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

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 
 

ก ำหนดกำรแข่งขัน 
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ระเบียบคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรวีิชัย 
ว่ำด้วย กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมวยสำกลสมัครเล่น 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

อาศัยอ านาจตามความในหมวดท่ี 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อ
ปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
   ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ (AIBA) ซึ่งสมาคมมวยสากล
แห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
  ข้อ 2.  ประเภทการแข่งขัน 
  2.1  บุคคลชาย จ านวน 8 รุ่น ดังนี้ 
          2.1.1  รุ่นไลท์ฟลายเวท  น้ าหนักเกิน 46 กก.  แต่ไม่เกิน 49 กก. 
          2.1.2  รุ่นฟลายเวท น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. 
          2.1.3  รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. 
          2.1.4  รุ่นไลท์เวท น้ าหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. 
          2.1.5  รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักเกิน 60 กก.  แต่ไม่เกิน 64 กก. 
          2.1.6  รุ่นเวลเตอร์เวท น้ าหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. 
          2.1.7  รุ่นมิดเดิลเวท น้ าหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. 
          2.1.8  รุ่นไลท์เฮฟว่ีเวท น้ าหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. 
  2.2 บุคคลหญิง จ านวน 5 รุ่น ดังนี้ 

2.2.1  รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน  48 กก. 
          2.2.2  รุ่นฟลายเวท น้ าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน  51 กก. 
          2.2.3  รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน  54 กก. 
          2.2.4  รุ่นเฟเธอเวท น้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน  57 กก. 
          2.2.5  รุ่นไลท์เวท น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน  60 กก. 
  ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
          3.1  ให้เป็นไปตามหมวด 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 
เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
          3.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติท่ีสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย ก าหนด 
   3.3 ต้องไม่เป็นนักมวยไทยอาชีพ ท่ีจดทะเบียนเป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพตามพระราชบัญญัติ
กีฬามวย ฉบับท่ีประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
  ข้อ 4.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
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            4.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละ 1 คน นักกีฬาคนเดียวจะ
ท าการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้ 
   4.2 ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 
  ข้อ 5. วิธีจัดการแข่งขัน 
           5.1  ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก 
           5.2  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้จับฉลากประกบคู่แข่งขัน 
     5.3  ให้แข่งขันมวยสากลประเภทบุคคลชาย  แข่ง 3 ยก ยกละ 3 นาที พัก 1 นาที 
     5.4  ให้แข่งขันมวยสากลประเภทบุคคลหญิง แข่ง 3 ยก ยกละ 3 นาที พัก 1 นาที  
            5.5  ให้ใช้นวมดังนี้ ขนาด 10 ออนซ์ 
    - ประเภทบุคคลหญิง ทุกรุ่นและพิกัดน้ าหนัก ใช้นวมขนาด 10 ออนซ์ 
    - ประเภทบุคคลชาย น้ าหนัก 46 – 64 กก. ใช้นวมขนาด 10 ออนซ์  
        และพิกัดน้ าหนัก 69 – 81 ใช้นวมขนาด 12 ออนซ์ 
           5.6  ในกรณีจ านวนทีมไม่ถึง 2 ทีม ไม่จัดการแข่งขัน หากมีผู้สมัครจ านวน 2 ทีม จัดการ
แข่งขัน แต่ไม่นับคะแนนเหรียญรางวัล 
          5.7  ในรอบรองชนะเลิศให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก ทีมชนะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนทีมท่ี
แพ้ให้ได้อันดับท่ี 3 ร่วมกัน 
  ข้อ 6.  ก าหนดการแข่งขัน 
   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลาและสถานท่ีในการแข่งขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
  ข้อ 7. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
   7.1  ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด เป็นชุดสีแดง 1 ชุด และเป็นชุด สี
น้ าเงิน 1 ชุด โดยเป็นชุดท่ีถูกต้องตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมมวยสากลสมัครเล่น แห่งประเทศไทย
ก าหนด 
   7.2  ในขณะแข่งขัน นักมวยต้องนุ่ งกาง เกงขาสั้ นสวมเสื้ อชนิดไม่ มี แขน ด้านหน้ า              
และด้านหลังสีเดียวกับมุมแข่งขันของตน (สีแดงหรือสีน้ าเงิน) ต้องสวมกระจับ สนับฟันยาง ถุงเท้า รองเท้า ชนิดไม่มีส้น
ส่วนผ้าพันมือ นวม และเครื่องป้องกันศีรษะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมไว้ให้   เครื่องป้องกันศีรษะท่ีผู้เข้า
แข่งขันน ามาหากเป็นเคร่ืองป้องกันชนิดท่ีสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติรับรองและผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้ว อาจอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันได้ ส่วนอุปกรณ์การแข่งขันอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์ที่สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง 
  ข้อ 8.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   8.1 ผู้ เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
   8.2  ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะอุทธรณ์ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ท้ังสิ้น 
   8.3  ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดีและต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  8.4  การตรวจร่างกาย 
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        8.4.1  ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ต้องไปรับการตรวจร่างกายจากแพทย์ และชั่งน้ าหนักด้วยตัว
เปล่า เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์และมีน้ าหนักอยู่พิกัดรุ่นท่ีสมัครไว้ ในวันก่อนท่ีจะมีการแข่งขันวันแรกระหว่าง
เวลา 08.00 น. ถึง 10.00 น. ณ สถานท่ีท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ น้ าหนักท่ีชั่งได้ให้ถือว่าเป็นน้ าหนักของ
ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นตลอดการแข่งขัน นักกีฬาต้องไปตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักอีกในวันท่ีจะต้องแข่งขันทุกคร้ัง ระหว่าง
เวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. เพื่อแสดงพิกัดน้ าหนักในรุ่นท่ีเข้าร่วมแข่งขัน 
       8.4.2  เมื่อตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักในวันก่อนท่ีจะมีการแข่งขันวันแรกเสร็จแล้วจะท าการจับ
ฉลาก เพื่อก าหนดจ านวนคู่และรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในแต่ละวัน ณ สถานท่ีเดียวกันทุกคร้ังที่มีการแข่งขัน 
      8.4.3  ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนของแต่ละ คณะ/วิทยาลัย อยู่เป็นสักขีพยานในการตรวจ
ร่างกาย ชั่งน้ าหนัก และการจับฉลากประกบคู่แข่งขัน 
     8.4.5  ผู้เข้าแข่งขันท่ีไม่ตรวจร่างกายหรือไม่ชั่งน้ าหนัก หรือไม่เข้าแข่งขันตาม วัน เวลา และสถานท่ี
ท่ีก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือตามค าสั่งกรรมการผู้
ตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการบริหาร พิจารณาโทษตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
  ข้อ 10. การประท้วงและการอุทธรณ์ 
   ให้เป็นไปตามหมวด 9 ข้อ 24 และข้อ 25 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เร่ือง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
  ข้อ 11.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ
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 - 10 สิงหาคม 2561 

ณ ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา 
             

 

รำยชื่อคณะ/วิทยำลัย และรำยชื่อนักกีฬำในแต่ละประเภท 
 

ไลท์ฟลำยเวท น้ ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. ชำย 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นายมงคล ทองลูกแก้ว  

นายอมรเทพ คิมหันต์  
นายธวัชชัย วิลัยมาศ  
นายพรรณกร หนูปลอด  

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

   
ฟลำยเวท น้ ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชำย 

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

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นายอรรถวุฒิ สังข์ชัย  

นายพนัส หนูกลับ  
นายสุรินทร์ ซื่อสัตย์สกุล 
นายศาสดา องศารา  
นายมูฮัมหมัดฮาฟีฟีร์ บือโต 

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

 
 
 
 
 
 

  

โปรแกรมกำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่น 

งขัน 
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แบนตั้มเวท น้ ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชำย 

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

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นายปริญญา นุ่มคง  

นายภูริณัฐ เซ่งอั้น  
นายเกียรติวัฒน์ แก้วจันทร์  
นายวีรชัย เก้ือไขย  
นายวรโชติ ยูฮันเงาะ  

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

   
ไลท์เวท น้ ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชำย 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
7. วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นายวัชรากร นาคกลัด  

นายฮาซัน บิลยะแม  
นายสาธิต ฤทธิอินทร์  
นายอานนท์ หงษ์วิเศษ  

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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ไลท์เวลเตอร์เวท น้ ำหนักไม่เกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. ชำย 

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

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นายยศพัทธ์ มณีโชติ  

นายสุขวัฒน์ ประทีป ณ ถลาง  
นายยศรัตนากร ยศชู  
นายภานุวัฒน์ ทองแกมแก้ว  
นายอาลี สมจิตร  
นายปฎิภาน บาราสัน  

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

   
เวลเตอร์เวท น้ ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชำย 

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

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นายอุดมศักดิ์ เกษมศรี  

นายอรรถพล จีนชุม  
นายอนุพงศ์ จินดานิล  
นายชริน ไชยสิทธิ์  
นายนพดล คงทอง  

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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มิดเดิลเวท น้ ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชำย 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นายวรินทร นุ้ยเลิศ  

นายณัฐพล ขวัญแก้ว  
นาย จักรพันธ์ นาวงศ์  
นายชัยวัฒน์ ทักขินันท์  
นายชยพล แก้วลอย  

คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

   
ไลท์เฮฟว่ีเวท น้ ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. ชำย 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นายธนกฤต จันทร์เพชร  

นายณัฐชัย เหมมัน  
นายรัชนาท นวลคง  
นายกษิดิ์เดช อยู่ประเสริฐ  
นายกิจจา เกตแก้ว  
นายธนกร จ าเริญวัฒน์  

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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ไลท์ฟลำยเวท น้ ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นางสาวภัทรพร บุญสนอง  

นางสาวจุฑารัตน์ แซ่เบ้          
นางสาวเจนจิรา เทพธานี  

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ฟลำยเวท น้ ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นางสาวศิริมล วงพุธทะ         

นางสาวกัญญารัตน์ หนูทอง  
นางสาวธมลวรรณ กัลปหา  

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
แบนตั้มเวท น้ ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นางสาววิภาวี นวลละอองนางสาว

ชัชญาภา ทองเนื้อห้า  
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เฟเธอเวท* น้ ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

*จัดแข่งขันแต่ไม่นับเหรียญ 

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นางสาวศิริพร รัตนพันธ์  

นางสาวอภิษฎา คงนาน  
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ไลท์เวท* น้ ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

*จัดแข่งขันแต่ไม่นับเหรียญ 

 

รำยชื่อนักกีฬำ 
 นางสาววิทิตา มณีฉาย  

นางสาวกฤติกา ทองข า  
นางสาวจันทนา หนูแป้น  

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

 

 

นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
นายอุทิพย์   หยงสตาร์ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวยสมัครเล่น 081-8950511 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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