ิทยำล ัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร ้งท ี่ 35 "เวียงเจ ็ดลินเกมส"์ 
ชน ิดกีฬำ เซป ักตะกร้อ ท ีมเดี่ยว ประเภทท ีมหญิง 

รอบแรก 

1A ล  าปาง 4A เช ียงใหม ่

2A ตาก 5A พ ิษณ ุโลก 

3A น ่าน 

ว ัน/เด ือน/ปี ค ู่ท ี่ เวลำ ประเภท สำย สนำม รอบ ค ู่แข ่งข ัน 
 
 
 
 

17/12/2561 

1 09:00 น. หญิง - 2 - ล  าปาง VS ตาก 

2 10:00 น. หญิง - 2 - น ่าน VS เช ียงใหม ่

3 11:00 น. หญิง - 2 - ล  าปาง VS พ ิษณ ุโลก 

4 12:00 น. หญิง - 2 - ตาก VS น ่าน 

5 13:00 น. หญิง - 2 - เช ียงใหม ่ VS พ ิษณ ุโลก 
 
 
 
 

18/12/2561 

6 09:00 น. หญิง - 2 - ตาก VS เช ียงใหม ่

7 10:00 น. หญง ิ - 2 - ล  าปาง VS น ่าน 

8 11:00 น. หญิง - 2 - ตาก VS พ ิษณ ุโลก 

9 12:00 น. หญิง - 2 - ล  าปาง VS เช ียงใหม ่

10 13:00 น. หญิง - 2 - น ่าน VS พ ิษณ ุโลก 



 

 

 

 

 
หมายเหต ุ: ** ว ันอ ังคาร 18 ธ ันวาคม 2561 พ ิธ ีเปิดการแขง่ข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครัง้ท ี่ 35 "เว ียงเจ ็ดล ินเกมส ์" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรแข่งข ันก ีฬำมหำว ิทยำล ัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร ้งท ี่ 
 

ชน ิดกีฬำ เซป ักตะกร้อ ท ีมค ู่ ประเภทท ีมชำย 
 

สำย A 

1A พ ิษณ ุโลก 

2A น ่าน 
 

3A เช ียงใหม ่

35 "เวียงเจ ็ดลินเกมส"์ 
 
 
 

สำย B 

1B เช ียงราย 

2B ตาก 
 

3B ล  าปาง 

ว ัน/เด ือน/ปี ค ู่ท ี่ เวลำ ประเภท สำย สนำม รอบ ค ู่แข ่งข ัน  

 

 
 
 
 
 

19/12/2561 

1 09:00 น. ชาย A 1 รอบแรก พ ิษณ ุโลก VS น ่าน 

2 10:00 น. ชาย B 1 รอบแรก เช ียงราย VS ตาก 

3 11:00 น. ชาย A 1 รอบแรก พ ิษณ ุโลก VS เช ียงใหม ่

4 12:00 น. ชาย B 1 รอบแรก เช ียงราย VS ล  าปาง 

5 13:00 น. ชาย A 1 รอบแรก น ่าน VS เช ียงใหม ่

6 14:00 น. ชาย B 1 รอบแรก ตาก VS ล  าปาง 
 

 
20/12/2561 

7 09:00 น. ชาย - 1 รองชนะเลิศ ทมอนดับ 1 ของ สาย A VS ทม อ ันดับ 2 ของ สาย B 

8 10:00 น. ชาย - 1 รองชนะเลิศ ทมอ ันดับ 1 ของ สาย B VS ทม อ ันดับ 2 ของ สาย A 

9 11:00 น. ชาย - 1 ช ิงชนะเลิศ ทมชนะคู่ท ี่ 7 VS ท ีมชนะคู่ท ี่ 8 



 

 

 

 
 

 

 

หมายเหต ุ: ** ว ันอ ังคาร 18 ธ ันวาคม 2561 พ ิธ ีเปิดการแขง่ข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครัง้ท ี่ 35 "เว ียงเจ ็ดล ินเกมส ์" 

โปรแกรมกำรแข่งข ันก ีฬำมหำว ิทยำล ัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร ้งท ี่ 35 "เวียงเจ ็ดลินเกมส"์ 
ชน ิดกีฬำ เซป ักตะกร้อ ท ีมค ู่ ประเภทท ีมหญิง 

รอบแรก 

1A เช ียงใหม ่ 4A ล  าปาง 

2A พ ิษณ ุโลก 5A น ่าน 

3A ตาก 

ว ัน/เด ือน/ปี ค ู่ท ี่ เวลำ ประเภท สำย สนำม รอบ ค ู่แข ่งข ัน 
 
 
 
 

17/12/2561 

1 09:00 น. หญิง - 2 - เช ียงใหม ่ VS พ ิษณ ุโลก 

2 10:00 น. หญิง - 2 - ตาก VS ล  าปาง 

3 11:00 น. หญิง - 2 - เช ียงใหม ่ VS น ่าน 

4 12:00 น. หญิง - 2 - พ ิษณ ุโลก VS ตาก 

5 13:00 น. หญิง - 2 - ล  าปาง VS น ่าน 
 
 
 
 

18/12/2561 

6 09:00 น. หญิง - 2 - พ ิษณ ุโลก VS ล  าปาง 

7 10:00 น. หญิง - 2 - เช ียงใหม ่ VS ตาก 

8 11:00 น. หญิง - 2 - พ ิษณ ุโลก VS น ่าน 

9 12:00 น. หญิง - 2 - เช ียงใหม ่ VS ล  าปาง 

10 13:00 น. หญิง - 2 - ตาก VS น ่าน 



 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ** ว ันอ ังคาร 18 ธ ันวาคม 2561 พ ิธ ีเปิดการแขง่ข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครัง้ท ี่ 35 "เว ียงเจ ็ดล ินเกมส ์" 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรแข่งข ันก ีฬำมหำว ิทยำล ัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร ้งท ี่ 35 "เวียงเจ ็ดลินเกมส"์ 
ชน ิดกีฬำ เซป ักตะกร้อ ท ีมช ุด ประเภทท ีมชำย 

รอบแรก 

1A ตาก 4A น ่าน 

2A พ ิษณ ุโลก 5A เช ียงราย 

3A เช ียงใหม ่

ว ัน/เด ือน/ปี ค ู่ท ี่ เวลำ ประเภท สำย สนำม รอบ ค ู่แข ่งข ัน 
 
 
 
 

21/12/2561 

1 09:00 น. ชาย - 1 - ตาก VS พ ิษณ ุโลก 

2 09:00 น. ชาย - 2 - เช ียงใหม ่ VS น ่าน 

3 11:00 น. ชาย - 1 - ตาก VS เช ียงราย 

4 13:00 น. ชาย - 2 - พ ิษณ ุโลก VS เช ียงใหม ่

5 15:00 น. ชาย - 1 - น ่าน VS เช ียงราย 
 
 
 
 

22/12/2561 

6 09:00 น. ชาย - 1 - พ ิษณ ุโลก VS น ่าน 

7 09:00 น. ชาย - 2 - ตาก VS เช ียงใหม ่

8 11:00 น. ชาย - 1 - พ ิษณ ุโลก VS เช ียงราย 

9 13:00 น. ชาย - 2 - ตาก VS น ่าน 

10 15:00 น. ชาย - 1 - เช ียงใหม ่ VS เช ียงราย 



 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ** ว ันอ ังคาร 18 ธ ันวาคม 2561 พ ิธ ีเปิดการแขง่ข ันก ีฬามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครัง้ท ี่ 35 "เว ียงเจ ็ดล ินเกมส ์" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรแข่งข ันก ีฬำมหำว ิทยำล ัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คร ้งท ี่ 35 "เวียงเจ ็ดลินเกมส"์ 
 

ชน ิดกีฬำ ตะกร้อลอดห ่วง ประเภทท ีมชำย 
 

1A เช ียงใหม ่ 3A ล  าปาง 

2A พ ิษณ ุโลก 4A ตาก 

ว ัน/เด ือน/ปี ค ู่ท ี่ เวลำ ประเภท สำย สนำม รอบ ค ู่แข ่งข ัน 
 
 

 
21/12/2561 

1 17:00 น. ชาย - 1 - เช ียงใหม ่

2 17:45 น. ชาย - 1 - พ ิษณ ุโลก 

3 18:30 น. ชาย - 1 - ล  าปาง 

4 19:15 น. ชาย - 1 - ตาก 



ประวัตินักกีฬาอาวโุส 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 34  

“ล้านนาเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์  2561 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
………………………………………………………………………… 

 

ชื่อ  นายสมศกัดิ ์  สกลุ  ดวงเมือง 

อายุ  56 ปี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  กรกฎาคม  2505 

ภูมิล าเนา   จงัหวดัเชียงใหม ่  

ประวัติการศึกษา 
- ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ราชมงคลล้านนาเชียงใหม ่แผนกช่างยนต์ 

ปัจจุบัน 
- เป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ ต าแหน่ง นายช่าง 6  

บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ประจ า จ.เชียงใหม่ 

ประวตัิด้านกีฬา 

- อดีตนกักีฬาเซปักตะกร้อราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

- อดีตนกักีฬาเซปักตะกร้อ ตวัแทน  จ.เชียงใหม ่  

- อดีตนกักีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ชดุ คิงส์คพัครัง้ท่ี 1 ถึงครัง้ท่ี 7 

- อดีตนกักีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ชดุ ซีเกมส์ครัง้ท่ี 13 ถึงครัง้ท่ี 15   

- อดีตนกักีฬาเซปักตะกร้อตวัแทนทีมชาติไทย ชดุ เอเช่ียนเกมส์ครัง้ท่ี 11 

ปัจจบุนั 

- เป็นผู้ ฝึกสอนนกัตะกร้อชายหาดทีมชาติไทย 



ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ   นาย ภู  สัมปุรณะพันธ์ 
อายุ     20  ปี  
การศึกษา  ก าลังศึกษา  สาขา สถาปัตยกรรมภายใน  
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ชนิดกีฬา ไตรกีฬา 
ผลงานดีเด่นด้านกีฬา   

ผลงานในประเทศ 
- ที่ 1  เยาวชนไม่เกิน 19 ปี   
การแข่งขัน Chiangmai Aqualon International Championship  29 April 2012 
- ที่ 1  เยาวชนไม่เกิน 19 ปี   
การแข่งขัน Samed Aqualon International Championship  9 December2012 
- ที่ 2  เยาวชนไม่เกิน 19 ปี  การแข่งขันชิงแชมป์ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย  18 November 2012 
- 2 เหรียญทองประเภท ว่ายน  า ผลัดฟรีสไตล์ 50 ม. และ ผลัดผสม 50 ม. กีฬามหาวิทยาลัยราช
มงคลแห่งประเทศไทย  
ครั งที่ 33  

ผลงานระดับทีมชาติ 
- ที่ 3 Junior Elite Triathlon Male    
South Sumatra ITU Triathlon Asian Cup 2013 Indonesia  
(การแข่งขันไตรกีฬาเอเชีย สหพันธ์ไตรกีฬาโลก ที่ เซ้าท์สุมาตรา อินโดนีเซีย) 
- ที่ 2  Junior Triathlon Male    
Singapore International Triathlon 2013 Singapore 
(การแข่งขันสิงคโปร์ ไตรกีฬานานาชาติ ที่ประเทศสิงคโปร์) 
- ตัวแทนทีมชาติแข่งขันเพ่ือ Qualify Youth Olympic ที่ประเทศ  คาซักสถาน  ปี 2014 
- ที่ 4  Junior Sprint Distance  
 (การแข่งขัน นิวไทเป สหพันธ์ไตรกีฬาเอเชีย ที่ประเทศสาธารณรัฐจีน) 
- ตัวแทนทีมชาติแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ที่เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
Asian Games 2014 Incheon South Korea      ประเภททีมผลัด Mixed Team Relay  
- ตัวแทนทีมชาติเข้าแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ที่ จ.ภูเก็ต ประเทศไทย  

- Asian Beach Games 2014 Phuket Thailand 2014   ประเภททีมผลัด Mixed Team Relay  
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