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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 

 



 
                                                              3 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรวีิชัย 
ว่ำด้วย กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

    อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย เร่ือง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
   ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย ก าหนดใช้ในปัจจุบัน 
  ข้อ 2.  ประเภทการแข่งขัน 
   2.1  ทีมชาย 
   2.2  ทีมหญิง 
  ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   3.1  ให้เป็นไปตามหมวด 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   3.2  เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติ ท่ีสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก าหนด 
  ข้อ 4.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   4.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม โดยมีนักกีฬาในทีมไม่เกิน 15 
คน 
   4.2 ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ยืนยันรายชื่อท่ีจะนักกีฬาท่ีจะส่งท าการ
แข่งขันได้ไม่เกิน 12 คน จากรายชื่อ ข้อ 4.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนเร่ิมการแข่งขัน 
ท้ังนี้ การยืนยันรายชื่อดังกล่าว ต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้
ปฏิบัติตามข้อ 4.3  
   4.3  ในกรณีท่ีผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทีมหนึ่ง ทีมใดไม่เข้าร่วมประชุม 
หรือไม่ส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการเข้าร่วมประชุม หรือไม่ด าเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามข้อ 4.2 ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคระอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ด าเนินการตัด
รายชื่อนักกีฬาจากล าดับท้ายสุดข้ึนมาให้เหลือ 12 คน โดยให้ท่ีประชุมผู้จัดการทีมร่วมเป็นสักขีพยาน 
  ข้อ 5.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
   5.1  ใช้วิธีการจัดการแข่งขันตามข้อก าหนดการแข่งขันประเภททีม แนบท้ายระเบียบนี้ 
   5.2  ในกรณีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง 3 ทีม ไม่จัดการแข่งขัน 
   5.3  การนับคะแนน 
          5.3.1  การแข่งขันในรอบแรก แข่งแบบพบกันหมดในสาย และรอบสอง แข่งแบบแพ้คัด
ออก (รอบ 8 ทีม-ถ้ามี) ใช้ระบบการแข่งขันชนะ 2 ใน 3 เซท 
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          -  เซทท่ี 1 ถึงเซตท่ี 2 ทีมใดท าได้ 25 คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะในเซตนั้น แต่ถ้า
คะแนนเสมอกันท่ี 24 – 24 จะต้องเล่นต่อไปจนฝ่ายในฝ่ายหนึ่งท าคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่าย 2 คะแนน จึงจะจบเซต 
          -  เซทท่ี 3 กรณีที่ได้เซตเท่ากัน (1 : 1) ทีมท่ีท าได้ 15 คะแนนก่อน จะเป็นฝ่ายชนะ แต่
ถ้าคะแนนเสมอกันท่ี 14 – 14 จะต้องเล่นต่อไปจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่าย 2 คะแนน จึงจะจบการ
แข่งขัน 
      5.3.2  การพิจารณาทีมท่ีเข้ารอบ 
              5.3.2.1  พิจารณาจากคะแนนท่ีได้ จากการแข่งขันดังนี้ 
                          -  ทีมชนะด้วยสกอร์ 2 : 0 เซ็ท ได้ 3 คะแนน 
                          -  ทีมชนะด้วยสกอร์ 2 : 1 เซ็ท ได้ 2 คะแนน 
                          -  ทีมแพ้ด้วยสกอร์ 1 : 2 เซ็ท ได้ 1 คะแนน 
                          -  ทีมแพ้ด้วยสกอร์ 0 : 2 เซ็ท ได้ 0 คะแนน 
            5.3.3  กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้พิจารณาการแข่งขันของคู่นั้น 
             5.3.4  กรณีคะแนนเท่ากัน 3 ทีม ให้พิจารณาดังนี้ 

-  พิจารณาผลต่างระหว่างเซตท่ีได้กับเซตท่ีเสีย 
-  หากเท่ากันอีกให้พิจารณาเซตท่ีได้ 
-  หากเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับฉลาก 

      5.3.5  การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ ใช้ระบบการแข่งขันชนะเซทท่ี 5 กรณี
ท่ีได้เซตเท่ากัน (2 : 2) ทีมท่ีท าได้ 15 คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะถ้าคะแนนเสมอกันท่ี 14 : 14 จะต้องเล่นต่อไปจนฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งท าคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่าย 2 คะแนนจึงจะจบการแข่งขัน 
  ข้อ 6.  ก าหนดการแข่งขัน 
   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น แต่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง หลักเกณฑ์ 
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 7.  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
   7.1  ชุดแข่งขัน ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก าหนด
ใช้ในปัจจุบัน 
    7.1.1  ให้แต่ละทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 1 ชุด และเป็นชุดท่ีแจ้งไว้ 
    7.1.2  ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีของชุดการแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันส่ง
ใบสมัครเข้าแข่งขัน 
    7.1.3  ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในกติกาและต้องติด
หมายเลขประจ าตัวไว้ท่ีเสื้อท้ังด้านหน้าและด้านหลังตามท่ีก าหนด 
    7.1.4  หัวหน้าทีมต้องมีแถบยาว 8 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตรติดอยู่ใต้หมายเลข
ตรงหน้าอกของเสื้อ 
   7.2  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  ข้อ 8.  ข้อปฏิบัติในการจัดการแข่งขัน 
   8.1  ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ี ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
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   8.2  ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวท่ีได้ลงทะเบียน ไว้ใน
แบบการแข่งขันก่อนก าหนดวัน เวลา ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
   8.3  ผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมลงแข่งขัน ตามวันเวลาและสถานท่ี ท่ีก าหนด 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือผละจากการแข่งขันต้องรายงานคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันทราบ 
   8.4  ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติให้สมกับการเป็นนักกีฬาท่ีดีและปฏิบัติตาม
กติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ 9.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสงแรก
เกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2561  
  ข้อ 10.  การประท้วงอุทธรณ์ 
   ให้เป็นไปตามหมวด 9 ข้อ 24 และข้อ 25 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 11.  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ
ถือเป็นท่ีสุด 
  ข้อ 12. ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสง
แรกเกมส์” 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 - 10 สิงหาคม 2561 

ณ โรงยิมเนเซียม 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

วอลเลย์บอล ทีมชำย 

สำย A สำย B 
1. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
2. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 

สำย C  
1. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
3. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

 
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 

สำย A สำย B 
1. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 
2. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สำย C  
1. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
4. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 

 

 
  

โปรแกรมกำรแข่งขันวอลเลยบ์อล 

งขัน 
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วอลเลย์บอล 

คู่ท่ี เวลำ ประเภท สำย รอบ คูแ่ข่งขัน 

5 ส.ค. 61 
1 12.00 น. หญิง A แรก A1 คณะสัตวแพทย์ A2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
2 12.45 น. หญิง B แรก B1 วิทยาลัยรัตภูมิ B2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
3 13.30 น. หญิง C แรก C1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี C2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

4 14.15 น. หญิง C แรก C3 คณะศิลปศาสตร์ C4 คณะบริหารธุรกิจ 
5 15.00 น. ชาย A แรก A1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ A2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
6 15.45 น. ชาย B แรก B1 คณะศิลปศาสตร์ B2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7 16.30 น. ชาย C แรก C1 วิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว C2 คณะบริหารธุรกิจ 

6 ส.ค. 61 
8 12.00 น. หญิง B แรก B1 วิทยาลัยรัตภูมิ B3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9 12.45 น. หญิง C แรก C1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี C3 คณะศิลปศาสตร์ 
10 13.30 น. หญิง C แรก C2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ C4 คณะบริหารธุรกิจ 
11 14.15 น. หญิง A แรก A1 คณะสัตวแพทย์ A3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
12 15.00 น. ชาย B แรก B1 คณะศิลปศาสตร์ B3 วิทยาลัยรัตภูมิ 
13 15.45 น. ชาย C แรก C1 วิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว C3 คณะสัตวแพทย์ 
14 16.30 น. ชาย A แรก A1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ A3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

7 ส.ค. 61 
15 12.00 น. หญิง C แรก C1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี C4 คณะบริหารธุรกิจ 
16 12.45 น. หญิง C แรก C2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ C3 คณะศิลปศาสตร์ 
17 13.30 น. หญิง A แรก A2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว A3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
18 14.15 น. หญิง B แรก B2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง B3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19 15.00 น. ชาย C แรก C2 คณะบริหารธุรกิจ C3 คณะสัตวแพทย์ 

20 15.45 น. ชาย A แรก A2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
21 16.30 น. ชาย B แรก B2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ B3 วิทยาลัยรัตภูมิ 

8 ส.ค. 61 
22 09.00 น. หญิง  รอบ2 ที่ 1 สาย A ……………… ที่ 2 สาย ……………… 
23 09.45 น. หญิง  รอบ2 ที่ 1 สาย B ……………… ที่ 2 สาย ……………… 
24 10.30 น. หญิง  รอบ2 ที่ 1 สาย C ……………… ที่ 2 สาย ……………… 

25 11.15 น. หญิง  รอบ2 ที่ 3 สาย ….……………… ที่ 3 สาย ……………… 
26 12.00 น. ชาย  รอบ2 ที่ 1 สาย A ……………… ที่ 2 สาย ……………… 
27 12.45 น. ชาย  รอบ2 ที่ 1 สาย B ……………… ที่ 2 สาย ……………… 
28 13.30 น. ชาย  รอบ2 ที่ 1 สาย C ……………… ที่ 2 สาย ……………… 
29 14.15 น. ชาย  รอบ2 ที่ 3 สาย ….……………… ที่ 3 สาย ……………… 

9 ส.ค. 61 

30 09.00 น. หญิง  รองฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 
31 09.45 น. หญิง  รองฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 
32 10.30 น. ชาย  รองฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 
33 11.15 น. ชาย  รองฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 

10 ส.ค. 61 
34 10.00 น. หญิง  ชิงฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 
35 10.45 น. ชาย  ชิงฯ ชนะคู่ ……………… ชนะคู่ ……………… 
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รำยชื่อนักกีฬำวอลเลย์บอล ชำย 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

1. นายเจษฎาวุฒิ หมานเส้ง  

2. นายชิษณุพงศ์ เดชสโร  

3. นายไชยชนะ ทองชูช่วย  

4. นายณัฐพงษ์ โชคหิรัณยาภาส  

5. นายธิติพัฒน์ บัวทอง  

6. นายอภิสิทธิ์ หว่าหล า  

7. นายฮาซัน บัวนาค  
 

คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

1. นายกิตติธัช ประดู่  

2. นายเกียรติศักดิ์ อินทรมณี  

3. นายคฑายุทธ์ ชูเจริญ  

4. นายไชยวัฒน์ ทองมี  

5. นายณัฐวัฒน์ ทองหนูนุ้ย  

6. นายปฏิภาณ ชีวะกุล  

7. นายเปรมพงศ์ พุฒซ้อน  

8. นายลาภิศ เหมทอง  

9. นายสุเมธ สงนุ้ย  
 

คณะบริหำรธุรกิจ 

1. นายกรัณย์พล สุกเเก้ว  

2. นายจามินทร์ คงเผือก  

3. นายจีรวัฒน์ หอมสุวรรณ  

4. นายชลธากร ชะโณวรรณะ  

5. นายชัยเจริญ ทองรักษ์  

6. นายธัชพงศ์ ดาวรัตน์  

7. นายนรินทร ทิพย์ดี  

8. นายศิริมงคล ส าแดง  

9. นายสหรัถ พลรัตน์  

10. นายอนุวัฒน์ พลเพชร  

11. นายอภิสิทธิ์ ไชยมุด  

12. นายอาวุธ ศรีษะสมุทร  
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คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

1. นายธนพล อนุสาย  

2. นายธนากร คงเกลี้ยง  

3. นายนัฐวุฒิ อะหมัด  

4. นายปณทัศน์ หนูเขียว  

5. นายพลพัฒน์ หนูชัยแก้ว  

6. นายพศวัต พ่วงพี  

7. นายวโรตม์ แก้วชูจิตร  

8. นายวิศวกร คงผอม  

9. นายสฐาพร ศรีหิรัญ  

10. นายสดาวุด ตันพานิช  

11. นายอับดลรอหมาน มูเก็ม  

 

คณะศิลปศำสตร์ 

1. นายกิตติพงษ์ ยังแก้ว  

2. นายเกรียงไกร นามสอน  

3. นายฉัตรดนัย พูนเนียม  

4. นายณัฐพงศ์ ยามาเจริญ  

5. นายตระการ เรืองสุข  

6. นายตระกูล เรืองสุข  

7. นายธีระวัฒน์ ภาคเพิ่ม  

8. นายภานุวัฒน์ แก้วบุญส่ง  

9. นายศักรินทร์ เกตุขาว  

10. นายสรศักดิ์ สุวรรณโณ  

11. นายอาลี สุริยันยงค์  

12. นายอ านาจ หมัดอะดั้ม  
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คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

1. นายชินวัฒน์ เปียทนงค์  

2. นายฐากร ปราบพาลา  

3. นายณัฐกร แก้วค า  

4. นายธนากรณ์ กลิ่นโท  

5. นายปฏิภาณ พฤฒินันท์วงศ์  

6. นายพงศ์ภาส ตันติพงศ์  

7. นายมงคล ศิริภรณ์  

8. นายศักดิ์นฤเดช ยอดสวัสด์ิ  

9. นายศิวกร แก้วบุญศรี  

10. นายอนุชา จ้ายยอ่อง  

11. นายอภิสิทธิ์ สังข์ทอง  

12. นายอรรถกานต์ ฆังคมณี  

 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ 

1. นายคัณฉัตร กุหลาบแก้ว  

2. นายชนะพงษ์ แก้วแสน  

3. นายชินกฤต พฤกษฤดี  

4. นายตรีทเศศ สุพรรณโมก  

5. นายปณิก หมวดทองออ่อน  

6. นายรุจดนัย ศรีบุญนาค  

7. นายอนุชา เลิศฤทธิ์วิริยะกุล  

8. นายอนุสร สมวงศ์  

9. นายอิสรพงษ์ ภู่ขวัญเมือง  
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วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

1. นายกิตตินันท์ หัดกาเจ  

2. นายจีระพันธ์ ฤทธิ์ศักดิ์  

3. นายณัฐดนัย จงรักษ์  

4. นายพีระพล ชาติภัย  

5. นายศรัญพัฒน์ ผ่าพลู  

6. นายศราวุธ บรรจงเกลี้ยง  

7. นายศิวกร สินมาตร์  

8. นายอัษฎาวุธ พุฒนวน  

 

วิทยำลัยรัตภูม ิ  

1. นายกฤษฎา ใจด ี  

2. นายซอด้ีก้ีน สุริยะ  

3. นายซันมาน หาหรับ  

4. นายณัฐวุฒิ ลิ่นเนี่ยว  

5. นายทัศนัย ด าแก้ว  

6. นายนพรัตน์ รัญวาศรี  

7. นายศรายุทธ นิลผึ้ง  

8. นายศุภชัย แสงมณี  

9. นายสนั่น สรรเพชร  

10. นายอชรายุ ขันธิกุล  
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รำยชื่อนักกีฬำวอลเลย์บอล หญิง 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

1. นางสาวจุฑาภรณ์ รอดเสน  

2. นางสาวชนกนาฎ วสุลีวรรณ์  

3. นางสาวปรียา อาญาพิทักษ์  

4. นางสาวพรรณนิภา สรรพสมบัติ  

5. นางสาวรจนา หนูด า  

6. นางสาววิลาศิณี ชนะชัยวงศ์  

7. นางสาวสลิลทิพย์ ด าดวงดี  

8. นางสาวสิริภา สินดุกา  

9. นางสาวสุดารัตน์ ทองเพ็ชร  

10. นางสาวสุรัตนา พรหมวิจิตร  

 

คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

1. นางสาวกาญจณา อโนมาศ  

2. นางสาวธนฝน วัชรกาญจน์  

3. นางสาวปริญา ชนะสุข  

4. นางสาวยมูีต้า เจะโส๊ะ  

5. นางสาวรสสุคนธ์ ขาวนวล  

6. นางสาวรัชนก อ้นเลื่อน  

7. นางสาวรัตนา ละมอแฮ  

8. นางสาวสุภชา เภาเส็น  
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คณะบริหำรธุรกิจ  

1. นางสาวกรกนก คงสิน  

2. นางสาวกาญจนา สุวรรณวงศ์  

3. นางสาวญาณิศา ทองค า  

4. นางสาวธนัญญา แก้วสวัสดิ์  

5. นางสาวธิดารัตน์ ศรีรักษ์  

6. นางสาวปิยวรรณ แซ่นุ่น  

7. นางสาวพรประภา เผือกผ่อง  

8. นางสาวพรพิมล คงเล็ก  

9. นางสาวรัชยา รัตนจินดา  

10. นางสาวไลลา เส็นโรจน์  

11. นางสาววิภาวดี สายน้อย  

12. นางสาวสุพัตรา ขาวสังข์  

13. นางสาวสุภัสชา พงศาวดาร  

 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 

1. นางสาวกันติยา หัสชัย  

2. นางสาวณัฏฐากร ใหม่ซ้อน  

3. นางสาวพัฒน์นรี ค าภิโล  

4. นางสาววรนิดา ชัยพล  

5. นางสาวสุพัตรา ใจซื่อ  

6. นางสาวหฤทัย ชายทุ่ย  

7. นางสาวอนิศรา พรหมมา  

8. นางสาวอรณิชา สุพร  

9. นางสาวอรปรียา ค าเพ็ง  
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คณะวิศวกรรมศำสตร์  

1. นางสาวจุทามาศ จ าปาพา  

2. นางสาวญาณิศา รณรงค์  

3. นางสาวธมนวรรณ เมืองจันทร์  

4. นางสาวนูรซฝีต้า อาเกะ  

5. นางสาวเนตรชนก พงศ์หนองโน  

6. นางสาวปนัดดา จันทะโร  

7. นางสาวปิยวดี สุขโสภณ  

8. นางสาวพรอนงค์ เชี่ยวเลี่ยน  

9. นางสาวรุ่งรวี บุญรอด  

10. นางสาววริศรา สว่างเพชร  

11. นางสาวศศิประภา เต็มสิริมงคล  

12. นางสาวอรรติยาภรย์ พ่วงพี  

13. นางสาวอโรญา จันทร์แสงศรี  

 

คณะศิลปศำสตร์  

1. นางสาวกิตติยาพร จันทรัตน์  

2. นางสาวคันธรส คงมนต์  

3. นางสาวดาร์ลิยา ต าเต๊ะ  

4. นางสาวถวิดา พุฒนุ้ย  

5. นางสาวปณิตา ศรีไพบูลย์  

6. นางสาววรนุช แก้วลอย  

7. นางสาววาทิณี ขวัญสุด  

8. นางสาววีรยา จันทภาโส  

9. นางสาวศิรานีย์ ทองเกียรติ์  

10. นางสาวอรอุมา คงยอด  
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คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  

1. นางสาวกิติมา เวสารัชพิทีกษ์  

2. นางสาวกุสุมา บัวแก้ว  

3. นางสาวทิพกร เพ็ชรรัตน์  

4. นางสาวปานตะวัน ศิลาพัฒน์  

5. นางสาวพิรัลรัตน์ ค าวิชัย  

6. นางสาวเพ็ญนภา ไกยะฝ่าย  

7. นางสาววรรณกมล ธัมโชตัง  

8. นางสาววิภาดา เพชรคีรี  

9. นางสาวสุจิตตรา สุวรรณชาตรี  

10. นางสาวอมิตา คงทน  

11. นางสาวอรรัมภา จันทร์เกิด  

 

คณะสัตวแพทยศำสตร์  

1. นางสาวจุฑาภรณ์ ช่างวาด  

2. นางสาวชูภักดิ์ ชัยศรี  

3. นางสาวฐานิกา นวลศรีทอง  

4. นางสาวณัชชา ธรรมครองอาตม์  

5. นางสาวณัฐนรี ทองเด็ด  

6. นางสาวณิศรา ประเสริฐ  

7. นางสาวปรัชญาณี คงยัง  

8. นางสาวพนิตพร ภมรนาค  

9. นางสาวพรรณนิภา หวันกะมา  

10. นางสาวพรสวรรค์ วิไลรัตน์  

11. นางสาววิชชา มีทอง  

12. นางสาวอัลมาส ขวัญนาวารักษ์  
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วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

1. นางสาวกันยารัตน์ ชูชาติ  

2. นางสาวขัตติยา รัมนา  

3. นางสาวชื่นกมล คงด า  

4. นางสาวญุลละนาร์ ทิพย์ร่วง  

5. นางสาวนิภาพร ทองดียิ่ง  

6. นางสาวปิยะดา หญ้าปรัง  

7. นางสาวมณฑิรา สังวาลย์ไพร  

8. นางสาวศิริลักษณ์ หลีแหละ  

9. นางสาวสุกัญญา อาด า  

10. นางสาวสุกัญญา เหมชะรา  
 

วิทยำลัยรัตภูม ิ  

1. นางสาวชุตินันท์ จันทรโชติ  

2. นางสาวทัศมล บุญฤทธิ์  

3. นางสาวนูรีดา เปาะเต๊ะ  

4. นางสาวพิราวรรณ มะโนสนีย์  

5. นางสาวเยาวมาลย์ ทองศรีจันทร์  

6. นางสาววรรณวิษา ศิริธรรม  

7. นางสาวสุวรรณา จันทโร  

8. นางสาวอัสมา อุเส็น  

9. นางสาวอาซีน่า หมัดทองดี  

10. นางสาวอุมา บิลหมัด  

11. นางสาวฮาบีบ๊ะ บินอาหวา  
 

 

 

นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
นายอัมพร   บุญราม  ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 081-5527573 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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