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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 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำด 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

    อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
          ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานานชาติ (F.I.V.B) ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย ก าหนดใช้ในปัจจุบัน 
  ข้อ 2  ประเภทการแข่งขัน 
          2.1  ทีมชาย 
    2.2  ทีมหญิง 
  ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   3.1  ให้เป็นไปตามหมวด 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
ศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   3.2  เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติ ท่ีสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก าหนด 
  ข้อ 4.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   4.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม โดยมีนักกีฬาในทีมไม่เกิน 2 
คน และอาจมีส ารองได้อีก 1 คน 
   4.2 ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 
2 คน จากรายชื่อตาม ข้อ 4.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ท้ังนี้ การยืนยันรายชื่อดังกล่าว ต้องด าเนินการให้
เรียบร้อยก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.2  
   4.3  ในกรณีผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทีมหนึ่งทีมใดไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่ส่งผู้แทนอย่างเป็น
ทางการ เข้าร่วมประชุม หรือไม่ด าเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามข้อ 4.2 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ด าเนินการตัดรายชื่อนักกีฬา
ในล าดับสุดท้ายออกให้เหลือ 2 คน โดยให้ท่ีประชุมผู้จัดการทีมร่วมเป็นสักขีพยาน 
   4.4  หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขัน ตามข้อ 4.2 หรือ 4.3 แล้วไม่อนุญาต
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
   4.5  ให้แต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 2 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน และผู้
ฝึกสอน 1 คน      
  ข้อ 5.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
   5.1  ใช้วิธีการจัดการแข่งขันตามข้อก าหนดการแข่งขันประเภททีม แนบท้ายระเบียบนี้ 
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   5.2  ในกรณีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง 3 ทีม ไม่จัดการแข่งขัน 
  ข้อ 6. การนับคะแนน 
   6.1  ใช้ระบบแข่งขันแพ้ – ชนะ 2 ใน 3 เซท ทุกรอบตลอดการแข่งขันตามกติกาของสมาคม
วอลเลย์บอล ข้อ 7 โดยทีมทีท าได้ 2 เซทเป็นทีมท่ีชนะการแข่งขัน 
   6.2  ใช้ระบบการเล่นแบบได้คะแนนทุกคร้ังที่มีการเล่นลูก (Rally Point Scoring)  
   6.3  ทีมท่ีท าได้ 21 คะแนนก่อน และมีคะแนนน าทีมตรงข้ามอย่างน้อยท่ีสุด 2 คะแนนจะเป็น
ทีมท่ีชนะการแข่งขันในเซทนั้น ถ้าท าคะแนนได้ 20 คะแนนจะแข่งขันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งท าคะแนนน าอีกทีมหนึ่ง
อย่างน้อยสุด 2 คะแนน 
   6.4  ในกรณีที่ได้เซทเท่ากัน (1 : 1 เซท) การแข่งขันเซทตัดสิน (เซทท่ี 3 จะแข่งขัน 15 คะแนน 
และจะต้องมีคะแนนน าอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยท่ีสุด 2 คะแนน) 
   6.5  การเปลี่ยนแดนในการแข่งขันเซทปกติ (1,2) จะท าการเปลี่ยนแดนทุก ๆ 7 แต้ม ในเซท
ตัดสินให้เปลี่ยนแดนทุกๆ 5 แต้ม  
   6.6  การขอเวลานอก ในแต่ละเซท คณะ/วิทยาลัย ขอได้ 1 คร้ัง และในเซทท่ี 1 และ 2 มี
คะแนนของ 2 ฝั่ง รวมกันได้ 21 จะมีเวลานอกทางเทคนิคให้ 1 นาที 
  ข้อ 7.  ก าหนดการแข่งขัน 
   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น แต่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 8.  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
   8.1  ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ก าหนด
ใช้ในปัจจุบัน (โดยอนุโลม) 
     8.1.1  ให้แต่ละทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 1 ชุด และเป็นชุดท่ีแจ้งไว้ 
    8.1.2  ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในกติกาและต้องติด
หมายเลขประจ าตัวไว้ท่ีเสื้อท้ังด้านหน้าและด้านหลังตามท่ีก าหนดในกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดให้ใช้หมายเลข 
1 – 2 โดยหมายเลขเสื้อต้องตรงกันกับท่ีแจ้งไว้ 
    8.1.3  ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในกติกาและต้องติด
หมายเลขประจ าตัวไว้ท่ีเสื้อท้ังด้านหน้าและด้านหลังตามก าหนด 
   8.2  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการแข่งขันโดยเป็นอุปกรณ์ การ
แข่งขันท่ีสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
  ข้อ 9.  ข้อปฏิบัติในการจัดการแข่งขัน 
   9.1  ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน กรรมผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ี ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
   9.2  ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวท่ีได้ลงทะเบียน ไว้
ในแบบการแข่งขันก่อนก าหนดวันเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที 
   9.3  ผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมท่ีจะลงแข่งขัน ตามวันเวลา และสถานท่ี ท่ี
ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือผละจากการแข่งขันรายงานคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันทราบ 



 
                                                              5 

   9.4  ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติให้สมกับการเป็นนักกีฬาท่ีดีและปฏิบัติตาม
กติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด   
ข้อ 10. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
  ข้อ 11. การประท้วงอุทธรณ์ 
   ให้เป็นไปตามหมวด 9 ข้อ 24 และข้อ 25 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข้อ ปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 12.  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ
ถือเป็นท่ีสุด 
  ข้อ 13. 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 หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา 
             

 

วอลเลย์บอลชำยหำด ทีมชำย 

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

1. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
3. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 

สำย C สำย D 
1. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
2. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
4. ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 
วอลเลย์บอลชำยหำด ทีมหญิง 

สำย A สำย B 
1. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
2. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

1. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
2. ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สำย C สำย D 
1. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 
3. ทีมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรแข่งขันวอลเลยบ์อลชำยหำด 

งขัน 
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วอลเลย์บอลชำยหำด 

คู่ที ่ เวลำ สนำม ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 
5 ส.ค. 61 

1 08.30 น. 1 ชาย A แรก A1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2 08.30 น. 2 หญิง A แรก A1 คณะเกษตรศาสตร์ A2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3 09.15 น. 1 ชาย B แรก B1 คณะสัตวแพทย ์ B2 คณะศิลปศาสตร์ 
4 09.15 น. 2 หญิง B แรก B1 คณะศิลปศาสตร์ B2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
5 10.00 น. 1 ชาย C แรก C1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง C2 คณะบริหารธุรกิจ 
6 10.00 น. 2 หญิง C แรก C1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี C2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
7 10.45 น. 1 ชาย D แรก D1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี D2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8 10.45 น. 2 หญิง D แรก D1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ D2 คณะบริหารธุรกิจ 
9 11.30 น. 1 ชาย D แรก D3 คณะเกษตรศาสตร์ D4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

6 ส.ค. 61 
10 08.30 น. 1 ชาย B แรก B2 คณะศิลปศาสตร์ B3 วิทยาลัยรัตภูม ิ
11 08.30 น. 2 หญิง B แรก B2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
12 09.15 น. 1 ชาย C แรก C2 คณะบริหารธุรกิจ C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13 09.15 น. 2 หญิง C แรก C2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 10.00 น. 1 ชาย D แรก D2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ D3 คณะเกษตรศาสตร์ 
15 10.00 น. 2 หญิง D แรก D2 คณะบริหารธุรกิจ D3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
16 10.45 น. 1 ชาย D แรก D1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี D4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
17 10.45 น. 2 หญิง A แรก A2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว A3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
18 11.30 น. 1 ชาย A แรก A1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

7 ส.ค. 61 
19 08.30 น. 1 ชาย C แรก C1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
20 08.30 น. 2 หญิง C แรก C1 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี C3 คณะศิลปศาสตร์ 
21 09.15 น. 1 ชาย D แรก D1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี D3 คณะเกษตรศาสตร์ 
22 09.15 น. 2 หญิง D แรก D1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ D3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
23 10.00 น. 1 ชาย D แรก D2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ D4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

24 10.00 น. 2 หญิง A แรก A1 คณะเกษตรศาสตร์ A3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
25 10.45 น. 1 ชาย A แรก A1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
26 10.45 น. 2 หญิง B แรก B1 คณะศิลปศาสตร์ B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
27 11.30 น. 1 ชาย B แรก B1 คณะสัตวแพทย ์ B3 วิทยาลัยรัตภูม ิ

8 ส.ค. 61 
28 08.30 น. 1 ชาย  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
29 08.30 น. 2 หญิง  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
30 09.15 น. 1 ชาย  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
31 09.15 น. 2 หญิง  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
32 10.00 น. 1 ชาย  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
33 10.00 น. 2 หญิง  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
34 10.45 น. 1 ชาย  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 
35 10.45 น. 2 หญิง  สอง ที่ 1 สาย.............................. ที่ 2 สาย.............................. 

9 ส.ค. 61 
36 09.00 น. 1 ชาย  รองฯ ทีมชนะคู่ 28 ทีมชนะคู่ 30 
37 09.00 น. 2 หญิง  รองฯ ทีมชนะคู่ 29 ทีมชนะคู่ 31 
38 09.45 น. 1 ชาย  รองฯ ทีมชนะคู่ 32 ทีมชนะคู่ 34 
39 09.45 น. 2 หญิง  รองฯ ทีมชนะคู่ 33 ทีมชนะคู่ 35 

10 ส.ค. 61 
40 09.00 น. 1 ชาย  ชิงฯ ทีมชนะคู่ 36 ทีมชนะคู่ 38 
41  2 หญิง  ชิงฯ ทีมชนะคู่ 37 ทีมชนะคู่ 39 
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รำยชื่อนักกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำด ชำย 

1. นายกมล ศรีนุ้ย คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายทิฐินันท์ สนทนาการ คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นายนิติ จันปาน คณะเกษตรศาสตร์ 

4. นายอภิสิทธิ์ หว่าหล า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

5.. นายฮาซัน บัวนาค คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

6. นายไชยวัฒน์ ทองมี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

7. นายเปรมพงศ์ พุฒซ้อน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

8. นายสุเมธ สงนุ้ย คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

9. นายชลธากร ชะโณวรรณะ คณะบริหารธุรกิจ 

10. นายนรินทร ทิพย์ดี คณะบริหารธุรกิจ 

11. นายธนพล อนุสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12. นายนัฐวุฒิ อะหมัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13. นายณัฐวุฒิ พรัมมะณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

14. นายนิโซะ นิดือมอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

15. นายณัฐพงศ์ ยามาเจริญ คณะศิลปศาสตร์ 

16. นายตระการ เรืองสุข คณะศิลปศาสตร์ 

17. นายศักรินทร์ เกตุขาว คณะศิลปศาสตร์ 

18. นายกอเดช มรรคคงคา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

19. นายฐากร ปราบพาลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

20. นายอนุชา จ้ายยอ่อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

21. นายชนะพงษ์ แก้วแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

22. นายอนุสร สมวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

23. นายแวสุกรีม แมะอุมา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

24. นายศรัญพัฒน์ ผ่าพลู วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

25. นายธวัชชัย มีสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

26. นายวรุต นาคแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

27. นายณัฐวุฒิ ลิ่นเนี่ยว วิทยาลัยรัตภูมิ 

28. นายทัศนัย ด าแก้ว วิทยาลัยรัตภูมิ 

29. นายอชรายุ ขันธิกุล วิทยาลัยรัตภูมิ 
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รำยชื่อนักกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำด หญิง 

1. นางสาวณัฐธิดา เกิดด้วง คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นางสาวอรพิมล ขาวแจ้ง คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นางสาวนารีรัตน์ ไกรรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

4. นางสาววิลาศิณี ชนะชัยวงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

5. นางสาวกาญจณา อโนมาศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

6. นางสาวธนฝน วัชรกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

7. นางสาวยูมีต้า เจะโส๊ะ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

8. นางสาวปิยวรรณ แซ่นุ่น คณะบริหารธุรกิจ 

9. นางสาวรัชยา รัตนจินดา คณะบริหารธุรกิจ 

10. นางสาวกันติยา หัสชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

11. นางสาวสุพัตรา ใจซื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

12. นางสาวอรณิชา สุพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

13. นางสาวญาณิศา รณรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

14. นางสาวรุ่งรวี บุญรอด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15. นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

16. นางสาวฤทัยรัตน์ แซ่อุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

17. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 

18. นางสาวอิสริยาภรณ์ หนูเส้ง คณะศิลปศาสตร์ 

19. นางสาวกุสุมา บัวแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

20. นางสาวอมิตา คงทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

21. นางสาวอรรัมภา จันทร์เกิด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

22. นางสาวจินดาภรณ์ เพ็ชรแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

23. นางสาวศศิธร ถนนแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

24. นางสาวนิภาพร ทองดียิ่ง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

25. นางสาวสุกัญญา อาด า วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

26. นางสาวสุวรรณี สวนสัน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

27. นางสาวไซน้า บราเหม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

28. นางสาวสุดารัตน์ ธรรมรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

29. นางสาวอังคณา เกศมี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
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นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
นายนวัทตกร  อุมาศิลป์ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 099-891942 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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