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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 
วันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 
 

ก ำหนดกำรแข่งขัน 

งขัน 
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แผนที่สนำมจัดกำรแข่งขัน 

งขัน 
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ระเบียบคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรวีิชัย 
ว่ำด้วย กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ณ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย สงขลำ 
-------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในหมวดท่ี 4 ข้อท่ี 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อ
ปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
 ข้อ 2.  ประเภทการแข่งขัน  
    2.1  ทีมชาย 
    2.2  ทีมหญิง 

ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามหมวด 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ข้อ 4.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม โดยมีนักกีฬาในทีมไม่เกิน 20 คน 
 ข้อ 5.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
  5.1  ใช้วิธีการจัดการแข่งขันตามข้อก าหนดการแข่งขันประเภททีม แนบท้ายระเบียบนี้ 
  5.2  ในกรณีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง 3 ทีม ไม่จัดการแข่งขัน 
  5.3  การนับคะแนน 
         5.3.1  รอบแรก 
          ทีมท่ีชนะได้  3  คะแนน 
          ทีมท่ีเสมอได้ 1 คะแนน 
          ทีมท่ีแพ้   ไม่ได้คะแนน 
         5.3.2   ในรอบแรกการแข่งขัน มีผลแพ้ชนะกัน หากมีคะแนนเท่ากัน หาทีมเข้ารอบต่อโดยการ
พิจารณาเป็นล าดับ ดังนี้ 
          ก. คะแนนเท่ากัน 2 ทีม พิจารณาผลการแข่งขันระหว่างคู่กรณี และหากยังเท่ากันให้
พิจารณาข้อถัดไป 
          ข. คะแนนเท่ากันมากกว่า 2 ทีม นับผลต่างประตูได้เสีย หากยังเท่ากันให้พิจารณาข้อ
ถัดไป 
          ค. นับคะแนนแฟร์เพลย์จากการได้ใบเหลือง ใบแดงของผู้เล่นในทีมและเจ้าหน้าท่ีของทีม 
โดยพิจารณา ดังนี้ 
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-  ใบเหลือง 1 ใบ    ตัด  2 คะแนน 
-  ใบแดงจากการได้ 2 ใบเหลือง   ตัด  4 คะแนน 
-  ใบแดงโดยตรง    ตัด  6 คะแนน 
-  ใบเหลืองแล้วใบแดงโดยตรง   ตัด  8 คะแนน 
-  ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท   ตัด 12 คะแนน 
-  เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดนให้ออกจากสนาม  ตัด  16 คะแนน 

          ง.  หากข้อ ก – ค ยังไม่สามารถหาผู้เข้ารอบได้ให้ใช้การจับสลาก  
 ข้อ 6.  ก าหนดการแข่งขัน 
  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น โดยแจ้งให้คู่แข่งขันทราบไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 ข้อ 7.  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
  7.1  ลูกฟุตบอลท่ีใช้ในการแข่งขันเป็นลูกฟุตบอลท่ีรับรองจากสหพันธ์และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

7.2  ให้แต่ละทีมแจ้งสีเสื้อ กางเกง ถุงเท้า แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุม    ผู้จัดการทีม 
   7.3  ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน ยกเว้นผู้รักษาประตูให้สีเสื้อแตกต่างกับผู้เล่นอื่น ๆ 
และให้ติดหมายเลขด้านหลังเสื้อขนาดไม่ต่ ากว่า 25 ซม. และท่ีหน้าอกและกางเกงด้านหน้า  มีความสูงไม่เกิน 10 ซม. 
หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับใบสมัคร คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้า
แข่งขันนั้นลงท าการแข่งขัน ยกเว้นจะได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันและได้บันทึกเป็นหลักฐาน 
   7.4  ในกรณีท่ีสีเสื้อของทีมคู่แข่งใกล้เคียงหรือคล้ายกันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันด าเนินการ
พิจารณาสีเสื้อประจ าคณะ/วิทยาลัย  
  7.5  ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีเป็นหัวหน้าทีม ติดเคร่ืองหมายไว้ท่ีแขนเสื้อด้านซ้ายและเป็นไปตามกติกาการ
แข่งขัน  โดยให้แต่ละทีมจัดหามาเอง  

ข้อ 8.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  8.1  ผู้แข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  8.2 การแข่งขันทุกคร้ังให้ผู้ควบคุมทีมปฏิบัติตามแบบวิธีด าเนินการก่อนเร่ิมการแข่งขัน (Count Down 
to Kick-off) ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดให้ โดยต้องด าเนินตามรายการท่ีต้องปฏิบัติก่อนการแข่งขัน 60 นาที   
  8.3  ผู้เล่นส ารองให้ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 9 คน และเปลี่ยนตัวไม่ได้เกิน 5 คน  
  8.4  ทีมท่ีไม่มาแข่งขันใดไม่พร้อมท่ีจะลงแข่งขัน หรือมีผู้เข้าร่วมแข่งขันน้อยกว่า 7 คน หลังจากเวลาท่ี
ก าหนดไว้  15 นาที ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามก าหนดและปรับเป็นแพ้ 
  8.5  ผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผละ
จากการแข่งขันท่ีก าลังด าเนินอยู่ให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน รายงานคณะกรรมการ
อ านวยการจัดการแข่งขันและพิจารณา 
  8.6 ผู้เข้าแข่งขันใดท่ีผู้ตัดสินได้คาดโทษ (ใบเหลือง) ครบ 2 คร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันใน คร้ังเดียว 
หรือคนละคร้ัง จะต้องถูกพักการแข่งขันในคร้ังต่อไป 1 คร้ัง 
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   8.7   ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) จะต้องพักการแข่งขันต่อไป 1 คร้ัง
หรือมากกว่า หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเห็นว่ากระท าผิดร้ายแรง 
  8.8  ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีผู้ตัดสินได้คาดโทษ (ใบเหลือง) และถูกสั่งให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ใน
การแข่งขันคร้ังเดียว จะต้องพักการแข่งขันในคร้ังต่อไป 1 คร้ัง และ ยังติดคาดโทษ (ใบเหลือง) อีก 1 คร้ัง 
 ข้อ 9.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี  
  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา 
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์” ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ข้อ 10. การประท้วงอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตาม หมวด 9 ข้อ ข้อ 24 และข้อ 25 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ศรีวิชัย 
 ข้อ 11.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาดและถือเป็น
ท่ีสุด 
 ข้อ 12. ใ ห้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ค ร้ัง ท่ี 11                 
“แสงแรกเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2561 รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
    

  

ประกาศ ณ วันท่ี  27  มิถุนายน  พ.ศ.   2561 
 

 
 (นายส าราญ   ขวัญยืน) 

ประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 
วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2561 

ณ สนามติณสลูานนท์ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

ทีมชำย 
สำย A สำย B 

1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
3. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 
4. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 

 

คู่ที ่ เวลำ สนำม สำย รอบ คู่แข่งขัน 

5 ส.ค. 61 
1 09.00 – 10.30 น. มทร. A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A3 วิทยาลัยรตัภูมิ 
2 11.00 – 12.30 น. มทร. A แรก A2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ A4 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
3 09.00 – 10.30 น. ติณฯ B แรก B2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์                                                               B1 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
4 11.00 – 12.30 น. ติณฯ B แรก B3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ B4 คณะบริหารธุรกิจ 

6 ส.ค. 61 
5 09.00 – 10.30 น. มทร. B แรก B2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ B4 คณะบริหารธุรกิจ 
6 11.00 – 12.30 น. มทร. B แรก B1 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี B3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
7 13.00 – 14.30 น. มทร. A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
8 15.00 – 16.30 น. มทร. A แรก A3 วิทยาลัยรตัภูมิ A4 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

7 ส.ค. 61 
9 09.00 – 10.30 น. มทร. B แรก B1 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี B4 คณะบริหารธุรกิจ 

10 11.00 - 12.30 น. มทร. B แรก B2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ B3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
11 13.00 – 14.30 น. มทร. A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A4 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
12 15.00 – 16.30 น. มทร. A แรก A3 วิทยาลัยรตัภูมิ A2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

9 ส.ค. 61 
13 14.30 – 16.00 น. มทร.  รอง ที่ 1 สาย A………………… ที่ 2 สาย B………………… 
14 16.15 – 17.45 น. มทร.  รอง ที่ 1 สาย B………………… ที่ 2 สาย A………………… 

11 ส.ค. 61 
15 13.30 – 15.00 น. มทร.  ชิงฯ ชนะคู่ที่ 13 ชนะคู่ที่ 14 

 

 
  

โปรแกรมกำรแข่งขันฟุตบอล 

งขัน 
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รำยชื่อนักกีฬำฟุตบอล ชำย 
 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นายขจรยศ ราชโยธา  
2. นายเจตนิพัทธ์ จันทร์แก้ว  
3. นายฐิติกร ล าพรหมสุข  
4. นายณภัทรจักษ์ แซ่ลิ่ม  
5. นายณัฐกร แสงมาก  
6. นายณัฐกิจ แสงจันทร์  
7. นายณัฐนนท์ สุยสุทธิ์  
8. นายณัฐพร เก้ือนุ้ย  
9. นายนันทกรณ์ ไทรทองค า  
10. นายนิธิ รักด า  
11. นายเนติพงค์ คงศักดิ์พันธ์  
12. นายปรเมศ เกิดสมบัติ  
13. นายฝาริคณ์ เอียดโส๊ะ  
14. นายพชร สมานวงศ์  
15. นายเมธิชัย วิบูลย์พงศ์  
16. นายยศธร บุญแก้ว  
17. นายวีรศักดิ์ แก้วหนู  
18. นายศุภณัฐ ยวงใย  
19. นายสุริยา นารีพล  
20. นายอรรถพล นิ่มเนียม  
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คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
1. นายกฤาฎา ขุนชุ  
2. นายจิรวัฒน์ เส้งมี  
3. นายเจษฎา สงมา  
4. นายชนินทร รัตนบุรี  
5. นายชวัลวิทย์ กองโล้  
6. นายชัชพิมุข หอมหวล  
7. นายณโรจน์ ณ สงขลา  
8. นายณัฐวุฒิ มณีฉาย  
9. นายธนกร เปาะทอง  
10. นายธันยธรณ์ กุลเจริญ  
11. นายธีระ เกตุทอง  
12. นายเปรมพงศ์ พุฒซ้อน  
13. นายพงศธร ศรีทองมาศ  
14. นายภานุพงศ์ วรรณเวช  
15. นายลาภิศ เหมทอง  
16. นายศรนรินทร์ รัตนบุรี  
17. นายเศรษฐวุฒิ เสียงสุววรรณ  
18. นายสิทธิพงศ์ พรหมพันธ์  
19. นายอุกฤษฏ์ บุญวรรณ์  
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คณะบริหำรธุรกิจ 
1. นายกฤติน เพชรสังข์  
2. นายเกียรติศักดิ์ ยอดแก้ว  
3. นายจตุรงค์ เอียดชุม  
4. นายจักรพงษ์ นวลทอง  
5. นายซาก๊ีฟ เบ็ญยุโส๊ะ  
6. นายธารินทร์ สามารถ  
7. นายบาคอรี ดอเลาะซา  
8. นายภัทราวุธ ชุนต่างตา  
9. นายภาณุพงศ์ กาญจนเพ็ญ  
10. นายมูฮาหมัดพิรเดาส บินสาอิด  
11. นายรัฐติกร แก้วมาก  
12. นายรัตนโชติ ครชาตรี  
13. นายวงศ์ทนากร ทองศรี  
14. นายวรปรัชญ์ โพธิ์ดวง  
15. นายศัลยศักดิ์ สุกแก้วมณี  
16. นายอนุรักษ์ รัตนสุววรรณ  
17. นายอภิวัฒน์ วายีเกา  
18. นายอภิสิทธิ์ คล้าย ณ รังษี  
19. นายอัสราคาร จันทรโชติ  
20. นายอาลัม ดือราแม  

 

  



                                                                                                                     
13 

 
คณะวิศวกรรมศำสตร์  
1. นายกิจสรากร ช่วยช่วง  
2. นายคณากร ปะวารี  
3. นายคธาวุธ สมก าลัง  
4. นายจักรพันธ์ ขันทอง  
5. นายจิรายุ สุขขวัญ  
6. นายณัฐพล ปานเมือง  
7. นายธีรวัฒน์ จันทร์หนู  
8. นายธีรศักดิ์ แก้วเนียม  
9. นายนพดล ตุลยสุข  
10. นายนิซอฟีย์ บินหะยนิยิ  
11. นายเพิ่มศักดิ์ ฉิวน้อย  
12. นายรติกร ศรีฟ้า  
13. นายวัชรากร เลหนุด  
14. นายวันอิลฮัม เเวอาเเซ  
15. นายแวยูไน ยูโซะ  
16. นายสุรสิทธิ์ ศรีเกตุ  
17. นายสุริยะ ช่วยเมือง  
18. นายอภิวัฒน์ นาคเทวัญ  
19. นายอัครเดช กายพันธ์  
20. นายอิมรอน หีมมะ  
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คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
1. นายกฤติน อินทนุพัฒน์  
2. นายจักรพงศ์ เทพชุม  
3. นายจีรวุฒิ บุญอยู่  
4. นายจีระยุทธ สุวรรณชาตรี  
5. นายเจะรุสลัน เจ๊ะอุมา  
6. นายซอบรี มูหนะ  
7. นายทิวัติถ์ แซ่ลี้  
8. นายนนทวัฒน์ หาญแหง  
9. นายนิฮาริส หะยีดือเระ  
10. นายพงศกร เพ็ชรรัตน์  
11. นายแว เนสะแหละ  
12. นายศุภกร จุ๋ยมณี  
13. นายศุภชัย บุญชู  
14. นายอนุพงศ์ รอดเก้ือ  
15. นายอภิสิทธิ์ สุขด า  
16. นายอัคนิรุทธ์ แดงหย้ง  
17. นายอัซรอฟ เจริญวงศ์  
18. นายอิศเรศ มิน  
19. นายอิสมาแอล น าวายกอ  
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คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
1. นายกรดตะวัน ชัยฤทธิ์  
2. นายกฤษฎา แก้ววิจิตร์  
3. นายกฤษนุชา ชัยฤทธิ์  
4. นายจักรี ขาวเรือง  
5. นายจิรภัทร สุวรรณมณี  
6. นายชลพัชร หนูเกลี้ยง  
7. นายณฐกร หนูพันธ์  
8. นายธนาธิป เสนาะ  
9. นายนนทวัฒน์ ใสสอาด  
10. นายพฤฒิเชฐษ์ ธีรกุล  
11. นายพิสิษฐ์ เบ็ญหยา  
12. นายภาณุวัฒน์ โยธารักษ์  
13. นายมูฮ าหมัดตอซีมี สาและ  
14. นายฤทธา มาสกูล  
15. นายวราเทพ โอฐิบาล  
16. นายศุภกิตต์ ทองเสนอ  
17. นายเศรษฐบุตร สืบมงคล  
18. นายสิทธิเดช ฉิมคล้าย  
19. นายอนุรักษ์ ศรีไหม  
20. นายอัมพันดี ปะอิง  
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วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
1. นายกฤษณพล สถาพรหม  
2. นายก่อเกียรติ ใจรังษี  
3. นายจักรวาล จันทกูล  
4. นายชยุต วงศ์โสภา  
5. นายชัยนันท์ ศรีน า  
6. นายดนุเดช ผดุงชาติ  
7. นายไตรภพ พรหมเพชรนิล  
8. นายธนากร จ านงค์  
9. นายธนาวุฒิ คิดขยัน  
10. นายธวัชชัย ทิพย์แก้ว  
11. นายนฤเบศร์ บุญส่ง  
12. นายปิยวัฒน์ จิ๋วประดิษฐกุล  
13. นายฟารุค หลีอรัญ  
14. นายรชต ทองหวั่น  
15. นายวราเทพ สิทธิมนต์  
16. นายวีรพงศ์ รู้รอบ  
17. นายศราวุฒิ จันทศรี  
18. นายศักดิ์ชัย ต้นสูง  
19. นายสุวัจน์ สียางนอก  
20. นายอมรศักดิ์ รักษาวงศ์  
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วิทยำลัยรัตภูม ิ
1. นายเกียรติศักดิ์ จิตติพันธ์  
2. นายฉุกกหรี เดชรัก  
3. นายซันมาน หาหรับ  
4. นายทวีศักดิ์ แย้มสุวรรณ  
5. นายธนัท จีนฉาย  
6. นายธนาธร หลงสมัน  
7. นายเนาวาร์ด จันอิ  
8. นายภาณุวัฒน์ ขุนเพ็ชร  
9. นายมนตรี บิหลังเจ๊ะ  
10. นายมาลิกี เขือนสุวรรณ  
11. นายรัชชานนท์ ละมุล  
12. นายวาลีฟ หวันลาเต๊ะ  
13. นายวิรวัฒน์ จันทร์คง  
14. นายศิรวริศ เพชรโชติ  
15. นายสุภัทรพงษ์ เพ็ชรด า  
16. นายสุรศักดิ์ นิลสกุล  
17. นายอาซัม หมาดหมีน  
18. นายอาวุธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
19. นายฮัมบีหญา บินอาสัน  
20. นายฮาดี แซะอาหลี  

 

 

 

นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
นายยูโสบ ด าเต๊ะ  ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  091-4616366 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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