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ค ำน ำ 

 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอ 
รายละเอียดและก าหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 "ลีลาวดี
เกมส์" ซึ่งจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลล้านนา เชียงราย กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มจัดให้มีการแข่งขันมาตั้งแต่    
ปีการศึกษา 2523 ซึ่งในขณะนั้น ยังใช้ชื่อ " วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา " โดยจัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาเขตท่ีแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษา ได้
มีโอกาสพบปะรู้จักกัน เสริมสร้างความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ได้พัฒนาความสามารถ
ทางด้านกีฬา ตลอดจนพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม จึงมีการจัดการแข่งขันอย่าง
ต่อเนื่องจนกระท่ังปัจจุบัน โดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
 ในปีการศึกษา 2562 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติเป็น
เจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง น่าน 
พิษณุโลก และ ตาก เจ้าภาพจึงได้จัดท าสูจิบัตรการแข่งขันเล่มนี้ขึ้น เพ่ือน าเสนอข้อมูลและ
ก าหนดการแข่งขันกีฬา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียด และก าหนดการ
แข่งขันกีฬา จะได้รับประโยชน์จากสูจิบัตรการแข่งขันเล่มนี้ตามวัตถุประสงค์ 
 
 
                                    คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 
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ประวัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก         
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 
ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” และโอนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม และ
วิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ  -
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามว่า “ราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 (วันราชมงคล) พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยน
ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 ท าให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" 
 ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล ท าให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมี
แนวคิดในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคล กระทั่งเมื่อวันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2548 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเกิดขึ้นใหม่ จ านวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพ และให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามี
โอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้หลอมรวมเอาวิทยาเขต และสถาบันวิจัย         
จ านวน 7 แห่งเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาเขตน่าน วิทยาเขต
ตาก วิทยาเขตล าปาง วิทยาเขตพิษณุโลก วิทยาเขตเชียงราย และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร
ล าปาง ต่อจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยาลัย 4 ส านัก-สถาบัน และ 5 ส านักงานบริหารฯ (เขตพ้ืนที่) โดยวิทยาเขต
ภาคพายัพ มีฐานะเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้จัดตั้งส านักงานบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ส่งผลให้ภาคพายัพ มีฐานะเป็นเขตพ้ืนที่
เช่นเดียวกันกับเขตพ้ืนที่ อ่ืน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของเขต          
พ้ืนที่ภาคพายัพ ให้เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยดังเดิม 
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ตรำสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

 

 
 

 ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นรูปตราวงกลม ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัว
บาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลกภายในรูปดอกบัวบานเป็นรูปพระราชลัญจกร        
อันเป็นตราประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานนามให้ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล” และมีรูปดอกไม้ทิพย์สองข้างที่ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแจ่มใส เบิกบาน 
ความวิจิตรแห่ง “ราชมงคลสัญลักษณ์” จักเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมจากชาวราชมงคลและบุคคลทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ จักเป็นสถาบันที่ตระหนักในภารกิจที่จะเสริมสร้างให้การศึกษา
ในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้าแตกกิ่งก้านสาขาสมดั่งเจตนาที่ถือก าเนิดมาและได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป 
 
สีประจ ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 สีน้ าตาลทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นฐานความพร้อมในการ
เสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์
แห่งการเรียนรู้สืบไป 
 สีน้ าตาลทอง คือสีกลางที่เกิดจากการรวมสี มีคุณลักษณะเป็นกลาง สามารถอยู่ร่วมกับทุกสีได้ 
และท าให้สีนั้นโดดเด่นสวยงาม เปรียบประดุจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สามารถ
บูรณาการผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่ ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมทุกด้า น 
ออกไปพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พ่ึงพาตนเองได้ 
 
ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 ต้นกาสะลอง (หรือต้นปีบ) เป็นต้นไม้ที่รู้จักกันแพร่หลายในถิ่นล้านนา มีดอกสีขาวอันเป็น
สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และคุณงามความดี ดอกมีกลิ่นหอมเปรียบประดุจชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย 
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 ตามวัฒนธรรม ความเชื่อของสังคมไทย กาสะลองเป็นไม้มงคล สถานที่แห่งใดปลูกไม้มงคลนี้ไว้ 
จะน ามาซึ่งเกียรติคุณและชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วสารทิศ กาสะลองมีล าต้นที่แข็งแรงสูงโปร่ง มีช่อดอกสี
ขาวบานสะพรั่งโน้มลงมา เปรียบเสมือนคุณลักษณะของบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความเชื่อมั่นว่่าเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ  เป็น
องค์ประกอบส าคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิตเพ่ือเป็นก าลัง
ส าคัญ ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความเจนจัดทาง
วิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ และมีคุณสมบัติที่จ าเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะท างาน
และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝันความเป็นระเบียบวินย 
และความประณีต ส านึกในจรรยาอาชีพ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาก าลังในค ากล่าว "สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี" 
 
วัฒนธรรมองค์กร” มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จ าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ    
จึงก าหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology 
Lanna) 
 R : Responsibility - รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
 M : Morality - ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี 
 U : Unity - ความเป็นหนึ่งเดียว 
 T : Technology - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนา 
 L : Learning society – สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ชื่อกำรแข่งขัน 

 
 

  
 
 
 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ลีลาวดีเกมส์” 
ซึ่งมาจากชื่อดอกลีลาวดี ที่เป็นดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่เป็น
เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ 
 

 
ค ำขวัญประจ ำกำรแข่งขัน 

 

“กีฬาแสนม่วน เชิญชวนร่วมใจ สามัคคี รู้อภัย มีน ้าใจนักกีฬา” 
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ตรำสัญลักษณ์ประจ ำกำรแข่งขัน 
 

 
 

ดอกลีลาวดี (สีแดง)  แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อันเป็นดอกไม้ประจ า
มหาวิทยาลัย และสีประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 

ดอกลีลาวดี (ห้าสี) แทน สีประจ ามหาวิทยาลัยทั้ง 5 เขตพ้ืนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (ไม่รวมเจ้าภาพ) ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย 

  สีเทำ แทน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
  สีเขียว แทน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
  สีเหลือง แทน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
  สีน  ำเงิน แทน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
  สีม่วง แทน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
รูปคนสีน ้าตาล แทน นักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  
 เมื่อน าองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้ว จะเห็นได้ว่าดอกลีลาวดีทั้งสองดอก ผสานกันอยู่มอง
คล้ายรูปหัวใจ อันหมายถึง การแข่งขันกีฬาที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี สานมิตรภาพไมตรีอันดีงาม 
ของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 เขตพ้ืนที่ ในการแข่งขัน “ลีลาวดีเกมส์” 
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Mascot ประจ ำกำรแข่งขัน 
 

 
 
ควำมหมำยของ Mascot  
 น้องม่วนงัน สื่อถึง ความสนุกสนานในการแข่งขันกีฬา โดยค าว่า “ม่วนงัน” เป็นค าล้านนา       
       ที่หมายถึง ความสนุกสนานรื่นเริง 
 อ้ายปันเกย สื่อถึง ความเป็นมิตรไมตรีของเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยค าว่า “ปันเกย”  
       เป็นค าล้านนา ที่ใช้เรียกคนที่มีความมิตร สนิทสนมคุ้นเคยกับคนอ่ืนได้ง่าย 
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Mascot แต่ละประเภทกฬีำ 
 

    
ฟุตบอล 

 
บำสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล 

   

 

เทเบิ ลเทนนิส เปตอง ตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง 
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ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 

 

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สรอ้ยสุวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
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ประวัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 799 อ าเภอพาน จังหวัด

เชียงราย เปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี                       
ใน 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งยังเน้นฝึกให้ผู้เรียนเป็นนัก
ปฏิบัติอีกด้วย 

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจ มหาวิทยาลัยฯ จึงมุ่งพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งอาคารเรียน ครุภัณฑ์ 
หลักสูตร โครงการอบรม งานวิจัย และด้านอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น าด้าน
การจัดการศึกษา และสร้างสรรค์สังคมอย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หรือเดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เขต
พ้ืนที่เชียงราย เป็นสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
จัดตั้งขึ้น โดยได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม 2538 เพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาส 
"กาญจนาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เพ่ือ
เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาสู่ท้องถิ่นชนบท โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงานในเขต
ภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติ ที่เรียกว่า "เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ" โดยการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านบริการเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมภูมิภาค 
เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้เปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา"             
ในปี พ.ศ.2548 โดยได้รวมกัน 6 วิทยาเขต 1 สถาบัน คือ เขตพ้ืนที่ภาคพายัพ เขตพ้ืนที่เชียงราย เขต
พ้ืนที่ตาก เขตพ้ืนที่น่าน เขตพ้ืนที่ล าปาง เขตพ้ืนที่พิษณุโลก และสถาบันวิจัยล าปาง เขตพ้ืนที่เชียงราย 
จัดตั้งขึ้นบริเวณ "นิคมแม่ลาว" อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่รวม 5 ,000 ไร่ เป็นพ้ืนที่ภูเขา 3,500 
ไร่ พ้ืนที่ราบ 1,500 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยปัจจุบัน 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา 
 
สีประจ ำเขตพื นที่ 
 สีขาว – แดง 
 
ดอกไม้ประจ ำเขตพื นที่เชียงรำย 
 ดอกลีลาวดี            
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ประวัตินักกีฬำอำวุโส น ำกล่ำวค ำปฏิบัติญำณตน 
 

ชื่อ-สกุล   นายทัดมนู โพธิสารัตน์ 
ประวัติส่วนตัว 
 เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 
 ณ บ้านเลขท่ี 223/20 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประวัติกำรศึกษำ 
 ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  จากโรงเรียนบ้านศาลา จ.เชียงใหม่ 
 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 
 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  
      ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ หลักสูตร วิทยาศาสตร์การกีฬา 
      ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร วิทยาศาสตร์การกีฬา   
ประวัติและควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ 

ปี 2538 
- แชมป์กีฬานักเรียน ประเภทฟุตบอลอายุ 18 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
- แชมป์กีฬามวยสากลสมัครเล่น อายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นเปเปอร์เวทย์ จังหวัดเชียงใหม่ 
- ตัวโค๊กคัพจังหวัดเชียงใหม่ 
- ตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภทกีฬาฟุตบอลที่

จังหวัดสงขลา 
- เป็นนักกีฬามวยไทยสนามมวยเดชา จังหวัดเชียงใหม่ 
- เป็นนักกีฬามวยไทย สนามมวยลุมพินี ใช้ชื่อในการชกว่า “มนต์ด า ต.แสงทอง” 

ปัจจุบัน 
เป็นหัวหน้างานกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ, ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาวินัย และอาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
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ประวัตินักกีฬำวิ่งคบเพลิง 

ชื่อ นาย เศรษฐา  บุญเรือง 
วัน เดือน ปีเกิด 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2539 อำยุ  23  ปี 
ภูมิล ำเนำ  251 ม.5 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ประวัติกำรศึกษำ 
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านปงของ 
 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 จากโรงเรียนศึกษาสงค์เคราะห์แม่จัน 
 จบชั้นมัธยมศึกตอนปลายปีที 6 จากโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 ปัจจุบัน ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ผลงำนด้ำนกำรกีฬำ 
 ปี 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาประเภท ทุ่มน้ าหนักชาย  
  การแข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ 
 ปี 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรีฑาประเภทลาน ทุ่มน้ าหนักชาย  
  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
 ปี 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาประเภท ขว้างจักรชาย  
  การแข่งกีฬาพญามังรายเกมส์ อาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ 
 ปี 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรีฑาประเภทลาน ขว้างจักรชาย  
  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
 ปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรีฑาประเภท ทุ่มน้ าหนักชาย  
  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33  
 ปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรีฑาประเภท พุ่งแหลมชาย  
  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33  
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ประวัตินักกีฬำวิ่งคบเพลิง (ต่อ) 

ผลงำนด้ำนกำรกีฬำ 
 ปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรีฑาประเภท ขว้างจักรชาย  
  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33  
 ปี 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรีฑาประเภท ขว้างจักรชาย  
  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34  
 ปี 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑาประเภท ขว้างจักรชาย  
  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35  
 ปี 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑาประเภท พุ่งแหลมชาย  
  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35   
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ประวัติผู้ตัดสินกีฬำ 

ชื่อ - สกุล ว่าที่ ร.ต.สมเจตน์   กาชัย  
อำชีพ ข้าราชการครู 
ต ำแหน่ง ช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 
ประวัติกำรศึกษำ  
 ปริญญาตรี เอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
กำรเป็นผู้ตัดสิน 
 ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ รุ่นที่ 15 
 ปัจจุบัน ต าแหน่ง ผู้ประเมินผู้ตัดสิน การแข่งขันฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ 
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ประวัติผู้ออกแบบตรำสัญลักษณ์และ Mascot ประจ ำกำรแข่งขัน 
 

ผู้ออกแบบตรำสัญลักษณ์ 
 นายกวินวุฒิ   สุทธนะ    
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

ผู้ออกแบบ Mascot ประจ ำกำรแข่งขัน  
 นายมนัญชัย แก้วอ้าย  
 นักศึกษา ชั้นปีที่ 2  หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  สาขาบริหารธุรกิจ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
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ก ำหนดกำรพิธีเปิด 
กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ครั งที่ ๓๖ “ลีลำวดีเกมส์” 

วันจันทร์  ที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

 
เวลำ 
๑๕.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
๑๖.๐๐ น.  ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์  ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปิดงาน 
๑๖.๑๕ น.  น าขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม 
๑๖.๓๐ น.  - เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงชาติไทย) 
  - พิธีอันเชิญตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๑๗.๐๐ น.  - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓๖  
    “ลีลาวดีเกมส์”  
  - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงราย ประธานจัดการ 
    แข่งขันกล่าวรายงาน เชิญท่านประธานมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ 
  - ประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฯ (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
  - เชิญธงกีฬา ธงมหาวิทยาลัย ธงเขตพ้ืนที่ขึ้นสู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงกราวกีฬา) 
  - นักกีฬาอาวุโส กล่าวค าปฏิญาณตน 
  - ตัวแทนผู้ตัดสินกล่าวค าปฏิญาณตน 
  - พิธีจุดคบเพลิง “ลีลาวดีเกมส์”  
  - น าขบวนพาเหรดนักกีฬา เดินออกจากสนาม 
  - การแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน 
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ก ำหนดกำรพิธีปิด 
กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ครั งที่ ๓๖ “ลีลำวดีเกมส์” 

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
ณ อำคำรยิมเนเซียม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

 
เวลำ 
๑๓.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
๑๔.๐๐ น.  ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
  ราชมงคลล้านนา เชียงราย 
๑๔.๓๐ น.  การแสดงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
๑๔.๔๕ น.  น าขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม 
๑๕.๑๕ น.  - เชิญธงชาติ ลงจากยอดเสา (บรรเลงเพลงชาติไทย) 
  - เชิญธงกีฬา และธงมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ลงจากยอดเสา (บรรเลงเพลงกราวกีฬา) 
  - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประธาน  
    คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานผลการแข่งขันต่อประธานในพิธีปิดผู้ 
    ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  - ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน 
๑๕.๓๕ น.  พิธีมอบธงประจ าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลล้านนา ครั้งที่ ๓๗ 
๑๕.๕๕ น.  - การแสดงจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เจ้าภาพในปี ๒๕๖๓ 
  - เพลงสรรเสริญพระบารมี 
  - เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ 
 
           
 
 
 
 
 
 



17 
 

ก ำหนดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ครั งที่ 36 “ลีลำวดีเกมส์” 
ระหว่ำงวันที่ 23 - 27 ธันวำคม 2562 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

ที ่ รำยกำร 23 ธ.ค. 62 24 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. 62 27 ธ.ค. 62 สนำม 
1 ประชุมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ตึกวิทยบริการ ห้องประชุมใหญ่  
2 พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา เชียงราย 
3 การแข่งขันฟุตบอล เริ่ม 09.00 น. เริ่ม 09.00 น. เริ่ม 09.00 น. เริ่ม 09.00 น. เริ่ม 10.00 น. สนามกีฬากลาง 
4 การแข่งขันฟุตซอล (ชาย) เริ่ม 09.00 น. เริ่ม 16.00 น. เริ่ม 16.00 น. เริ่ม 16.00 น. เริ่ม 10.00 น. สนามกลางแจ้ง 
5 การแข่งขันฟุตซอล (หญิง)  เริ่ม 09.00 น. เริ่ม 16.00 น. เริ่ม 16.00 น.  สนามกลางแจ้ง 
6 การแข่งขันบาสเกตบอล (ชาย)  เริ่ม 09.00 น. เริ่ม 09.00 น. เริ่ม 09.00 น.  โรงยิมเนเซียม 
7 การแข่งขันบาสเกตบอล (หญิง)  เริ่ม 13.00 น. เริ่ม 13.00 น. เริ่ม 13.00 น.  โรงยิมเนเซียม 
8 การแข่งขันวอลเลย์บอล (ชาย) เริ่ม 09.00 น. เริ่ม 14.30 น. เริ่ม 14.30 น. เริ่ม 14.30 น. เริ่ม 10.00 น. โรงยิมเนเซียม 
9 การแข่งขันวอลเลย์บอล (หญิง)  เริ่ม 15.30 น. เริ่ม 15.30 น. เริ่ม 15.30 น.  โรงยิมเนเซียม 
10 การแข่งขันเซปักตระกร้อ (ทีมเดี่ยว)  เริ่ม 09.00 น.  เริ่ม 13.00 น.  โรงยิมเนเซียม 
11 การแข่งขันเซปักตระกร้อ (ทีมคู่) เริ่ม 09.00 น.   เริ่ม 09.00 น.  โรงยิมเนเซียม 
12 การแข่งขันเซปักตระกร้อ (ทีมชุด)   เริ่ม 09.00 น.   โรงยิมเนเซียม 
13 การแข่งขันตระก้อลอดห่วง  เริ่ม 15.00 น.    โรงยิมเนเซียม 
14 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส      ห้องฟิตเนส 
15 การแข่งขันเปตอง      - 
16 พิธีปิดการแข่งขัน วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 13.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา เชียงราย 
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ก ำหนดกำรรับเหรียญรำงวัล กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ครั งที่ 36 “ลีลำวดีเกมส์” 
ระหว่ำงวันที่ 23 - 27 ธันวำคม 2562 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

ที ่ รำยกำร 25 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. 62 27 ธ.ค. 62 สถำนที ่ ผู้มอบเหรียญ 
1 ฟุตบอล    สนามกีฬากลาง  
2 ฟุตซอล (ชาย)    สนามกลางแจ้ง  
3 ฟุตซอล (หญิง)    สนามกลางแจ้ง  
4 บาสเกตบอล (ชาย)    โรงยิมเนเซียม  
5 บาสเกตบอล (หญิง)    โรงยิมเนเซียม  
6 วอลเลย์บอล (ชาย)    โรงยิมเนเซียม  
7 วอลเลย์บอล (หญิง)    โรงยิมเนเซียม  
8 เซปักตระกร้อ (ทีมเดี่ยว)    โรงยิมเนเซียม  
9 เซปักตระกร้อ (ทีมคู่)    โรงยิมเนเซียม  
10 เซปักตระกร้อ (ทีมชุด)    โรงยิมเนเซียม  
11 ตระก้อลอดห่วง    โรงยิมเนเซียม  
12 เทเบิลเทนนิส    -  
13 เปตอง    -  
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที ่ 36  "ลีลำวดีเกมส์" 
ชนิดกีฬำ ฟุตบอล ประเภททีมชำย 

      รอบแรก     
     สำย A   สำย B   
    1A น่าน   1B เชียงใหม่ 
    2A พิษณุโลก  2B ล าปาง 
    3A ตาก   3B เชียงราย 

 

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

23/12/2562 1 09:00 น. ชาย A รอบแรก น่าน VS พิษณุโลก 

2 11:00 น. ชาย B รอบแรก เชียงใหม ่ VS ล าปาง 

24/12/2562 3 09:00 น. ชาย A รอบแรก ทีมชนะคู่ที่ 1 VS ตาก 

4 11:00 น. ชาย B รอบแรก ทีมชนะคู่ที่ 2 VS เชียงราย 

25/12/2562 5 09:00 น. ชาย A รอบแรก ทีมแพ้คู่ที่ 1 VS ตาก 

6 11:00 น. ชาย B รอบแรก ทีมแพ้คู่ที่ 2 VS เชียงราย 

26/12/2562 7 09:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทีมอันดับ 1 
ของ สาย A 

VS ทีมอันดับ 2  
ของ สาย B 

8 11:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทีมอันดับ 1 
ของ สาย B 

VS ทีมอันดับ 2  
ของ สาย A 

27/12/2562 9 10:00 น. ชาย - ชิงชนะเลิศ ทีมชนะคู่ที่ 7  VS ทีมชนะคู่ที่ 8 

หมายเหต ุ: ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งท่ี 36 "ลีลาวดเีกมส"์ 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที ่ 36  "ลีลำวดีเกมส์" 
ชนิดกีฬำ ฟุตซอล ประเภททีมชำย 

      รอบแรก     
     สำย A   สำย B   
    1A เชียงใหม่   1B ล าปาง 
    2A พิษณุโลก  2B น่าน 
    3A ตาก   3B เชียงราย 

 

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

23/12/2562 1 09:00 น. ชาย A รอบแรก เชียงใหม ่ VS ตาก 

2 10:00 น. ชาย B รอบแรก ล าปาง VS เชียงราย 

24/12/2562 3 16:00 น. ชาย A รอบแรก ทีมชนะคู่ที่ 1 VS พิษณุโลก 

4 17:00 น. ชาย B รอบแรก ทีมชนะคู่ที่ 2 VS น่าน 

25/12/2562 5 16:00 น. ชาย A รอบแรก ทีมแพ้คู่ที่ 1 VS พิษณุโลก 

6 17:00 น. ชาย B รอบแรก ทีมแพ้คู่ที่ 2 VS น่าน 

26/12/2562 7 16:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทีมอันดับ 1 
ของ สาย A 

VS ทีมอันดับ 2  
ของ สาย B 

8 17:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทีมอันดับ 1 
ของ สาย B 

VS ทีมอันดับ 2  
ของ สาย A 

27/12/2562 9 10:00 น. ชาย - ชิงชนะเลิศ ทีมชนะคู่ที่ 7  VS ทีมชนะคู่ที่ 8 

หมายเหต ุ: ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งท่ี 36 "ลีลาวดเีกมส"์ 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที ่ 36  "ลีลำวดีเกมส์" 
ชนิดกีฬำ ฟุตซอล ประเภททีมหญิง 

           
    1A ตาก   3A พิษณุโลก 
    2A น่าน  4A ล าปาง 

 

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

24/12/2562 1 09:00 น. หญิง - - ตาก VS น่าน 

2 10:00 น. หญิง - - พิษณุโลก VS ล าปาง 

25/12/2562 3 16:00 น. หญิง - - ตาก VS พิษณุโลก 

4 17:00 น. หญิง - - น่าน VS ล าปาง 

26/12/2562 5 16:00 น. หญิง - - ตาก VS ล าปาง 

6 17:00 น. หญิง - - น่าน VS พิษณุโลก 

หมายเหต ุ: ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งท่ี 36 "ลีลาวดเีกมส"์ 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที ่ 36  "ลีลำวดีเกมส์" 
ชนิดกีฬำ บำสเกตบอล ประเภททีมหญิง 

           
    1A เชียงใหม่     
    2A 

3A 
เชียงราย 
ตาก 
 

   

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

24/12/2562 1 13:00 น. หญิง - - เชียงราย VS ตาก 
25/12/2562 2 13:00 น. หญิง - - เชียงใหม่ VS ตาก 

26/12/2562 3 13:00 น. หญิง - - เชียงใหม ่ VS เชียงราย 
หมายเหต ุ: ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ครั้งท่ี 36 "ลีลาวดเีกมส"์ 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที ่ 36  "ลีลำวดีเกมส์" 

ชนิดกีฬำ บำสเกตบอล ประเภททีมชำย 
           
    1A เชียงใหม่   3A ตาก 
    2A เชียงราย  4A ล าปาง 

 

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

24/12/2562 1 09:00 น. ชาย - - เชียงใหม ่ VS ล าปาง 

2 10:30 น. ชาย - - เชียงราย VS ตาก 

25/12/2562 3 09:00 น. ชาย - - เชียงใหม ่ VS เชียงราย 

4 10:30 น. ชาย - - ตาก VS ล าปาง 

26/12/2562 5 09:00 น. ชาย - - เชียงใหม ่ VS ตาก 

6 10:30 น. ชาย - - เชียงราย VS ล าปาง 

หมายเหต ุ: ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งท่ี 36 "ลีลาวดเีกมส"์ 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที ่ 36  "ลีลำวดีเกมส์" 

ชนิดกีฬำ วอลเล่ย์บอล ประเภททีมชำย 
           
    1A เชียงใหม่   4A ตาก 
    2A เชียงราย  5A ล าปาง 
    3A น่าน  

 

   

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

23/12/2562 1 09:00 น. ชาย - รอบแรก เชียงใหม ่ VS เชียงราย 

2 10:30 น. ชาย - รอบแรก น่าน VS ตาก 

24/12/2562 3 14:30 น. ชาย - รอบแรก ล าปาง VS เชียงใหม ่

4 15:30 น. ชาย - รอบแรก เชียงราย VS น่าน 

25/12/2562 5 14:30 น. ชาย - รอบแรก ตาก VS ล าปาง 

26/12/2562 6 14:30 น. ชาย - รองชนะเลิศ รองชนะเลิศ VS รองชนะเลิศ 

7 15:30 น. ชาย - รองชนะเลิศ รองชนะเลิศ VS รองชนะเลิศ 

27/12/2562 8 10:00 น. ชาย - ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ VS ชิงชนะเลิศ 

หมายเหต ุ: ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งท่ี 36 "ลีลาวดเีกมส"์ 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที ่ 36  "ลีลำวดีเกมส์" 

ชนิดกีฬำ วอลเล่ย์บอล ประเภททีมหญิง 
           
    1A เชียงใหม่   3A น่าน 
    2A เชียงราย  4A ล าปาง 

 

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

24/12/2562 1 15:30 น. หญิง - - เชียงใหม ่ VS ล าปาง 

2 16:30 น. หญิง - - เชียงราย VS น่าน 

25/12/2562 3 15:30 น. หญิง - - เชียงใหม ่ VS เชียงราย 

4 16:30 น. หญิง - - น่าน VS ล าปาง 

26/12/2562 5 15:30 น. หญิง - - เชียงใหม ่ VS น่าน 

6 16:30 น. หญิง - - เชียงราย VS ล าปาง 

หมายเหต ุ: ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งท่ี 36 "ลีลาวดเีกมส"์ 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที ่ 36  "ลีลำวดีเกมส์" 

ชนิดกีฬำ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ประเภททีมชำย 
      รอบแรก     
     สำย A   สำย B   
    1A ตาก   1B เชียงใหม่ 
    2A น่าน  2B พิษณุโลก 
    3A เชียงราย   3B ล าปาง 

 

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

24/12/2562 

1 09:00 น. ชาย A รอบแรก ตาก VS น่าน 

2 10:00 น. ชาย B รอบแรก เชียงใหม ่ VS พิษณุโลก 

3 11:00 น. ชาย A รอบแรก ทีมชนะคู่ที่ 1 VS เชียงราย 

4 12:00 น. ชาย B รอบแรก ทีมชนะคู่ที่ 2 VS ล าปาง 

5 13:00 น. ชาย A รอบแรก ทีมแพ้คู่ที่ 1 VS เชียงราย 

6 14:00 น. ชาย B รอบแรก ทีมแพ้คู่ที่ 2 VS ล าปาง 

26/12/2562 

7 13:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทีมอันดับ 1 
ของ สาย A 

VS ทีมอันดับ 2  
ของ สาย B 

8 14:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทีมอันดับ 1 
ของ สาย B 

VS ทีมอันดับ 2  
ของ สาย A 

9 15:00 น. ชาย - ชิงชนะเลิศ ทีมชนะคู่ที่ 7  VS ทีมชนะคู่ที่ 8 

หมายเหต ุ: ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งท่ี 36 "ลีลาวดเีกมส"์ 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที ่ 36  "ลีลำวดีเกมส์" 

ชนิดกีฬำ เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ประเภททีมชำย 
      รอบแรก     
     สำย A   สำย B   
    1A เชียงใหม่   1B น่าน 
    2A ตาก  2B ล าปาง 
    3A เชียงราย   3B พิษณุโลก 

 

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

23/12/2562 

1 09:00 น. ชาย A รอบแรก เชียงใหม ่ VS ตาก 

2 10:00 น. ชาย B รอบแรก น่าน VS ล าปาง 

3 11:00 น. ชาย A รอบแรก ทีมชนะคู่ที่ 1 VS เชียงราย 

4 12:00 น. ชาย B รอบแรก ทีมชนะคู่ที่ 2 VS พิษณุโลก 

5 13:00 น. ชาย A รอบแรก ทีมแพ้คู่ที่ 1 VS เชียงราย 

6 14:00 น. ชาย B รอบแรก ทีมแพ้คู่ที่ 2 VS พิษณุโลก 

26/12/2562 

7 09:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทีมอันดับ 1 
ของ สาย A 

VS ทีมอันดับ 2  
ของ สาย B 

8 10:00 น. ชาย - รองชนะเลิศ ทีมอันดับ 1 
ของ สาย B 

VS ทีมอันดับ 2  
ของ สาย A 

9 11:00 น. ชาย - ชิงชนะเลิศ ทีมชนะคู่ที่ 7  VS ทีมชนะคู่ที่ 8 

หมายเหต ุ: ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งท่ี 36 "ลีลาวดเีกมส"์ 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที ่ 36  "ลีลำวดีเกมส์" 

ชนิดกีฬำ เซปักตะกร้อ ทีมชุด ประเภททีมชำย 
           
    1A น่าน   3A เชียงใหม่ 
    2A ตาก  4A พิษณุโลก 

 

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

25/12/2562 

1 09:00 น. ชาย - - พิษณุโลก VS ตาก 

2 10:00 น. ชาย - - น่าน VS เชียงใหม ่

3 13:00 น. ชาย - - พิษณุโลก VS น่าน 

4 18:00 น. ชาย - - ตาก VS เชียงใหม ่

5 18:00 น. ชาย - - พิษณุโลก VS เชียงใหม ่

6 20:00 น. ชาย - - ตาก VS น่าน 

หมายเหต ุ: ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งท่ี 36 "ลีลาวดเีกมส"์ 
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โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที ่ 36  "ลีลำวดีเกมส์" 

ชนิดกีฬำ ตะกร้อลอดห่วง ประเภททีมชำย 
           
    1A พิษณุโลก   4A ล าปาง 
    2A น่าน  5A เชียงใหม่ 
    3A ตาก   6A เชียงราย 

 

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

24/12/2562 

1 15:00 น. ชาย - - ตะกร้อลอดห่วง ทีมท่ี 1 

2 16:00 น. ชาย - - ตะกร้อลอดห่วง ทีมท่ี 2 

3 17:00 น. ชาย - - ตะกร้อลอดห่วง ทีมท่ี 3 

4 18:00 น. ชาย - - ตะกร้อลอดห่วง ทีมท่ี 4 

5 19:00 น. ชาย - - ตะกร้อลอดห่วง ทีมท่ี 5 

6 20:00 น. ชาย - - ตะกร้อลอดห่วง ทีมท่ี 6 

หมายเหต ุ: ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งท่ี 36 "ลีลาวดเีกมส"์ 
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หมายเหตุ : ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งท่ี 36 
"ลีลาวดเีกมส์" 

 

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย สนำม รอบ คู่แข่งขัน 
        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

       

โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที่  36  "ลีลำวดีเกมส์" 
ชนิดกีฬำ เทเบิลเทนนิส  

1A มทร.ล้านนา........... 4A มทร.ล้านนา........... 
2A มทร.ล้านนา........... 5A มทร.ล้านนา...........  
3A มทร.ล้านนา........... 6A มทร.ล้านนา........... 
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หมายเหตุ : ** วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งท่ี 36 
"ลีลาวดเีกมส์" 

 

วัน/เดือน/ป ี คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย สนำม รอบ คู่แข่งขัน 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

       

โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ครั งที่  36  "ลีลำวดีเกมส์" 
ชนิดกีฬำ เปตอง  

1A มทร.ล้านนา........... 4A มทร.ล้านนา........... 
2A มทร.ล้านนา........... 5A มทร.ล้านนา...........  
3A มทร.ล้านนา........... 6A มทร.ล้านนา........... 
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