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ระเบียบคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส” 
ประจําปการศึกษา 2561 

ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
-------------------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในหมวดที่ 4 ขอ 14 แหงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
ขอปฏิบัติหลักเกณฑ วาดวยการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
   ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ(FIBA) ซึ่งสมาคมบาสเกตบอลแหง
ประเทศไทยไดประกาศใชแลว 
  ขอ 2. ประเภทการแขงขัน 
   2.1  ทีมชาย 
   2.2  ทีมหญิง 
  ขอ 3.  คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
   3.1  ใหเปนไปตามหมวด 5 ขอ 15 แหงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
ขอปฏิบัติหลักเกณฑ วาดวยการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   3.2  เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมบาสเกตบอลแหงประเทศไทยกําหนด 
  ขอ 4.  จํานวนผูเขาแขงขัน 
   4.1  ใหคณะ/วิทยาลัย/สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันได 1 ทีม โดยมีนักกีฬาในทีมไมเกิน 15 คน 
   4.2 ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขัน
ไดประเภทละ 12 คน จากรายชื่อตามขอ 4.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน 
ทั้งนี้ การยืนยันรายชื่อดังกลาวตองดําเนินการใหเรียบรอยกอนเสร็จสิ้นการประชุม หากไมสามารถดําเนินการไดใหปฏิบัติ
ตามขอ 4.3  
   4.3  ในกรณีที่ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ทีมหนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม
หรือไมสงผูแทนอยางเปนทางการเขารวมประชุม หรือไมดําเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามขอ 4.2 ใหคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝายเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน 12 คน โดยให
ที่ประชุมผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน 
   4.4 ในแตละทีมใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน 1 
คน และผูชวยผูฝกสอน 2 คน 
  ขอ 5  วิธีการจัดการแขงขัน 
   5.1  ใชวิธีการจัดการแขงขัน ตามขอกําหนดการแขงขันประเภททีม                          
                                      (แนบทายระเบียบ) 
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   5.2  ในกรณีผูสมัครเขารวมการแขงขันไมถึง 3 ทีม ไมจัดการแขงขัน 
   5.3  การพิจารณาเขารอบ 
          5.3.1  ใหทีมท่ีชนะได 2 คะแนน แพได 1 คะแนน ไมมาแขงขัน 0 คะแนน 
          5.3.2  ถากรณีที่คะแนนเทากัน 2 ทีม ใหพิจารณาผลการแขงขันเฉพาะคูกรณี (Head 
to Head) โดยใหทีมชนะในรอบนั้นเขารอบตอไป 
          5.3.3  ถากรณีที่คะแนนเทากันอีก 3 ทีม หรือ 4 ทีม ตามขอที่ 1 ใหนําผลของคะแนน
รวมท่ีได (คะแนนในการแขงขัน) ลบดวยคะแนนท่ีเสีย (คะแนนในการแขงขัน) ทีมใดมีผลตางดีกวาผานเขารอบตอไป และ
ถาผลตางเทากันอีกใหใชวิธีการจับฉลากเพื่อหาทีมเขารอบตอไป    
  ขอ 6.  กําหนดการแขงขัน 
   ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดการแขงขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตไมขัดหรือแยงกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขอปฏิบัติ
หลักเกณฑ วาดวยการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ขอ 7.  ชุดแขงขัน และอุปกรณการแขงขัน 
   7.1  ใหแตละทีมตองมีชุดแขงขันอยางนอย 1 ชุด และเปนชุดท่ีแจงไวกับกรรมการจัดการแขงขัน
ในวันสงใบสมัคร 
   7.2  ใหแตละทีมแตงกายเขาแขงขันไปตามกติกาบาสเกตบอล และติดหมายเลขใหตรงกับ
หมายเลขในเอกสารบัญชีรายชื่อ หากผูแขงขันไมติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไมตรงกับเอกสารบัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการจัดการแขงขันจะไมอนุญาตใหลงทําการแขงขัน หากในกรณีที่เสื้อของทีมคูแขงคลายกันใหทีมที่สีชุดไมเปน
ตามขอกําหนดที่กลาวมา ใหพิจารณาสีเสื้อประจําคณะ/วิทยาลัย 
   7.3  อุปกรณการแขงขันใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ในกรณีมีทะเลาะ
วิวาทหรือชกตอยใหหมดสิทธิ์ลงทําการแขงขันในรายการแขงขันในรายการแขงขันครั้งตอไปอีก 1 คร้ัง   
  ขอ 8.  ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
   แตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันคณะหนึ่งเพื่อดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส” ประจําปการศึกษา 2559 หากมี
ปญหานอกเหนือจากที่ระบุใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูตัดสิน คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปน
ที่สุดและรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการแขงขันทราบ 
  ขอ 9.   กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ 
   ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคกีฬา ของคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 11 “แสงแรก
เกมส” ประจําปการศึกษา 2561 
  ขอ 10. การประทวงอุทธรณ 
   ใหเปนไปตามหมวด 9 ขอ 24 และขอ 25 เรื่อง ขอปฏิบัติหลักเกณฑ วาดวยการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ขอ 11. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและ
ถือเปนที่สุด 
  ขอ 12. ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสง
แรกเกมส” ประจําปการศึกษา 2561 รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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ประกาศ ณ วันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.   2561 
 

 
 (นายสําราญ   ขวัญยืน) 

ประธานอนุกรรมการฝายเทคนิคกีฬา 
คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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³ âÃ§ÂÔÁà¹à«ÕÂÁ 2 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ Ê§¢ÅÒ 
             

 

ทีมชาย 

สาย A สาย B 
1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร 
2. ทีมคณะศิลปศาสตร 
3. ทีมคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

1. ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
2. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร 

สาย C  
1. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
2. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
3. ทีมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 

 

ทีมหญิง 

สาย A  
1. ทีมคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2. ทีมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
4. ทีมคณะศิลปศาสตร 
5. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร 

 

 
  

โปรแกรมการแขงขันบาสเกตบอล 
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บาสเกตบอล 

คูที่ เวลา ประเภท สาย รอบ คูแขงขัน 
5 ส.ค. 61 

1 09.00 น.  ชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร A2 คณะศิลปศาสตร 
2 10.20 น.  หญิง A แรก A1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร A2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
3 11.40 น. ชาย B แรก B1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ B2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4 13.00 น. หญิง A แรก A3 คณะบริหารธุรกิจ A4 คณะศิลปศาสตร 
5 14.20 น. ชาย C แรก C1 คณะบริหารธรุกิจ C2 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

6 ส.ค. 61 
6 09.00 น. ชาย B  แรก B1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ B3 คณะสัตวแพทย 
7 10.20 น. หญิง A แรก A1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร A5 คณะสัตวแพทย 
8 11.40 น. ชาย C  แรก C1 คณะบริหารธรุกิจ C3 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
9 13.00 น. หญิง A แรก A2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี A3 คณะบริหารธุรกิจ 
10 14.20 น. ชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร A3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

7 ส.ค. 61 
11 09.00 น. ชาย C แรก C2 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี C3 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
12 10.20 น. หญิง A แรก A4 คณะศิลปศาสตร A5 คณะสัตวแพทย 
13 11.40 น. ชาย A แรก A2 คณะศิลปศาสตร A3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
14 13.00 น. หญิง A แรก A1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร A3 คณะบริหารธุรกิจ 
15 14.20 น. ชาย B  แรก B2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ B3 คณะสัตวแพทย 

8 ส.ค. 61 
16 09.00 น. ชาย   ที่ 1 สาย A ………………… ที่ 3 ที่มีผลตางคะแนนสูงสุดอันดับ 2  
17 10.20 น. หญิง A แรก A2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี A4 คณะศิลปศาสตร 
18 11.40 น. ชาย   ที่ 2 สาย B ………………… ที่ 2 สาย C ………………… 
19 13.00 น. หญิง A แรก A3 คณะบริหารธุรกิจ A5 คณะสัตวแพทย 
20 14.20 น. ชาย   ที่ 1 สาย C ………………… ที่ 3 ที่มีผลตางคะแนนสูงสุดอันดับ 1  

9 ส.ค. 61 
21 09.00 น. ชาย   ที่ 1 สาย B ………………… ที่ 2 สาย A ………………… 
22 10.20 น. หญิง A แรก A1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร A4 คณะศิลปศาสตร 
23 11.40 น. ชาย   ชนะคูที่ 16 ชนะคูที่ 18 
24 13.00 น. หญิง A  A2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี A5 คณะสัตวแพทย 
25 14.20 น. ชาย   ชนะคูที่ 20 ชนะคูที่ 21 

10 ส.ค. 61 
26 09.00 น. ชาย   ชนะคูที่ 23 ชนะคูที ่25 

 

หมายเหตุ ทีมชาย - แพคูที่ 23 และแพคูที่ 25 ไดเหรียญทองแดงรวมกัน 
  ทีมหญิง - ทีมที่ไดคะแนนอนัดับ 1 ไดเหรียญทอง, อันดับ 2 ไดเหรียญเงิน และอนัดับที่ 3 ไดเหรียญทองแดง 
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รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอล ชาย 
 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
1. นายกฤตยชญ ยองใย  
2. นายครรชิต พังงา  
3. นายจิตรภาณุ อังศุกสิกร  
4. นายเจริญชัย แซทอง  
5. นายชิษณุพงศ ภักดีสุวรรณ  
6. นายธัชพงษ สิทธิฉายา  
7. นายธัญพัฒน เกสรินทร  
8. นายนที อินทองแกว  
9. นายนิธิศ นุกิจรังสรรค  
10. นายพงศพัศ ขวัญมิ่ง  
11. นายพงศภัค เจริญศรี  
12. นายภรัณยู แกวชูเสน  
13. นายเรืองศักด์ิ ชูเชิด  
14. นายอภิมุข สุวรรณชาตรี  
15. นายอรรคพล คชเวช  
   
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
1. นายกฤตดิศักดิ์ ดาลุนฉิม  
2. นายกฤษณรักษ ใหมเสริฐ  
3. นายกิตติธัช ประดู  
4. นายคฑายุทธ ชูเจริญ  
5. นายเจษฎา สงมา  
6. นายธนกร เปาะทอง  
7. นายธนวุฒิ หนูเอียด  
8. นายวราเทพ พลเดช  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



                                                                                                                     
12 

คณะบริหารธุรกิจ 
1. นายกนกภูมิ จิวธนวัชรนันท  
2. นายกฤต ชนะกุล  
3. นายจตุรวัฒน สันตะการ  
4. นายจิรวัฒน ชิสุวรรณดี  
5. นายดํารงค เหลทองคํา  
6. นายธงไชย ธีระโรจนพงษ  
7. นายนราธัฐ สุวรรณจิตต  
8. นายรุงตะวัน สุกใส  
9. นายปภพ อิ่วหวั่น  
10. นายปวริศ เจริญผล  
11. นายวรธิป ประสพสุขโชค  
12. นายวีรวิชญ อินทรพันธ  
   
คณะวิศวกรรมศาสตร 
1. นายกบินทร เจตะโส  
2. นายจิรพัฒน แกวทอง  
3. นายณัฏฐวัชร ปยดิลก  
4. นายณัฐชนน บุญทัน  
5. นายณัฐพล มูลศรี  
6. นายทวิกันต ซุนอินทร  
7. นายธนาวุฒิ ทองมา  
8. นายนฤมิต หร่ิงรอด  
9. นายปุณณวิชญ นิลศิริ  
10. นายศราทูล แซลิ้ม  
11. นายศิวัช ชูสิงห  
12. นายสหภาพ เพชรสงคราม  
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
1. นายกชกร นิคมประศาสน  
2. นายฐกต มุสิกะรังษี  
3. นายณัฐวัตร คงชัย  
4. นายดนุพล หนูแกว  
5. นายธนภูมิ ขุนทอง  
6. นายภูวดล อักษรนิตย  
7. นายศุภชัย ธรรมโชโต  
8. นายสิทธิกร ดําเกาะ  
9. นายอภิเชษฐ บูรณชะนะ  
10. นายอัครเดช สมบัติทิพย  
   
คณะศิลปศาสตร 
1. นายชนกันต แทนแกว  
2. นายชยุต แจมจันทา  
3. นายณัฐบดี นพมโนธรรม  
4. นายธนกฤต บุญเลื่อง  
5. นายธรรมรัฐ จิตจํา  
6. นายบุณยสิทธ์ิ จิตสกุลชัยเดช  
7. นายภรัณยู ภูมิศิริไพบูลย  
8. นายมงคล กิ่งสีดา  
9. นายสันติ แซหลี  
10. นายสุริยะวัฒน ยกถาวร  
11. นายอลัน หมัดสมัน  
   
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
1. นายกรณรงค ผลสุก  
2. นายจิรวัฒน แซเฉี้ยง  
3. นายชนนภัทร คีรีนารถ  
4. นายณภัทร ทองเกิด  
5. นายนเคนทร เจริญพรธรรมา  
6. นายปวีร ไวยานิกรณ  
7. นายพงศกร เริงวิทย  
8. นายพิชชากร พิพิธสุทธารักษ  
9. นายฟฎลีย สุหลง  
10. นายภาณุพล พริกชู  
11. นายวรินทร แกวประกอบ  
12. นายศิริศักดิ์ ทวีชัย  
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คณะสัตวแพทยศาสตร 
1. นายกรจักร หร่ังทอง  
2. นายกีรติ เจริญพงศ  
3. นายณัฐกฤษณ รักษศรีทอง  
4. นายธนวัฒน เริ่มอรุณรอง  
5. นายนนทนันท นิ่มนวล  
6. นายนําธันว จันทรเมือง  
7. นายสันติภาพ เหลาลาภะ  
8. นายสิริศักด์ิ แซเตียว  
9. นายอดิศร ศรีจรัส  
   
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
1. นายกฤษฎา ญาณสูตร  
2. นายชัยยุทธ หุยหลี  
3. นายณัฐพล ภักดีชน  
4. นายธวัชชัย ประพันธ  
5. นายภวินท ศรีสุธรรม  
6. นายวัชรักษ ประชาบาล  
7. นายอัมรินทร คงสรรพ  
8. นายอานนท ทองนอย  
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รายชื่อนักกีฬา หญิง 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
1. นางสาวจิดาภา เพชรรัตน  
2. นางสาวจุฬาวัลย รักษา  
3. นางสาวนภสร พรพัฒนาพงศ  
4. นางสาวเนตรดารา กร้ิวกลาย  
5. นางสาวปริศนา รัตนนราเดช  
6. นางสาวพิยดา อินทศระ  
7. นางสาวรุสณีดา อุบลสุวรรณ  
8. นางสาวอรวรา รัตนหอม  
9. นางสาวอารยา คาสุวรรณ  
10. นางสาวอิสรียภรณ แดงอราม  
คณะบริหารธุรกิจ 
1. นางสาวกานตธิดา เกิดจั่น  
2. นางสาวจริดา ประเสริฐ  
3. นางสาวโชติรส พิลึก  
4. นางสาวญาณิศา เสริมรัตนวงศ  
5. นางสาวปวีณา โชคเกื้อ  
6. นางสาวปทมาวดี แกวคงสุข  
7. นางสาวพรรณวรรธน มาลินี  
8. นางสาวภาชิณี เภรีมาศ  
9. นางสาวลูนา เปชชา  
10. นางสาววรวลัญช เทพทุงหลวง  
11. นางสาวสาวิตรี สุขเพ็ง  
คณะศิลปศาสตร  
1. นางสาวชฎาภรณ ประสี  
2. นางสาวชนินาถ อนุสาย  
3. นางสาวธาดารัตน บัวเกิดเพชร  
4. นางสาวนวมณ ออนแกว  
5. นางสาวนันทิกานต สมคิด  
6. นางสาวนิรชา สวัสดิ์  
7. นางสาวแพรไพร อักษรนิตย  
8. นางสาวมนัสวี เหมรัญ  
9. นางสาวมรรลิกา วชิรวิชัย  
10. นางสาวสาวิตรี อนันต  
11. นางสาวสุกัญญา หนูพิจิตร  
12. นางสาวสุนิสา บุญศรี  
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
1. นางสาวขนิษฐา ศิริรักษ  
2. นางสาวจิติมา รัตนสําเนียง  
3. นางสาวจิราภา ธราดลวิศิษฏ  
4. นางสาวซันญา เบ็ญโสะ  
5. นางสาวฐิติมา อินทรแกว  
6. นางสาวณัฐกานต เนาวสุวรรณ  
7. นางสาวธันยพร สมพืช  
8. นางสาวนลิชา เหมสลาหมาด  
9. นางสาวเพชรา หัสดี  
10. นางสาวมณฑิรา ฟองฟู  
11. นางสาวสุทธิดา ทิพยเนตร  
12. นางสาวเสาวลักษณ ทองเนียม  
คณะสัตวแพทยศาสตร  
1. นางสาวเกศแกว โถทองคํา  
2. นางสาวจารุวรรณ ไชยโคตร  
3. นางสาวปรัชกิตย ใหมตะวัน  
4. นางสาวมาลีรัตน นิลอินจันทร  
5. นางสาวรมณี วงศวันดี  
6. นางสาวรัญชิดา เจริญทิพากร  
7. นางสาววิชชา มีทอง  
8. นางสาววิศรุตา ดวงกูล  
9. นางสาววิศัลยศยา ธรรมขันธ  
10. นางสาวศิวัชญา เสฏฐปญโญ  
11. นางสาวศุกุมภา สมผุด  
12. นางสาวสาธิตา สุทธินันท  
13. นางสาวอนัญธญา รัตนกาย  

 

 

 

นายสําราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแกว อนุกรรมการและเลขานุการฝายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
นายสมภพ   ประดิษฐสาร ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 095-4400594 

รายชื่อผูประสานงานกีฬา 
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