
















ลําดับที่ คณะ/วิทยาลัย จํานวน

1 คณะเกษตรศาสตร์ 31

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 14

3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 27

4 คณะบริหารธุรกิจ 34

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 22

8 คณะศิลปศาสตร์                                                                28  

9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 31

10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9

11 วิทยาลัยการโรงแรมและท่องเท่ียว 15

12 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 17

13 วิทยาลัยรัตภูมิ 35

14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 19

15 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 2

337

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส์"

ระหว่างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

นักกรีฑาทั้งส้ิน

สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา - 7



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข
1  นายป�ติ  ณ นคร 0101
2  นายพงศกร  จันทกาญจน� 0102
3  นายสิริชัย  น้ําขาว 0103
4  นายยศพัทธ�  มณีโชติ 0104
5  นายอุดมศักดิ์  เกษมศรี 0105
6  นายสิปปกร  เลิศลักษณพันธุ� 0106
7  นายเจษฎากร  ขาวสมุทร 0107
8  นายพิพัฒน�  ไกรเดช 0108
9  นายเกษมศักดิ์   ใกล5คีรี 0109
10  นายธนะพล  ต7างสี 0110
11  นายณัฐวุฒิ  ขาวล5วน 0111
12  นายวรรณพงค�   ทองสร5อย 0112
13  นายอริญชัย  ด5วงแก5ว 0113
14  นายกมล  ศรีนุ5ย 0114
15  นางสาวทิตฐิตา  เพชรรัตน� 0115
16  นางสาวธนิษฐา  กลับทัพลัง 0116
17  นางสาวธิดารัตน�  จันทวงศ� 0117
18  นางสาววิทิตา  มณีฉาย 0118
19  นางสาวทิพย�สุคนธ�  สีนวลอ7อน 0119
20  นางสาวปนัดดา   แก5วจันทร� 0120
21  นางสาวอนัญญา  แก5วล7อง 0121
22  นางสาวณัชชา  ทองปาน 0122
23  นางสาวศิริรัตน�  โพธ์ิเอ่ียม 0123
24  นางสาวภัทรพร  บุญสนอง 0124
25  นางสาวณัฐริกา  ปานกลาง 0125
26  นางสาวอวัสดา  จันทร�กระจ7าง 0126
27  นางสาวสุนิสา  สิงห�ไกร 0127
28  นางสาวฐิชยา  พันธนิยะ 0128
29  นางสาวศสิวิมล   บุญปาน 0129
30  นางสาวขนิษฐา  จันทรภักดี 0130
31  นายนพณัฐ  แก5วหนู 0131

หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล

กีฬามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*"
ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

01-คณะเกษตรศาสตร*

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 9



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข

1  นายณัฐกานต�  จักรกาญจน� 0201

2  นายเตชสิทธ์ิ  ขุนแก5ว 0202

3  นายสัญลักษณ�  พุฒวัจน� 0203

4  นายจักรพรรดิ  รามวงศ� 0204

5  นายกิตติวินท�  หมัดสี 0205

6  นายจักรี  กาฬจันโท 0206

7  นายณัฐวงศ�  แก5วกลาง 0207

8  นางสาวศศิธร  จันทร�น5อย 0208

9  นางสาวสุรัสวดี  ขุนเจริญ 0209

10  นางสาวสิราวรรณ  ตรีรัตน� 0210

11  นางสาวปภาวี  เจริญพงศ� 0211

12  นางสาวอุษา  เกตุระหงษ� 0212

13  นางสาวกมลพร  พยนต�ภาค 0213

14  นางสาวนริศา  เพชรรัตน� 0214

02- คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*"

ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 10



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข
1  นายราชวัตร  รามหนู 0301
2  นายอภิวัฒน�  แสงตะวัน 0302
3  นายไพรวัลย�  มากนุ7น 0303
4  นายลาภิศ  เหมทอง 0304
5  นายกฤาฎา  ขุนชุ 0305
6  นายณโรจน�  ณ สงขลา 0306
7  นายจิรวัฒน�  เส5งมี 0307
8  นายธนกร  เปาะทอง 0308
9  นายอุกฤษฏ�  บุญวรรณ� 0309
10  นายธนวุฒิ   หนูเอียด 0310
11  นายธันยธรณ�  กุลเจริญ 0311
12  นายพงศธร  ศรีทองมาศ 0312
13  นายวราเทพ  พลเดช 0313
14  นายสุริยา  อาการส 0314
15  นางสาวกาญจนา  นามวงษ� 0315
16  นางสาวระพีพร  ณรงค�ฤทธ์ิ 0316
17  นางสาวคณิตา  จันทร�ทอง 0317
18  นางสาวอังคณา  เอียดปู 0318
19  นางสาวสุกัลยา   ขุนเดื่อ 0319
20  นางสาวชญานิศ  ย7องนุ7น (ถอนช่ือออก) 0320
21  นางสาวศิริลักษณ�   เเศรษฐกาญจน� 0321
22  นางสาวกาญจนา  ทองแท5 0322
23  นางสาวสุภาวดี  ผอมภักดี 0323
24  นางสาวอุมาวดี  สุขพงษ� 0324
25  นางสาวภานุชนาถ  อนุสรณ�คีรี 0325
26  นางสาวอภิญญา  ชอบประดิษฐ� 0326
27  นางสาวน้ําทิพย�  บุญวิเศษ 0327
28  นางสาวศรันยา  ทับทอง 0328

03- คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล 

              กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*" 

ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 11



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข
1  นายชัชพล  แก5วน5อย 0401
2  นายพนัส  หนูกลับ 0402
3  นายสาริน  ขุนจันทร� 0403
4  นายคุณานนต�  ศรียาภัย 0404
5  นายอาซาร  เส็นสามารถ 0405
6  นายคอลิบ  เตาะสาตู 0406
7  นายสรวิชญ�  ดําดวน 0407
8  นายเสฎฐวุฒิ  ฮ่ันบุญศรี 0408
9  นายภัทรพล   ภู5คลองพลอย 0409
10  นายนฤเบศร  ไพโรจน� 0410
11  นายณัฐวุฒิ  พละกุล 0411
12  นายภานุเดช  ศรีพลพา 0412
13  นายพัฒนะ  สงเดช 0413
14  นายเรืองศักดิ์  แก5วประถม 0414
15  นายนฤดม  ก้ิมเส5ง 0415
16  นายอัษฎาวุฒิ  มะลิแก5ว 0416
17  นางสาวณิชารีย�  แซ7ด7าน 0417
18  นางสาวปนิสา  โชติรัตน� 0418
19  นางสาวนารีรัตน�  ฉัตรชัยชาญ 0419
20  นางสาวพัทธ�ธีรา  สําอางศรี 0420
21  นางสาวศุภกานต�  บัวขยาย 0421
22  นางสาวดาราวรรณ   หารบุรุษ 0422
23  นางสาวนันธิดา  สว7างเพชร 0423
24  นางสาวอริสา  สัทธานนท� 0424
25  นางสาวนฤวรรณ  แซ7ซิ้ม 0425
26  นางสาววรรณนิภา  ไชยเมือง 0426
27  นางสาววรรณฤดี  แก5วเพ็ชรกูล 0427
28  นางสาวศิรินันต�  ทองเพิ่ม 0428
29  นางสาวสุไลยา  นิยมเดชา 0429
30  นางสาวณิชาภัทร  แซ7ด7าน 0430
31  นางสาววิสสุตา  หนูเจริญ 0431
32  นางสาวอรสา  อินฉ5วน 0432
33  นางสาวซอรีฮMะห�  เอสเอ 0433
34  นางสาวทิพย�สุคนธ�  จันทร�ศรี 0434

04-คณะบริหารธุรกิจ

 หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล 
            กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*" 

ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 12



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข
1  นายวรากร  รักษ�วงค� 0501
2  นายอัครพงศ�  ทองสุข 0502
3  นายอมรินทร�  เพ็งมี 0503
4  นายศาสดา   องศารา 0504
5  นายณัฐพรรณ  ส7งเสริม 0505
6  นายวีรชัย  เก้ือไขย 0506
7  นายอนุพงศ�  จินดานิล 0507
8  นายธวัชชัย  วิลัยมาศ 0508
9  นายก5องภพ  แก5วคําศรี 0509
10  นายจิรพันธ�  ศิริภักดิ์ 0510
11  นายธราเทพ  ไกรนรา 0511
12  นายภาพตะวัน  หนูน5อย 0512
13  นายอรรถพล   เดชธนู 0513
14  นายพฤฒิชัย  เอียดรอด 0514
15  นายฐณะวัฒน�  นิ่มเรือง 0515
16  นายจิณณวัตร  สุขแสวง 0516
17  นายสาธิต  ฤทธิอินทร� 0517
18  นางสาวสุธาสิณี  รัตนไพบูลย� 0518
19  นางสาวอภิญญา  สระมุณี 0519
20  นางสาวทิพย�สุดา  จันทร�ชุม 0520
21  นางสาวอัญญารัตน�  ศรีน5อย 0521
22  นางสาวพรพิมล  ชนะภัย 0522
23  นางสาวนภัสสร  มีนุ7น 0523
24  นางสาวณัฐกาญจน�  ทองมีเหลือ 0524
25  นางสาวธมลวรรณ  กัลปหา 0525
26  นางสาวธิดารัตน�  อินทร�ณรงค� 0526
27  นางสาวอภิษฎา  คงนาน 0527
28  นางสาวนภัสร  มีนุ7น 0528
29  นายสาวิทย�  บุญมาเลิศ 0529

05-คณะวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี

 หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล
             กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ครั้งที ่11 "แสงแรกเกมส์"

ระหว่างวันที ่8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 13



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข

1  นายกอบเดช  ชูสง 0601

2  นายยุทธศิลปN   รักญาติ 0602

3  นายธนาวุฒิ  แก5วนวลศรี 0603

4  นายสันติสุข  รักดํา 0604

5  นายกิตติพัฒน�  เตียวลีสกุลวัฒนา 0605

6  นายอนิรุทธ์ิ  มัจฉาวานิช 0606

7  นายพนมกร  แซ7จิว 0607

8  นายตนุภัทร  สุมามาน 0608

9  นายทฤษฎี  ปOงหลีเส็น 0609

10  นายภัทรวุฒิ  แก5วเนียม 0610

11  นายรุสดี  มะแน 0611

12  นายพงศกร  เพชรสุก 0612

13  นายอนวัฒน�   ทองเจริญ 0613

14  นายวรพัฒน�  แก5วดีเลิศ 0614

15  นายพรเทพ  จันทร�ดํา 0615

16  นายสุทธิภัทร   ศิริรัตน� 0616

17  นายพันธพัทธ�  สังสุมาตร 0617

18  นายอุรุพงศ�  หนูเสน 0618

19  นางสาวกรกนก  โสตทิพย� 0619

20  นางสาวกัณฐมาศ  ศรีนวลขาว 0620

21  นางสาวอรยา  ไกรสนาม 0621

22  นางสาวธารปภัสร�  คงศรี 0622

23  นางสาวปริยาภัทร  ยาหยาหมัน 0623

24  นางสาวพรพรรณ  อักษรวงศ� 0624

25  นางสาวลักคณา  มิดหวัง 0625

06-คณะวิศวกรรมศาสตร*

หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*"

ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 14



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข

1  นายอัซรอฟ  เจริญวงศ� 0701

2  นายนนทวัฒน�  หาญแหง 0702

3  นายภาคภูมิ  คงยุทธ� 0703

4  นายกฤติน  อินทนุพัฒน� 0704

5  นายกฤตนัย  ชาติภิรมย� 0705

6  นายจีระยุทธ   สุวรรณชาตรี 0706

7  นายซอบรี  มูหนะ 0707

8  นายอันวา  เซ็งมะสู 0708

9  นายอิศเรศ  มิน 0709

10  นายเจะรุสลัน  เจMะอุมา 0710

11  นายซากี   ดอเลาะ 0711

12  นายอดิศร  สุทธิคณะ 0712

13  นายอดิศักดิ์  สุทธิคณะ 0713

14  นายสิทธิพงศ�  ชํานาญปQา 0714

15  นายภานุพงศ�  ตั่นตRอง 0715

16  นายอภิชาติ  เชิดชม 0716

17  นางสาวณัฐริตา  คงเกิด 0717

18  นางสาวชนิสรา  บัวแก5ว 0718

19  นางสาวฉัตรฑริกา  แซ7ล่ิม 0719

20  นางสาวอิมพร  บรรณกิจ 0720

21  นางสาวชนาทิพย�  ชํานาญเคียด 0721

22  นางสาวอนุสรา  พรหมแก5ว 0722

หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*"

ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

07-คณะวิศวกรรมศาสตร*และเทคโนโลยี

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 15



1  นายสุรัตน�  พลอยไพรวัลย� 0801

2  นายเอกปวีร�  มณีสว7าง 0802

3  นายชัดชนันท�  หล้ีหมุน 0803

4  นายปวรรธก�  มณีรัตน� 0804

5  นายวิรพล  มานะการ 0805

6  นายวุฒินันท�  บัวจีน 0806

7  นายรัฐพัฒน�  วงศ�พระจันทร� 0807

8  นายธาร�ปกรณ�  มณีช7วง 0808

9  นายอุกฤษฏ�  สังวรณ� 0809

10  นายธนพจน�  จอมใบหยก 0810

11  นายธีรราช  ธรฤทธ์ิ 0811

12  นายชาคริต  พัฒโน 0812

13  นายรัตนชัย  มีแก5ว 0813

14  นางสาวกาญฐิมา  คาวิจิตร 0814

15  นางสาวชนมล  อนุสาย 0815

16  นางสาวจริยาวรรณ  ฉีดอ่ิม 0816

17  นางสาวชณากาญ  สุขชาญ 0817

18  นางสาวจุฑามาศ  เหมรังษี 0818

19  นางสาวสุทธิพร  แสงสุริยฉาย 0819

20  นางสาวอชิรญา  พรหมสถิตย� 0820

21  นางสาวสุหัสษา  บัวขวัญ 0821

22  นางสาวกัญญารัตน�  สายชนะพันธ� 0822

23  นางสาวแพรวพรรณ  หนูทองแก5ว 0823

24  นางสาวกัลยารัตน�  เวชรังษี 0824

25  นางสาวสาวิตรี  อนันต� 0825

26  นางสาวสุดาภรณ�  นุ7นรักษา 0826

27  นางสาววิลาสินี  รัตนพันธ� 0827

28 นายเกษตร ทองเย็น 0828

 หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล 

             กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*" 

ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 08-คณะศิลปศาสตร* 

 ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 16



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข
1  นายจิรภัทร  สุวรรณมณี 0901
2  นายสิทธิเดช  ฉิมคล5าย 0902
3  นายณภัทร  ทองเกิด 0903
4  นายปริญญษ  ชูเพ็ชร 0904
5  นายกฤษฎา  แก5ววิจิตร� 0905
6  นายมูฮําหมัดตอซีมี  สาและ 0906
7  นายศรัณยู  สีแก5วเขียว 0907
8  นายอนุรักษ�  ศรีไหม 0908
9  นายณัฐพล  พุฒร5อย 0909
10  นายเอกรินทร�  สันโด 0910
11  นายอาลี   สมจิตร 0911
12  นายศิวกร  แก5วบุญศรี 0912
13  นายจักรี  ขาวเรือง 0913
14  นายญาณากร  ก5อนท5อง 0914
15  นายศุภวิชญ�  พรมชูแก5ว 0915
16  นายนนทรัตน�  ยาชะรัด 0916
17  นายพฤฒิเชฐษ�  ธีรกุล 0917
18  นายจิรวัฒน�  จุ5ยสุ5ย 0918
19  นายสิทธิพงค�  จันทร�ปทิว 0919
20  นางสาวธนัตตา  แก5วศรี 0920
21  นางสาวสุดารัตน�  ร7มแก5ว 0921
22  นางสาวทิพรดา  สุยโฉ 0922
23  นางสาววิภาดา  เพชรคีรี 0923
24  นางสาวปณิดา  วุ7นซิ้ว 0924
25  นางสาวพิมพ�วลัญช�  หมัดสุเด็น 0925
26  นางสาววิริยา  ชุมประเสริฐ 0926
27  นางสาวภัฎฎารา  ผลจันทร� 0927
28  นางสาวอัญณิชา  ใจสมุทร 0928
29  นางสาวรัชษฎา  นพสุวรรณ 0929
30  นางสาวสุชาดา  พงศ�วงประเสริฐ 0930
31  นางสาวเพ็ญนภา  ไกยะฝQาย 0931

09-คณะสถาป;ตยกรรมศาสตร*

 หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล
            กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 17



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข

1  นายธนวัฒน�  เร่ิมอรุณรอง 1001

2  นายอิสรพงษ�  ภู7ขวัญเมือง 1002

3  นายอนุสร  สมวงศ� 1003

4  นางสาวปฐมาวดี  พัฒน�ชิต 1004

5  นางสาวอัลมาส  ขวัญนาวารักษ� 1005

6  นางสาวฤดีรัตน�  ฉลาด 1006

7  นางสาวฉันทพิชญา  ดําเนิน 1007

8  นางสาวอังคณา  เรืองสังข� 1008

9  นางสาวปรียานุช  สุทธินวล 1009

ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

10-คณะสัตวแพทยศาสตร*

หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*"

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 18



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข

1  นายกรกฎ  หยงสตาร� 1101

2  นายเกียรติศักดิ์  คงรอด 1102

3  นายอันดามัน  สนธิช7วย 1103

4  นายอภิชัย  รัญวาศรี 1104

5  นายวิชัย  เอ5งฉ5วน 1105

6  นายนนทบุตร  เก5าเอ้ียน 1106

7  นายอนุภัทร  หยังหลัง 1107

8  นายสวรรษ  จิรรัตนโสภา 1108

9  นางสาวกนกวรรณ  พลผอม 1109

10  นางสาวสุธาสินี  สาธุธรรม 1110

11  นางสาวฟาริดา  เกษมณี 1111

12  นางสาวกนกวรรณ  ใจสมุทร 1112

13  นางสาวชฎาภรณ�  แสงสว7าง 1113

14  นางสาวณัฐธิดา  ละมุน 1114

15  นางสาวนุชณีย�  ศรีเรือง 1115

ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*"

11-วิทยาลัยการโรงแรมและท+องเท่ียว

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 19



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข

1  นางสาวสาลินี  มะแอ 1201

2  นางสาวฐิติมา  แก5วสว7าง 1202

3  นางสาวรูซีลา  ติงกูแว 1203

4  นางสาวฐิตาภา  คงรักษ� 1204

5  นางสาวระวีวรรณ  ชูศรี 1205

6  นางสาวอทิตติยา  ชูสุวรรณ� 1206

7  นางสาวกฤติกา  กัณหะกุล 1207

8  นางสาวเบญจมาภรณ�  ประชุม 1208

9  นางสาวจิตตมาศ  โสะหาบ 1209

10  นางสาวสุรีย�มาศ  เรืองรอด 1210

11  นางสาวปวีณา  อุไรโรจน� 1211

12  นางสาวพัชรีภรณ�  เปTย 1212

13  นางสาวเจนจิรา  เกล้ียงสุวรรณ 1213

14  นางสาวปารีณา  วิชิตแย5ม 1214

15  นางสาวศศิมณทน�  เทพอักษร 1215

16  นางสาวอุบลวรรณ  เต็งมีศรี 1216

17  นางสาววนิดา  ภาคเพิ่ม 1217

ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*"

12-คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 20



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข
1  นายณัฐพงษ�   ม่ันจิตต� 1301
2  นายสุริยา   เทพศรี 1302
3  นายฟารุก  หมัดเลียด 1303
4  นายเนาวาร�ด  จันอิ 1304
5  นายสุธีร�  สวัสดิ์คีรี 1305
6  นายณัฐกิตติ์  สาธิตสิทธิพร 1306
7  นายเรืองชัย  รุ7งเรือง 1307
8  นายธนภัทร   อินทรสมบัติ 1308
9  นายภาณุวัฒน�   ขุนเพ็ชร 1309
10  นายวิทยา   จิตสุข 1310
11  นายอดุลวิทย�  เส็นยีหีม 1311
12  นายชานน   เรืองสุข 1312
13  นายสุธี  เกษมุล 1313
14  นายเอกราช   วิชาธิคุณ 1314
15  นายอัคเดช  พุทธกูล 1315
16  นายจิรโชติ   สุวรรณมณี 1316
17  นายศุภชัย  ขุนหนู 1317
18  นายยงยุทธ�   ธรรมราช 1318
19  นายอดิศร   เก้ือผอม 1319
20  นายสรวิชญ�   วัฒขาว 1320
21  นายธนาธร   หลงสมัน 1321
22  นายวาลีฟ   หวันลาเตMะ 1322
23  นายสุรศักดิ์   นิลสกุล 1323
24  นายปฎิภาน   บาราสัน 1324
25  นางสาวพิราวรรณ  มะโนสนีย� 1325
26  นางสาวเสาวลักษณ�   แสงสีดํา 1326
27  นางสาวอมตรส   จันทร�แดง 1327
28  นางสาววันดี  สุวรรณมณี 1328
29  นางสาวณัฐธิดา   เรืองทอง 1329
30  นางสาวชุติกาญจน�  เพ็ญมาศ 1330
31  นางสาวน้ําเพชร   เล็กสุด 1331
32  นางสาวรัญชนา  เพชรดํา 1332
33  นางสาววนิดา  ศรีหิรัญ 1333
34  นางสาวสุวรรณา   จันทโร 1334
35  นางสาวกุลณัฐ   สมุหเสนีย�โต 1335

13-วิทยาลัยรัตภูมิ

 หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล
            กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สูจิบัตรการแข7งขันกรีฑา - 21



ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข

1  นายเชาว�เลิศ  ภักดี 1401

2  นายราชัน  รอดเพชร 1402

3  นายมูฮํามัดฮาฟTด  กาเจ 1403

4  นายอดิศักดิ์  อินทโชติ 1404

5  นายธนวินท�  เส5งนุ5ย 1405

6  นายเลิศพงค�  สุกแก5วณรงค� 1406

7  นายณัฐพงศ�  ยาตา 1407

8  นายพีรพล  คงแก5ว 1408

9  นายธนพล  แสงแช7ม 1409

10  นายสุรินทร�  ซื่อสัตย�สกุล 1410

11  นายฮาดีรีน  มาโนชน� 1411

12  นายกฤตพณ  คงแก5ว 1412

13  นางสาวกรุณา  ฉิมฉ่ํา 1413

14  นางสาวขนิษฐา  มรรคาเขต 1414

15  นางสาวณัฐธิดา  น้ําใส 1415

16  นางสาวพรธวัล  อีโสะ 1416

17  นางสาวอรณิชา  สุพร 1417

18  นางสาวป�ติมาศ  ศิลปสมศักดิ์ 1418

19  นางสาวมัทรี  ใบระหมาน 1419

หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*"
ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

14-คณะวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีการประมง
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 หมายเลขประจําตัวนักกรีฑารายบุคคล 

          กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส*"

 ระหว+างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 15-วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 

 ลําดับท่ี รายช่ือ หมายเลข 

 1  นางสาวนันทิตา  ผิวล5วน 1501 

 2  นางสาวสิรินยา  ลานเหลือ 1502
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รายงานตัว แข�งขัน
101 06:50 น. 07:30 น. ทุมน้ําหนัก หญิง ชิงชนะเลิศ
102 06:50 น. 07:30 น. พุงแหลน ชาย ชิงชนะเลิศ
103 07:00 น. 07:30 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง คัดเลือก
104 07:10 น. 07:40 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย คัดเลือก
105 07:20 น. 07:50 น. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
106 08:00 น. 08:30 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง คัดเลือก
107 08:10 น. 08:40 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย คัดเลือก
108 08:30 น. 09:00 น. วิ่ง 5,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
109 09:20 น. 10:00 น. วิ่ง 800 เมตร หญิง คัดเลือก
110 09:30 น. 10:20 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย คัดเลือก
111 09:40 น. 10:20 น. กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ
112 09:40 น. 10:20 น. ทุมน้ําหนัก ชาย ชิงชนะเลิศ
113 10:00 น. 10:30 น. เดินทน 10,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
114 11:10 น. 11:30 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
115 11:20 น. 11:50 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

116 12:30 น. 13:00 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
117 12:40 น. 13:10 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
118 12:40 น. 13:20 น. ขว2างจักร หญิง ชิงชนะเลิศ
119 12:40 น. 13:20 น. กระโดดไกล ชาย ชิงชนะเลิศ
120 13:00 น. 13:30 น. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
121 13:20 น. 13:50 น. วิ่ง 3,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
122 13:40 น. 14:10 น. วิ่ง 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
123 13:50 น. 14:20 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
124 14:00 น. 14:30 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง คัดเลือก
125 14:20 น. 14:50 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย คัดเลือก
126 14:40 น. 15:10 น. เดินทน 5,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
127 15:30 น. 16:00 น. วิ่งผลัดผสม (100, 200, 300 และ 400 เมตร) หญิง ชิงชนะเลิศ
128 15:00 น. 16:10 น. วิ่งผลัดผสม (100, 200, 300 และ 400 เมตร) ชาย ชิงชนะเลิศ

รายการ

พักกลางวัน

 โปรแกรมการแข�งขันกรีฑา 

                 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส-" 

ระหว�างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 วนพธท 8 สิงหาคม 2561 
 เวลา  ประเภท เพศ รอบ
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รายงานตัว แข�งขัน

201 07:00 น. 07:30 น. วิ่ง 10,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

202 07:00 น. 07:40 น. พุงแหลน หญิง ชิงชนะเลิศ

203 08:00 น. 08:30 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

204 08:10 น. 08:40 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

205 08:30 น. 09:00 น. วิ่ง 1,500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

206 08:50 น. 09:20 น. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

207 09:10 น. 09:40 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง คัดเลือก

208 09:30 น. 10:00 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย คัดเลือก

209 09:30 น. 10:10 น. เขยงก2าวกระโดด หญิง ชิงชนะเลิศ

210 09:30 น. 10:10 น. ขว2างจักร ชาย ชิงชนะเลิศ

211 11:00 น. 11:30 น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง คัดเลือก

212 11:20 น. 11:50 น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย คัดเลือก

213 12:30 น. 13:00 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

214 12:40 น. 13:10 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

215 12:40 น. 13:20 น. เขยงก2าวกระโดด ชาย ชิงชนะเลิศ

216 13:20 น. 13:50 น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ

217 13:30 น. 14:00 น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

เพศประเภท

ภาคบ�าย

รอบรายการ

 โปรแกรมการแข�งขันกรีฑา 

               กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 "แสงแรกเกมส-" 

ระหว�างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 วนพฤหสบดท 9 สิงหาคม 2561 
 เวลา
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วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561

เวลา

09:20 น. - 09:50 น.

12:00 น. - 12:30 น.

15:20 น. - 15:50 น.

16:20 น. - 16:40 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561

เวลา รายการ

10:30 น. - 11:20 น.

14:10 น. - 14:30 น.

201, 202, 203, 204, 205 และ 206

209, 210, 213, 214, 215, 216 และ 217

รายการ

101, 102 และ 105

108, 111, 112, 113, 114 และ 115

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 และ 123

126, 127 และ 128
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พวกที่ :

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

0822  นางสาวกัญญารัตน� สายชนะพันธ� คณะศิลปศาสตร�
1211  นางสาวปวีณา อุไรโรจน� คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 101 ประเภท : ทุมน้ําหนัก   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

1334  นางสาวสุวรรณา จันทโร วิทยาลัยรัตภูมิ
0129  นางสาวศสิวิมล บุญปาน คณะเกษตรศาสตร�
0721  นางสาวชนาทิพย� ชํานาญเคียด คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี
0128  นางสาวฐิชยา พันธนิยะ คณะเกษตรศาสตร�

หมดเวลารายงานตัว : 06:50 น. เวลาแขงขัน : 07:30 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ลายมือช่ือ

1501  นางสาวนันทิตา ผิวล5วน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
1212  นางสาวพัชรีภรณ� เป7ย คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1502  นางสาวสิรินยา ลานเหลือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
1417  นางสาวอรณิชา สุพร คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง

0625  นางสาวลักคณา มิดหวัง คณะวิศวกรรมศาสตร�

0823  นางสาวแพรวพรรณ หนูทองแก5ว คณะศิลปศาสตร�
0326  นางสาวอภิญญา ชอบประดิษฐ� คณะเทคโนโลยีการจัดการ
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 102 ประเภท : พุงแหลน   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

0917  นายพฤฒิเชฐษ� ธีรกุล คณะสถาปAตยกรรมศาสตร�
0716  นายอภิชาติ เชิดชม คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี

หมดเวลารายงานตัว : 06:50 น. เวลาแขงขัน : 07:30 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ลายมือช่ือ

0113  นายอริญชัย ด5วงแก5ว คณะเกษตรศาสตร�
0606  นายอนิรุทธิ์ มัจฉาวานิช คณะวิศวกรรมศาสตร�

0510  นายจิรพันธ� ศิริภักด์ิ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
0517  นายสาธิต ฤทธิอินทร� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

0314  นายสุริยา อาการส คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0812  นายชาคริต พัฒโน คณะศิลปศาสตร�

0110  นายธนะพล ต;างสี คณะเกษตรศาสตร�
0917  นายพฤฒิเชฐษ� ธีรกุล คณะสถาปAตยกรรมศาสตร�

0618  นายอุรุพงศ� หนูเสน คณะวิศวกรรมศาสตร�

0917  นายพฤฒิเชฐษ� ธีรกุล คณะสถาปAตยกรรมศาสตร�
1409  นายธนพล แสงแช;ม คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง
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พวกที่ :

พวกที่ :

พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 103 ประเภท : ว่ิง 400 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

0619  นางสาวกรกนก โสตทิพย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 3

ลายมือช่ือ
1201  นางสาวสาลินี มะแอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2

หมดเวลารายงานตัว : 07:00 น. เวลาแขงขัน : 07:30 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0210  นางสาวสิราวรรณ ตรีรัตน�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 6
0521  นางสาวอัญญารัตน� ศรีน5อย คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 5
0318  นางสาวอังคณา เอียดปู คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4

หมดเวลารายงานตัว : 07:00 น. เวลาแขงขัน : 07:30 น. 2

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

รายการที่ : 103 ประเภท : ว่ิง 400 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

0925  นางสาวพิมพ�วลัญช� หมัดสุเด็น คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 7

0118  นางสาววิทิตา มณีฉาย คณะเกษตรศาสตร� 4
1007  นางสาวฉันทพิชญา ดําเนิน คณะสัตวแพทยศาสตร� 3

ลายมือช่ือ
1111  นางสาวฟาริดา เกษมณี วิทยาลัยการโรงแรมและท;องเท่ียว 2

0520  นางสาวทิพย�สุดา จันทร�ชุม คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 7
0418  นางสาวปนิสา โชติรัตน� คณะบริหารธุรกิจ 6
1326  นางสาวเสาวลักษณ� แสงสีดํา วิทยาลัยรัตภูมิ 5

หมดเวลารายงานตัว : 07:00 น. เวลาแขงขัน : 07:30 น. 3

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

รายการที่ : 103 ประเภท : ว่ิง 400 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

0718  นางสาวชนิสรา บัวแก5ว คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี 8

0924  นางสาวปณิดา วุ;นซ้ิว คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 4
1008  นางสาวอังคณา เรืองสังข� คณะสัตวแพทยศาสตร� 3

ลายมือช่ือ
0816  นางสาวจริยาวรรณ ฉีดอ่ิม คณะศิลปศาสตร� 2

0417  นางสาวณิชารีย� แซ;ด;าน คณะบริหารธุรกิจ 7
0621  นางสาวอรยา ไกรสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร� 6
0119  นางสาวทิพย�สุคนธ� สีนวลอ;อน คณะเกษตรศาสตร� 5
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พวกที่ :

พวกที่ :

พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 104 ประเภท : ว่ิง 400 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

1003  นายอนุสร สมวงศ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 3

ลายมือช่ือ
1305  นายสุธีร� สวัสด์ิคีรี วิทยาลัยรัตภูมิ 2

หมดเวลารายงานตัว : 07:10 น. เวลาแขงขัน : 07:40 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0905  นายกฤษฎา แก5ววิจิตร� คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 6
0103  นายสิริชัย น้ําขาว คณะเกษตรศาสตร� 5
0504  นายศาสดา องศารา คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 4

รายการที่ : 104 ประเภท : ว่ิง 400 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

0305  นายกฤาฎา ขุนชุ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 8
1402  นายราชัน รอดเพชร คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 7

0404  นายคุณานนต� ศรียาภัย คณะบริหารธุรกิจ 3

ลายมือช่ือ
1304  นายเนาวาร�ด จันอิ วิทยาลัยรัตภูมิ 2

หมดเวลารายงานตัว : 07:10 น. เวลาแขงขัน : 07:40 น. 2

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0604  นายสันติสุข รักดํา คณะวิศวกรรมศาสตร� 6
0202  นายเตชสิทธิ์ ขุนแก5ว  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 5
1403  นายมูฮํามัดฮาฟ7ด กาเจ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 4

รายการที่ : 104 ประเภท : ว่ิง 400 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

0503  นายอมรินทร� เพ็งมี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 8
0101  นายปKติ ณ นคร คณะเกษตรศาสตร� 7

คงยุทธ� คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี 3

ลายมือช่ือ
0405  นายอาซาร เส็นสามารถ คณะบริหารธุรกิจ 2

หมดเวลารายงานตัว : 07:10 น. เวลาแขงขัน : 07:40 น. 3

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0906  นายมูฮําหมัดตอซีมี สาและ คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 7
0804

ชูสง คณะวิศวกรรมศาสตร� 4
0703  นายภาคภูมิ

 นายปวรรธก� มณีรัตน� คณะศิลปศาสตร� 6
1104  นายอภิชัย รัญวาศรี วิทยาลัยการโรงแรมและท;องเท่ียว 5
0601  นายกอบเดช
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 105 ประเภท : ว่ิง 5,000 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

0505  นายณัฐพรรณ ส;งเสริม คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 2

ลายมือช่ือ
0409  นายภัทรพล ภู5คลองพลอย คณะบริหารธุรกิจ 1

หมดเวลารายงานตัว : 07:20 น. เวลาแขงขัน : 07:50 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0106  นายสิปปกร เลิศลักษณพันธุ� คณะเกษตรศาสตร� 3
0307  นายจิรวัฒน� เส5งมี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3
0607  นายพนมกร แซ;จิว คณะวิศวกรรมศาสตร� 2

0203  นายสัญลักษณ� พุฒวัจน�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 5
0104  นายยศพัทธ� มณีโชติ คณะเกษตรศาสตร� 5
1406  นายเลิศพงค� สุกแก5วณรงค� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 4

0508  นายธวัชชัย วิลัยมาศ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 8
0308  นายธนกร เปาะทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 7
0608  นายตนุภัทร สุมามาน คณะวิศวกรรมศาสตร� 6
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วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ลายมือช่ือ
1110  นางสาวสุธาสินี สาธุธรรม

วิทยาลัยการโรงแรมและท;องเท่ียว 2

1112  นางสาวกนกวรรณ ใจสมุทร

              กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 106 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x100 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก 

 หมดเวลารายงานตัว : 08:00 น. เวลาแขงขัน : 08:30 น. 1พวกท่ี :

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

คณะศิลปศาสตร� 3

0817  นางสาวชณากาญ สุขชาญ
0818

1115  นางสาวนุชณีย� ศรีเรือง

1113  นางสาวชฎาภรณ� แสงสว;าง
1114  นางสาวณัฐธิดา ละมุน

0417  นางสาวณิชารีย� แซ;ด;าน

 นางสาวจุฑามาศ เหมรังษี
0819  นางสาวสุทธิพร แสงสุริยฉาย
0820  นางสาวอชิรญา พรหมสถิตย�

0814  นางสาวกาญฐิมา คาวิจิตร

คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 5

0921  นางสาวสุดารัตน� ร;มแก5ว
0927

 นางสาววรรณนิภา ไชยเมือง
0427  นางสาววรรณฤดี แก5วเพ็ชรกูล
0428  นางสาวศิรินันต� ทองเพ่ิม

คณะบริหารธุรกิจ 4

0418  นางสาวปนิสา โชติรัตน�
0425  นางสาวนฤวรรณ แซ;ซ้ิม
0426

0518  นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย�

 นางสาวภัฎฎารา ผลจันทร�
0928  นางสาวอัญณิชา ใจสมุทร

0920  นางสาวธนัตตา แก5วศรี

 นางสาวณัฐกาญจน� ทองมีเหลือ
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 6

0519  นางสาวอภิญญา สระมุณี
0521  นางสาวอัญญารัตน� ศรีน5อย
0524

สูจิบัตรการแข;งขันกรีฑา - 33



พวกท่ี :

พวกท่ี :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการท่ี : 106 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x100 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ลายมือช่ือ
1325  นางสาวพิราวรรณ มะโนสนีย�

วิทยาลัยรัตภูมิ 7

1326  นางสาวเสาวลักษณ� แสงสีดํา

หมดเวลารายงานตัว : 08:00 น. เวลาแขงขัน : 08:30 น. 1
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

1327  นางสาวอมตรส จันทร�แดง
1329  นางสาวณัฐธิดา เรืองทอง

 นางสาวฤดีรัตน� ฉลาด
1007  นางสาวฉันทพิชญา ดําเนิน
1008  นางสาวอังคณา เรืองสังข�

1004  นางสาวปฐมาวดี พัฒน�ชิต

รายการท่ี : 106 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x100 เมตร   หญิง

คณะสัตวแพทยศาสตร� 8

รอบ : คัดเลือก

1005  นางสาวอัลมาส ขวัญนาวารักษ�
1006

ลายมือช่ือ
0115  นางสาวทิตฐิตา เพชรรัตน�

คณะเกษตรศาสตร� 2

0116  นางสาวธนิษฐา กลับทัพลัง

หมดเวลารายงานตัว : 08:00 น. เวลาแขงขัน : 08:30 น. 2
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0208  นางสาวศศิธร จันทร�น5อย

 คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3

0209  นางสาวสุรัสวดี ขุนเจริญ
0210

0118  นางสาววิทิตา มณีฉาย
0127  นางสาวสุนิสา สิงห�ไกร

0117  นางสาวธิดารัตน� จันทวงศ�
0124  นางสาวภัทรพร บุญสนอง

0214  นางสาวนริศา เพชรรัตน�

 นางสาวสิราวรรณ ตรีรัตน�
0211  นางสาวปภาวี เจริญพงศ�
0213  นางสาวกมลพร พยนต�ภาค
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พวกท่ี :

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการท่ี : 106 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x100 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ลายมือช่ือ
0315  นางสาวกาญจนา นามวงษ�

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4

0316  นางสาวระพีพร ณรงค�ฤทธิ์

หมดเวลารายงานตัว : 08:00 น. เวลาแขงขัน : 08:30 น. 2
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

คณะวิศวกรรมศาสตร� 5

0620  นางสาวกัณฐมาศ ศรีนวลขาว
0622

0324  นางสาวอุมาวดี สุขพงษ�

0322  นางสาวกาญจนา ทองแท5
0323  นางสาวสุภาวดี ผอมภักดี

0625  นางสาวลักคณา มิดหวัง
1201  นางสาวสาลินี มะแอ

 นางสาวธารปภัสร� คงศรี
0623  นางสาวปริยาภัทร ยาหยาหมัน
0624  นางสาวพรพรรณ อักษรวงศ�

0619  นางสาวกรกนก โสตทิพย�

คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี 7

0718  นางสาวชนิสรา บัวแก5ว
0719

 นางสาวสุรีย�มาศ เรืองรอด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 6

1206  นางสาวอทิตติยา ชูสุวรรณ�
1209  นางสาวจิตตมาศ โสะหาบ
1210

1413  นางสาวกรุณา ฉิมฉํ่า

 นางสาวฉัตรฑริกา แซ;ลิ่ม
0720  นางสาวอิมพร บรรณกิจ

0717  นางสาวณัฐริตา คงเกิด

 นางสาวพรธวัล อีโสะ
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 8

1414  นางสาวขนิษฐา มรรคาเขต
1415  นางสาวณัฐธิดา น้ําใส
1416
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พวกท่ี :

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการท่ี : 107 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x100 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ลายมือช่ือ
1301  นายณัฐพงษ� ม่ันจิตต�

วิทยาลัยรัตภูมิ 2

1302  นายสุริยา เทพศรี

หมดเวลารายงานตัว : 08:10 น. เวลาแขงขัน : 08:40 น. 1
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

 คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3

0202  นายเตชสิทธิ์ ขุนแก5ว
0205

1310  นายวิทยา จิตสุข
1311  นายอดุลวิทย� เส็นยีหีม

1303  นายฟารุก หมัดเลียด
1309  นายภาณุวัฒน� ขุนเพ็ชร

0601  นายกอบเดช ชูสง

 นายกิตติวินท� หมัดสี
0206  นายจักรี กาฬจันโท
0207  นายณัฐวงศ� แก5วกลาง

0201  นายณัฐกานต� จักรกาญจน�

คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี 5
0707  นายซอบรี มูหนะ
0708

 นายกิตติพัฒน� เตียวลีสกุลวัฒนา
0610  นายภัทรวุฒิ แก5วเนียม
0614  นายวรพัฒน� แก5วดีเลิศ

คณะวิศวกรรมศาสตร� 4

0602  นายยุทธศิลปN รักญาติ
0603  นายธนาวุฒิ แก5วนวลศรี
0605

1402  นายราชัน รอดเพชร

 นายอันวา เซ็งมะสู
0709  นายอิศเรศ มิน

0706  นายจีระยุทธ สุวรรณชาตรี

0301  นายราชวัตร รามหนู

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 7

0302  นายอภิวัฒน� แสงตะวัน
0303

 นายพีรพล คงแก5ว
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 6

1403  นายมูฮํามัดฮาฟ7ด กาเจ
1407  นายณัฐพงศ� ยาตา
1408

 นายไพรวัลย� มากนุ;น
0304  นายลาภิศ เหมทอง
0308  นายธนกร เปาะทอง
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พวกท่ี :

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการท่ี : 107 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x100 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ลายมือช่ือ
0101  นายปKติ ณ นคร

คณะเกษตรศาสตร� 2

0102  นายพงศกร จันทกาญจน�

หมดเวลารายงานตัว : 08:10 น. เวลาแขงขัน : 08:40 น. 2
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

คณะศิลปศาสตร� 3

0805  นายวิรพล มานะการ
0806

0108  นายพิพัฒน� ไกรเดช

0103  นายสิริชัย น้ําขาว
0107  นายเจษฎากร ขาวสมุทร

1101  นายกรกฎ หยงสตาร�

 นายวุฒินันท� บัวจีน
0807  นายรัฐพัฒน� วงศ�พระจันทร�

0801  นายสุรัตน� พลอยไพรวัลย�

คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 5
0906  นายมูฮําหมัดตอซีมี สาและ
0908

 นายนนทบุตร เก5าเอ้ียน
1107  นายอนุภัทร หยังหลัง

วิทยาลัยการโรงแรมและท;องเท่ียว 4

1102  นายเกียรติศักด์ิ คงรอด
1104  นายอภิชัย รัญวาศรี
1106

0401  นายชัชพล แก5วน5อย

 นายอนุรักษ� ศรีไหม
0913  นายจักรี ขาวเรือง

0901  นายจิรภัทร สุวรรณมณี

0501  นายวรากร รักษ�วงค�

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 7

0502  นายอัครพงศ� ทองสุข
0503

 นายณัฐวุฒิ พละกุล
0412  นายภานุเดช ศรีพลพา

คณะบริหารธุรกิจ 6

0402  นายพนัส หนูกลับ
0403  นายสาริน ขุนจันทร�
0411

 นายอมรินทร� เพ็งมี
0511  นายธราเทพ ไกรนรา
0529  นายสาวิทย� บุญมาเลิศ
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พวกที่ :

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 108 ประเภท : ว่ิง 5,000 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

1205  นางสาวระวีวรรณ ชูศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2

ลายมือช่ือ
0124  นางสาวภัทรพร บุญสนอง คณะเกษตรศาสตร� 1

หมดเวลารายงานตัว : 08:30 น. เวลาแขงขัน : 09:00 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0319  นางสาวสุกัลยา ขุนเด่ือ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 5
0522  นางสาวพรพิมล ชนะภัย คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 4
0212  นางสาวอุษา เกตุระหงษ�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3

0424  นางสาวอริสา สัทธานนท� คณะบริหารธุรกิจ 7
0523 นางสาวเจนจิรา เทพธานี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 6
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พวกที่ :

พวกที่ :

พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 109 ประเภท : ว่ิง 800 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ลายมือช่ือ
1007  นางสาวฉันทพิชญา ดําเนิน คณะสัตวแพทยศาสตร� 2

หมดเวลารายงานตัว : 09:20 น. เวลาแขงขัน : 10:00 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

1202  นางสาวฐิติมา แก5วสว;าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5
0319  นางสาวสุกัลยา ขุนเด่ือ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4
0926  นางสาววิริยา ชุมประเสริฐ คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 3

รายการที่ : 109 ประเภท : ว่ิง 800 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

0817  นางสาวชณากาญ สุขชาญ คณะศิลปศาสตร� 7
0420  นางสาวพัทธ�ธีรา สําอางศรี คณะบริหารธุรกิจ 6

0622  นางสาวธารปภัสร� คงศรี คณะวิศวกรรมศาสตร� 3

ลายมือช่ือ
0523 นางสาวเจนจิรา เทพธานี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 2

หมดเวลารายงานตัว : 09:20 น. เวลาแขงขัน : 10:00 น. 2

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0421  นางสาวศุภกานต� บัวขยาย คณะบริหารธุรกิจ 6
0120  นางสาวปนัดดา แก5วจันทร� คณะเกษตรศาสตร� 5
1327  นางสาวอมตรส จันทร�แดง วิทยาลัยรัตภูมิ 4

รายการที่ : 109 ประเภท : ว่ิง 800 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

0211  นางสาวปภาวี เจริญพงศ�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 7

1203  นางสาวรูซีลา ติงกูแว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3

ลายมือช่ือ
0522  นางสาวพรพิมล ชนะภัย คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 2

หมดเวลารายงานตัว : 09:20 น. เวลาแขงขัน : 10:00 น. 3

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

1006  นางสาวฤดีรัตน� ฉลาด คณะสัตวแพทยศาสตร� 6
0924  นางสาวปณิดา วุ;นซ้ิว คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 5
0121  นางสาวอนัญญา แก5วล;อง คณะเกษตรศาสตร� 4

0621  นางสาวอรยา ไกรสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร� 7
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พวกที่ :

พวกที่ :

พวกที่ :

วันท่ีแขงขัน

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

ภาคเช�า

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครัง้ที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

หมดเวลารายงานตัว : 09:30 น. เวลาแขงขัน : 10:20 น. 1
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 110 ประเภท : ว่ิง 800 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

0204  นายจักรพรรดิ รามวงศ�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3
0606  นายอนิรุทธิ์ มัจฉาวานิช คณะวิศวกรรมศาสตร� 2

ลายมือช่ือ
0407  นายสรวิชญ� ดําดวน คณะบริหารธุรกิจ 1

1003  นายอนุสร สมวงศ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 6
0506  นายวีรชัย เก้ือไขย คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 5
0804  นายปวรรธก� มณีรัตน� คณะศิลปศาสตร� 4

รายการที่ : 110 ประเภท : ว่ิง 800 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

1307  นายเรืองชัย รุ;งเรือง วิทยาลัยรัตภูมิ 8
1403  นายมูฮํามัดฮาฟ7ด กาเจ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 7

1105  นายวิชัย เอ5งฉ5วน วิทยาลัยการโรงแรมและท;องเท่ียว 3

ลายมือช่ือ
0103  นายสิริชัย น้ําขาว คณะเกษตรศาสตร� 2

หมดเวลารายงานตัว : 09:30 น. เวลาแขงขัน : 10:20 น. 2
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0907  นายศรัณยู สีแก5วเขียว คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 6
0406  นายคอลิบ เตาะสาตู คณะบริหารธุรกิจ 5
0605  นายกิตติพัฒน� เตียวลีสกุลวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร� 4

รายการที่ : 110 ประเภท : ว่ิง 800 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

0505  นายณัฐพรรณ ส;งเสริม คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 8
0704  นายกฤติน อินทนุพัฒน� คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี 7

ลายมือช่ือ
1404  นายอดิศักด์ิ อินทโชติ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 2

หมดเวลารายงานตัว : 09:30 น. เวลาแขงขัน : 10:20 น. 3
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

1306  นายณัฐกิตต์ิ สาธิตสิทธิพร วิทยาลัยรัตภูมิ 5
0908  นายอนุรักษ� ศรีไหม คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 4
0306  นายณโรจน� ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3

0202  นายเตชสิทธิ์ ขุนแก5ว  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 8
0101  นายปKติ ณ นคร คณะเกษตรศาสตร� 7
0807  นายรัฐพัฒน� วงศ�พระจันทร� คณะศิลปศาสตร� 6
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 111 ประเภท : กระโดดไกล   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร�

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคเช�า

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

10:20 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ลายมือช่ือ

คณะเกษตรศาสตร�
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร�

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยรัตภูมิ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

0827

0621  นางสาวอรยา ไกรสนาม

0519  นางสาวอภิญญา สระมุณี
1205  นางสาวระวีวรรณ ชูศรี

 นางสาววิลาสินี รัตนพันธ�
0434  นางสาวทิพย�สุคนธ� จันทร�ศรี

0624  นางสาวพรพรรณ อักษรวงศ�
0525  นางสาวธมลวรรณ กัลปหา

หมดเวลารายงานตัว : 09:40 น.

1333

คณะวิศวกรรมศาสตร�
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 นางสาววนิดา ศรีหิรัญ
1217  นางสาววนิดา ภาคเพ่ิม

0116  นางสาวธนิษฐา กลับทัพลัง
0323  นางสาวสุภาวดี ผอมภักดี

เวลาแขงขัน :
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พวกที่ :

ทุมน้ําหนัก   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

คณะบริหารธุรกิจ

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

0414  นายเรืองศักด์ิ แก5วประถม
0714  นายสิทธิพงศ� ชํานาญปOา

0510  นายจิรพันธ� ศิริภักด์ิ
0615  นายพรเทพ จันทร�ดํา

0413  นายพัฒนะ สงเดช

หมดเวลารายงานตัว : 09:40 น. เวลาแขงขัน :

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด
คณะสถาปAตยกรรมศาสตร�

0313  นายวราเทพ พลเดช
0110  นายธนะพล ต;างสี

1328  นางสาววันดี สุวรรณมณี
0828  นายเกษตร ทองเย็น

1409  นายธนพล แสงแช;ม
0515  นายฐณะวัฒน� นิ่มเรือง

1408  นายพีรพล คงแก5ว
0109  นายเกษมศักด์ิ ใกล5คีรี

0314  นายสุริยา อาการส
1317  นายศุภชัย ขุนหนู

0914  นายญาณากร ก5อนท5อง
0809  นายอุกฤษฏ� สังวรณ�

0616  นายสุทธิภัทร ศิริรัตน�

คณะศิลปศาสตร�
คณะสถาปAตยกรรมศาสตร�
คณะเกษตรศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง

วิทยาลัยรัตภูมิ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร�
คณะเกษตรศาสตร�

คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร�
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง

คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะศิลปศาสตร�
วิทยาลัยรัตภูมิ

ภาคเช�า

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

0915  นายศุภวิชญ� พรมชูแก5ว

10:20 น. 1

ลายมือช่ือ

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 112 ประเภท :
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พวกที่ :หมดเวลารายงานตัว : 10:00 น. เวลาแขงขัน : 10:30 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 113 ประเภท : เดินทน 10,000 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

0912  นายศิวกร แก5วบุญศรี คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 3
0410  นายนฤเบศร ไพโรจน� คณะบริหารธุรกิจ 2

ลายมือช่ือ
0307  นายจิรวัฒน� เส5งมี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคเช�า

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน
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หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง ลายมือช่ือ

1

2

3

4

5

วันท่ีแขงขัน

            กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 114 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x100 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 11:10 น. เวลาแขงขัน : 11:30 น. 1พวกท่ี :

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคเช�า

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561
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ลายมือช่ือ

6

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

7

8

                กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 114 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x100 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 11:10 น. เวลาแขงขัน : 11:30 น. 1พวกท่ี :

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคเช�า

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน
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ลายมือช่ือ

1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

2

4

3

5

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคเช�า

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

              กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 115 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x100 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 11:20 น. เวลาแขงขัน : 11:50 น. 1พวกท่ี :
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ลายมือช่ือ

6

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

7

8

              กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 115 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x100 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 11:20 น. เวลาแขงขัน : 11:50 น. 1พวกท่ี :

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคเช�า

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน
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พวกที่ :หมดเวลารายงานตัว : 12:30 น. เวลาแขงขัน : 13:00 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 116 ประเภท : ว่ิง 400 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

3
2

ลายมือช่ือ
1

6
5
4

8
7

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคบาย

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 117 ประเภท : ว่ิง 400 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคบาย

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

2

ลายมือช่ือ
1

หมดเวลารายงานตัว : 12:40 น. เวลาแขงขัน : 13:10 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

5
4
3

8
7
6

วันท่ีแขงขัน
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พวกที่ :

1335  นางสาวกุลณัฐ สมุหเสนีย�โต

0722  นางสาวอนุสรา พรหมแก5ว
1213  นางสาวเจนจิรา เกลี้ยงสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อักษรวงศ�
0824  นางสาวกัลยารัตน� เวชรังษี

หมดเวลารายงานตัว : 12:40 น. เวลาแขงขัน : 13:20 น. 1

หมายเลข

1417  นางสาวอรณิชา สุพร

ช่ือ สกุล สังกัด ลายมือช่ือ

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 118 ประเภท : ขว�างจักร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

0129  นางสาวศสิวิมล บุญปาน
0929  นางสาวรัชษฎา นพสุวรรณ

0526  นางสาวธิดารัตน� อินทร�ณรงค�
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะสถาปAตยกรรมศาสตร�
คณะเกษตรศาสตร�
วิทยาลัยรัตภูมิ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

คณะศิลปศาสตร�
คณะวิศวกรรมศาสตร�

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคบาย

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร�
คณะเกษตรศาสตร�

0625  นางสาวลักคณา มิดหวัง
0326  นางสาวอภิญญา ชอบประดิษฐ�

1214  นางสาวปารีณา วิชิตแย5ม
0130  นางสาวขนิษฐา จันทรภักดี

0624  นางสาวพรพรรณ
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พวกที่ :

ศรีนุ5ย

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคบาย

0919  นายสิทธิพงค� จันทร�ปทิว
0312  นายพงศธร ศรีทองมาศ

หมดเวลารายงานตัว : 12:40 น. เวลาแขงขัน :

 นายจิรวัฒน� จุ5ยสุ5ย

0102  นายพงศกร จันทกาญจน�
1315  นายอัคเดช พุทธกูล

คณะสถาปAตยกรรมศาสตร�
คณะวิศวกรรมศาสตร�

0114  นายกมล

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 119 ประเภท : กระโดดไกล   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

คณะเกษตรศาสตร�

13:20 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ลายมือช่ือ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะสถาปAตยกรรมศาสตร�

1324  นายปฎิภาน บาราสัน

0610  นายภัทรวุฒิ แก5วเนียม
0918

วิทยาลัยรัตภูมิ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร�

0605  นายกิตติพัฒน� เตียวลีสกุลวัฒนา
1003  นายอนุสร สมวงศ�

0813  นายรัตนชัย มีแก5ว
0503  นายอมรินทร� เพ็งมี

0513  นายอรรถพล เดชธนู

วิทยาลัยรัตภูมิ

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร�
คณะสัตวแพทยศาสตร�
คณะวิศวกรรมศาสตร�
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พวกที่ :หมดเวลารายงานตัว : 13:00 น. เวลาแขงขัน : 13:30 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 120 ประเภท : ว่ิง 3,000 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

0123  นางสาวศิริรัตน� โพธิ์เอ่ียม คณะเกษตรศาสตร� 2
0122  นางสาวณัชชา ทองปาน คณะเกษตรศาสตร� 2

ลายมือช่ือ
0424  นางสาวอริสา สัทธานนท� คณะบริหารธุรกิจ 1

0328  นางสาวศรันยา ทับทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 5
0327  นางสาวน้ําทิพย� บุญวิเศษ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4
0212  นางสาวอุษา เกตุระหงษ�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3

1206  นางสาวอทิตติยา ชูสุวรรณ� คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8
0528  นางสาวนภัสร มีนุ;น คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 7
0522  นางสาวพรพิมล ชนะภัย คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 6

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคบาย
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 121 ประเภท : ว่ิง 3,000 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

ลายมือช่ือ
0205  นายกิตติวินท� หมัดสี  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1

หมดเวลารายงานตัว : 13:20 น. เวลาแขงขัน : 13:50 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0608  นายตนุภัทร สุมามาน คณะวิศวกรรมศาสตร� 3
0409  นายภัทรพล ภู5คลองพลอย คณะบริหารธุรกิจ 2
0203  นายสัญลักษณ� พุฒวัจน�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1

0104  นายยศพัทธ� มณีโชติ คณะเกษตรศาสตร� 5
0309  นายอุกฤษฏ� บุญวรรณ� คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4
0609  นายทฤษฎี ปAงหลีเส็น คณะวิศวกรรมศาสตร� 3

1405  นายธนวินท� เส5งนุ5ย คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 7
1404  นายอดิศักด์ิ อินทโชติ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 7
0106  นายสิปปกร เลิศลักษณพันธุ� คณะเกษตรศาสตร� 6

0507  นายอนุพงศ� จินดานิล คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 8
0506  นายวีรชัย เก้ือไขย คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 8

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคบาย

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 122 ประเภท : ว่ิง 800 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

ลายมือช่ือ
1

หมดเวลารายงานตัว : 13:40 น. เวลาแขงขัน : 14:10 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

4
3
2

7
6
5

8

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคบาย

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 123 ประเภท : ว่ิง 800 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

2

ลายมือช่ือ
1

หมดเวลารายงานตัว : 13:50 น. เวลาแขงขัน : 14:20 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

5
4
3

8
7
6

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคบาย

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน
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พวกที่ :

พวกที่ :

พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 124 ประเภท : ว่ิง 100 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 3

ลายมือช่ือ
0115

หมดเวลารายงานตัว : 14:00 น. เวลาแขงขัน : 14:30 น. 1
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0315  นางสาวกาญจนา นามวงษ� คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4
1413  นางสาวกรุณา ฉิมฉํ่า

 นางสาวทิตฐิตา เพชรรัตน� คณะเกษตรศาสตร� 2

1005  นางสาวอัลมาส ขวัญนาวารักษ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 7
0518  นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 6
1109  นางสาวกนกวรรณ พลผอม วิทยาลัยการโรงแรมและท;องเท่ียว 5

หมดเวลารายงานตัว : 14:00 น. เวลาแขงขัน : 14:30 น. 2
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

รายการที่ : 124 ประเภท : ว่ิง 100 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

0208  นางสาวศศิธร จันทร�น5อย  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 8

0921  นางสาวสุดารัตน� ร;มแก5ว คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 3
0316  นางสาวระพีพร ณรงค�ฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2

ลายมือช่ือ
0519  นางสาวอภิญญา สระมุณี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 1

0814  นางสาวกาญฐิมา คาวิจิตร คณะศิลปศาสตร� 6
1326  นางสาวเสาวลักษณ� แสงสีดํา วิทยาลัยรัตภูมิ 5
0418  นางสาวปนิสา โชติรัตน� คณะบริหารธุรกิจ 4

รายการที่ : 124 ประเภท : ว่ิง 100 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

0620  นางสาวกัณฐมาศ ศรีนวลขาว คณะวิศวกรรมศาสตร� 8
1004  นางสาวปฐมาวดี พัฒน�ชิต คณะสัตวแพทยศาสตร� 7

0815  นางสาวชนมล อนุสาย คณะศิลปศาสตร� 2

ลายมือช่ือ
1325  นางสาวพิราวรรณ มะโนสนีย� วิทยาลัยรัตภูมิ 1

หมดเวลารายงานตัว : 14:00 น. เวลาแขงขัน : 14:30 น. 3
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0209  นางสาวสุรัสวดี ขุนเจริญ  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 6

0430  นางสาวณิชาภัทร แซ;ด;าน คณะบริหารธุรกิจ 8
0619  นางสาวกรกนก โสตทิพย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 7

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ครัง้ที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคบาย

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

1414  นางสาวขนิษฐา มรรคาเขต คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 5
0116  นางสาวธนิษฐา กลับทัพลัง คณะเกษตรศาสตร� 4
0920  นางสาวธนัตตา แก5วศรี คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 3
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พวกที่ :

พวกที่ :

พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 125 ประเภท : ว่ิง 100 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

0302  นายอภิวัฒน� แสงตะวัน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3

ลายมือช่ือ
0102  นายพงศกร จันทกาญจน� คณะเกษตรศาสตร� 2

หมดเวลารายงานตัว : 14:20 น. เวลาแขงขัน : 14:50 น. 1
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0801  นายสุรัตน� พลอยไพรวัลย� คณะศิลปศาสตร� 6
0501  นายวรากร รักษ�วงค� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 5
0401  นายชัชพล แก5วน5อย คณะบริหารธุรกิจ 4

รายการที่ : 124 ประเภท : ว่ิง 100 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

1102  นายเกียรติศักด์ิ คงรอด วิทยาลัยการโรงแรมและท;องเท่ียว 8
0901  นายจิรภัทร สุวรรณมณี คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 7

ลายมือช่ือ
0101  นายปKติ ณ นคร คณะเกษตรศาสตร� 2

หมดเวลารายงานตัว : 14:00 น. เวลาแขงขัน : 14:30 น. 2
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

0502  นายอัครพงศ� ทองสุข คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 5
0402  นายพนัส หนูกลับ คณะบริหารธุรกิจ 4
0202  นายเตชสิทธิ์ ขุนแก5ว  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3

1301  นายณัฐพงษ� ม่ันจิตต� วิทยาลัยรัตภูมิ 8
1101  นายกรกฎ หยงสตาร� วิทยาลัยการโรงแรมและท;องเท่ียว 7
0602  นายยุทธศิลปN รักญาติ คณะวิศวกรรมศาสตร� 6

 นายกอบเดช ชูสง คณะวิศวกรรมศาสตร� 8
1302  นายสุริยา เทพศรี วิทยาลัยรัตภูมิ 7

สกุล สังกัด ชองว่ิง

รายการที่ : 124 ประเภท : ว่ิง 100 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

 นายอัซรอฟ เจริญวงศ� คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี 4
0301  นายราชวัตร รามหนู คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3

ลายมือช่ือ
0201

0701

 นายณัฐกานต� จักรกาญจน�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2

หมดเวลารายงานตัว : 14:00 น. เวลาแขงขัน : 14:30 น. 3

หมายเลข ช่ือ

0902  นายสิทธิเดช ฉิมคล5าย คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 6
0802  นายเอกปวีร� มณีสว;าง คณะศิลปศาสตร� 5

0601

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครัง้ที่ 11 "แสงแรกเกมส ,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคบาย

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน
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พวกที่ :หมดเวลารายงานตัว : 14:40 น. เวลาแขงขัน : 15:10 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 126 ประเภท : เดินทน 5,000 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

0126  นางสาวอวัสดา จันทร�กระจ;าง คณะเกษตรศาสตร� 3
0522  นางสาวพรพิมล ชนะภัย คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 2

ลายมือช่ือ
0125  นางสาวณัฐริกา ปานกลาง คณะเกษตรศาสตร� 1

0528  นางสาวนภัสร มีนุ;น คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 6
0321  นางสาวศิริลักษณ� เศรษฐกาญจน� คณะเทคโนโลยีการจัดการ 5
1009  นางสาวปรียานุช สุทธินวล คณะสัตวแพทยศาสตร� 4

1006  นางสาวฤดีรัตน� ฉลาด คณะสัตวแพทยศาสตร� 8
1208  นางสาวเบญจมาภรณ� ประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7
1207  นางสาวกฤติกา กัณหะกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคบาย
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หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง ลายมือช่ือ
1329  นางสาวณัฐธิดา เรืองทอง

วิทยาลัยรัตภูมิ 1

1325  นางสาวพิราวรรณ มะโนสนีย�

 นางสาวพิมพ�วลัญช� หมัดสุเด็น
0931  นางสาวเพ็ญนภา ไกยะฝOาย

วิทยาลัยการโรงแรมและท;องเท่ียว 3

1327  นางสาวอมตรส จันทร�แดง

0921  นางสาวสุดารัตน� ร;มแก5ว

1414  นางสาวขนิษฐา มรรคาเขต

คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 2

0924  นางสาวปณิดา วุ;นซ้ิว
0925

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 4

1415  นางสาวณัฐธิดา น้ําใส
1416

 นางสาวณัฐธิดา ละมุน
1115  นางสาวนุชณีย� ศรีเรือง

1111  นางสาวฟาริดา เกษมณี
1112  นางสาวกนกวรรณ ใจสมุทร
1114

1109  นางสาวกนกวรรณ พลผอม

0621  นางสาวอรยา ไกรสนาม
0622

0619  นางสาวกรกนก โสตทิพย�

 นางสาวพรธวัล อีโสะ

ภาคบาย

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

               กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 127 ประเภท : ว่ิงผลัดผสม (100, 200, 300 และ 400 เมตร)   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 15:30 น. เวลาแขงขัน : 16:00 น. 1พวกท่ี :

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

 นางสาวธารปภัสร� คงศรี
0624  นางสาวพรพรรณ อักษรวงศ�
0625  นางสาวลักคณา มิดหวัง

คณะวิศวกรรมศาสตร� 5

0620  นางสาวกัณฐมาศ ศรีนวลขาว

สูจิบัตรการแข;งขันกรีฑา - 59



ลายมือช่ือ
0418  นางสาวปนิสา โชติรัตน�

คณะบริหารธุรกิจ 6

0419  นางสาวนารีรัตน� ฉัตรชัยชาญ

             กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 127 ประเภท : ว่ิงผลัดผสม (100, 200, 300 และ 400 เมตร)   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 15:30 น. เวลาแขงขัน : 16:00 น. 1พวกท่ี :

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

คณะสัตวแพทยศาสตร� 7

1006  นางสาวฤดีรัตน� ฉลาด
1007

0430  นางสาวณิชาภัทร แซ;ด;าน
0433  นางสาวซอรีฮRะห� เอสเอ

0428  นางสาวศิรินันต� ทองเพ่ิม
0429  นางสาวสุไลยา นิยมเดชา

0518  นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย�

 นางสาวฉันทพิชญา ดําเนิน
1008  นางสาวอังคณา เรืองสังข�

1005  นางสาวอัลมาส ขวัญนาวารักษ�

 นางสาวอัญญารัตน� ศรีน5อย
0524  นางสาวณัฐกาญจน� ทองมีเหลือ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 8

0519  นางสาวอภิญญา สระมุณี
0520  นางสาวทิพย�สุดา จันทร�ชุม
0521

ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคเช�า

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน
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ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคเช�า

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

ลายมือช่ือ
0903  นายณภัทร ทองเกิด

คณะสถาปAตยกรรมศาสตร� 2

0904  นายปริญญษ ชูเพ็ชร

              กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 128 ประเภท : ว่ิงผลัดผสม (100, 200, 300 และ 400 เมตร)   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 15:00 น. เวลาแขงขัน : 16:10 น. 1พวกท่ี :

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

คณะบริหารธุรกิจ 3

0403  นายสาริน ขุนจันทร�
0404

0905  นายกฤษฎา แก5ววิจิตร�
0909  นายณัฐพล พุฒร5อย

0601  นายกอบเดช ชูสง

 นายคุณานนต� ศรียาภัย
0407  นายสรวิชญ� ดําดวน
0411  นายณัฐวุฒิ พละกุล

0401  นายชัชพล แก5วน5อย

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 5

0502  นายอัครพงศ� ทองสุข
0503

 นายกิตติพัฒน� เตียวลีสกุลวัฒนา
0607  นายพนมกร แซ;จิว
0608  นายตนุภัทร สุมามาน

คณะวิศวกรรมศาสตร� 4

0602  นายยุทธศิลปN รักญาติ
0604  นายสันติสุข รักดํา
0605

0512  นายภาพตะวัน หนูน5อย
1304  นายเนาวาร�ด จันอิ

 นายอมรินทร� เพ็งมี
0504  นายศาสดา องศารา
0506  นายวีรชัย เก้ือไขย

0510  นายจิรพันธ� ศิริภักด์ิ

 นายวาลีฟ หวันลาเตRะ
1323  นายสุรศักด์ิ นิลสกุล

วิทยาลัยรัตภูมิ 6

1309  นายภาณุวัฒน� ขุนเพ็ชร
1321  นายธนาธร หลงสมัน
1322
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ใบรายงานตัวการแขงขันกรีฑา

ภาคเช�า

วันพุธท่ี  8 สิงหาคม 2561

วันท่ีแขงขัน

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ชองว่ิง

              กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส,"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 128 ประเภท : ว่ิงผลัดผสม (100, 200, 300 และ 400 เมตร)   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 15:00 น. เวลาแขงขัน : 16:10 น. 1พวกท่ี :

1108  นายสวรรษ จิรรัตนโสภา

1103  นายอันดามัน สนธิช;วย
1104  นายอภิชัย รัญวาศรี

ลายมือช่ือ
1101  นายกรกฎ หยงสตาร�

วิทยาลัยการโรงแรมและท;องเท่ียว 7

1102  นายเกียรติศักด์ิ คงรอด

1401  นายเชาว�เลิศ ภักดี

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 8

1408  นายพีรพล คงแก5ว
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 201 ประเภท : ว่ิง 10,000 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

0910  นายเอกรินทร� สันโด คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 2

ลายมือช่ือ
0308  นายธนกร เปาะทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1

หมดเวลารายงานตัว : 07:00 น. เวลาแข'งขัน : 07:30 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

0410  นายนฤเบศร ไพโรจน� คณะบริหารธุรกิจ 5
0203  นายสัญลักษณ� พุฒวัจน�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 4
0911  นายอาลี  สมจิตร คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 3

0508  นายธวัชชัย วิลัยมาศ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 8
0607  นายพนมกร แซ6จิว คณะวิศวกรรมศาสตร� 7
0608  นายตนุภัทร สุมามาน คณะวิศวกรรมศาสตร� 6
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 202 ประเภท : พุ'งแหลน   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

0130  นางสาวขนิษฐา จันทรภักดี คณะเกษตรศาสตร�
0719  นางสาวฉัตรฑริกา แซ6ลิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี

หมดเวลารายงานตัว : 07:00 น. เวลาแข'งขัน : 07:40 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ลายมือช่ือ

0826  นางสาวสุดาภรณ� นุ6นรักษา คณะศิลปศาสตร�
0432  นางสาวอรสา อินฉ?วน คณะบริหารธุรกิจ

1329  นางสาวณัฐธิดา เรืองทอง วิทยาลัยรัตภูมิ
0929  นางสาวรัชษฎา นพสุวรรณ คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�

0324  นางสาวอุมาวดี สุขพงษ� คณะเทคโนโลยีการจัดการ
1501  นางสาวนันทิตา ผิวล?วน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ

1215  นางสาวศศิมณทน� เทพอักษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0526  นางสาวธิดารัตน� อินทร�ณรงค� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

1418  นางสาวปDติมาศ ศิลปสมศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง

0825  นางสาวสาวิตรี อนันต� คณะศิลปศาสตร�

0930  นางสาวสุชาดา พงศ�วงประเสริฐ คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�
0625  นางสาวลักคณา มิดหวัง คณะวิศวกรรมศาสตร�

1216  นางสาวอุบลวรรณ เต็งมีศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

0527  นางสาวอภิษฎา คงนาน คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
1419  นางสาวมัทรี ใบระหมาน คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 203 ประเภท : ว่ิง 100 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

2

ลายมือช่ือ
1

หมดเวลารายงานตัว : 08:00 น. เวลาแข'งขัน : 08:30 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

5
4
3

8
7
6
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 204 ประเภท : ว่ิง 100 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

2

ลายมือช่ือ
1

หมดเวลารายงานตัว : 08:10 น. เวลาแข'งขัน : 08:40 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

5
4
3

8
7
6

สูจิบัตรการแข6งขันกรีฑา - 67



พวกที่ :

0328

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 205 ประเภท : ว่ิง 1,500 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

0621  นางสาวอรยา ไกรสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร� 2

ลายมือช่ือ
1204  นางสาวฐิตาภา คงรักษ� คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1

หมดเวลารายงานตัว : 08:30 น. เวลาแข'งขัน : 09:00 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

1328  นางสาววันดี สุวรรณมณี วิทยาลัยรัตภูมิ 3
0522  นางสาวพรพิมล ชนะภัย คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 3
0122  นางสาวณัชชา ทองปาน คณะเกษตรศาสตร� 2

0528  นางสาวนภัสร มีนุ6น คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 5
0422  นางสาวดาราวรรณ หารบุรุษ คณะบริหารธุรกิจ 4

 นางสาวศรันยา ทับทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4

0211  นางสาวปภาวี เจริญพงศ�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 7
0423  นางสาวนันธิดา สว6างเพชร คณะบริหารธุรกิจ 6
0123  นางสาวศิริรัตน� โพธิ์เอ่ียม คณะเกษตรศาสตร� 6

0316  นางสาวระพีพร ณรงค�ฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 8
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 206 ประเภท : ว่ิง 1,500 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

ลายมือช่ือ
0105  นายอุดมศักด์ิ เกษมศรี คณะเกษตรศาสตร� 1

หมดเวลารายงานตัว : 08:50 น. เวลาแข'งขัน : 09:20 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

1405  นายธนวินท� เส?งนุ?ย คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 2
0507  นายอนุพงศ� จินดานิล คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 1
0407  นายสรวิชญ� ดําดวน คณะบริหารธุรกิจ 1

0910  นายเอกรินทร� สันโด คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 3
0605  นายกิตติพัฒน� เตียวลีสกุลวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร� 3
0909  นายณัฐพล พุฒร?อย คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 2

1308  นายธนภัทร อินทรสมบัติ วิทยาลัยรัตภูมิ 4
0705  นายกฤตนัย ชาติภิรมย� คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี 4
0305  นายกฤาฎา ขุนชุ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4

0607  นายพนมกร แซ6จิว คณะวิศวกรรมศาสตร� 6
0204  นายจักรพรรดิ รามวงศ�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 5
0104  นายยศพัทธ� มณีโชติ คณะเกษตรศาสตร� 5

0807  นายรัฐพัฒน� วงศ�พระจันทร� คณะศิลปศาสตร� 7
0506  นายวีรชัย เก้ือไขย คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 7
1301  นายณัฐพงษ� ม่ันจิตต� วิทยาลัยรัตภูมิ 6

1404  นายอดิศักด์ิ อินทโชติ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 8
0408  นายเสฎฐวุฒิ ฮ่ันบุญศรี คณะบริหารธุรกิจ 8
1003  นายอนุสร สมวงศ� คณะสัตวแพทยศาสตร� 7

0805  นายวิรพล มานะการ คณะศิลปศาสตร� 8
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พวกที่ :

พวกที่ :

พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 207 ประเภท : ว่ิง 200 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

ลายมือช่ือ
0117  นางสาวธิดารัตน� จันทวงศ� คณะเกษตรศาสตร� 2

หมดเวลารายงานตัว : 09:10 น. เวลาแข'งขัน : 09:40 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

1326  นางสาวเสาวลักษณ� แสงสีดํา วิทยาลัยรัตภูมิ 5
0717  นางสาวณัฐริตา คงเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี 4
0418  นางสาวปนิสา โชติรัตน� คณะบริหารธุรกิจ 3

0518  นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 8
0620  นางสาวกัณฐมาศ ศรีนวลขาว คณะวิศวกรรมศาสตร� 7
1006  นางสาวฤดีรัตน� ฉลาด คณะสัตวแพทยศาสตร� 6

หมดเวลารายงานตัว : 09:10 น. เวลาแข'งขัน : 09:40 น. 2

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

รายการที่ : 207 ประเภท : ว่ิง 200 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

1110  นางสาวสุธาสินี สาธุธรรม วิทยาลัยการโรงแรมและท6องเท่ียว 4
0619  นางสาวกรกนก โสตทิพย� คณะวิศวกรรมศาสตร� 3

ลายมือช่ือ
0923  นางสาววิภาดา เพชรคีรี คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 2

0118  นางสาววิทิตา มณีฉาย คณะเกษตรศาสตร� 7
0815  นางสาวชนมล อนุสาย คณะศิลปศาสตร� 6
0209  นางสาวสุรัสวดี ขุนเจริญ  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 5

หมดเวลารายงานตัว : 09:10 น. เวลาแข'งขัน : 09:40 น. 3

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

รายการที่ : 207 ประเภท : ว่ิง 200 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

0419  นางสาวนารีรัตน� ฉัตรชัยชาญ คณะบริหารธุรกิจ 8

สระมุณี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 5
0317  นางสาวคณิตา จันทร�ทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4
1325  นางสาวพิราวรรณ มะโนสนีย� วิทยาลัยรัตภูมิ 3

ลายมือช่ือ
1004  นางสาวปฐมาวดี พัฒน�ชิต คณะสัตวแพทยศาสตร� 2

0922  นางสาวทิพรดา สุยโฉ คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 8
1413  นางสาวกรุณา ฉิมฉํ่า คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 7
0208  นางสาวศศิธร จันทร�น?อย  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 6
0519  นางสาวอภิญญา
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พวกที่ :

พวกที่ :

พวกที่ :

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ครัง้ที่ 11 "แสงแรกเกมส 2"

หมดเวลารายงานตัว : 09:30 น. เวลาแข'งขัน : 10:00 น. 1
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 208 ประเภท : ว่ิง 200 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

0202  นายเตชสิทธิ์ ขุนแก?ว  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3
0702  นายนนทวัฒน� หาญแหง คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี 2

ลายมือช่ือ
1002  นายอิสรพงษ� ภู6ขวัญเมือง คณะสัตวแพทยศาสตร� 1

0101  นายปDติ ณ นคร คณะเกษตรศาสตร� 6
1401  นายเชาว�เลิศ ภักดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 5
0501  นายวรากร รักษ�วงค� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 4

รายการที่ : 208 ประเภท : ว่ิง 200 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

0903  นายณภัทร ทองเกิด คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 8
1301  นายณัฐพงษ� ม่ันจิตต� วิทยาลัยรัตภูมิ 7

0604  นายสันติสุข รักดํา คณะวิศวกรรมศาสตร� 3

ลายมือช่ือ
0303  นายไพรวัลย� มากนุ6น คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2

หมดเวลารายงานตัว : 09:30 น. เวลาแข'งขัน : 10:00 น. 2
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

0803  นายชัดชนันท� หลี้หมุน คณะศิลปศาสตร� 6
0201  นายณัฐกานต� จักรกาญจน�  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 5
1103  นายอันดามัน สนธิช6วย วิทยาลัยการโรงแรมและท6องเท่ียว 4

รายการที่ : 208 ประเภท : ว่ิง 200 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

0503  นายอมรินทร� เพ็งมี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 8
0403  นายสาริน ขุนจันทร� คณะบริหารธุรกิจ 7

ลายมือช่ือ
1303  นายฟารุก หมัดเลียด วิทยาลัยรัตภูมิ 1

หมดเวลารายงานตัว : 09:30 น. เวลาแข'งขัน : 10:00 น. 3
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

0401  นายชัชพล แก?วน?อย คณะบริหารธุรกิจ 4
0904  นายปริญญษ ชูเพ็ชร คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 3
1402  นายราชัน รอดเพชร คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 2

0304  นายลาภิศ เหมทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 7
0603  นายธนาวุฒิ แก?วนวลศรี คณะวิศวกรรมศาสตร� 6
1001  นายธนวัฒน� เริ่มอรุณรอง คณะสัตวแพทยศาสตร� 5

0102  นายพงศกร จันทกาญจน� คณะเกษตรศาสตร� 8
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พวกที่ :

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

หมดเวลารายงานตัว : 09:30 น. เวลาแข'งขัน : 10:10 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ลายมือช่ือ

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 209 ประเภท : เขย'งก-าวกระโดด   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

0431  นางสาววิสสุตา หนูเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
0821  นางสาวสุหัสษา บัวขวัญ คณะศิลปศาสตร�

1333  นางสาววนิดา ศรีหิรัญ วิทยาลัยรัตภูมิ
0525  นางสาวธมลวรรณ กัลปหา คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

0325  นางสาวภานุชนาถ อนุสรณ�คีรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0417  นางสาวณิชารีย� แซ6ด6าน คณะบริหารธุรกิจ
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พวกที่ :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 210 ประเภท : ขว-างจักร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

0111  นายณัฐวุฒิ ขาวล?วน คณะเกษตรศาสตร�
1404  นายอดิศักด์ิ อินทโชติ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง

หมดเวลารายงานตัว : 09:30 น. เวลาแข'งขัน : 10:10 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ลายมือช่ือ

0715  นายภานุพงศ� ต่ันตLอง คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี
1318  นายยงยุทธ� ธรรมราช วิทยาลัยรัตภูมิ

0516  นายจิณณวัตร สุขแสวง คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
0415  นายนฤดม ก้ิมเส?ง คณะบริหารธุรกิจ

0811  นายธีรราช ธรฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร�
0515  นายฐณะวัฒน� นิ่มเรือง คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

0618  นายอุรุพงศ� หนูเสน คณะวิศวกรรมศาสตร�
1319  นายอดิศร เก้ือผอม วิทยาลัยรัตภูมิ

0112  นายวรรณพงค� ทองสร?อย คณะเกษตรศาสตร�
0314  นายสุริยา อาการส คณะเทคโนโลยีการจัดการ

0810  นายธนพจน� จอมใบหยก คณะศิลปศาสตร�
0416  นายอัษฎาวุฒิ มะลิแก?ว คณะบริหารธุรกิจ

0617  นายพันธพัทธ� สังสุมาตร คณะวิศวกรรมศาสตร�
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พวกท่ี :

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการท่ี : 211 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x400 เมตร   หญิง รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

ลายมือช่ือ
0417  นางสาวณิชารีย� แซ6ด6าน

คณะบริหารธุรกิจ 2

0418  นางสาวปนิสา โชติรัตน�

หมดเวลารายงานตัว : 11:00 น. เวลาแข'งขัน : 11:30 น. 1
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

วิทยาลัยรัตภูมิ 3

1330  นางสาวชุติกาญจน� เพ็ญมาศ
1331

0422  นางสาวดาราวรรณ หารบุรุษ
0429  นางสาวสุไลยา นิยมเดชา

0419  นางสาวนารีรัตน� ฉัตรชัยชาญ
0420  นางสาวพัทธ�ธีรา สําอางศรี

0519  นางสาวอภิญญา สระมุณี

 นางสาวน้ําเพชร เล็กสุด
1332  นางสาวรัญชนา เพชรดํา

1329  นางสาวณัฐธิดา เรืองทอง

คณะศิลปศาสตร� 5

0818  นางสาวจุฑามาศ เหมรังษี
0819

 นางสาวพรพิมล ชนะภัย
0523 นางสาวเจนจิรา เทพธานี
0525  นางสาวธมลวรรณ กัลปหา

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 4

0520  นางสาวทิพย�สุดา จันทร�ชุม
0521  นางสาวอัญญารัตน� ศรีน?อย
0522

0115  นางสาวทิตฐิตา เพชรรัตน�

 นางสาวสุทธิพร แสงสุริยฉาย
0820  นางสาวอชิรญา พรหมสถิตย�

0817  นางสาวชณากาญ สุขชาญ

 นางสาวอนัญญา แก?วล6อง
0124  นางสาวภัทรพร บุญสนอง

คณะเกษตรศาสตร� 6

0117  นางสาวธิดารัตน� จันทวงศ�
0118  นางสาววิทิตา มณีฉาย
0121
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พวกท่ี :
หมายเลข ช่ือ สกุล

0318  นางสาวอังคณา เอียดปู

รายการท่ี : 211 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x400 เมตร   หญิง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

1202  นางสาวฐิติมา แก?วสว6าง
1204  นางสาวฐิตาภา คงรักษ�

0325  นางสาวภานุชนาถ อนุสรณ�คีรี

0320  นางสาวชญานิศ ย6องนุ6น
0321  นางสาวศิริลักษณ� เศรษฐกาญจน�

 นางสาวกรกนก โสตทิพย�

คณะวิศวกรรมศาสตร� 5

0620  นางสาวกัณฐมาศ ศรีนวลขาว

 คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 4
0211

 นางสาวศศิธร จันทร�น?อย
0209  นางสาวสุรัสวดี ขุนเจริญ
0210  นางสาวสิราวรรณ ตรีรัตน�

0208

 นางสาวอังคณา เรืองสังข�
1009  นางสาวปรียานุช สุทธินวล

1006  นางสาวฤดีรัตน� ฉลาด

คณะสัตวแพทยศาสตร�

รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 นางสาวปภาวี เจริญพงศ�

1209  นางสาวจิตตมาศ โสะหาบ
1210  นางสาวสุรีย�มาศ เรืองรอด

2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3

หมดเวลารายงานตัว : 11:00 น. เวลาแข'งขัน : 11:30 น. 2
สังกัด ช'องว่ิง ลายมือช่ือ

6

1007  นางสาวฉันทพิชญา ดําเนิน
1008

0624  นางสาวพรพรรณ อักษรวงศ�
0625  นางสาวลักคณา มิดหวัง

0621  นางสาวอรยา ไกรสนาม
0622  นางสาวธารปภัสร� คงศรี

0619
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พวกท่ี :

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการท่ี : 212 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x400 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ลายมือช่ือ
0101  นายปDติ ณ นคร

คณะเกษตรศาสตร� 2

0102  นายพงศกร จันทกาญจน�

หมดเวลารายงานตัว : 11:20 น. เวลาแข'งขัน : 11:50 น. 1
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

คณะบริหารธุรกิจ 3

0405  นายอาซาร เส็นสามารถ
0407

0108  นายพิพัฒน� ไกรเดช

0103  นายสิริชัย น้ําขาว
0105  นายอุดมศักด์ิ เกษมศรี

0710  นายเจะรุสลัน เจMะอุมา

 นายสรวิชญ� ดําดวน
0411  นายณัฐวุฒิ พละกุล
0412  นายภานุเดช ศรีพลพา

0404  นายคุณานนต� ศรียาภัย

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 5

1403  นายมูฮํามัดฮาฟNด กาเจ
1408

 นายอดิศักด์ิ สุทธิคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี 4

0711  นายซากี ดอเลาะ
0712  นายอดิศร สุทธิคณะ
0713

1411  นายฮาดีรีน มาโนชน�
1101  นายกรกฎ หยงสตาร�

 นายพีรพล คงแก?ว
1409  นายธนพล แสงแช6ม
1410  นายสุรินทร� ซ่ือสัตย�สกุล

1401  นายเชาว�เลิศ ภักดี

 นายนนทบุตร เก?าเอ้ียน
1107  นายอนุภัทร หยังหลัง

วิทยาลัยการโรงแรมและท6องเท่ียว 6

1102  นายเกียรติศักด์ิ คงรอด
1104  นายอภิชัย รัญวาศรี
1106
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พวกท่ี :

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการท่ี : 212 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x400 เมตร   ชาย รอบ : คัดเลือก

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ลายมือช่ือ
0201  นายณัฐกานต� จักรกาญจน�

 คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2

0202  นายเตชสิทธิ์ ขุนแก?ว

หมดเวลารายงานตัว : 11:20 น. เวลาแข'งขัน : 11:50 น. 2
หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 3

0504  นายศาสดา องศารา
0506

0206  นายจักรี กาฬจันโท
0207  นายณัฐวงศ� แก?วกลาง

0513  นายอรรถพล เดชธนู
1304  นายเนาวาร�ด จันอิ

 นายวีรชัย เก้ือไขย
0511  นายธราเทพ ไกรนรา
0512  นายภาพตะวัน หนูน?อย

0503  นายอมรินทร� เพ็งมี

คณะวิศวกรรมศาสตร� 5

0604  นายสันติสุข รักดํา
0607

 นายสุธี เกษมุล
1314  นายเอกราช วิชาธิคุณ

วิทยาลัยรัตภูมิ 4

1305  นายสุธีร� สวัสด์ิคีรี
1312  นายชานน เรืองสุข
1313

0605  นายกิตติพัฒน� เตียวลีสกุลวัฒนา
0304  นายลาภิศ เหมทอง

 นายพนมกร แซ6จิว
0608  นายตนุภัทร สุมามาน
0612  นายพงศกร เพชรสุก

0601  นายกอบเดช ชูสง

 นายธันยธรณ� กุลเจริญ
0312  นายพงศธร ศรีทองมาศ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 6

0305  นายกฤาฎา ขุนชุ
0310  นายธนวุฒิ หนูเอียด
0311
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พวกที่ :

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

หมดเวลารายงานตัว : 12:30 น. เวลาแข'งขัน : 13:00 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

4

รายการที่ : 213 ประเภท : ว่ิง 200 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ

3
2

ลายมือช่ือ
1

7
6
5

8
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พวกที่ :

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 214 ประเภท : ว่ิง 200 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

ลายมือช่ือ

2

5

1

หมดเวลารายงานตัว : 12:40 น. เวลาแข'งขัน : 13:10 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

4
3

8
7
6
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พวกที่ :

วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

หมดเวลารายงานตัว : 12:40 น. เวลาแข'งขัน : 13:20 น. 1

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ลายมือช่ือ

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการที่ : 215 ประเภท : เขย'งก-าวกระโดด   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ

0312  นายพงศธร ศรีทองมาศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0808  นายธาร�ปกรณ� มณีช6วง คณะศิลปศาสตร�

1315  นายอัคเดช พุทธกูล วิทยาลัยรัตภูมิ
0511  นายธราเทพ ไกรนรา คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

0514  นายพฤฒิชัย เอียดรอด คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
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วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

ลายมือช่ือ

1

              กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 216 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x400 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 13:20 น. เวลาแข'งขัน : 13:50 น. 1พวกท่ี :

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

2

4

3

5
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วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

              กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 216 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x400 เมตร   หญิง รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 13:20 น. เวลาแข'งขัน : 13:50 น. 1พวกท่ี :

ลายมือช่ือ

6

8

7
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วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

ลายมือช่ือ

1

              กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 217 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x400 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 13:30 น. เวลาแข'งขัน : 14:00 น. 1พวกท่ี :

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

2

4

3

5
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วันท่ีแข'งขัน

วันพฤหัสบดีท่ี  9 สิงหาคม 2561

ภาคเช-า

ใบรายงานตัวการแข'งขันกรีฑา

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด ช'องว่ิง

             กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส2"

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายการท่ี : 217 ประเภท : ว่ิงผลัด 4x400 เมตร   ชาย รอบ : ชิงชนะเลิศ 

 หมดเวลารายงานตัว : 13:30 น. เวลาแข'งขัน : 14:00 น. 1พวกท่ี :

ลายมือช่ือ

6

7

8
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แบบฟอร�มสําหรับดําเนินการการแข�งขันกรีฑาสําหรับผู�จัดการทีม



ลงชื่อ ผู	ควบคุมทีม/ผู	ฝ�กสอน
( )

รายการ ประเภทหมายเลข ช่ือ

ใบถอนตัวการร�วมการแข�งขันกรีฑา
กีฬามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส�"

ระหว�างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สกุล สังกัด



ลงชื่อ ผู	ควบคุมทีม/ผู	ฝ�กสอน
( )

ใบถอนตัวการร�วมการแข�งขันกรีฑา
กีฬามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส�"

ระหว�างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

หมายเลข ช่ือ สกุล สังกัด รายการ ประเภท



� ว่ิงผลัด 4x100 ม.      � ว่ิงผลัด 4x400 ม.     � ว่ิงผลัดผสม
� ชาย      � หญิง

ลงชื่อ
( )

� ว่ิงผลัด 4x100 ม.      � ว่ิงผลัด 4x400 ม.     � ว่ิงผลัดผสม
� ชาย      � หญิง

ลงชื่อ
( )

   ภาค  � เช�า    � บ�าย

ใบแจ�งไม�ผลัด
กีฬามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส*"

ระหว�างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

วันท่ีแข�งขัน
วัน______ท่ี___สิงหาคม 2561

หมายเลข ช่ือ สกุล ไม�ผลัดท่ี หมายเหตุ

1

วันท่ีแข�งขัน
วัน______ท่ี___สิงหาคม 2561

   ภาค  � เช�า    � บ�าย

ใบแจ�งไม�ผลัด

ผู�ควบคุมทีม/ผู�ฝ�กสอน

  สังกัด____________________________
รายการ___________ ประเภท

4

2
3

2
1

กีฬามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส*"
ระหว�างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายการ___________ ประเภท
  สังกัด____________________________

หมายเลข ช่ือ สกุล ไม�ผลัดท่ี หมายเหตุ

ผู�ควบคุมทีม/ผู�ฝ�กสอน

4
3



� ว่ิงผลัด 4x100 ม.      � ว่ิงผลัด 4x400 ม.     � ว่ิงผลัดผสม
� ชาย      � หญิง

ลงชื่อ
( )

� ว่ิงผลัด 4x100 ม.      � ว่ิงผลัด 4x400 ม.     � ว่ิงผลัดผสม
� ชาย      � หญิง

ลงชื่อ
( )

วัน______ท่ี___สิงหาคม 2561
   ภาค  � เช�า    � บ�าย

ใบแจ�งไม�ผลัด
กีฬามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส*"

ระหว�างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

วันท่ีแข�งขัน

1

รายการ___________ ประเภท
  สังกัด____________________________

หมายเลข ช่ือ สกุล ไม�ผลัดท่ี หมายเหตุ

3
2

ผู�ควบคุมทีม/ผู�ฝ�กสอน

วันท่ีแข�งขัน

4

รายการ___________ ประเภท
  สังกัด____________________________

หมายเลข ช่ือ สกุล ไม�ผลัดท่ี หมายเหตุ

วัน______ท่ี___สิงหาคม 2561
   ภาค  � เช�า    � บ�าย

ใบแจ�งไม�ผลัด
กีฬามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส*"

ระหว�างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

2
1

4
3

ผู�ควบคุมทีม/ผู�ฝ�กสอน



� ว่ิงผลัด 4x100 ม.      � ว่ิงผลัด 4x400 ม.     � ว่ิงผลัดผสม
� ชาย      � หญิง

ลงชื่อ
( )

� ว่ิงผลัด 4x100 ม.      � ว่ิงผลัด 4x400 ม.     � ว่ิงผลัดผสม
� ชาย      � หญิง

ลงชื่อ
( )

วัน______ท่ี___สิงหาคม 2561
   ภาค  � เช�า    � บ�าย

ใบแจ�งไม�ผลัด
กีฬามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส*"

ระหว�างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

วันท่ีแข�งขัน

1

รายการ___________ ประเภท
  สังกัด____________________________

หมายเลข ช่ือ สกุล ไม�ผลัดท่ี หมายเหตุ

3
2

ผู�ควบคุมทีม/ผู�ฝ�กสอน

วันท่ีแข�งขัน

4

รายการ___________ ประเภท
  สังกัด____________________________

หมายเลข ช่ือ สกุล ไม�ผลัดท่ี หมายเหตุ

วัน______ท่ี___สิงหาคม 2561
   ภาค  � เช�า    � บ�าย

ใบแจ�งไม�ผลัด
กีฬามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส*"

ระหว�างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

2
1

4
3

ผู�ควบคุมทีม/ผู�ฝ�กสอน



� ว่ิงผลัด 4x100 ม.      � ว่ิงผลัด 4x400 ม.     � ว่ิงผลัดผสม
� ชาย      � หญิง

ลงชื่อ
( )

� ว่ิงผลัด 4x100 ม.      � ว่ิงผลัด 4x400 ม.     � ว่ิงผลัดผสม
� ชาย      � หญิง

ลงชื่อ
( )

วัน______ท่ี___สิงหาคม 2561
   ภาค  � เช�า    � บ�าย

ใบแจ�งไม�ผลัด
กีฬามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 "แสงแรกเกมส*"

ระหว�างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

วันท่ีแข�งขัน

1

รายการ___________ ประเภท
  สังกัด____________________________

หมายเลข ช่ือ สกุล ไม�ผลัดท่ี หมายเหตุ

3
2

ผู�ควบคุมทีม/ผู�ฝ�กสอน
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