
บนัทกึข้อความ 
สว่นราชการ  กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา กีฬา  

  โทรศัพท์ 0 7431 7117 – 8 ต่อ 113   โทรสาร 111   IP Phone 1455 
ที่   อว 0655.20/ วนัที ่          มิถุนายน  2565

เรือ่ง    ขอส่งส าเนาเอกสารที่เก่ียวข้อง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13

เรียน    

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” เพ่ือท าการคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
รวมถึงรายการ อ่ืน ๆ และให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 
ในระหว่างวันที่ 13 – 20 สิงหาคม 2565 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา นั้น        

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อบ และเป็นการเตรียมความพร้อม 
ของทุกหน่วยในสังกัดได้ด าเนินการจัดเตรียมทีมหรืออ่ืนๆ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” มายังหน่วยงานของท่าน 
เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังรายละเอียดและเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

1. ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่  1144/2565 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 ประจ าปี
การศึกษา 2565 จ านวน 1 ฉบับ 

2. ประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 1 ฉบับ 

3. ประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จ านวน 1 ฉบับ 

4. ประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 1 ฉบับ 

5. ประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่น
ที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” ประจ าปี
การศึกษา 2565  จ านวน 1 ฉบับ 

6. ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน จ านวน 1 ฉบับ
7. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13

ผ่านทางเว็บไซต์ https://srivijayagames.rmutsv.ac.th/srivijayagames 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

        (นางดาวดล   สวัสดิลานนท)์ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 

        ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

1091
20-6-2565
11.09

https://srivijayagames.rmutsv.ac.th/srivijayagames
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ทราบและดาํเนินการ

เอกศักดิ�
22 มิ ย 65

เรียน คณบดี/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
        1. เพื่อโปรดทราบ
        2. เห็นสมควรมอบ หน.ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฯ มอบ
งานกิจกรรม(นายเอกศักดิ์)แจ้งบุคลากรตามคำสั่ง

20 มิถุนายน 65

Monthanan Watthanakul
เรียน คณบดี
      - กองพัฒนานักศึกษา ส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13
     - เพื่อโปรดพิจารณา และมอบนายเอกศักดิ์แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

Monthanan Watthanakul
21 มิ.ย. 2565

ปิยะ ประสงค์จันทร์



 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที่          / 2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
------------------ 

 
  ด้วยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 ในระหว่ำงวันที่ 13 – 20 สิงหำคม 2565 ณ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
และเทคโนโลยี เพ่ือท ำกำรคัดเลือกตัวแทนมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 
กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศไทย รวมถึงรำยกำร อ่ืน ๆ และให้นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร 
ในมหำวิทยำลัยได้มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนร่วมกันก่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีและมีสุขภำพ พลำนำมัยที่
แข็งแรง สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมศักยภำพนักศึกษำได้พัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ อำรมณ์ สังคม 
สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล นั้น 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำม ข้อ 5 แห่งประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่ำด้วยกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มหำวิทยำลัย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 ดังต่อไปนี้ 

  1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรสนับสนุน
งบประมำณให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ประกอบด้วย 

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ประธำนกรรมกำร 
   รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษณพงค์   สังขวำสี) กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเทพ   ชูกลิ่น)  กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิโชค   จันทร์ย่อง) กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุดร   นำมเสน)  กรรมกำร 

 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม)   กรรมกำ 
 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิรักษ์   สงรักษ์)  กรรมกำร 

            รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตตรัง    กรรมกำร 
       รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช   กรรมกำร 
       คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ     กรรมกำร 
       คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์     กรรมกำร 
       คณบดีคณะศิลปศำสตร์     กรรมกำร 
       คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์    กรรมกำร 

        ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ     กรรมกำร 
/คณบดี... 
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  คณบดีคณะเกษตรศำสตร์      กรรมกำร 
  คณบดีคณะอุตสำหกรรมเกษตร     กรรมกำร 
  คณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์     กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    กรรมกำร 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร     กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร  กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว   กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี    กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี     กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง      กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      กรรมกำร 

 คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.  คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน มีหน้ำที่ จัดกำรแข่งขันให้ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย ประชุม
กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ ๆ เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรแข่งขัน ควบคุมกำรแข่งขัน ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันให้เป็นไป
ตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกำ และอ ำนวยควำมสะดวกให้กับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ประกอบด้วย 

  คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี   ประธำนกรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ     รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวอภิชญำ   ขวัญแก้ว     กรรมกำร 
  นำงสำวจิระภำ  เภ่ำเวช      กรรมกำร 
  นำยเอกศักดิ์   สงสังข ์      กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ชัย   ตันติวิวัทน์    กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           เทคโนโลยี     
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมภพ   ประดิษฐสำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงจุฑำมำศ   จันทร์เชย      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงจิรำพร   บริสุทธิ์      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำยนิทัศน์   ข ำตรี       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำยรำเชนทร์   อำกำรส      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำยณัฐวุฒิ   ทองศร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   
 

/3.  คณะกรรมกำร... 
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3. คณะกรรมกำรพิจำรณำ มำรยำท วินัยและข้อประท้วง มีหน้ำที่ พิจำรณำแก้ปัญหำตัดสินปัญหำ
และพิจำรณำลงโทษนักกีฬำ ผู้ฝึกสอนที่ท ำผิดระเบียบ ประกอบด้วย 

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
ผู้แทนผู้ตัดสินชนิดกีฬำที่มีกำรประท้วง 1 คน กรรมกำร 
ประธำนฝ่ำยเทคนิคกีฬำ  กรรมกำร 
ประธำนอนุกรรมกำรแข่งขันชนิดกีฬำที่มีกำรประท้วง 1 คน กรรมกำร 
ผู้แทนทีมชนิดกีฬำที่มีปัญหำ 1 คน กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ชัย   ตันติวิวัทน์  กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมภพ   ประดิษฐสำร  กรรมกำร 
นำงสำวนุชจิเรศ   แก้วสกุล กรรมกำร 
นำยอรุณ   สุขแก้ว กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์   นนทพุทธ กรรมกำร 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมเรียบร้อย ค ำนึงถึง
เกียรติภูมิ ควำมสำมัคคี ตลอดจนชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย สืบไป 

 สั่ง ณ วันที่  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

        (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์   ธัญรส) 
  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 























 

 

 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2565 
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย  

……………………………… 
  เ พ่ือให้การจัดการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชั ย  ค รั ้ง ที ่ 1 3                          
“ศรีวิชัยเกมส์” ในระหว่างวันที่ 13 – 20 สิงหาคม 2565 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค ์ที่วางไว้ 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการ 
แข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย หมวด 3 ข้อ 12 และที่ประชุมเพ่ือปรึกษา                       
หรือการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565                                     
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting  จึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จะจัดให้มี
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2565  
ดังต่อไปนี้ 

กีฬาบังคับ จ านวน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 
         1. กรีฑา  จ านวน  35   ประเภท   

1.1  วิ่ง              100 เมตร     ชาย - หญิง 
1.2  วิ่ง              200 เมตร     ชาย - หญิง 

 1.3  วิ่ง        400 เมตร ชาย - หญิง 
1.4  วิ่ง              800 เมตร     ชาย - หญิง 
1.5  วิ่ง           1,500 เมตร     ชาย - หญิง 
1.6  วิ่ง           3,000 เมตร     ชาย - หญิง 
1.7  วิ่ง     5,000 เมตร ชาย - หญิง 
1.8  วิ่ง         10,000 เมตร     ชาย 
1.9   เดินทน     5,000 เมตร หญิง 
1.10 เดินทน  10,000  เมตร ชาย 
1.11 วิ่ง    3 x 800 เมตร     ชาย - หญิง  
1.12 วิ่งผลัด   4 x 100 เมตร     ชาย - หญิง 
1.13 วิ่งผลัด   4 x 400 เมตร     ชาย – หญิง 
1.14  วิ่งผลัดผสม   ชาย - หญิง   
1.15  กระโดดไกล   ชาย – หญิง 
1.16  เขย่งก้าวกระโดด              ชาย – หญิง 
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1.17  ทุ่มน้ าหนัก                   ชาย - หญิง 
1.18  ขว้างจักร   ชาย - หญิง 
1.19  พุ่งแหลน             ชาย - หญิง 

2. บาสเกตบอล  จ านวน 2  ประเภท 
2.1  ทีม    ชาย 
2.2  ทีม    หญิง      

3. ฟุตบอล  จ านวน 1  ประเภท              
3.1  ทีม                   ชาย  

4. วอลเลย์บอล  จ านวน 2 ประเภท 
4.1  ทีม    ชาย   
4.2  ทีม    หญิง    

5. เซปักตะกร้อ  จ านวน 6 ประเภท 
5.1  ทีมชุด                       ชาย – หญิง                   
5.2  ทีมเดี่ยว                      ชาย – หญิง 
5.3  ทีมคู่    ชาย – หญิง 

 กีฬาเลอืกสากล  จ านวน 5 ชนดิกฬีา ประกอบดว้ย 
1. เทเบิลเทนนิส จ านวน 7 ประเภท 

1.1  ทีม             ชาย – หญิง 
1.2  บุคคล 

1.2.1  เดี่ยว            ชาย – หญิง 
1.2.2  คู่             ชาย – หญิง 
1.2.3  คู่ผสม 

2. แบดมินตัน  จ านวน 7  ประเภท 
 2.1  ทีม                        ชาย – หญิง 

2.2  บุคคล 
2.2.1  เดี่ยว                ชาย – หญิง 
2.2.2  คู่                    ชาย – หญิง 
2.2.3  คู่ผสม 

3. วอลเลย์บอลชายหาด  จ านวน  2 ประเภท 
3.1  ทีม    ชาย 
3.2  ทีม    หญิง   

4. เปตอง จ านวน  9  ประเภท 
4.1  ทีม  3  คน   ชาย – หญิง 
4.2  ทีม  2  คน   ชาย – หญิง 
4.3  ทีมคู่ผสม 
4.4  บุคคลเดี่ยว   ชาย – หญิง 
4.5  บุคคลเดี่ยวมือยิง   ชาย  - หญิง 
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5. ฟุตซอล จ านวน 2 ประเภท 
5.1  ทีม       ชาย      
5.2  ทีม    หญิง 

กีฬาเลอืกทัว่ไป จ านวน 5 ชนดิกีฬา  ประกอบดว้ย 

1. หมากกระดาน   
1.1  หมากรุกไทย จ านวน 4  ประเภท 

1.1.1  บุคคลเดี่ยว  ชาย – หญิง  
1.1.2  ทีม 2 คน  ชาย – หญิง 

1.2  หมากฮอส  จ านวน  4  ประเภท 
1.2.1 บุคคล   ชาย – หญิง 
1.2.2  ทีม 2 คน  ชาย – หญิง 

1.3  หมากล้อม จ านวน  4  ประเภท 
1.3.1  บุคคล   ชาย – หญิง 
1.3.2  ทีม 2 คน  ชาย – หญิง 

2. ครอสเวิร์ด   จ านวน 7 ประเภท 
2.1  ทีม      ชาย – หญิง  
2.2  คู ่      ชาย – หญิง 
2.3  บุคคล      ชาย – หญิง 
2.4  คู่ผสม 

3. บริดจ์   จ านวน 6 ประเภท 
3.1 ทีม    ชาย – หญิง 
3.2  คู ่    ชาย - หญิง  
3.3  ทีมท่ัวไป (ไม่จ ากัดเพศ) 
3.4  ทีมผสม  

4. บาสเกตบอล 3 คน  จ านวน 2 ประเภท 
     4.1  ทีม    ชาย  
     4.2  ทีม    หญิง 
5. E – Sport ROV  
     5.1  ทีมผสม 

             ประกาศ  ณ   วันที่           เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
              
 
 
                                                                  (ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 



 

 

 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จัดให้มีการแข่งขัน 

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย  
……………………………… 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จัดให้
มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2565 
ตามประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในระหว่างวันที่ 13 – 20 สิงหาคม 2565 ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ความแจ้งแล้วนั้น 

  เพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ มหาวิทยาลัย ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา 
และรุ่นที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่  13 “ศรีวิชัยเกมส์” ประจ าปี
การศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 
 เพิ่มเติม 
         1. กรีฑา  จ านวน 13  ประเภท   

1.1  วิ่ง       10,000เมตร      หญิง 
1.2 วิ่งผลัด ๓ x ๘๐๐ เมตร    ชาย – หญิง 

     1.3  วิ่งผลัดต่างระยะ    ชาย – หญิง         
     1.4  วิ่งผลัดผสม ๔ x ๑๐๐ เมตร   ชาย 2 คน หญิง 2 คน 
              1.5  วิ่งผลัดผสม ๔ x ๔๐๐ เมตร   ชาย 2 คน หญิง 2 คน 
              1.6  กระโดดสูง    ชาย – หญิง 
              1.7  เขย่งก้าวกระโดด    ชาย  - หญิง 

             ประกาศ  ณ   วันที่           เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
              
 
 
                                                                  (ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 



ปฏิทนิแผนปฏบิตังิาน 
การแขง่ขนักฬีามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชยั  ครัง้ที ่13 “ศรวีชิัยเกมส์” 

ในระหว่างวนัที่ 13 – 20 สงิหาคม 2565 
ณ  คณะครศุาสตรุต์สาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย สงขลา 

วนั เดือน ป ี รายการ หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน (ชุดอ านวยการ) กองพัฒนานักศึกษา 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ประกาศชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จัดให้มีการแข่งขัน กองพัฒนานักศึกษา   
วันอังคารที่ 14  มิถุนายน 2565 ประกาศชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จัดให้มีการแข่งขัน (เพ่ิมเติม) กองพัฒนานักศึกษา   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2465 วันแรกของการลงทะเบียนแจ้งความจ านงชนิดกีฬา คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี 
วันศุกร์ที่  24 มิถุนายน 2565 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนแจ้งความจ านงชนิดกีฬา เวลา 24.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี 
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน  2565 วันแรกของการส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี 
วันศุกร์ที่  8 กรกฎาคม  2565 ประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี 
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

เวลา 24.00 น. 
คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้จัดการทีมทุกชนิดกีฬา เวลา 15.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี 
วันเสาร์ที่ 13  – วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 การแข่งขันกีฬา  มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี 
หลังเสร็จสิ้นจัดการแข่งขัน 30 วัน สรุปผล และรายงานผลการแข่งขัน คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี 

หมายเหต ุ:  1.  เพ่ือป้องกันความผิดพลาด โปรดตรวจสอบข้อมูลและแนวปฏิบัติต่างๆ โดยละเอียด 
2.  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที ่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   โทรศัพท์ 074-317112 ต่อ 110 
 นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล เบอร์โทรศัพท์ 088 3991917 
 นายเอกศักดิ์ สงสังข์  เบอร์โทรศัพท์ 061 7732402  
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ส ำเนำเรยีน หัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  

  1.  คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ 
  2.  คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
  3.  คณบดีคณะศิลปศำสตร์ 
  4.  คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
  5.  คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
  6.  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ 
  7.  คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ 
  8.  คณบดีคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
  9.  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  10.  คณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์ 
  11.  คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
  12.  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
  13.  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
  14.  ผู้อ ำนวยวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

          15.  คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
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