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

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 
 

ก ำหนดกำรแข่งขัน 

งขัน 
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แผนที่สนำมจัดกำรแข่งขัน 
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ระเบียบคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรวีิชัย 
ว่ำด้วย กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเทเบิลเทนนิส 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

  อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ขอ้บังคับและกติกาการแข่งขัน 
   ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยก าหนดใช้ในปัจจุบัน 
  ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน 
   2.1  ประเภททีม 
          2.1.1  ทีมชาย 
          2.1.2  ทีมหญิง  
   2.2  ประเภทบุคคล 
          2.2.1  ชายเดี่ยว 
          2.2.2  หญิงเดี่ยว 
          2.2.3  ชายคู่ 
          2.2.4  หญิงคู่  
          2.2.5  คู่ผสม 
  ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   3.1  ให้เป็นไปตามหมวด 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   3.2  เป็นนักกีฬาสมัครเล่นที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยก าหนด 
  ข้อ 4. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
    4.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน  5 คน และ
นักกีฬาหญิงไม่เกิน 5 คน  
   4.2  ประเภททีม  
          ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม แต่ละทีมต้องมีนักกีฬา
ไม่เกิน 5 คน และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้ผู้จัดการทีม ยืนยันรายชื่อท่ีจะลงท าการแข่งขัน   ในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
   4.3  ประเภทบุคคล  
          ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยส่งเข้าแข่งได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน หรือไม่เกิน 2 คู่ 
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   4.4  ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบไปด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน   
  ข้อ 5. วิธีการจัดการแข่งขัน 
   5.1  ประเภททีม 
          5.1.1  ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา พิจารณาแบ่งสายการแข่งขันออกเป็นสายความเหมาะสม 
          5.1.2  ให้ทีมคณะเจ้าภาพมีสิทธิเลือกอยู่ในสายหนึ่งสายใดในรอบแรกได้ 
          5.1.3  ให้ทีมท่ีได้ต าแหน่งชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยเฉพาะปีท่ีผ่านมา จัดอยู่ในต าแหน่งที่ 1 ของสาย 1 และให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ร่วมกับสมาคม
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พิจารณาจัดทีมวางตามความเหมาะสม 
          5.1.4  ใหแ้ข่งขันแบบ SWAYTHLING CUP 
          5.1.5  ให้จับฉลากการแข่งขัน ทีม A หรือ X และให้แข่งขันดังนี้  
     คู่ท่ี 1  A – X  
     คู่ท่ี 2  B – Y 
     คู่ท่ี 3  C – Z 
     คู่ท่ี 4  A – Y 
     คู่ท่ี 5  B – X 
          5.1.6  ทีมท่ีชนะก่อน 3 คู่ จะเป็นทีมท่ีชนะในครั้งนั้นโดยเด็ดขาดไม่ต้องแข่งขันต่อไป 
   5.2  ประเภทบุคคล 
          5.2.1  ให้แข่งขันแบ่งออกเป็นสายตามจ านวนสายท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เห็นสมควร 
          5.2.2  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศ
ไทย พิจารณาวางอันดับของผู้เข้าแข่งขัน 4 ถึง 8 อันดับ 
                       5.2.3  ให้แบ่งผู้เข้าแข่งขันอยู่คนละสาย โดยวิธีจับฉลาก 
          5.2.4  ให้แยกผู้เข้าแข่งขันในทีมคณะ/วิทยาลัยเดียวกันออกไปอยู่กันคนละสาย โดย
ไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวแข่งขันกันเองในรอบแรก 
          5.2.5  จัดการแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก 
          5.2.6  รอบชิงชนะเลิศ ให้ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ และให้ผู้แพ้ใน
รอบรองชนะเลิศ ได้ต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
  ข้อ 6. ก าหนดการแข่งขัน 
   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 7. ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขันท่ี
สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง 
  ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
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   8.1  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ี ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
   8.2  ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดีและต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด . 
   8.3  การนับคะแนนในกรณีท่ีมีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดการ
แข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
   8.4  ก่อนการแข่งขัน 10 นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อผู้เข้ าแข่งขันในทีม
เรียงล าดับมือให้ถูกต้องตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ เมื่อส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันให้คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขันแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
   8.5  ก่อนการแข่งขันทุกประเภทให้ผู้เข้าแข่งขัน หรือผู้แทนไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน 
   8.6  ให้ผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันตาม วัน เวลาและสถานท่ี ท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด
ไว้ เมื่อพ้นเวลาท่ีก าหนดไว้ 15 นาที ในประเภททีม และ 5 นาที ในประเภทบุคคล ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดไม่พร้อมท่ีจะ
ลงแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ปรับเป็นแพ้. 
   8.7  ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ต้องรับผิดชอบในการแข่งขันของตนเอง และต้องลงแข่งขันตาม
เวลาท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และไม่มีสิทธิเรียกร้องขอผัดผ่อนใด ๆ ท้ังสิ้น 
   8.8  ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดหรือทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดโดยไม่มี
เหตุผลสมควร หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือค าสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้
และตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค
กีฬาเพื่อพิจารณาโทษต่อไป 
   8.9  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงพร้อมการลงโทษ พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี  
  ข้อ 9.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คร้ังท่ี 1 1 “แสงแรกเกมส์” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
  ข้อ 10.  การประท้วงอุทธรณ์ 
     ให้เป็นไปตาม หมวด 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 7 - 9 สิงหาคม 2561 

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 
เทเบิลเทนนิส บุคคล เดี่ยว ชำย เทเบิลเทนนิส บุคคล เดี่ยว หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
11. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะศิลปศาสตร์ 
7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
9. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

  

เทเบิลเทนนิส บุคคล คู่ ชำย เทเบิลเทนนิส บุคคล คู่ หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะศิลปศาสตร์ 

  

เทเบิลเทนนิส บุคคล คู่ ผสม  
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะศิลปศาสตร์ 
7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
8. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

 

โปรแกรมกำรแข่งขันเทเบิลเทนนิส 

งขัน 
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รำยละเอียดประมำณกำรจัดกำรจัดสำยแข่งขันแบบน๊อคเอำท์ 

ล ำดับ ประเภท จ ำนวนทีม รวมคน/คุ ่ แบ่งสำย BYE หมำยเหตุ 

1 ชายเดี่ยว 12 19 32 13 กลุ่ม 1. (1-16) กลุ่ม 2.(17-32) 

2 หญิงเดี่ยว 9 13 16 3 กลุ่ม 1. (1-8)  กลุ่ม 2.(9-16) 

3 ชายคู่ 8 11 16 5 กลุ่ม 1. (1-8)  กลุ่ม 2.(9-16) 

4 หญิงคู่ 5 6 8 2 กลุ่ม 1. (1-4)  กลุ่ม 2.(5-8) 

5 คู่ผสม 8 10 16 6 กลุ่ม 1. (1-8)  กลุ่ม 2.(9-16) 
        
วิธีกำรจับสลำก        

1. ให้ทีมท่ีส่ง สองคน หรือสองคู่จับก่อน นอกนั้นทีมท่ีส่งหนึง่คนหรือหนึ่งคู่จับท่ีหลัง    
2. ทีมท่ีส่งสองคนหรือสองคู่ จับสลาก วิธีการดังนี ้        

  2.1. เรียกชื่อนักกีฬาคนท่ี 1 หรือตัวแทน  แล้วให้จับ เลือกกลุ่มก่อน เช่น กลุ่ม 1 หรือ 2    
   ถ้าได้กลุ่ม 1 เลือก กลุ่มหมายเลข 1-16 หรือ 1-8  หรือ  1-4    
   ถ้าได้กลุ่ม 2 เลือก กลุ่มหมายเลข 17-32 หรือ 9-16 หรือ 5-8     
  2.2 แล้วบันทึกชื่อนักกีฬา ลงในสาย ตามหมายเลขท่ีจับสลากได้     
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โปรแกรมกำรแข่งขัน 

เวลำ คู่ที่ ประเภท รอบ 
ชื่อทีม / 
นักกีฬำ 

สังกัด ผล 
ชื่อทีม / 
นักกีฬำ 

สังกัด 
โต๊ะ
ที ่

กรรมกำร 

7 สิงหำคม 2561 

9.00 1 ชายเดี่ยว รอบแรก                 

  2 ชายเดี่ยว รอบแรก                 

  3 ชายเดี่ยว รอบแรก                 

9.20 4 หญิงเดี่ยว รอบแรก                 

  5 หญิงเดี่ยว รอบแรก                 

  6 หญิงเดี่ยว รอบแรก                 

9.40 7 หญิงเดี่ยว รอบแรก                 

  8 หญิงเดี่ยว รอบแรก                 

  9 ชายเดี่ยว รอบ 16                  

10.00 10 ชายเดี่ยว รอบ 16  ชนะคุ่ที ่1                

  11 ชายเดี่ยว รอบ 16           ชนะคุ่ที ่2       

  12 ชายเดี่ยว รอบ 16                  

10.20 13 ชายเดี่ยว รอบ 16                  

  14 ชายเดี่ยว รอบ 16  ชนะคุ่ที ่3                

  15 ชายเดี่ยว รอบ 16                  

10.40 16 ชายเดี่ยว รอบ 16                  

  17 หญิงเดี่ยว รอบ 8           ชนะคุ่ที ่4       

  18 หญิงเดี่ยว รอบ 8  ชนะคุ่ที ่5         ชนะคุ่ที ่6       

11.00 19 หญิงเดี่ยว รอบ 8           ชนะคุ่ที ่7       

  20 หญิงเดี่ยว รอบ 8  ชนะคุ่ที ่8                

  21 ชายเดี่ยว รอบ 8  ชนะคุ่ที ่9         ชนะคุ่ที ่10       

11.20 22 ชายเดี่ยว รอบ 8  ชนะคุ่ที ่11         ชนะคุ่ที ่12       

  23 ชายเดี่ยว รอบ 8  ชนะคุ่ที ่13         ชนะคุ่ที ่14       

  24 ชายเดี่ยว รอบ 8  ชนะคุ่ที ่15         ชนะคุ่ที ่16       

11.40 25 หญิงเดี่ยว รอบ 4 ชนะคุ่ที ่17         ชนะคุ่ที ่18       

  26 หญิงเดี่ยว รอบ 4 ชนะคุ่ที ่19         ชนะคุ่ที ่20       

  27 ชายเดี่ยว รอบ 4 ชนะคุ่ที ่21         ชนะคุ่ที ่22       

12.00 28 ชายเดี่ยว รอบ 4 ชนะคุ่ที ่23         ชนะคุ่ที ่24       
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เวลำ คู่ที่ ประเภท รอบ 
ชื่อทีม / 
นักกีฬำ 

สังกัด ผล 
ชื่อทีม / 
นักกีฬำ 

สังกัด 
โต๊ะ
ที ่

กรรมกำร 

8 สิงหำคม 2561 

9.00 1 ชายคุ่ รอบแรก                 

  2 ชายคุ่ รอบแรก                 

  3 ชายคุ่ รอบแรก                 

9.20 4 หญิงคู่ รอบแรก                 

  5 หญิงคู่ รอบแรก                 

  6 ชายคุ่ รอบ 8           ชนะคุ่ที ่1       

9.40 7 ชายคุ่ รอบ 8  ชนะคุ่ที ่2                

  8 ชายคุ่ รอบ 8                  

  9 ชายคุ่ รอบ 8  ชนะคุ่ที ่3                

10.00 10 หญิงคู่ รอบ 4          ชนะคุ่ที ่4       

  11 หญิงคู่ รอบ 4 ชนะคุ่ที ่5                

  12 ชายคุ่ รอบ 4 ชนะคุ่ที ่6         ชนะคุ่ที ่7       

10.20 13 ชายคุ่ รอบ 4 ชนะคุ่ที ่8         ชนะคุ่ที ่9       

10.40 14 หญิงคู ่ ชิงชนะฯ ชนะคุ่ที ่10         ชนะคุ่ที ่11       

  15 ชำยคุ่ ชิงชนะฯ ชนะคุ่ที ่12         ชนะคุ่ที ่13       

9 สิงหำคม 2561 

9.00 1 คู่ผสม รอบแรก                 

  2 คู่ผสม รอบแรก                 

  3 คู่ผสม รอบ 8                  

9.20 4 คู่ผสม รอบ 8  ชนะคุ่ที ่1                

  5 คู่ผสม รอบ 8           ชนะคุ่ที ่2       

  6 คู่ผสม รอบ 8                  

9.40 7 คู่ผสม รอบ 4 ชนะคุ่ที ่3         ชนะคุ่ที ่4       

  8 คู่ผสม รอบ 4 ชนะคุ่ที ่5         ชนะคุ่ที ่6       

10.00 9 หญิงเดี่ยว ชิงชนะฯ                 

  10 ชำยเดี่ยว ชิงชนะฯ                 

10.20 11 คุ่ผสม ชิงชนะฯ                 

11.00 น. พิธีปิด และมอบรำงวัลทุกประเภท 

 
หมำยเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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สำยกำรแข่งขันประเภท (ชำยเดี่ยว) 
วันที่ 7 และ 9 สิงหำคม 2561 

 
สำยแข่งขันประเภทชำยเดี่ยว           

ล ำดับ  ชื่อ - สกุล สังกัด คู่ท่ี/วัน/เวลำ       
   วันที่ 7 ส.ค. 61  วันที่ 9 ส.ค. 61  
               

1                

2 BYE      9        

       9.40         

3 BYE               

4       21      

        11.00      

5   1           

6   9.00 10         

       10.00        

7 BYE              

8          27     

         11.40      

9                

10 BYE    11         

       10.00         

11   2             

12   9.00  22        

        11.20      

13                

14 BYE    12         

       10.00       

15 BYE               

16                

        10     

          10.00    

17          9 สค 61   

18 BYE      13        

       10.20         

19 BYE               

20       23       

        11.20       

21   3            

22   9.00 14         

       10.20         

23 BYE               

24          28      

         12.00     
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25               

26 BYE    15        

       10.20        

27 BYE               

28      24       

        11.20     

29               

30 BYE    16        

       10.40      

31 BYE             

32               

  



                                                                                                                     
12 

 
สำยกำรแข่งขันประเภท (หญิงเดี่ยว) 

วันที่ 7 และ 9 สิงหำคม 2561 
 

 

ล ำดั
บ 

 ชื่อ - สกลุ สังกัด คู่ที่/วัน/เวลำ   
   

   วันที่ 7 ส.ค. 61 วันที่ 9 ส.ค. 61 

              

1               

2 BYE      17      

       10.40       

3   4           

4   9.20   25     

        11.40     

5   5          

6   9.20 18       

       10.40       

7   6          

8   9.20     9    

        10.00    

9          9 สค 61    

10 BYE    19       

       11.00       

11   7           

12   9.40  26      

        11.40    

13   8          

14   9.40 20       

       11.00     

15 BYE             

16              
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สำยกำรแข่งขันประเภท (ชำยคู่) 

วันที่ 8 สิงหำคม 2561 
 

 

ล ำดับ  ชื่อ - สกลุ สังกัด คู่ที่/วัน/เวลำ      

   วันที่ 8 ส.ค. 61     

             

1              

2 BYE      6      

       9.20       

3   1          

4   9.00   12     

        10.00     

5   2          

6   9.00 7       

       9.40       

7 BYE             

8          15    

         10.40    

9              

10 BYE    8       

       9.40       

11 BYE              

12      13      

        10.20    

13   3          

14   9.00 9       

       9.40     

15 BYE             

16              
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สำยกำรแข่งขันประเภท (หญิงคู่) 

วันที่ 8 สิงหำคม 2561 
 
 

ล ำดั
บ 

 ชื่อ - สกุล สังกัด คู่ที่/วัน/เวลำ 
   

 

   วันที่ 8 ส.ค. 61   

            

1             

2 BYE      10     

       10.00      

3   4         

4   9.20   14    

        10.20   

5   5        

6   9.20 11      

       10.00     

7 BYE           

8            
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สำยกำรแข่งขันประเภท (คู่ผสม) 

วันที่ 9 สิงหำคม 2561 
 
 

ล ำดับ  ชื่อ - สกลุ สังกัด คู่ที่/วัน/เวลำ      

   วันที่ 9 ส.ค. 61    

             

1              

2 BYE      3      

       9.00       

3 BYE             

4       7     

        9.40     

5   1          

6   9.00 4       

       9.20       

7 BYE             

8          11    

         10.20    

9              

10 BYE    5       

       9.20       

11   2           

12   9.00  8      

        9.40    

13              

14 BYE    6       

       9.20     

15 BYE             

16              
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รำยชื่อนักกีฬำเทเบิลเทนนิส เดี่ยวชำย 

1. นายธเนศ ชัยเอียด คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายวัชระพงศ์ สุวรรณมณี คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นายจารุวิทย์ กิตติอุดมพร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

4. นายสิปปกร สุขศิริ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

5. นายจิรภัทร ไฝอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ 

6. นายพันธวัช สุวรรณรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ 

7. นายกมลภพ อั้นขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

8. นายอดิศร แก้วชูศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9. นายฉัตรชัย สิทธิคุณยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10. นายพิจักษณ์ ภูมิสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11. นายภัทรพล ไชยสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

12. นายภาณุวัฒน์ แต่งสวน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

13. นายชัดชนันท์ หลี้หมุน คณะศิลปศาสตร์ 

14. นายนายภานุวัฒน์ บุญธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

15. นายศุภณัฐ บุญแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

16. นายวายุ บุปผามาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

17. นายณัฐพล ไชยฐานันดร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

18. นายจิรทีปต์ เตชะวันโตบวร วิทยาลัยรัตภูมิ 

19. นายพรหมพิริยะ เขตมรคา วิทยาลัยรัตภูมิ 
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รำยชื่อนักกีฬำเทเบิลเทนนิส เดี่ยวหญิง 

1. นางสาวศิริลักษณ์ จีนศรี คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นางสาวศุภวรรณ ปานทอง คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นางสาวจิราพร เพ็ชรประดับ คณะบริหารธุรกิจ 

4. นางสาวรัชชประภา รังไสย์ คณะบริหารธุรกิจ 

5. นางสาววิรุณยุพา เจือบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

6. นางสาววรรณา กะสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. นางสาวปัญฐิตา วิฬาประไพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8. นางสาวธีญา ช่วยมาก คณะศิลปศาสตร์ 

9. นางสาวธัชมน รัตนโชติพานิช คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

10. นางสาวสิตานัน รัตนพยัต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

11. นางสาวอารยา ยีหรีม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

12. นางสาวเกวลิน ไกรเทพ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

13. นางสาวจุฑามาศ พรมสวัสดิ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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รำยชื่อนักกีฬำเทเบิลเทนนิส คู่ชำย 

1. นายธเนศ ชัยเอียด คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายวัชระพงศ์ สุวรรณมณี คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นายภาณุธร โพธิจร คณะบริหารธุรกิจ 

4. นายอนพัทย์ มุณีส้อย คณะบริหารธุรกิจ 

5. นายธนะรัตน์ ทองเนื้อใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

6. นายเลิศพงค์ สุกแก้วณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

7. นายทนงศักด์ิ เทพนุกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. นายปรวัฒน์ สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9. นายเกียรติศักดิ์ เพ็งคลิ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10. นายณัฐกมล ประยูรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11. นายธนพัฒน์ นวลมัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12. นายพิจักษณ์ ภูมิสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13. นายกฤตนัย ชาติภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

14.. นายณัฐพงค์ มณีฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

15. นายพิษณุ โหมดทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

16. นายภาณุวัฒน์ แต่งสวน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

17. นายชัดชนันท์ หลี้หมุน คณะศิลปศาสตร์ 

18. นายอัคคกิตติ์ อักษรชู คณะศิลปศาสตร์ 

19. นายวรวิทย์ ชิดเอื้อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

20. นายศุภณัฐ บุญแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

21. นายอภิชาติ กาฬจันโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

22. นายอภินันท์ สะบูดิง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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รำยชื่อนักกีฬำเทเบิลเทนนิส คู่หญิง 

1. นางสาวศิริลักษณ์ จีนศรี คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นางสาวศุภวรรณ ปานทอง คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นางสาวณัฐวดี ค าตัน คณะบริหารธุรกิจ 

4. นางสาวมัทนา สุวรรณจุณี คณะบริหารธุรกิจ 

5. นางสาวศุภกานต์ พุฒด า คณะบริหารธุรกิจ 

6. นางสาวสโรชา วงศ์ชูสุข คณะบริหารธุรกิจ 

7. นางสาวรัตติกาล จิตรเวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

8. นางสาวศศิภา รอดเนียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

9. นางสาวเจนจิรา เทพธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. นางสาวชัชญาภา ทองเนื้อห้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. นางสาวกัญญาวีร์ สังข์วิสุทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ 

12. นางสาวธีญา ช่วยมาก คณะศิลปศาสตร์ 
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รำยชื่อนักกีฬำเทเบิลเทนนิส คู่ผสม 

1. นายธเนศ ชัยเอียด คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายวัชระพงศ์ สุวรรณมณี คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นางสาวศิริลักษณ์ จีนศรี คณะเกษตรศาสตร์ 

4. นางสาวศุภวรรณ ปานทอง คณะเกษตรศาสตร์ 

5. นางสาวจิราพร เพ็ชรประดับ คณะบริหารธุรกิจ 

6. นายอนพัทย์ มุณีส้อย คณะบริหารธุรกิจ 

7. นายกมลภพ อั้นขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

8. นางสาววิรุณยุพา เจือบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

9. นางสาววรรณา กะสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. นายอดิศร แก้วชูศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. นายธนพัฒน์ นวลมัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12. นางสาวปัญฐิตา วิฬาประไพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13. นางสาวกัญญาวีร์ สังข์วิสุทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ 

14.. นายชัดชนันท์ หลี้หมุน คณะศิลปศาสตร์ 

15. นางสาวธีญา ช่วยมาก คณะศิลปศาสตร์ 

16. นายอัคคกิตติ์ อักษรชู คณะศิลปศาสตร์ 

17. นายวายุ บุปผามาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

18. นางสาวสุชานาถ พุ่มแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

19. นายยุทธพิชัย เพชรแก้ว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

20. นางสาวสุวิมล วารินสะอาด วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

 
 

 

 

นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
นายเสริมศักดิ์ สัญญาโณ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 081-8972480 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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