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สารจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกิจกรรมด้านกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา 
ซึง่นับเปน็ภารกจิทีม่คีวามสำาคัญ โดยเฉพาะการสร้างทรพัยากรมนุษยท์ีจ่ะเปน็ปจัจัยสำาคัญในการพัฒนาประเทศ กจิกรรม
การออกกำาลงักายและเลน่กีฬาเปน็กจิกรรมหน่ึงทีจ่ะสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามสมบรูณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา สถาบันการอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน จึงสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 
สำาหรับการจัดการแขง่ขนักฬีาบคุลากรในสงักดัสำานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาน้ัน เปน็กิจกรรมสำาคัญทีท่ำาใหเ้กดิ
ความร่วมมอื ความรัก ความสามคัคี และสมัพันธภาพอนัดีระหวา่งบคุลากรของสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทัว่ประเทศ อยา่งไร
กต็ามการแขง่ขนักีฬานักกฬีาทกุคนยอ่มหวงัผลทีจ่ะชนะคู่แข่งขนั แต่ทัง้น้ีกข้ึ็นอยูก่บัศักยภาพความพร้อม ปจัจัยแวดลอ้ม 

อื่นๆ อีกหลายอย่าง แต่สิ่งสำาคัญที่ทุกคนควรจะได้รับจากการแข่งขันนอกเหนือจากชัยชนะคือ การแสดงออกถึงนำ้าใจ
นักกีฬาในระหว่างการเข้าร่วมการแข่งขัน และการสร้างสรรค์สานสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีระหว่างนักกีฬาต่างสถาบัน ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจสำาคัญของการแข่งขันกีฬา

 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำานักงาน 

คณะกรรมการการอดุมศึกษา ขอแสดงความยนิดีกบัคณะผูบ้ริหาร บคุลากร คณะผูจั้ดการแขง่ขนั และผูใ้หก้ารสนับสนุน 

ทุกท่าน ขอให้การแข่งขันในครั้งนี้จงประสบผลสำาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

           (ศาสตราจารย์สัมพันธ์  ฤทธิเดช)
         เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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สารจาก
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 กีฬาเป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากน้ียังก่อให้เกิด
ความรัก ความมีระเบียบวินัย การปลูกฝังให้รู้จักการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธไมตรี อันดี
ต่อกัน ดังนั้น การที่บุคลากรของสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบัน
การศึกษาทุกท่าน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” และขออำานวยพรให้ทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

                 (ศาสตราจารย์บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์)
       ประธานกรรมการบริหารกฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย
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สารจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ซึ่งกำาหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 ในนามพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในคร้ังน้ีและขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ดินแดนแห่ง “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ” 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้ง 
ชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน เพราะมีธรรมชาติอันสวยงามทั้งหมู่เกาะต่างๆ เช่น 
เกาะสมยุ เกาะพะงัน และหมูเ่กาะอา่งทอง เพียบพร้อมไปด้วยสิง่อำานวยความสะดวกทกุรูปแบบครบครัน มกีารคมนาคม
ที่สะดวก ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในคร้ังนี้ ขอให้ทุกท่านได้สัมผัสและเก็บเกี่ยวความ
ประทับใจไปพร้อมกับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรอย่างมีความสุข ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ขอแสดงความชืน่ชมมหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ทีไ่ด้รับเกยีรติใหเ้ปน็เจ้าภาพจัดการแขง่ขนักฬีาบคุลากรสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัย ใน
การจัดการแขง่ขนัระดับประเทศ พร้อมทัง้เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในจังหวดัสรุาษฎร์ธานี ได้ต้อนรับผูม้าเยอืนจากสถาบนั
อุดมศึกษาทั่วประเทศในฐานะ “เจ้าของบ้าน” ด้วยความยินดียิ่ง

 สดุทา้ยน้ีผมขออาราธนาสิง่ศักด์ิสิทธิใ์นสากลโลก จงปกปอ้งคุ้มครองใหค้ณะผูบ้ริหารและบคุลากรของทกุสถาบัน 

การศึกษาทุกท่านประสบความสุข ความสำาเร็จทุกประการ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป

           (นายวิชวุทย์  จินโต)
              ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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สารจาก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”ระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดี มิตรภาพตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

 ในนามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี และประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอชื่นชมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างดีเยี่ยม ผมเชื่อว่า
บุคลากรจากทุกสถาบันจะได้รับมิตรภาพอันจะช่วยส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่การงานร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสำาคัญกว่าผลแพ้ชนะจากการแข่งขัน

 ท้ายสุด ผมหวังว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกท่านจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
มีนำ้าใจนักกีฬา และประสบความสำาเร็จในการแข่งขันตามที่หวังไว้ทุกท่าน

           (นายทนงศักดิ์  ทวีทอง)
         นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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สารจาก
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร 

ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น

 ภายใต้คำาขวัญ “เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” แสดงให้เห็นถึง ความทุ่มเทกำาลังกาย กำาลังใจของบุคลากรใน
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตอันจะเป็นกำาลังสำาคัญที่จะพัฒนา 
ประเทศชาติต่อไป

 ในนามประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความยินดีและขอให้การจัดการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 38 “ขุนเลเกมส์” คร้ังน้ี สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

ทุกประการ

           (นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล)
         นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
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สารจาก
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ถอืเปน็เกียรติอยา่งยิง่ทีไ่ด้รับเกยีรติจากคณะกรรมการบริหารกฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศ (กกมท.) สำานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) เลอืกใหม้หาวทิยาลยัฯ เปน็เจ้าภาพจัดการแขง่ขนั
กีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 38 “ขุนเลเกมส์” โดยกำาหนดจัดการแข่งขันระหว่าง 
วนัที ่24 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงเปน็โอกาสดีทีไ่ด้ต้อนรับพ่ีน้องชาวอดุมศึกษาจากทัว่ประเทศทีม่าเขา้ร่วมการแขง่ขนั
และชมการแขง่ขนัมหกรรมกฬีาบคุลากรอนัยิง่ใหญ่ในคร้ังน้ี ถอืวา่เปน็กจิกรรมกฬีาบคุลากรทีพั่ฒนาบคุลากรของสถาบนั
อดุมศึกษาทัว่ประเทศ ในการแขง่ขนักีฬาเน้นความสมัครสมานสามคัคี สร้างความคุ้นเคยเพ่ือจะได้ชว่ยกนัพัฒนาสถาบนั
อดุมศึกษาของประเทศใหก้า้วไปขา้งหนา้ ความรักสามคัคีในระหวา่งอดุมศึกษาด้วยกันเปน็ปจัจัยหน่ึงทีเ่อือ้ต่อความสำาเร็จ
ของภารกจิอดุมศึกษา ผลแพ้ชนะและความเป็นเลศิทางด้านกฬีาน้ันมนัจะเปน็แค่ผลพลอยได้ทีเ่กดิขึน้ มหกรรมกฬีาคร้ังน้ี 

เปน็โอกาสทีไ่ด้มาพบกนั มาแลกเปลีย่นเรียนรู้ได้ระหวา่งทีม่กีารแขง่ขนักฬีา กจ็ะทำาใหเ้กิดการพัฒนาของสถาบนัอดุมศึกษา
ให้มีความก้าวหน้าขึ้นไป นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสร้างสุขภาพร่างกายอีกด้วย การเล่นกีฬาถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ชว่ยเสริมสร้างใหบุ้คลากรสถาบนัอดุมศึกษามพีลานามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง ปราศจากโรค
ภยัไขเ้จ็บ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส สามารถปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดลอ้มและสงัคมได้อยา่งเหมาะสม รวมท้ังมสีว่นเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมอนัดี ทัง้ในด้านความมรีะเบยีบวนัิยรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ืน่ มีความเคารพในกฎ กติกา มารยาทอนัดี 

ในมวลหมูนั่กกฬีา ความมนีำา้ใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั ดังน้ันการแขง่ขนักฬีาจึงถอืวา่เปน็ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อบคุลากร
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งองค์กร ตลอดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน

 ทา้ยสดุน้ี กระผมในนามสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ขอต้อนรับนักกฬีา ผูค้วบคุมทมี กรรมการผูตั้ดสนิ 
รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้ง และทา่นผูม้เีกยีรติทกุทา่นจากสถาบนัอดุมศึกษาทัว่ประเทศ ทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาในคร้ังน้ี และขอ
อาราธนาอำานาจแหง่คุณพระศรีรัตนตรัยรวมทัง้สิง่ศักดิส์ทิธิท์ีท่กุทา่นเคารพสกัการะ  โปรดอำานวยพรใหท้กุทา่นประสบ
แต่ความสขุ ความเจริญ สขุภาพแขง็แรงตลอดไป ขอใหก้ารแข่งขนักฬีาในคร้ังน้ี เป็นการแขง่ขนัทีมุ่่งเน้นการมสีว่นร่วมใน
กจิกรรมมากกวา่เหรียญรางวลั นำามาซ่ึงเครือขา่ยความร่วมมอืกนัสบืไปและขอต้อนรับทกุท่านสู ่ “ขนุเลเกมส”์ ครัง้ที ่38  
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดการแข่งขันกีฬา และเดินทางกลับสถาบันด้วยความ
สวัสดิภาพ

           (นายวิชัย  ศรีขวัญ)
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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สารจาก
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ 
เป็นการจัดครั้งที่ 38 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่า 
“ขุนเลเกมส์” ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรจากสถาบันต่างๆ จำานวน 58 
สถาบันทั่วประเทศ จะมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ยึดมั่นในหลักการ
และวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน

 ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหารจากทกุสถาบนั คณาจารย ์บคุลากร คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัและคณะนักกฬีา 
ทกุท่าน ตลอดจนผูใ้ห้การสนับสนุน ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ทีม่สีว่นร่วมทำาใหก้ารจัดการแขง่ขนักีฬาบคุลากรสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ในครั้งนี้ ประสบผลสำาเร็จสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

            (นายชุมพล  กาญจนะ)
      ประธานกรรมการสง่เสริมกจิการมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี
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สารจาก
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี มคีวามยนิดีและเปน็เกียรติอยา่งยิง่ทีไ่ด้รับเกยีรติจากสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 38  
ภายใต้ชื่อว่า “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 การเปน็เจ้าภาพในคร้ังน้ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ได้ดำาเนินจัดการแข่งขนัทัง้สิน้ 17 ชนิดกีฬา ประกอบ
ไปด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา ว่ายนำ้า เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ลีลาศ 
แบดมินตัน กอล์ฟ ฟุตซอล ตะกร้อลอดห่วง หมากกระดาน แอโรบิก และจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี มีเจตจำานงมุ่งหวังให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความรัก ความสามัคคี
ต่อกัน ระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบันทั่วประเทศ และจะดำาเนินการแข่งขันอย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา 
ทั่วประเทศเข้าสู่การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” และขอ
ขอบคุณคณะกรรมการการดำาเนินงานทกุฝา่ย ผู้ใหก้ารสนับสนุนทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ทุกท่านที่ได้ร่วมกันดำาเนินงานจนสำาเร็จลุล่วงด้วยดี ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์จงดลบันดาลให้ทุก
ทา่นทีม่าร่วมงานแขง่ขนักฬีาในคร้ังน้ี มสีขุภาพพลานามยัสมบรูณ์แขง็แรง ขอให้ทกุสถาบนัประสบความสำาเร็จและบรรล ุ

เป้าหมายตามที่ประสงค์ไว้ และจงไม่ลืมว่าสิ่งสำาคัญเหนือชัยชนะ คือ มิตรภาพที่เกิดขึ้นร่วมกัน

          (ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม)
          รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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 การแขง่ขนักฬีาบคุลากรสำานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา เร่ิมขึน้คร้ังแรกเม่ือป ีพ.ศ.  2525 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย โดยความริเริ่มของทบวงมหาวิทยาลัย เป็นกีฬา
เพื่อความสามัคคี สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างบุคลากรในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และได้กำาหนดให้สถาบัน
การศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว และจัดการแข่งขันอย่าง 
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเจ้าภาพจัดการแข่งขันตั้งแต่ครั้งแรกถึงปัจจุบัน ดังนี้

ความเป็นมาของการแข่งขันกีฬาบุคลากร
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ครั้งที่ ปี พ.ศ. ชื่อการแข่งขัน สถาบันเจ้าภาพ จำานวนสถาบันที่เข้าร่วม
การแข่งขัน

1 2525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 2526 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
3 2527 ทบวงมหาวิทยาลัย
4 2528 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
5 2529 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่
6 2530 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 2531 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 2532 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี
9 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตบางเขน
10 2534 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11 2535 มหาวิทยาลัยบูรพา
12 2536 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 2537 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 2538 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 2540 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 2541 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18 2542 มหาวิทยาลัยศิลปากร
19 2543 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน
20 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ครั้งที่ ปี พ.ศ. ชื่อการแข่งขัน สถาบันเจ้าภาพ จำานวนสถาบันที ่
เข้าร่วมการแข่งขัน

21 2545 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 2547 อ่างแก้วเกมส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 37 สถาบัน
24 2548 มหาสารคามเกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 46 สถาบัน
25 2549 วลัยลักษณ์เกมส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 44 สถาบัน
26 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
27 2551 นเรศวรเกมส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 61 สถาบัน
28 2552 ปีปทองเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 55 สถาบัน
29 2553 กันเกราเกมส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 55 สถาบัน
30 2554 คาวบอยเกมส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 56 สถาบัน
31 2555 วลัยลักษณ์เกมส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 45 สถาบัน
32 2556 บางแสนเกมส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 57 สถาบัน
33 2557 อ่างแก้วเกมส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 68 สถาบัน
34 2558 เกษตรศาสตร์เกมส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 63 สถาบัน
35 2559 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 64 สถาบัน
36 2560 พะเยาเกมส์ มหาวิทยาลัยพะเยา 61 สถาบัน
37 2561 มอดินแดงเกมส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 68 สถาบัน
38 2562 ขุนเลเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 58 สถาบัน

 โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ได้สง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนัมาโดยตลอด และในคร้ังน้ีซึง่ได้เปน็เจ้าภาพ
จัดการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์ธานี มคีวามพร้อมทัง้ทางด้านบคุลากร สนามแขง่ขนั การคมนาคม ตลอดจน 

สิง่อำานวยความสะดวกต่างๆ ทีส่ามารถจัดการแขง่ขนัใหส้ำาเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี และสร้างความประทบัใจใหก้บัชาวสถาบนั
อุดมศึกษาทุกท่าน โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ขุนเลเกมส์” โดยมีกำาหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 
24 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้คำาขวัญที่ว่า “เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย”
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“เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย”

 ความหมาย “เชยีร์ใหแ้รง แขง่ใหห้รอย” เปน็ภาษาถิน่ใต้ โดยมคีวามหมาย ดังน้ี “เชยีร์ใหแ้รง” สือ่ความหมายถงึ  
การที่บุคลากรของทุกสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
คร้ังน้ี ได้ร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องเพ่ือแสดงพลังของสถาบันตนเองและประสานสามัคคีกับเพ่ือนต่าง
สถาบัน สร้างมิตรภาพ และสมานฉันท์ระหว่างการแข่งขันร่วมกัน “แข่งให้หรอย” สื่อความหมายถึง การที่บุคลากรของ
แต่ละสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยศักยภาพอย่างเต็มความสามารถและด้วยนำ้าใจของนักกีฬา

คำาขวัญการแข่งขัน (Slogan)

ตราสัญลักษณ์ประจำาการแข่งขัน (Official Logo)

 พระบรมธาตุไชยา : พระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

นับเป็นปูชนียสถานสำาคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหน่ึงในสามของโบราณสถานอันศักด์ิสิทธิ์ที่
เคารพบูชาของภาคใต้
 เกลียวคล่ืน : เกลยีวคลืน่สือ่ความหมายถงึ ทะเล ซึง่เปน็เอกลกัษณ์ของจังหวดัสรุาษฎร์ธานี ดังปรากฏในคำาขวญั
เมืองร้อยเกาะ ซึ่งมีเกาะน้อยใหญ่มากมาย เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ฯลฯ และเกลียวคลื่นที่ประสานกัน  
สื่อความหมายถึง ความร่วมมือร่วมใจของแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยสีของเกลียวคลื่นเป็นสีฟ้าและสีแดง  
อันเป็นสีประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ในครั้งนี้
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 สัญลักษณ์นำาโชค (Mascot) สัญลักษณ์ประจำาการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คร้ังที ่38 “ขนุเลเกมส”์ คือ จระเข ้ซึง่เปน็สตัวท์ีป่รากฏอยูใ่นเร่ืองเลา่ของบงึขนุทะเล แหลง่นำา้สำาคัญของจังหวดัสรุาษฎรธ์านี
ที่ในปัจจุบันถูกพัฒนามาเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากตำานานที่ถูกเล่า
สบืต่อกนัมาวา่ ในอดีตมผีูม้วีชิาแกก่ลา้จนกลายร่างเปน็จระเขข้นาดใหญ่ มาปรากฏตัวใหไ้ด้พบเหน็ ชาวบา้นพากนัพดูถึง
ความศักดิ์สิทธิ์เกิดเป็นความเชื่อถือศรัทธา ต่างพากันเรียกขานจระเข้นั้นว่า “พ่อตาขุนทะเล” จนกระทั่งมีการสร้างศาล
ของพ่อตาขนุทะเลไวใ้กล้กบับงึขุนทะเล ใหช้าวบา้นทีเ่คารพนับถอืได้พากนัมากราบไหวจ้นถงึปจัจุบนั จากตำานานดังกลา่ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” จึงได้นำาจระเข้มาเป็นสัญลักษณ์นำาโชค (Mascot) สัญลักษณ์ประจำาการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  
โดยตัวผู้มีชื่อว่า “บ่าวขุน” ตัวเมียมีชื่อว่า “สาวเล” ซึ่งคำาว่า “บ่าว” และ “สาว” ได้สะท้อนวัฒนธรรมการเรียกขาน
อย่างไม่เป็นทางการของชาวใต้ ที่นิยมเรียกผู้ชายว่า “บ่าว” ตามด้วยชื่อ เช่น “บ่าวขุน” และนิยมเรียกแทนผู้หญิงว่า 
“สาว” เช่น “สาวเล”

สัญลักษณ์นำาโชค (Mascot)



13

สัญลักษณ์นำาโชคกีฬาชนิดต่างๆ (Mascot Actions)
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รูปแบบเหรียญรางวัล

ของที่ระลึก
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เพลงประจำาการแข่งขัน

          ศิลปิน  เปิ้ลสกายพาส
          เนื้อร้อง/ทำานอง ต๊ะ สินธุ
          เรียบเรียง ศุภกร นุ้ยภิรมย์
          มิกซ์เสียง  ชัย สานุวัฒน์

รวมพลังกีฬาขุนเลเกมส์  สร้างสามัคคี  นำ้าใจ นักกีฬา สถาบัน อุดมศึกษา 

ทั่วทั้งพารา มารวม ขุนเลเกมส์  ทั่วทั้งพารา มารวม ขุนเลเกมส์

กีฬาแห่งเมืองคนดี สมศักดิ์ศรีแห่งความมุ่งมั่น

ขุนเลเกมส์ สร้าง สานสัมพันธ์ มาร่วมฝ่าฟัน ชิงชัย ขุนเลเกมส์

สามัคคี แห่งความ ยิ่งใหญ่ ร่วมชิงชัย สัมพันธ์น้องพี่

ต้อนรับสู่เมืองคนดี พวกเราน้องพี่ ที่ขุนเลเกมส์ พวกเราน้องพี่ ที่ขุนเลเกมส์

*สานสัมพันธ์ กีฬา ขุนเลเกมส์ สานสัมพันธ์ กีฬาอุดมศึกษา

24 ถึง 31 พฤษภา เชิญพวกเรามา ชิงชัย ขุนเลเกมส์

มาต้ามาต้าเห้อน้อง มาชิงเหรียญทอง ผองเพื่อนทั้งหลาย

เมืองคนดี กีฬายิ่งใหญ่ สู่ความเกรียงไกร ของ อุดมศึกษา

บุคลากร ร่วมกันมากมี สู่เมืองคนดี กีฬายิ่งใหญ่

ขุนเลเกมส์ คาราวะด้วยใจ ผองเพื่อนทั้งหลาย สานสัมพันธ์ น้องพี่

**(เอ้า) เชียร์...ให้แรง แข่งให้หรอย เราไม่มีถอย สู้ตาย สู้ตาย

เกียรติศักดิ์ศรี ของความยิ่งใหญ่ สู่ความภาคภูมิใจที่ขุนเลเกมส์

(*)(**)

คือความภาคภูมิใจของขุนเลเกมส์
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สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน

จำานวนทั้งสิ้น  58  สถาบัน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    30. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     31. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    32. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น     33. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6. มหาวิทยาลัยทักษิณ     35. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  39. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   40. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  42. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  43. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  44. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   45. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    46. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    47. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
19. มหาวิทยาลัยนครพนม    48. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. มหาวิทยาลัยนเรศวร     49. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21. มหาวิทยาลัยบูรพา     50. มหาวิทยาลัยศิลปากร
22. มหาวิทยาลัยพะเยา     51. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  52. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   53. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
25. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    54. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
26. มหาวิทยาลัยมหิดล     55. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
27. มหาวิทยาลัยแม่โจ้     56. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
28. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    57. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
29. มหาวิทยาลัยรังสิต     58. สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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สนามกีฬา

A  ศูนย์ประสานงานการแข่งขันฯ - ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ
B  พิธีเปิด - พิธีปิด การแข่งขันฯ - สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
C  งานเลี้ยงรับรอง - บริเวณหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ
1. สนามแข่งขันกรีฑา - สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. สนามแข่งขันว่ายนำ้า - สระว่ายนำ้ากรดเกล้า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. สนามแข่งขันฟุตบอล
 - สนาม 1 สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 - สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
 - สนาม 3 สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
 - สนาม 4 สนามโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 - สนาม 5 สนามเทศบาลเมืองนาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) 
   อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4. สนามแข่งขันวอลเลย์บอล - โรงยิมเนเซียม 2 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5. สนามแข่งขันเซปักตะกร้อ - โรงยิมเนเซียม 1 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6. สนามแข่งขันเทนนิส
 - สนาม 1 สนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - สนาม 2 สนามเทนนิส ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7. สนามแข่งขันเทเบิลเทนนิส - หอประชุมวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8. สนามแข่งขันแบดมินตัน - หอประชุมวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9. สนามแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด-สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
    ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10. สนามแข่งขันเปตอง - สนามเปตอง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11. สนามแข่งขันลีลาศ - หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
12. สนามแข่งขันฟุตซอล
 - สนาม 1 สนามฟุตซอล ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 - สนาม 2 สนามฟุตซอล ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
13. สนามแข่งขันกอล์ฟ - สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
14. สนามแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพ
 - ประเภทเสือภูเขา  ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 - ประเภทเสือหมอบ บริเวณรอบบึงขุนทะเล
15. สนามแข่งขันหมากกระดาน – คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
16. สนามแข่งขันตะกร้อลอดห่วง - โรงยิมเนเซียม 1 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
17. สนามแข่งขันแอโรบิก - หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

A B C

1 2 3 4

5

12

14

16

10

7-8

11,17

6

13

15

9
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QR CODE สนามแข่งขันกีฬา

สนามกีฬากลาง
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(กรีฑา, พิธีเปิด-ปิด, ฟุตบอล)

สนามกีฬาหมากกระดาน
คณะวิทยาการจัดการ
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สนามฟุตซอล
โรงยิมเนเซียม 

ม.สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สนามกีฬาจักรยาน
เสือหมอบ
บึงขุนทะเล

สนามกีฬาจักรยาน 
เสือภูเขา

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สนามกีฬาวอลเลย์บอล
โรงยิมเนเซียม ๒

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สนามกีฬาเทนนิส
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สนามกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

สระว่ายนำ้ากรดเกล้า
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สนามกีฬาเซปักตะกร้อ 

และตะกร้อลอดห่วง
โรงยิมเนเซียม ๑

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สนามกีฬาเทนนิส
อบจ.สุราษฎร์ธานี

สนามกีฬาฟุตบอล
สนามกีฬากลางจังหวัด  

สุราษฎร์ธานี

หอประชุมวชิราลงกรณ
(ศูนย์ประสานงาน, กีฬา

แบดมินตันและเทเบิลเทนนิส)

สนามกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สนามกีฬาลีลาศ
และแอโรบิก

หอประชุมโรงเรียน
สุราษฎร์ธานี ๒

สนามกีฬาฟุตบอล
ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา

อ.บ้านนาสาร

สนามกีฬาเปตอง
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สนามฟุตซอล
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สนามกีฬากอล์ฟ
เขื่อนรัชชประภา 

อ.บ้านตาขุน

สนามกีฬาฟุตบอล
เทศบาลเมืองนาสาร
(สนามบ้านม้วยมุด)
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กำาหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ  สนามกีฬากลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เวลา 15.00 น.  ตั้งขบวนพาเหรดนักกีฬา ณ ถนนบริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ - คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เวลา 15.30 น.  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 การแสดงวงดุริยางค์
เวลา 15.40 น.  เริ่มเคลื่อนขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เวลา 16.20 น.  ขบวนนักกีฬามหาวิทยาลัยสุดท้าย เข้าสู่สนาม
เวลา 16.30 น.  เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
เวลา 16.40 น. 1. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  กล่าวต้อนรับ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                กล่าวต้อนรับ ในนามจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา 16.50 น. 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
                ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน
  พร้อมเชิญประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน
 2. ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.)
       กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ
 3. ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน
เวลา 17.10 น.  เชิญธงชาติ ธงกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 และธงขุนเลเกมส์ ขึ้นสู่ยอดเสา
เวลา 17.15 น.  นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม
เวลา 17.30 น. นักกีฬาอาวุโส นำากล่าวปฏิญาณตน
เวลา 17.40 น.  ผู้แทนกรรมการผู้ตัดสิน นำากล่าวปฏิญาณตน
เวลา 17.50 น. นักกีฬาพาเหรดออกจากสนาม
เวลา 18.00 น. การแสดงพิธีเปิด
เวลา 18.30 น. เสร็จพิธี
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กำาหนดการพิธีปิดการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ  สนามกีฬากลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เวลา  13.30 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและผู้ชมพิธีปิดการแข่งขัน
เวลา  13.40 น.  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา  13.50 น.  ขบวนป้าย “ขุนเลเกมส์” เข้าสู่บริเวณพิธีปิดการแข่งขัน
   - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
            ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน
   - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
          ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
          การอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”
   - พิธีเชิญธงชาติ ธงกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     และธงขุนเลเกมส์ ลงจากยอดเสา
   - พิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง
   - ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา  15.00 น.  เสร็จสิ้นพิธี
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กำาหนดการงานเลี้ยงรับรองและพิธีส่งมอบธง

การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ  บริเวณด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เวลา  18.30 น.  ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
เวลา  19.00 น.  1. พิธีกรกล่าวนำาเข้าสู่งานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
  2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
      กล่าวต้อนรับในฐานะสถาบันเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
  3. การแสดงดนตรีวง Bib Band ค่ายวิภาวดีรังสิต 
เวลา  20.00 น.  พิธีส่งมอบธงกีฬาบุคลากรสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  จากเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 38 ให้กับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  เพื่อส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 39
   -  การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ 
      ครั้งที่ 38
   -  การแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 39
เวลา  21.00 น.  การแสดงวงดนตรี Bib Band ค่ายวิภาวดีรังสิต
เวลา  22.00 น.  เสร็จสิ้นพิธี
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ที่ รหัส
กีฬา

ชนิดกีฬา ชิง สนามการแข่งขันพฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ รวม
(วัน)

23 24 25 26 27 28 29 30 31

พิธีเปิดการแข่งขัน สนามกีฬากลาง มรภ.สฎ.
งานเลี้ยงรับรอง W ด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฎ.

1 01-01 กรีฑา M 3 182 สนามกีฬากลาง มรภ.สฎ.
2 01-02 ว่ายนำ้า M 2 96 สระว่ายนำ้า “กรดเกล้า” มรภ.สฎ.

3 01-04 ฟุตบอล

M

8

1

สนาม 1 สนามกีฬากลาง มรภ.สฎ.
M สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
M สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
M สนาม 4  สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควน

สุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
M สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง 

นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) 
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

4 01-05 วอลเลย์บอล M 8 2 ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฎ.
5 02-01 เซปักตะกร้อ M 8 3 ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฎ.
6 02-04 เทนนิส M 8 18 1. สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธาน ี

2. สนามเทนนิส มรภ.สฎ.

7 02-05 เทเบิลเทนนิส M 5 11 หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8 02-06 แบดมินตัน M 7 23 หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฎ.
9 02-11 วอลเลย์บอลชายหาด M 8 2 สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฎ.

10 02-12 เปตอง M 8 7 สนามเปตอง มรภ.สฎ.
11 02-14 ลีลาศ M 1 22 หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

12 02-15 ฟุตซอล 
M

8 1
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฎ.

M สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
13 02-17 กอล์ฟ M 3 36 สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
14 02-19 จักรยานเพื่อสุขภาพ M 2 12 1. เสือภูเขา สนามแข่งบริเวณด้านป่า 

   ด้านข้างสระว่ายนำ้ากรดเกล้า มรภ.สฎ. 
2. เสือหมอบ สนามแข่งขันบริเวณรอบ 

   บึงขุนทะเล

15 03-03 หมากกระดาน M 3 12 คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.สฎ.
16 04-02 ตะกร้อลอดห่วง M 4 1 โรงยิมเนเซียม 1 มรภ.สฎ.
17 05-03 แอโรบิก M 1 11 หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

พิธีปิดการแข่งขัน 412 สนามกีฬากลาง มรภ.สฎ.

ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำาหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

W Mวันพิธีเปิด – พิธีปิด  การแข่งขัน งานเลี้ยงรับรอง วันทำาการแข่งขันวันประชุมผู้จัดการทีม
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ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

ประวัติส่วนตัว
 - นางสาวจารีย์  พรหมณะ เกิดวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2522 อายุ 40 ปี 
 - ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 300 หมู่ 3 ตำาบลคลองปราบ อำาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประวัติด้านการศึกษาและการทำางาน
 -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 -  จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -  ปจัจุบนัปฏบิติังานตำาแหน่ง ผูช้ว่ยคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา วทิยาลยันานาชาติการทอ่งเทีย่ว และกรรมการ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ประวัติด้านกีฬา
 พ.ศ. 2560
  -  เปน็ตัวแทนมหาวทิยาลยัเข้าร่วมการแขง่ขนักฬีาบคุลากรสำานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ครัง้ที ่36
    ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
   ผลการแข่งขัน : ได้รับ 2 เหรียญทอง วิ่งผลัด 4×100 และวิ่งผลัด 4×400 เมตร 
 พ.ศ. 2561
  - เปน็ตัวแทนมหาวทิยาลยัเข้าร่วมการแขง่ขนักฬีาบคุลากรสำานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ครัง้ที ่37
    “มอดินแดงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ผลการแข่งขัน : ได้รับ 1 เหรียญทอง จาการแข่งขันวิ่งผลัด 4×400 เมตร
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ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

ประวัติส่วนตัว
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์ เกิดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2522 อายุ 40 ปี
 - ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 62/38  ตำาบลขุนทะเล อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประวัติด้านการศึกษาและการทำางาน
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
 -  จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 - จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - ปัจจุบันปฏิบัติงานตำาแหน่ง อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ 

  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติด้านกีฬา
 พ.ศ. 2557
  -  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์”  
   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
   ผลการแขง่ขนั : ได้รับ 1 เหรียญทอง จากการแขง่ขนัวิง่ 100 เมตร และได้รับ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขนั 

   กระโดดไกล รุ่นอายุ 35 – 39 ปี
 พ.ศ. 2558
  - การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”  
   ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ผลการแข่งขัน : ได้รับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร และได้รับ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน
   วิ่ง 100 เมตร และได้รับ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกระโดดไกล รุ่น 35 – 39 ปี
 พ.ศ. 2561
  - เปน็ตัวแทนมหาวทิยาลยัเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาบคุลากรสำานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ครัง้ที ่37
    ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ผลการแข่งขัน : ได้รับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันวิ่งผลัด 4×100 เมตร
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ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

ประวัติส่วนตัว
 - นางสาวธนาภรณ์  จันทร์อ่อน เกิดวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2535 อายุ 27 ปี
 - ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 149 หมู่ที่ 1 ตำาบลหนองทะเล อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ประวัติด้านการศึกษาและการทำางาน
 -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 -  ปัจจุบันปฏิบัติงานตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำานักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  สุราษฎร์ธานี
ประวัติด้านกีฬา
 พ.ศ. 2560   

   - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   สุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา
   ผลการแข่งขัน : ได้รับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตร, ได้รับ 1 เหรียญเงิน จากการ 
   แข่งขันเขย่งก้าวกระโดด และได้รับ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตร และ 

   กระโดดไกล
 พ.ศ. 2561 

  - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   ราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
   ผลการแข่งขัน : ได้รับ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกระโดดไกล และการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตร
  - เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 64
   ผลการแขง่ขนั : ได้รับ 1 เหรียญทอง จากการแขง่ขนัวิง่ผลดั 4x400 เมตร และได้รับ 3 เหรียญเงิน จากการแขง่ขนั 

   กระโดดไกล, เขย่งก้าวกระโดด และการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตร
  - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 37 “มอดินแดง 
   เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   ผลการแข่งขัน : ได้รับ 4 เหรียญทอง จากการแข่งขันกระโดดไกล, วิ่ง 100 เมตร, วิ่งผลัด 4x100 เมตร, 
   วิ่งผลัด 4x400 เมตร และได้รับ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร และวิ่ง 400 เมตร
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ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

ประวัติส่วนตัว
 - นางสาวจุฑามาศ  โขนขำา เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 2534 อายุ 28 ปี
 -  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 161/16 หมู่ 8 ตำาบลขุนทะเล อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประวัติด้านการศึกษาและการทำางาน
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 - ปัจจุบันปฏิบัติงานตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติด้านกีฬา
 พ.ศ. 2561
  - เปน็ตัวแทนทมีชาติไทยเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาเอเซียนเกมส ์คร้ังที ่18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซยี
  - เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศ 

   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
   ผลการแข่งขัน : ได้รับ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันวิ่งข้ามร้ัว 400 เมตร และการแข่งขันวิ่งผลัด  
   4×400 เมตร
  - เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ จังหวัดเชียงราย
   ผลการแข่งขัน : ได้รับ 4 เหรียญทอง จากการแข่งขันวิ่งข้ามร้ัว 400 เมตร, วิ่ง 800 เมตร วิ่งผลัด 

    3×800 เมตร และวิ่งผลัด 4×400 เมตร และได้รับ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันวิ่งผลัด 4×100 เมตร
  - เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการ 
   การอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ผลการแข่งขัน : ได้รับ 7 เหรียญทอง จากการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร, วิ่ง 400 เมตร, วิ่ง 800 เมตร, วิ่ง 
   1,500 เมตร, วิ่ง 3,000 เมตร, วิ่งผลัด 4×100 และวิ่งผลัด 4×400 เมตร และได้รับ 1 เหรียญเงิน จากการ 
   แข่งขันวิ่ง 100 เมตร
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ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

ประวัติส่วนตัว
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีวาลี  ทองเลี่ยมนาค เกิดวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2518 อายุ 44 ปี
 - ที่อยู่ปัจจุบัน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติด้านการศึกษาและการทำางาน
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 - จบการศึกษาระดับระดับปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 - ปัจจุบันปฏิบัติงานตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติด้านกีฬา
 พ.ศ. 2557
  -  เปน็ตัวแทนมหาวทิยาลยัเข้าร่วมการแขง่ขนักฬีาบคุลากรสำานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ครัง้ที ่33
   “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2560
  -  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” 

   ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
   ผลการแข่งขัน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬากอล์ฟ  ประเภทอายุ 25 - 45 ปี ชาย
 พ.ศ. 2562
  - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” 

   ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   ผลการแข่งขัน : ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬากอล์ฟ  ประเภทอายุ 25 - 45 ปี ชาย
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ประวัตินักกีฬาอาวุโส

ประวัติส่วนตัว
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ  นวนหนู เกิดวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2494  อายุ 68 ปี
 - ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 1/4 หมู่ 2 ศรีวิชัย 59 ซอย 6 ถนนศรีวิชัย  อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประวัติการศึกษา
 - สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำางาน
 - พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2521 รับราชการครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2555 อาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
       และเคยดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
       ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และดำารงตำาแหน่งนายก 

       สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ :  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย, ทวียาภรณ์ช้างเผือก, ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

       ตริตาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติด้านกีฬา
 - ได้เข้าสู่วงการฟุตบอลโดยเป็นทั้งผู้จัดการแข่งขันและเป็นสต๊าฟโค้ชของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทำาทีมฟุตบอล 

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งระดับเยาวชนและประชาชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - ดำารงตำาแหน่งผูจั้ดการทมีฟุตบอลมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีทกุสมยั ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2521 จนถงึปจัจุบนั
  รวมระยะเวลาประมาณ 41 ปี ได้แชมป์ภาคใต้หลายสมัย และเข้ารอบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 
  ประเทศไทย รอบมหกรรม จำานวนหลายครั้ง
 - ผลงานที่ประทับใจ ได้แก่ การได้แชมป์ฟุตบอล Prima Cup ที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นการแข่งขันฟุตบอล 

  ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีทีมจากประเทศมาเลเซีย จำานวน 2 ทีม และมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย 

  สงขลานครินทร์ วทิยาลยัพลศึกษายะลา มหาวทิยาลยักรุงเทพ มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑติ และมหาวทิยาลยัศรปีทมุ  
  เข้าร่วมแข่งขัน



29

ศูนย์ประสานงานการแข่งขัน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ใช้พ้ืนที่บริเวณใต้หอประชุมวชิราลงกรณ จัดต้ังศูนย์ประสานงานการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” และจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน  
(Press Center) และฝ่ายประชาสัมพันธ์บริเวณห้องโถง หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 การติดตามความเคลือ่นไหวการแขง่ขนั “ขนุเลเกมส”์ สามารถติดตามความเคลือ่นไหวได้ทีท่างเพจ Facebook   
ขุนเลเกมส์  และเว็บไซต์ www.khunleaygames.sru.ac.th
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การติดต่อประสานงานคณะกรรมการดำาเนินการจัดการแข่งขัน

กีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”
ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายเลขานุการ
ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 083-649-2547
นายศักดา  ศิริพันธุ์ 081-693-1046

ฝ่ายเทคนิคกีฬา สถานที่แข่งขันและอุปกรณ์
ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 083-649-2547
นายสุชาติ  สิทธิวงษ์ 083-175-7649

ฝ่ายประสานหน่วยงานภายนอก
นายอรุณ             หนูขาว 082-411-4189

ฝ่ายจัดหาทุนและสิทธิประโยชน์
นายวสันต์  สุทธโส 081-537-1399
นางราตรี             รัตนภิรมย์ 081-893-7887

ฝ่ายการเงินและงบประมาณ
นางวีณา             นวลละออง 089-724-4079
นางภุมรีย์  ก้องศิริวงศ์ 093-446-9159

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายนาวิน  วงศ์สมบุญ 087-495-5264
นางสาวกนกรัตน์  ศรียาภัย 093-584-6946

ฝ่ายอาคารสถานที่
นายวสันต์  สุทธโส 081-537-1399
นางสาวสรัลชยา  ถาวรสันต์ 081-926-8316

ฝ่ายยานพาหนะ ระบบขนส่ง และรักษาความปลอดภัย
นางศุภัจฉรีย์  นวกิจไพฑูรย์ 081-693-1287
นายธีรพงษ์  วิโสจสงคราม 086-721-4819

ฝ่ายจัดทำาเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
นางราตรี             รัตนภิรมย์ 081-893-7887
นางสุพรรณี  อนุกูล 081-777-1902

ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
นายมาดล  จรูญรัตน์ 084-186-8863
นายวราสินธุ์  หยีอาเส็ม 081-370-3879



31

(ต่อ)

ฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และการแสดง
ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 083-649-2547
นายอนุรัตน์  แพนสกุล 081-569-9444

ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล
ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน 081-787-3580
นางกรรณิการ์  สุขเมือง 084-447-0289
นายฉัตรชัย  ศิริแสง 086-947-7271

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผลสถิติ
ผศ.ปริญญา  น้อยดอนไพร 081-089-9038
นางศันสนีย ์  ชูเชื้อ 094-583-7547

ฝ่ายต้อนรับ
ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ 092-273-3623
นางสาวจิราวรรณ            บุญเชิด 085-472-2737

ฝ่ายจัดเลี้ยง
นายวสันต์  สุทธโส 081-537-1399
นางราตรี             รัตนภิรมย์

ฝ่ายประเมินผล
ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล 087-626-7912
นางเพ็ญแก้ว  พิมาน 081-370-4448
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ผู้ประสานงานกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฟุตบอล
ผศ.นนทชัย  โมรา 081-697-5630
นางสาวเพ็ญวดี  ภักดีคำา 085-081-5999

กรีฑา
ดร.ชยชนน์  โพธิ์ทิพย์ 091-845-7223
ผศ.ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์ 086-953-9393
นางจุรีภรณ์  จันทรมาศ 090-172-5920

เทนนิส
นายสิทธิชัย  ชีวะโรรส 086-941-1119
นางสาวศิริประภา            จันทร์ดำา 084-545-4256

เซปักตะกร้อ
นายวชิรศักดิ์  มัชฌิมาภิโร 095-412-9568

ตะกร้อลอดห่วง
นายณัฐกานต์  แน่พิมาย 086-739-7787

วอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด
ผศ.เตชธรรม  สังข์คร 092-539-5659
นางสาวอาพาภรณ์ ทิพย์ทอง 086-282-4494

แบดมินตัน
ดร.เกษร   เมืองทิพย์ 081-926-7350
นายอาดือนา  นิโด 083-927-7894
นายนิโรจน์        เชาว์วิเศษ 085-411-9919

เทเบิลเทนนิส
นางสาวจันทรา  บุญวิชัย 081-535-6773
นายนิกร   สุวรรณโณ 063-793-9628

กีฬาลีลาศและแอโรบิก
นายวิทยา  สังคะดี 086-948-2539
นางสาวศรีสุดา  แก้วอำารัตน์ 083-649-2827

กีฬาหมากกระดาน
         นายธีรพงษ์          วิโสจสงคราม 086-721-4819
         นายธนรักษ์          สอนทอง 096-151-9653
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(ต่อ)

กีฬากอล์ฟ
ผศ.ดร.วัฒนา            รัตนพรหม 086-920-0208
ผศ.ศรีวาลี             ทองเลี่ยมนาค 089-160-9149

กีฬาจักรยาน
นางศุภัจฉรีย์            นวกิจไพฑูรย์ 081-693-1287
นายอดิสรณ์  เนาวโคอักษร 083-173-7558

กีฬาเปตอง
ผศ.กนกกานต์             ฐิติภรณ์พันธ์ 098-802-0084
นางอุบลรัตน์             ศิริพันธุ์ 089-469-2930

กีฬาว่ายนำ้า
นายวสันต์              สุทธโส 081-537-1399
นางสาวกชพร            สุขสวัสดิ์ 062-745-4334
นายสานิตย์  ทิพย์อักษร 086-271-8703

กีฬาฟุตซอล
ผศ.สมชาย             บุญคงมาก 084-916-7515
นายเมธี               แก้วสนิท 094-593-0084
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การติดต่อประสานงานคณะกรรมการเทคนิคกีฬา กกมท.

รศ.ดร.วิชิต คณึงสุขเกษม ประธานคณะทำางานเทคนิคกีฬา  081-805-9660
ดร.เกษม พันธุสะ  เลขานุการคณะทำางานเทคนิคกีฬา  081-540-9191

ลำาดับ ชนิดกีฬา ชื่อ – สกุล เบอร์ติดต่อ
1 กรีฑา ผศ.ถาวร            กมุทศรี 081-450-4651
2 ว่ายนำ้า อ.พลากร นัคราบัณฑิต 081-959-2945
3 เปตอง อ.วรรณะ วชิราธาดา 081-132-4455
4 วอลเลย์บอล อ.ทศพล  ธานี 081-431-3958
5 วอลเลย์บอลชายหาด ผศ.อิทธิ  คำาเพราะ 090-949-3493
6 เซปักตะกร้อ

อ.พีระ  จันทร 086-796-9138
7 ตะกร้อลอดห่วง
8 เทเบิลเทนนิส อ.สุรินทร์ รอดเมือง 081-735-5773
9 หมากกระดาน อ.ชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์ 099-351-5699
10 ฟุตซอล อ.สุชาติ  สาระผล 089-926-7974
11 ฟุตบอล อ.อาคม  สมุทรโคจร 081-987-0622
12 แบดมินตัน อ.สมยศ  อัศวโพสพ 081-933-2053
13 ลีลาศ

อ.ชัยรัตน์ ชูสกุล 086-851-2400
14 แอโรบิก
15 กอล์ฟ อ.สาธิน  ประจันบาน 081-330-4241
16 จักรยาน รศ.สุรชา            อมรพันธุ์ 081-871-5745
17 เทนนิส อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม 081-655-6843
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