
ที่ ชื่อ-สกุล ชนิดกีฬา วันประชมุ เวลา หอ้งประชมุกลุ่มยอ่ย เบอร์โทรศัพท์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ประโคทงั หอ้งประชุมโกมทุ  ชั้น 4 081-877-9464

อาจารย์อภรัิกษ ์ ค าเสนาะ อาคารเรียนรวมและปฏบิติัการ 090-054-5604

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  นนัทพานชิ หอ้งประชุมบษุยรัตน ์ ชั้น 2 097-335-2125

อาจารย์ ดร.ปรีดี  ทมุเฆม คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 085-381-6669

คุณประชา  กจิตรงศิริ หอ้ง HU607 ชั้น 6

อาจารย์ศราวุธ  ชินาภาษ คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-469-2459

อาจารย์ไวกณูฐ์ ครองยุทธ หอ้งประชุมบษุยรัตน ์ชั้น 2 089-845-3002

อาจารย์ว่าที่ ร.ต.สงวนศักด์ิ ศรีพลัง คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-764-7475

รองศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง  วงค์ประเสริฐ หอ้ง HU606 ชั้น 6 081-790-3737

นายเมธา  พมิพะกรรณ์ คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 095-619-5353

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สาธุพนัธ์ หอ้งประชุมบวัพสุิทธิ ์1  ชั้น 4 081-551-1188

นางวารุณี  สุกใส คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-720-3611

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริฐ  เขียนนอก หอ้ง HU605 ชั้น 6 081-879-1598

อาจารย์จุมพลภทัร  ศรีทากลุเศรษฐ์ คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 062-874-5635

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร     เจตินยั หอ้งประชุมบษุบงกช ชั้น 1 082-782-8226

นางสาวกรรณิการ์  สมเสียง คณะวิทยาศาสตร์ 088-357-7079

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา   บญุยืด หอ้ง HU604 ชั้น 6 089-846-6464

อาจารย์ธีร์ธานศิ  พนัธ์นกิลุ คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 088-216-6689

        ประชมุรวม  เวลา 13.00 น. ณ  หอ้งประชมุบษุยรัตน์  ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

การแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทยครั้งที่ 46 รอบมหกรรม "ราชภฏัอุบลราชธานีเกมส์"

4 ฟตุบอล 10-ม.ค.-62 13.30 น. 

13.30 น. 

13.30 น. 

ตารางก าหนดการประชมุผู้จดัการทมี

กรีฑา1 13-ม.ค.-62 09.00 น. 

2 ว่ายน้ า

3 บาสเกตบอล

13-ม.ค.-62 13.00 น. 

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

ในวันพฤหสับดทีี่  10 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

13.30 น. 

10-ม.ค.-62

11-ม.ค.-62

10-ม.ค.-62

8 เทควันโด

9 ฟตุซอล

7 เซปกัตะกร้อ

15-ม.ค.-62 10.00 น. 

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

5 วอลเลย์บอล

6 แบดมนิตัน



ที่ ชื่อ-สกุล ชนิดกีฬา วันประชมุ เวลา หอ้งประชมุกลุ่มยอ่ย เบอร์โทรศัพท์

        ประชมุรวม  เวลา 13.00 น. ณ  หอ้งประชมุบษุยรัตน์  ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

การแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทยครั้งที่ 46 รอบมหกรรม "ราชภฏัอุบลราชธานีเกมส์"

ตารางก าหนดการประชมุผู้จดัการทมี

ในวันพฤหสับดทีี่  10 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  วาสนสิทธิ หอ้งบวัพสุิทธิ ์4  ชั้น 5

นายปฐม  คันสนะพทิยากร คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-717-8961

อาจารย์ชาญชัย  พรีะภาณุรักษ์ หอ้งประชุมนติิรัฐ  ชั้น 1 081-997-4955

อาจารย์ขนษิฐา  ค านอ้ย คณะนติิศาสตร์ 088-717-4727

อาจารย์กติติพร  สุพรรณผิว หอ้งบวัพสุิทธิ ์2  ชั้น 5 087-655-6482

นางสาวเต็มสิริ  ธานี คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 087-655-5334

พนัเอกจักรพงศ์  จันทร์สุทธิประภา หอ้งประชุม สพล.ศรีสะเกษ 081-725-3843

อาจารย์ ดร.สุทธิพงษ ์ สุทธิลักษมนุกีลุ จังหวัดศรีสะเกษ 088-586-2151

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  เกาะสมบติั หอ้งประชุมพรพรุิณ  ชั้น 1 089-280-8092

อาจารย์สิรายุทธ  พบัเพลิง คณะเกษตรศาสตร์ 094-284-7388

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภษูติ  ฉัตรวิริยาวงค์ หอ้งบวัพสุิทธิ ์1  ชั้น 4 081-669-3732
อาจารย์สุพตัรา  โพธิสาร คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-624-2757

อาจารย์ พ.ต.อ.เกยีรติศักด์ิ กอมณี หอ้งนติิภมู ิ ชั้น 2 083-129-8924

อาจารย์มานสั  สมสวย คณะนติิศาสตร์ 096-647-8944

อาจารย์ ดร.นเรศ  ขันธะรี หอ้งประชุม HU 601 ชั้น 6 088-594-3632

นายเอกสิทธิ ์ บปุผาวัลย์ภานทุตั คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 080-169-5898

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ารงชัย โสกณัทตั หอ้ง HU 501 ชั้น 5 098-101-8383

อาจารย์สมพร  แช่จ้อง คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-849-2965

15-ม.ค.-62 09.00 น.

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

16

17

ฮอกกี้

วอลเลย์บอลชายหาด

18

10-ม.ค.-62 10.00 น.

เปตอง

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

11 ดาบสากล

เทเบลิเทนนสิ

ยิงปนื

12

13

10 เทนนสิ

10-ม.ค.-62 10.00 น. 

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

14

15

มวยสากลสมคัรเล่น

ยูโด



ที่ ชื่อ-สกุล ชนิดกีฬา วันประชมุ เวลา หอ้งประชมุกลุ่มยอ่ย เบอร์โทรศัพท์

        ประชมุรวม  เวลา 13.00 น. ณ  หอ้งประชมุบษุยรัตน์  ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

การแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทยครั้งที่ 46 รอบมหกรรม "ราชภฏัอุบลราชธานีเกมส์"

ตารางก าหนดการประชมุผู้จดัการทมี

ในวันพฤหสับดทีี่  10 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

นายถาวร  เดชปอ้งหา หอ้งบวัพสุิทธิ ์1  ชั้น 4 081-977-6441

อาจารย์รวิ  กลางประพนัธ์ คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 092-921-4046

อาจารย์ ดร.ไพวุฒิ  ลังกา หอ้งบวัพสุิทธิ ์1  ชั้น 4 081-725-1232

อาจารย์ ดร.ปรีดา  กงัแฮ คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 084-142-1647

อาจารย์วิชัย  ลุนสอน หอ้ง HU 502 ชั้น 5 083-145-0932

นางสมพกัตร์  ด าพะธิก คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-076-5893

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน ์ออ่นฤทธิ์ หอ้งประชุมต้นคูณ ชั้น 1 081-620-5848

อาจารย์ณัฐวัตร  คมเฉียบ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 080-209-6409

อาจารย์ ดร.วิเชียร  โสมณวัตน์ หอ้ง HU 504 ชั้น 5 089-652-1613

อาจารย์นพพร  อ านาจบดุดี คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 086-877-3369

อาจารย์นนัทยุทธ  ละมา้ยจีน หอประชุมต้นพอก 081-967-4344

นางสาวการะเกด  เพชรพพิฒัน์ ศูนย์การเรียนรู้บา้นยางนอ้ย 098-920-1799

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยัรัตน ์ ควรรู้ดี หอ้งประชุมอาคารช้างนอ้ย เขื่อนสิรินธร 081-997-9982

อาจารย์ ดร.วลัยพร  สุขปล่ัง อ.สิรินธร จ.อบุลราชธานี 081-593-1844

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินยั  จ าปาออ่น หอ้ง HU 506 ชั้น 5 081-878-5314

นายแวน  วัณณะพนัธ์ คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 083-665-0372

อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  นยิมพานชิพฒันา หอ้งบญุฑริกา 2 081-836-1561

อาจารย์ปริญญา  ทมุมาลา คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 091-061-6196

13.30 น. 11-ม.ค.-62

13 ม.ค. 62 10.00 น. 

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

10-ม.ค.-62

23 ยูยิตสู

24 คาราเต้-โด

25 กอล์ฟ

26 แฮนด์บอล

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

10-ม.ค.-62 10.00 น. 

15-ม.ค.-62 13.30 น. 

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

27 ปนีหนา้ผา

21 ปนัจักสีลัต

20 ลีลาศ

22 รักบี้ฟตุบอล

13.30 น. 

19 เรือพาย

10-ม.ค.-62 13.30 น. 



ที่ ชื่อ-สกุล ชนิดกีฬา วันประชมุ เวลา หอ้งประชมุกลุ่มยอ่ย เบอร์โทรศัพท์

        ประชมุรวม  เวลา 13.00 น. ณ  หอ้งประชมุบษุยรัตน์  ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

การแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทยครั้งที่ 46 รอบมหกรรม "ราชภฏัอุบลราชธานีเกมส์"

ตารางก าหนดการประชมุผู้จดัการทมี

ในวันพฤหสับดทีี่  10 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ผศ. ดร.ภควัฒน ์ วงศ์วรรณวัฒนา หอ้งประชุมอนิทนลิ  ชั้น 3 083-931-9857

นางสาวสุพรรณี  ไขแสง คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ 083-749-9470

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  ปณัฑวังกรู หอ้ง HU 403  ชั้น 4 081-877-6345

อาจารย์ ดร.จินตนา  จุลทศัน์ คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 092-354-6249

อาจารย์ ดร.วัชรินกร  เมฆลา หอ้ง HU 404 ชั้น 4 085-310-3184

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลเดช  ตันแกว้ คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089--189-3322

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  บรีุเลิศ หอ้ง HU 405 ชั้น 4 090-274-9996

อาจารย์คมสัน  ธงชัย คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 094-271-4242

อาจารย์ ดร.เกริกไกร  แกว้ล้วน หอ้งประชุมแกว้กลัยา  ตึกการศึกษาพเิศษ 094-502-8444

อาจารย์สิรายุทธ  พบัเพลิง คณะครุศาสตร์ 094-284-7388

อาจารย์ปยิวิทย์  เอี่ยมพร้ิง หอ้งประชุมต้นยางนา ชั้น 1 081-620-5848

อาจารย์วจิราภรณ์  ประชุมรักษ์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 087-433-3791

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์  มากดี หอ้ง HU 503 ชั้น 5 081-976-8558

อาจารย์ดร.ชาญศักด์ิ  ศรีสวัสด์ิสกลุ คณะมนษุยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 061-090-9191

พลโทมนสั  หนวูัฒนา หอ้งศูนย์ประสาน ชั้น 1 อาคาร 100 ป ี 081-999-4976

ดร.เมอืงแมน  ศิริญาณ ประสิทธิ ์ สุนทรโรทก 096-564-9914

                           ณ วันที่  13  ธันวาคม 2561     ข้อมลู ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

34 E-sport (กฬีาสาธิต)

31 หมากกระดาน

17-ม.ค.-62 10.00 น.

10-ม.ค.-62 14.00 น.

18-ม.ค.-62 13.30 น. 

33 ดาบไทย

29 ครอสเวิร์ดและเอแมท

32 มวยไทยสมคัรเล่น

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

10-ม.ค.-62 10.00 น.

10-ม.ค.-62 13.30 น. 

10-ม.ค.-62 13.30 น. 30 บริดจ์

10-ม.ค.-62 09.00 น. 28 เพาะกายและฟติเนต

35 ลอนโบว์ลส (กฬีาสาธิต)


