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ระเบียบคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรวีิชัย 
ว่ำด้วย กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อ 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

 อาศัยอ านาจตามความในหมวดท่ี 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อ
ปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ขอ้บังคับและกติกาการแข่งขัน 
  ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
 ข้อ 2.  ประเภทการแข่งขัน 
  2.1  ประเภททีมชุด ทีมชาย และ ทีมหญิง 
  2.2  ประเภททีมเดี่ยว ทีมชาย และ ทีมหญิง 
  2.3  ประเภทคู ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง 
 ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามหมวด 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ข้อ 4. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  4.1  ประเภททีมชุด 
         4.1.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม โดยใน
แต่ละทีมจะส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน  15 คน 
         4.1.2  ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการ
แข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 9 คน และไม่เกิน 12 คน จากรายชื่อตามข้อ 4.1.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนเริ่มการแข่งขัน  
         4.1.3  ในกรณีท่ีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหนึ่งทีมใดไม่เข้าร่วมประชุม 
หรือไม่ส่งตัวแทนอย่างเป็นเป็นทางการเข้าร่วมประชุมหรือไม่ด าเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามข้อ 4.1.2  ให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ด าเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากล าดับท้ายสุดขึ้นมาให้เหลือไม่เกิน 12 คน  โดยให้ท่ีประชุม
ผู้จัดการทีมร่วมเป็นสักขีพยาน 
          4.1.4  หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันตามข้อ 4.1.2 หรือ 4.1.3 แล้วไม่
อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่กว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น. 
  4.2  ประเภททีมเดี่ยว 
         4.2.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม โดยในแต่
ละทีมต้องประกอบไปด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 8 คน 
         4.2.2  ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนยืนรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขัน
ได้ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน จากรายชื่อ ข้อ 4.2.1  
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         4.2.3  ในกรณีท่ีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหนึ่งทีมใดไม่เข้าร่วมประชุม 
หรือไม่ส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการเข้าร่วมประชุมหรือไม่ด าเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามข้อ 4.2.2 ให้คระกรรมการ
จัดการแข่งขัน ด าเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากล าดับท้ายสุดขึ้นมาให้เหลือไม่เกิน 5 คน โดยให้ท่ีประชุมผู้จัดการทีมร่วม
เป็นสักขีพยาน 
         4.2.4  คณะ/วิทยาลัยท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภททีมชุด นักกีฬาท่ีจะลงท าการ
แข่งขันในประเภททีมเดี่ยวจะต้องมีรายชื่ออยู่ในทีมชุด จากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาคร้ังสุดท้าย  ตาม ข้อ 4.1.2 หรือ 
4.1.3 แต่ต้องเป็นคนละคนกับนักกีฬาประเภททีมคู่ (ห้ามซ้ ากันกับนักกีฬาประเภททีมคู่) 
         4.2.5  หลังจากการยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  4.3  ประเภทคู ่
         4.3.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม โดยใน
แต่ละทีมต้องประกอบด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่เกิน 4 คน 
         4.3.2  ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการ
แข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่เกิน 3 คน จากรายชื่อตามข้อ 4.3.1  
         4.3.3  ในกรณีท่ีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทีมหนึ่งทีมใดไม่ เข้าร่วมประชุม
หรือไม่ส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการเข้าร่วมประชุม หรือไม่ด าเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามข้อ 4.3.2 ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ด าเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากล าดับสุดท้ายสุดขึ้นมาให้เหลือไม่เกิน 3 คน โดยให้ท่ีประชุมผู้จัดการทีม
ร่วมเป็นสักขีพยาน 
         4.3.4  คณะ/วิทยาลัย ท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภททีมชุด นักกีฬาท่ีจะลงท าการ
แข่งขันในประเภทคู่ จะต้องมีรายชื่ออยู่ในทีมชุด จากการยืนยันนักกีฬาคร้ังท่ีสุดท้ายตามข้อ 4.1.2 หรือ 4.1.3 แต่ต้อง
เป็นคนละคนกับนักกีฬาในประเภททีมเดี่ยว (ห้ามซ้ ากันกับนักกีฬาในประเภททีมเดี่ยว) 
          4.3.5  หลังจากการยืนยันรายชื่อท่ีจะลงท าการแข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่
ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  
  4.4  การยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขัน ต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
ผู้จัดการทีมหรือตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ใน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนด 
  4.5  ในแต่ละทีม ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน 
และผู้ช่วยฝึกสอน 2 คน โดยเจ้าหน้าท่ีทีมท้ัง ประเภททีมชุด ชาย ทีมเดี่ยว ชาย และคู่ ชาย ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 
ส าหรับประเภททีมชุด หญิง ทีมเดี่ยว หญิง และคู่ หญิง เจ้าหน้าท่ีทีม ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน  
 ข้อ 5.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
  5.1  ใช้วิธีการจัดการแข่งขันตามข้อก าหนดการแข่งขันประเภททีม แนบท้ายระเบียบนี้ 
  5.2  ในกรณีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง 3 ทีม ไม่จัดการแข่งขัน 
  5.3  การพิจารณาทีมท่ีเข้ารอบ 
         5.3.1  พิจารณาจากคะแนนท่ีได้ จากการแข่งขันดังนี้ 
                   -  ทีมชนะได้ 2 คะแนนต่อนัด 
                   -  ทีมแพ้ได้ 1 คะแนนต่อนัด 
                   -  ทีมท่ีไม่มาท าการแข่งขันได้ 0 คะแนนต่อนัด 
            5.3.2  กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้พิจารณาผลการแข่งขันของคู่นั้น 



  
5 

         5.3.3  กรณีคะแนนเท่ากัน 3 ทีม ให้พิจารณาดังนี้ 
           -  พิจารณาผลต่างระหว่างเซตท่ีได้กับเซตท่ีเสีย 
          -  หากเท่ากันอีกให้พิจารณาเซตท่ีได้ 
          -  หากเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับฉลาก 
 ข้อ 6. ก าหนดการแข่งขัน 
  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดการแข่ งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น โดยแจ้งให้คู่แข่งขันทราบไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 ข้อ 7. ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
  7.1  ให้แต่ละทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 1 ชุด เป็นชุดสีท่ีแจ้งไว้พร้อมปลอกแขน หัวหน้าทีม 
  7.2  ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีชุดแข่งขัน ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมจับฉลากแบ่งสายหรือ
ระบุในใบสมัคร 
  7.3  ให้แต่ละทีมแต่งกาย เข้าร่วมแข่งขันเหมือนทุกคน และให้ติดหมายเลขด้านหน้าสูงไม่น้อยกว่า 10 
ซม. (ตรงกลางออก) ด้านหลังสูงไม่น้อยกว่า 19 ซม. โดยหมายเลขจะต้องตรงกับท่ีได้แจ้งไว้ในใบยืนยันรายชื่อ ผู้เล่นแต่
ละคนต้องใช้หมายเลขประจ านั้นตลอดการแข่งขัน และให้แต่ละทีมใช้หมายเลข 1 – 36 เท่านั้น 
  7.4  อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  8.1  ผู้แข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  8.2  ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวตามกติกาท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
ในแบบการแข่งขันประจ าวัน ส่งให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันก าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที 
  8.3  ทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงท าการแข่งขัน เมื่อพ้นเวลาท่ีก าหนดไว้เกินกว่า 15 นาที ให้ปรับเป็นแพ้ 
  8.4  ผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ และถ้าผู้เล่นไม่ครบตามกติกา
ให้ปรับเป็นแพ้ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันทราบ 
  8.5  ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาท่ีดีและ
ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 9.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา 
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์” ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 ข้อ 10. การประท้วงอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตาม หมวด 9 ข้อ 24 และข้อ 25 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
ขอปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ข้อ 11.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็น
ท่ีสุด 
 ข้อ 12. ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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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 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 
ทีมชุดชำย 

สำย A  
1. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
2. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
4. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
5. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

  
ทีมเดี่ยวชำย 

สำย A สำย B 
1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
3. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 
4. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว  
3. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 

สำย C  
1. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
2. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

  
ทีมเดี่ยวหญิง 

สำย A สำย B 
1. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
2. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
3. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
4. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
4. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 

  
ทีมคู่ชำย 

สำย A สำย B 
1. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
3. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

โปรแกรมกำรแข่งขันเซปักตะกร้อ 

งขัน 
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ทีมคู่หญิง 
สำย A  

1. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
2. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
4. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

  

ตะกร้อลอดห่วงสำกล ทีม ชำย 

1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

  

 
คู่ที ่ เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

5 ส.ค. 61 
1 09.00 น. ทีมชุดชาย A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A2 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
2  ทีมชุดชาย A แรก A3 คณะเกษตรศาสตร ์ A4 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
3 11.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A2 คณะเกษตรศาสตร ์
4  ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A3 คณะศิลปศาสตร ์ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
5 12.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
6  ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B3 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี B4 วิทยาลยัรัตภูม ิ
7 13.00 น. ทีมชุดชาย A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8  ทีมชุดชาย A แรก A2 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี A3 คณะเกษตรศาสตร ์

6 ส.ค. 61 
9 09.00 น. ทีมชุดชาย A แรก A4 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว A5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
10  ทีมชุดชาย A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A3 คณะเกษตรศาสตร ์
11 11.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A3 คณะศิลปศาสตร ์
12  ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร ์ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
13 12.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B3 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
14  ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว B4 วิทยาลยัรัตภูม ิ

15 13.00 น. ทีมชุดชาย A แรก A2 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี A4 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
16  ทีมชุดชาย A แรก A3 คณะเกษตรศาสตร ์ A5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

7 ส.ค. 61 
17 09.00 น. ทีมชุดชาย A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A4 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
18  ทีมชุดชาย A แรก A2 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี A5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
19 11.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

20  ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร ์ A3 คณะศิลปศาสตร ์
21 12.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B4 วิทยาลยัรัตภูม ิ
22  ทีมเดี่ยวหญิง B แรก B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว B3 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
23 13.00 น. ทีมเดี่ยวชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A2 คณะเกษตรศาสตร ์
24  ทีมเดี่ยวชาย A แรก A3 วิทยาลัยรตัภูมิ A4 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง 
25 14.00 น. ทีมเดี่ยวชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
26  ทีมเดี่ยวชาย C แรก C1 คณะบริหารธรุกิจ C2 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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คู่ที ่ เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

8 ส.ค. 61 
27 09.00 น. ทีมเดี่ยวชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A3 วิทยาลัยรตัภูมิ 
28  ทีมเดี่ยวชาย A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร ์ A4 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง 

29 10.00 น. ทีมเดี่ยวชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี B3 คณะศิลปศาสตร ์
30  ทีมเดี่ยวชาย C แรก C1 คณะบริหารธรุกิจ C3 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
31 11.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A2 คณะเกษตรศาสตร ์
32  ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A3 คณะศิลปศาสตร ์ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
33  ทีมคู่หญงิ A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
34  ทีมคู่หญงิ A แรก A3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว A4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
35 12.00 น. ทีมเดี่ยวชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A2 คณะเกษตรศาสตร ์
36  ทีมเดี่ยวชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
37  ทีมคู่ชาย A แรก A1 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว A2 คณะบริหารธุรกิจ 
38  ทีมคู่ชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี B2 คณะเกษตรศาสตร ์
39 13.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A3 คณะศิลปศาสตร ์
40  ทีมเดี่ยวหญิง A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร ์ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
41  ทีมคู่หญงิ A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
42  ทีมคู่หญงิ A แรก A2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
43 14.00 น. ทีมเดี่ยวชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A3 วิทยาลัยรตัภูมิ 
44  ทีมเดี่ยวชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี B3 คณะศิลปศาสตร ์
45  ทีมคู่ชาย A แรก A1 วิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว A3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
46  ทีมคู่ชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี B3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

9 ส.ค. 61 
47 09.00 น. ทีมเดี่ยวชาย A แรก A1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A4 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง 
48  ทีมเดี่ยวชาย A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร ์ A3 วิทยาลัยรตัภูมิ 
49 10.00 น. ทีมเดี่ยวชาย B แรก B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว B3 คณะศิลปศาสตร ์
50  ทีมเดี่ยวชาย C แรก C2 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี C3 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
51 11.00 น. ทีมคู่หญงิ A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
52  ทีมคู่หญงิ A แรก A2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
53 12.00 น. ทีมคู่ชาย A แรก A2 คณะบริหารธุรกิจ A3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
54  ทีมคู่ชาย B แรก B2 คณะเกษตรศาสตร ์ B3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
55 13.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง  รองฯ ที่ 1 สาย A……………… ที่ 2 สาย B……………… 
56  ทีมเดี่ยวหญิง  รองฯ ที่ 1 สาย B……………… ที่ 2 สาย A……………… 
57 14.00 น. ทีมเดี่ยวชาย  รอบ2 ที่ 1 สาย A…… ที่ 3 อันดับ 1...... 
58  ทีมเดี่ยวชาย  รอบ2 ที่ 2 สาย B……. ที่ 2 สาย C………… 
59 15.00 น. ทีมเดี่ยวชาย  รอบ2 ที่ 1 สาย C…… ที่ 3 สาย A...... 
60  ทีมเดี่ยวชาย  รอง2 ที่ 2 สาย A……. ที่ 1 สาย B………… 

10 ส.ค. 61 
61 09.00 น. ทีมคู่ชาย  รองฯ ที่ 1 สาย A…… ที่ 2 สาย B....... 
62  ทีมคู่ชาย  รองฯ ที่ 1 สาย B……. ที่ 2 สาย A…… 
63 10.00 น. ทีมเดี่ยวชาย  รองฯ ชนะคู่ที่ 57 ชนะคู่ที่ 58 
64  ทีมเดี่ยวชาย  รองฯ ชนะคู่ที่ 59 ชนะคู่ที่ 60 
65 11.00 น. ทีมเดี่ยวหญิง  ชิงฯ ชนะคู่ที่ 55 ชนะคู่ที่ 56 
66  ทีมคู่ชาย  ชิงฯ ชนะคู่ที่ 61 ชนะคู่ที่ 62 
67 12.00 น. ทีมเดี่ยวชาย  ชิงฯ ชนะคู่ที่ 63 ชนะคู่ที่ 64 

68 13.30 น. ลอดห่วงชาย  แรก ลอดห่วง A1 A2 A3 A4 
69 16.50 น. ลอดห่วงชาย  ชิงฯ ลอดห่วง ล าดบั 4 – ล าดับ 1 

 

หมำยเหตุ  ตะกร้อทีมคู่ชาย - ทีมแพ้คู่ที่ 61 และทีมแพ้คู่ที่ 62 ได้เหรียญทองแดงร่วมกัน 
ตะกร้อทีมเด่ียวชาย - ทีมแพ้คู่ที่ 63 และทีมแพ้คู่ที่ 64 ได้เหรียญทองแดงร่วมกัน 
ตะกร้อทีมเด่ียวหญิง - ทีมแพ้คู่ที่ 55 และทีมแพ้คู่ที่ 56 ได้เหรียญทองแดงร่วมกัน 
ตะกร้อทีมชุดชาย และตะกร้อลอดห่วง - ทีมที่ได้คะแนนอนัดับ 1 ได้เหรียญทอง, คะแนนอันดับ 2 ได้เหรียญเงนิ และคะแนนอันดับ 3 ได้เหรียญทองแดง 
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รำยชื่อนักกีฬำประเภทเซปักตะกร้อ ทีมชุดชำย 

คณะเกษตรศำสตร ์  

1. นายกลวัชร เพ็ชรนิล  

2. นายกันตวิชญ์ นิยมวรรณ์  

3. นายณัฐภัทร ดวงน้ าแก้ว  

4. นายธนทัต รัตนบุรี  

5. นายปิติ ณ นคร  

6. นายพงศกร จันทกาญจน์  

7. นายภราดร รักษ์ศรีทอง  

8. นายราชัน บิณฑะ  

9. นายสิริชัย น้ าขาว  

10. นายอริญชัย ด้วงแก้ว  

 

คณะบริหำรธุรกิจ  

1. นายจาตุรงค์ เรืองกูล  

2. นายธนธรณ์ มาลยเวช  

3. นายธราดล หนูรุ่น  

4. นายธัญสรณ์ แซ่เเต้  

5. นายธีรวัฒน์ เรืองสุข  

6. นายปองพล ย่องหิ้น  

7. นายมูฮัมหมัดอัลฟลุ๊คกีม ยูโซะ  

8. นายเมธา ชายเกตุ  

9. นายยรรยง ยอสิน  

10. นายศุภโชค กอมณี  

11. นายอุเทน เต็มรัตน์  
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คณะวิศวกรรมศำสตร์  

1. นายจามิกร พันธุ์โณ  

2. นายเจนณรงค์ จุลนิล  

3. นายฐานันดร หีมหละ  

4. นายณัตพล ส ารามัน  

5. นายธนพล ศรีสุวรรณ์  

6. นายธวัทชัย กาฬวงศ์  

7. นายนทีธร จิตต์จันทร์  

8. นายนันทวัฒน์ แป้นเหลือ  

9. นายบุลยามีน โหดหมาน  

10. นายปุณยวีร์ จ านงค์รักษ์  

11. นายฟัยรูซ เส็นบัตร  

1. นายสิทธิชัย มูณีย์  

12. นายอนันตชัย หลังเกต  

 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 

1. นายชนินทร์ แก้วเจือ  

2. นายชัชพงศ์ ชูเพ็ง  

3. นายชัยณรงค์ มาระพงค์  

4. นายไชยา เอียดหวัง  

5. นายฐิตินันท์ สุวรรณโน  

6. นายยาเบต ไมมะหาด  

7. นายฤทธิกล หัวแหลม  

8. นายวชิรวิทย์ พรหมจินดา  

9. นายสานูซี ยูโซะ  

10. นายสุกกีฟลี หมัดชูดชู  

11. นายอัซรอฟ เจริญวงศ์  

12. นายเอกวัฒน์ ฉ้วนกลิ่น  
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วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

47 นายจักรินทร์ ชมชื่น  

48 นายจารุพงษ์ ปริปุรณะ  

49 นายฐิติพงศ์ เชื่องยาง  

50 นายณัฐดนัย จงรักษ์  

51 นายณัฐพล ภักดี  

52 นายณัฐวุฒิ พลัดรอด  

53 นายธรรมนูญ แสงวิสุทธิ  

54 นายธุวานนท์ รักษาจิต  

55 นายมนัญชัย สมสมัย  

56 นายวราวุธ หยีสัน  

57 นายวันชัย คุ้นเคย  

58 นายสิริโรจน์ เรืองศรี  

59 นายอดิศักดิ์ พยัคใหม่  
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รำยชื่อนักกีฬำประเภทเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชำย 
 

คณะเกษตรศำสตร ์

1. นายกลวัชร เพ็ชรนิล  

2. นายกันตวิชญ์ นิยมวรรณ์  

3. นายณัฐภัทร ดวงน้ าแก้ว  

4. นายธนทัต รัตนบุรี  

5. นายปิติ ณ นคร  

6. นายภราดร รักษ์ศรีทอง  

7. นายราชัน บิณฑะ  

8. นายอริญชัย ด้วงแก้ว  

 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

1. นายชยุตรา ปัณวรรณ์  

2. นายปกรณ์ สอนเเก้ว  

3. นายปรเมศวร์ เป้าทอง  

4. นายวันชาติ ทองอ่อน  

5. นายศราวุธ ด้วงหรน  

 

คณะบริหำรธุรกิจ 

1. นายจาตุรงค์ เรืองกูล  

2. นายธัญสรณ์ แซ่เเต้  

3. นายธีรวัฒน์ เรืองสุข  

4. นายเมธา ชายเกตุ  

5. นายอุเทน เต็มรัตน์  

 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 

1. นายธนพล แสงแช่ม  

2. นายสิทธิกร ทองปรุง  

3. นายอัครณัฐ หอยสังข์  

4. นายอาชิก เจะมะ  

5. นายฮาดีรีน มาโนชน์  
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

1. นายกิตติชัย สุวรรณจันทร์  

2. นายจิรยุทธ์ พฤษภ  

3. นายธณาวุฒิ ซ้ายสกุล  

4. นายวัชรา กาญจนวงศ์  

5. นายวัฒนชัย หยวกทอง  

6. นายอรรถพล เดชธนู  

  

คณะวิศวกรรมศำสตร์  

1. นายเจนณรงค์ จุลนิล  

2. นายธนพล ศรีสุวรรณ์  

3. นายธวัทชัย กาฬวงศ์  

4. นายนทีธร จิตต์จันทร์  

5. นายนันทวัฒน์ แป้นเหลือ  

6. นายสิทธิชัย มูณีย์  

7. นายอนันตชัย หลังเกต  

 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 

1. นายชัชพงศ์ ชูเพ็ง  

2. นายไชยา เอียดหวัง  

3. นายยาเบต ไมมะหาด  

4. นายฤทธิกล หัวแหลม  

5. นายอัซรอฟ เจริญวงศ์  

 

คณะศิลปศำสตร์  

1. นายณัฐชนน ธานีรัตน์  

2. นายทวีศักดิ์ พันธุ์เดชะ  

3. นายวราธร วรรณพฤกษ์  

4. นายสิทธนา บุญญา  

5. นายสุทธิพงศ์ ศรีสุวรรณ  
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วิทยำลัยรัตภูม ิ

1. นายกฤษฎา ใจด ี  

2. นายคณิศร ศักด์ิยิ่งยง  

3. นายธนโชติ ชอบกิจ  

4. นายวิทวัส รักนุ่น  

5. นายสมเจตน ์สังข์แก้ว  

6. นายอภิวัฒน์ พลเท่ียง  

 

รำยชื่อนักกีฬำประเภทเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง 
 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

1. นางสาวธนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์  

2. นางสาวปรารถนา เขียวมณีนัย  

3. นางสาวรัตนาภรณ์ โกมลตรี  

4. นางสาวศรณี ไชยแก้ว  

5. นางสาวอนัฐยา ขุนจ านงค์  

 

คณะบริหำรธุรกิจ  

1. นางสาวกรกนก เลื่อยแพง  

2. นางสาวจีราวรรณ นวลนาค  

3. นางสาวโรส ตีโด  

4. นางสาวศุภกานต์ พุฒด า  

5. นางสาวสิรยากร ฮามวัน  

 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

1. นางสาวธนัชพร แก้วสุวรรณ  

2. นางสาวพัชริดา ดวงทอง  

3. นางสาววรรณา กะสี  

4. นางสาววันวิษา สุขวานิช  
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คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

1. นางสาวกาญจนา ทองมาก  

2. นางสาวกายสิทธิ์ สืบสง  

3. นางสาวลัดดาวัลย์ เต็มตระกูล  

4. นางสาวสิรินาฏ บุญขวัญ  

5. นางสาวอณัสญา ปอแซ  

 

คณะศิลปศำสตร์  

1. นางสาวชนมล อนุสาย  

2. นางสาวดาร์ลิยา ต าเต๊ะ  

3. นางสาวบุษรา พาณิชย์ด ารงกุล  

4. นางสาวสิริรัตน์ เพ็ชรล่อเหลียน  

5. นางสาวสุดารัตน์ หมัดศรี  

 

วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

1. นางสาวกนกวรรณ นุ้ยพั้ว  

2. นางสาวกัญญาภัค สันเพ็ชร์  

3. นางสาวบุษยา ชัยรัตน์  

4. นางสาวพรชิตา หลานนุ้ย  

5. นางสาววิพา จันทร์มุณี  

6. นางสาววิสากรณ์ เต็มราม  

 

วิทยำลัยรัตภูม ิ  

1. นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ญมาศ  

2. นางสาวน้ าเพชร เล็กสุด  

3. นางสาวรัญชนา เพชรด า  

4. นางสาววนิดา ศรีหิรัญ  
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รำยชื่อนักกีฬำประเภทเซปักตะกร้อ ทีมคู่ชำย 
 

คณะเกษตรศำสตร ์  

1. นายปิติ ณ นคร  

2. นายพงศกร จันทกาญจน์  

3. นายสิริชัย น้ าขาว  

4. นายอริญชัย ด้วงแก้ว  

 

คณะบริหำรธุรกิจ  

1. นายจาตุรงค์ เรืองกูล  

2. นายธีรวัฒน์ เรืองสุข  

3. นายอุเทน เต็มรัตน์  

 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

1. นายจิรยุทธ์ พฤษภ  

2. นายธณาวุฒิ ซ้ายสกุล  

3. นายวัชรา กาญจนวงศ์  

4. นายวัฒนชัย หยวกทอง  

 

คณะวิศวกรรมศำสตร์  

1. นายธนพล ศรีสุวรรณ์  

2. นายธวัทชัย กาฬวงศ์  

3. นายอนันตชัย หลังเกต  

 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 

1. นายไชยา เอียดหวัง  

2. นายฐิตินันท์ สุวรรณโน  

3. นายฤทธิกล หัวแหลม  

4. นายสุกกีฟลี หมัดชูดชู  

 

วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

1. นายฐิติพงศ์ เชื่องยาง  

2. นายณัฐดนัย จงรักษ์  

3. นายวันชัย คุ้นเคย  
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รำยชื่อนักกีฬำประเภทเซปักตะกร้อ คู่หญิง 
 

คณะบริหำรธุรกิจ  

1. นางสาวกรกนก เลื่อยแพง  

2. นางสาวจีราวรรณ นวลนาค  

3. นางสาวศุภกานต์ พุฒด า  

 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

1. นางสาวธนัชพร แก้วสุวรรณ  

2. นางสาวพัชริดา ดวงทอง  

3. นางสาววรรณา กะสี  

4. นางสาววันวิษา สุขวานิช  

 

คณะวิศวกรรมศำสตร์  

1. นางสาวกาญจนา ทองมาก  

2. นางสาวลัดดาวัลย์ เต็มตระกูล  

3. นางสาวอณัสญา ปอแซ  

 

วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

1. นางสาวกัญญาภัค สันเพ็ชร์  

2. นางสาววิพา จันทร์มุณี  

3. นางสาววิสากรณ์ เต็มราม  

 

 

 

นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
ผศ.กิตติ   พิมเสน  ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 081-5417362 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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