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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 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำแบดมินตัน 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

   ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้
ในปัจจุบัน 
  ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน 

   2.1  ประเภทบุคคล 

          2.1.1  ชายเดี่ยว 
          2.1.2  หญิงเดี่ยว  
          2.1.3  ชายคู่ 
          2.1.4  หญิงคู่  
          2.1.5  คู่ผสม 

  ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

   3.1  ให้เป็นไปตามหมวด 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             
ศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   3.2  เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติท่ีสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย 

  ข้อ 4. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

    4.1  ให้แต่ละคณะวิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน 7 คน และ
นักกีฬาหญิงไม่เกิน 7 คน  
   4.2  ประเภททีม ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม  แต่ละทีม
ต้องมีนักกีฬาไม่เกิน 7 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน โดยให้ผู้จัดการทีม ยืนยันรายชื่อที่จะลงท าการแข่งขัน               ใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 

   4.3  ประเภทบุคคล ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน หรือไม่เกิน 2 
คู ่
   4.4  ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบไปด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน   1 คน 
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน   

  ข้อ 5. วิธีการจัดการแข่งขัน 

   5.1  จัดการแข่งขันโดยวิธีจับฉลากแบ่งสายและแข่งขันแพ้คร้ังเดียวคัดออก 
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   5.2  แข่งขันระบบ 2 ใน 3 เซท ตลอดการแข่งขัน 

   5.3  ผู้ชนะคร้ังสุดท้ายได้รับต าแหน่งชนะเลิศ 

   5.4  ในกรณีประเภททีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ถึง 3 ทีม ไม่จัดการแข่งขัน 

   5.5  ในกรณีประเภทบุคคลและประเภททีมจ านวนทีมไม่ถึง 3 ทีม ไม่จัดการแข่งขัน 

   5.5  ในประเภทบุคคลและประเภททีมสามารลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คนหรือ 2 คู่ 
   5.6  ในรอบรองชนะเลิศให้แข่งขันแบบแพ้คัดออกทีมชนะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศส่วนทีมท่ีแพ้
ให้ได้อันดับ 3 ร่วมกัน 

  ข้อ 6. ก าหนดการแข่งขัน 

   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  ข้อ 7. ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 

   ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน ของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย 

  ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

   8.1  ผู้แข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

   8.2  ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องพระพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

   8.3  หลังจากท่ีคณะกรรมการเรียกผู้เข้าแข่งขันลงสนามแข่งขันแล้ว 5 นาที ผู้ใดไม่ลงแข่งขันให้
ปรับแพ้ 

   8.4  ผู้แข่งขันประเภทใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน และเวลาท่ีก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ
ผลจากการแข่งขันก าลังด าเนินอยู่ให้ปรับเป็นแพ้ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานงาน
คณะกรรมการอ านวยการทราบ 

  ข้อ 9.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 

   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
  ข้อ 10.  การประท้วงอุทธรณ์ 
     ให้เป็นไปตาม หมวด 9 ข้อ 24 และข้อ 25  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ข้อ 11.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็น
ท่ีสุด 

 ข้อ 12.  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคร้ังท่ี 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 - 7 สิงหาคม 2561 

ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 
แบดมินตัน บุคคล เดี่ยว ชำย แบดมินตัน บุคคล เดี่ยว หญิง 

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

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

  
แบดมินตัน บุคคล คู่ ชำย แบดมินตัน บุคคล คู่ หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

  
แบดมินตัน บุคคล คู่ ผสม  

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

  

โปรแกรมกำรแข่งขันแบดมินตัน 

งขัน 
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รำยชื่อนักกีฬำแบดมินตัน บุคคลเดี่ยวชำย 

1. นายฐาปกรณ์ สุวรรณกาษ คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายวิทวัส หวังธนอนุรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นายปฏิภาณ ชีวะกุล คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

4. นายถวัลย์ อินทะปาน คณะบริหารธุรกิจ 

5. นายอิสหาก กะติรัน คณะบริหารธุรกิจ 

6. นายคณาวุฒิ อินทะสะระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

7. นายกิตติศักดิ์ หลังเถาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. นายวรปรัชญ์ อึงสุวรรณชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9. นายสัจธรรม จิระภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10. นายฤทธิชัย คงศรีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. นายอดิสรณ์ เกียรติขวัญบุตร คณะศิลปศาสตร์ 

12. นายเรชา ดุลยการัณย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

13. นายธนกร ดีอุดมวงศา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
รำยชื่อนักกีฬำแบดมินตัน บุคคลเดี่ยวหญิง 

1. นางสาวเสาวภา กังวาล คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นางสาวอันดา รักษาวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นางสาวธนภัทร เพ็ชร์ศรี คณะบริหารธุรกิจ 

4. นางสาวนิชานาถ เทพสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ 

5. นางสาวยุสนี สะตาร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

6. นางสาวกอแก้ว พิธกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. นางสาวฟารีดา นิสัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8. นางสาวโสรญา ส่งอ าไพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9. นางสาวจุฑามาศ มโนนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. นางสาวกรรณิการ์ ภิรมย์ คณะศิลปศาสตร์ 

11. นางสาวชุติมณฑน์ ขุนนุ้ย คณะศิลปศาสตร์ 

12. นางสาวสิรินาถ นวนสี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

13. นางสาวชฎาพร พราหมณ์ทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

14. นางสาวฟิรดาวซ์ ดอเลาะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

15. นางสาวมาซ์นี แวแม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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รำยชื่อนักกีฬำแบดมินตัน คู่ชำย 

1. นายกมล ศรีนุ้ย คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายฐาปกรณ์ สุวรรณกาษ คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นายณัฐพล บริการจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ 

4. นายบัญชา เผือกพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ 

5. นายพงศกร วัชรดิลก คณะบริหารธุรกิจ 

6. นายอาหามะฟิรเดาซ์ เจ๊ะแว คณะบริหารธุรกิจ 

7. นายคมเดช บัวลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

8. นายจิรพนธ์ ฤทธิจอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

9. นายปรวัฒน์ สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. นายสายธาร นิยมชื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. นายพริสร บุญเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12. นายพัสกร จิตต์เจตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13. นายวิทวัส เรืองยศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

14. นายสัจธรรม จิระภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15. นายทนงศักด์ิ ชุมแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

16. นายฤทธิเกียรติ เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

17. นายฤทธิชัย คงศรีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

18. นายศุภมิตร แพ่งโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

19. นายจิตรภณ เพชรรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

20. นายยุทธชัย จันทร์เกตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

21. นายฑวัต สุริยะโชติตระกูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

22. นายตระกูล รัชทูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

23. นายธนกร ดีอุดมวงศา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

24. นายพงศกร ขุนพรหม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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รำยชื่อนักกีฬำแบดมินตัน คู่หญิง 

1. นางสาวเสาวภา กังวาล คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นางสาวอันดา รักษาวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นางสาวณัฐฐิญา สุวรรณชาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

4. นางสาวธนพร จันทวีระ คณะบริหารธุรกิจ 

5. นางสาวปวีณา มั่นคง คณะบริหารธุรกิจ 

6. นางสาวศรัญยา ทองชูช่วย คณะบริหารธุรกิจ 

7. นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. นางสาวอัญชลี มิตทะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9. นางสาวกชกร ไชยพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10. นางสาวปิยวรรณ สังข์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11. นางสาวฟารีดา นิสัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12. นางสาวลัดดาวัลย์ เต็มตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13. นางสาวกุลธิดา พิณวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

14. นางสาวรอสนะห์์ หมานสะยะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

15. นางสาวกัญญาวีร์ ไม้หอม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

16. นางสาวกุลปริยา เรืองโรจน์เเข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

17. นางสาวณัฐฌิมา ช่วยเมือง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

18. นางสาวณัฐริกา ปานหงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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รำยชื่อนักกีฬำแบดมินตัน คู่ผสม 

1 นายฐาปกรณ์ สุวรรณกาษ คณะเกษตรศาสตร์ 

2 นายวิทวัส หวังธนอนุรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

3 นางสาวเสาวภา กังวาล คณะเกษตรศาสตร์ 

4 นางสาวอันดา รักษาวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

5 นายณัฐพล บริการจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ 

6 นางสาวธนพร จันทวีระ คณะบริหารธุรกิจ 

7 นายธนัตถ์ เซ่งหิ้น คณะบริหารธุรกิจ 

8 นางสาวปวีณา มั่นคง คณะบริหารธุรกิจ 

9 นายคมเดช บัวลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

10 นางสาวมัทรี ใบระหมาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

11 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ชูกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

12 นายกิตติศักดิ์ หลังเถาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13 นางสาวพิมพ์พิศา จันทรประสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

14 นางสาวกชกร ไชยพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15 นายธวัตชัย อินศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

16 นายปิยวัฒน์ ชูนิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

17 นางสาวเสาวณีย์ สะหะคะโร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

18 นางสาวจดาภรณ์ ชูทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

19 นางสาวจุฑามาศ มโนนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

20 นายธเนศ อิ๋วสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

21 นายหัสนัย ณ พัทลุง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

22 นายจิตรภณ เพชรรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

23 นางสาวพีรยา จันทร์ดิษฐวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

24 นางสาวจารวีร์ แสนเสนาะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

25 นายธนกร ดีอุดมวงศา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

 

 

นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
นายทรงภพ   เพชรอาวุธ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 088-1686790 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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