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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 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเปตอง 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

  อาศัยอ านาจตามความในหมวดท่ี 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
   ให้ใช้กติกาการแข่งขันสมาพันธ์ เปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ              
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก าหนดใช้โดยอนุโลมแก้ไขเป็นบางส่วนเพื่อความเหมาะสมหรือให้ใช้กติกาตามมติต่างๆใน
การประชุมผู้จัดการทีม แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
  ข้อ 2.  ประเภทการแข่งขัน 
   การจัดการแข่งขันแบ่งประเภทดังนี้ 
   2.1  ทีมชาย   3 คน 
   2.2  ทีมหญิง  3 คน 
   2.3  ชายคู ่
   2.4  หญิงคู่ 
   2.5  ชายเดี่ยว 
   2.6  หญิงเดี่ยว 
   2.7  คู่ผสม 
   2.8  บุคคลเดี่ยวมือยิงชาย 
   2.9  บุคคลเดี่ยวมือยิงหญิง 
  ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
            ให้เป็นไปตามหมวด 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          
เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 4.  จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
   4.1  ให้แต่ละ คณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 12 คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬา
ชายไม่เกิน 6 คน นักกีฬาหญิงไม่เกิน 6 คน  
   4.2  ประเภทเด่ียว ให้แต่ละ คณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ประเภทละไม่เกิน 2 ทีม ในแต่
ละทีมมีนักกีฬาได้ 1 คน โดยไม่มีนักกีฬาส ารอง 
   4.3  ประเภทคู่ และประเภท คู่ผสม ให้แต่ละ คณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ประเภทละ
ไม่เกิน 2 ทีม ในแต่ละทีมมีนักกีฬาได้ 2 คน โดยไม่มีนักกีฬาส ารอง 
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   4.4  ประเภททีม 3 คน ให้แต่ละ คณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ประเภทละ 1 ทีม ในแต่
ละทีมมีนักกีฬาได้ 3 คน และมีนักกีฬาส ารองได้อีก 1 คน 
   4.5  ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง ให้แต่ละ คณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 1 คน 
   4.6  ให้แต่ละ คณะ/วิทยาลัย สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ 2 ทีม ทุก
ประเภท ยกเว้นประเภททีม 3 คน 
   4.7  นักกีฬา 1 คน สามารถส่งเข้าร่วมแข่งขันได้เพียง 2 ประเภท (ยกเว้นนักกีฬาท่ีจะเข้าร่วม
การแข่งขันบุคคลเดี่ยวมือยิง สามารถเข้าร่วมแข่งได้เป็น 3 ประเภท) 
   4.8  ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 2 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน และผู้
ฝึกสอน 1 คน 
  ข้อ 5.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
   5.1   ก าหนดการแข่งขัน ให้จัดประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 
          5.1.1  ในวันท่ี 1 ของการแข่งขัน ให้แข่งขันประเภทชายเดี่ยว และประเภทหญิงเดี่ยว 
           5.1.2  ในวันท่ี 2 ของการแข่งขัน ให้แข่งขันประเภทชายคู่ และประเภทหญิงคู่ 
          5.1.3  ในวันที่ 3 ของการแข่งขัน ให้แข่งขันประเภทคู่ผสม 
          5.1.4  ในวันที่ 4 ของการแข่งขัน ให้แข่งขันประเภททีมชาย 3 คน และประเภททีมหญิง 3 คน 
          5.1.5  ในวันท่ี 5 ของการแข่งขัน ให้แข่งขันประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิงชาย และประเภทบุคคล
เดี่ยวมือยิงหญิง 
   5.2 การจับฉลากแบ่งสายในรอบแรก และรอบสอง ให้ทีมท่ีมาจาก คณะ/วิทยาลัย เดียวกัน 
จับแยกกันอยู่คนละสาย 
   5.3  ให้ทุกประเภทจัดการแข่งขันโดยแบ่งสายการแข่งขันเป็นสาย ๆ ละ 4 ทีม โดยวิธีการจับ
ฉลากแข่งขันแบบแพ้ 2 คร้ังคัดออก จนได้ 8 ทีม หรือ 4 ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบคัดออก โดยการจับฉลากรอบ 4 ทีม 
สุดท้าย ทีมท่ีแพ้ได้ท่ี 3 ท้ัง 2 ทีม ชนะเข้าชิงชนะเลิศ 
   5.4  รอบก่อนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีมสุดท้าย) ให้ใช้วิธีจับฉลากประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัด
ออกทีมชนะเข้ารอบ ทีมแพ้ตกรอบ 
   5.5  รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้วิธีจับฉลากประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก ทีม
ทีแพ้ได้อันดับท่ี 3 ร่วม และผู้ชนะเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ 
   5.6 ประเภทบุคคลมือยิง ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาก าหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม 
   5.7 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับวิธีการจัดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น      
  ข้อ 6.  ก าหนดการแข่งขัน 
   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามี เหตุจ า เป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย               
เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 7.  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
          7.1  ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายเหมือนกันท้ังทีม โดยเป็นชุดกีฬาหรือชุดสุภาพ และ
ต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาของสมาพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย  
   7.2  ห้ามผูเ้ข้าแข่งขันสวมกางเกงยีนส์หรือรองเท้าแตะลงท าการแข่งขัน 
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   7.3  ขณะท่ีท าการแข่งขัน จะต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
   7.4  อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง 
  ข้อ 8.   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   ผู้แข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ 9.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ 10.  การประท้วงอุทธรณ์ 
    ให้เป็นไปตามหมวด 9 ข้อ 24 และข้อ 25 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 11. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบ 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 5 - 9 สิงหาคม 2561 

ณ ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา 
             

 

เปตอง 3 คน ทีมชำย เปตอง 3 คน ทีมหญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
11. วิทยาลัยรัตภูมิ 

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

  
เปตอง 2 คน ทีมชำย เปตอง 2 คน ทีมหญิง 

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

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

  
  
  
  

โปรแกรมกำรแข่งขันเปตอง 

งขัน 
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เปตอง คู่ผสม  

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

 

 
เปตองบุคคลเดี่ยว ชำย เปตองบุคคลเดี่ยว หญิง 

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

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
14. วิทยาลัยรัตภูมิ 
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เปตองเดี่ยวมือยิง ชำย เปตองเดี่ยวมือยิง หญิง 

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

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
12. วิทยาลัยรัตภูมิ 
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รำยชื่อนักกีฬำเปตอง เดี่ยวชำย 

1 นายธเนศ ชัยเอียด คณะเกษตรศาสตร์ 

2 นายสมรักษ์ บัวจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

3 นายเตชสิทธิ์ ขุนแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

4 นายวรวุฒิ ไชยะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

5 นายสุริยา อาการส คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

6 นายชานนท์ แก้วทอง คณะบริหารธุรกิจ 

7 นายธนากร จันสีนาก คณะบริหารธุรกิจ 

8 นายพงศธร เส็มยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

9 นายชาญวิทย์ ขาวข า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10 นายยุทธภูมิ เพ็ชรสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11 นายสยามราช นวลละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12 นายชัชพงศ์ ชูเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

13 นายสิทธิชัย แก้วจุลกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

14 นายณัฐวุฒิ นวนหุน คณะศิลปศาสตร์ 

15 นายพงศธร บุญหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

16 นายพงศ์ภาส ตันติพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

17 นายอิสรพงษ์ ภู่ขวัญเมือง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

18 นายเกียรติชัย พลสวัสดิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

19 นายธนวัตน์ ทิพย์พืช คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

20 นายณัฐวุฒิ พลัดรอด วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

21 นายธีธัช เพชรสนั่น วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

22 นายธีรเดช นุรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

23 นายศิรัสพล สิทธิศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

24 นายพรรณกร หนูปลอด วิทยาลัยรัตภูมิ 

25 นายสนั่น สรรเพชร วิทยาลัยรัตภูมิ 
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รำยชื่อนักกีฬำเปตอง เดี่ยวหญิง 

1. นางสาวจันทิรา มะเดื่อ คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นางสาวอมรรัตน์ นุ่นยัง คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นางสาวกมลชนก เล่าตง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

4. นางสาวจันทร์จิรา เกิดบัวทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

5. นางสาวอนงค์นารถ ษรสกล คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

6. นางสาวพรพิมล วรรณโชติ คณะบริหารธุรกิจ 

7. นางสาวศุภรักษ์ คันธฬิกา คณะบริหารธุรกิจ 

8. นางสาวลลิตา วาสนสิทธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

9. นางสาวดาวแดนพุทธ สรรพนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. นางสาวก่ิงกาญจนา เชื้อพุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11. นางสาวทิราภรณ์ มูสิกชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12. นางสาวบุษรา มาศโอสถ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

13. นางสาวฤทัยรัตน์ แซ่อุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

14. นางสาวสุนิสา สรรพโชค คณะศิลปศาสตร์ 

15. นางสาวทรรศน รักษาศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

16. นางสาวภาณุมาศ บัวก่ิง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

17. นางสาวผกามาศ ราชภัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

18. นางสาววนัชพร เรืองชู คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

19. นางสาวฟาริดา เกษมณี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

20. นางสาวภัทร์นฤน ฉิมแสง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

21. นางสาววิภาวรรณ เทพเพ็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

22. นางสาวอรอุมา อุ่ยจรัส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

23. นางสาวธนาภรณ์ รักษ์ไชย วิทยาลัยรัตภูมิ 

24. นางสาวสุภัสสรา จันทจิต วิทยาลัยรัตภูมิ 
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รำยชื่อนักกีฬำเปตอง เดี่ยวมือยิงชำย 

1. นายสมรักษ์ บัวจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายวรวุฒิ ไชยะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

3. นายสุริยา อาการส คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

4. นายธนากร จันสีนาก คณะบริหารธุรกิจ 

5. นายกฤตพณ คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

6. นายพงศธร เส็มยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

7. นายชาญวิทย์ ขาวข า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. นายกัณฐวุฒิ พ่วงพี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9. นายสยามราช นวลละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10. นายชัชพงศ์ ชูเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. นายนรินทร์ สุรบรรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 

12. นายธีธัช เพชรสนั่น วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

13. นายธีรเดช นุรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

14. นายสนั่น สรรเพชร วิทยาลัยรัตภูมิ 
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รำยชื่อนักกีฬำเปตอง เดี่ยวมือยิงหญิง 

1. นางสาวจันทิรา มะเดื่อ คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นางสาวเสาวภา กังวาล คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นางสาวกมลชนก เล่าตง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

4. นางสาวจันทร์จิรา เกิดบัวทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

5. นางสาวศุภรักษ์ คันธฬิกา คณะบริหารธุรกิจ 

6. นางสาวดาวแดนพุทธ สรรพนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. นางสาวกฤษนา อุดมดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8. นางสาวก่ิงกาญจนา เชื้อพุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9. นางสาวบุษรา มาศโอสถ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. นางสาวอัญญานี กูลกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

11. นางสาวฟาริดา เกษมณี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

12. นางสาวอรอุมา อุ่ยจรัส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

13. นางสาวอรัญญา หลีหมาน วิทยาลัยรัตภูมิ 
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รำยชื่อนักกีฬำเปตอง 3 คน ทีมชำย 

1. นายกฤษณ์ สุทธ์ทวี คณะเกษตรศาสตร์ 
2. นายธเนศ ชัยเอียด คณะเกษตรศาสตร์ 
3. นายฤทธิชัย หมวดพุด คณะเกษตรศาสตร์ 
4. นายกฤตยชญ์ เพ็ชรยอด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
5. นายเริงชัย ชูเเก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6. นายวชิรวิทย์ ปิดด า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
7. นายกฤษณรักษ์ ใหม่เสริฐ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
8. นายพงศกร รัตนบุรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
9. นายโสภรัฐ ราชคงแก้ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
10. นายทัทษวัธ เวหน คณะบริหารธุรกิจ 
11. นายธีรพงษ์ หมัดเลขา คณะบริหารธุรกิจ 
12. นายสมศักดิ์ ลอยลิบ คณะบริหารธุรกิจ 
13. นายเกรียงไกร แนวขี้เหล็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14. นายเนติรัตน์ ปิติรัตนวรนาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. นายศุภณัฐ ด าแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16. นายกัณฐวุฒิ พ่วงพี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17. นายยุทธภูมิ เพ็ชรสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18. นายสยามราช นวลละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19. นายกฤตนัย มาสืนธ์ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
20. นายชัชพงศ์ ชูเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
21. นายถนอมศักดิ์ ภู่ห้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. นายอัรฟาน ปังแลมาเส็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
23. นายณัฐวุฒิ นวนหุน คณะศิลปศาสตร์ 
24. นายธนุดม คงรอด คณะศิลปศาสตร์ 
25. นายสุทธิชัย หนูทอง คณะศิลปศาสตร์ 
26. นายชนาธิป เต๊ะหลง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
27. นายพงศธร บุญหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
28. นายพงศ์ภาส ตันติพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
29. นายอาซีด หมัดอะด้ า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
30. นายณัฐวุฒิ พลัดรอด วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
31. นายธรรมนูญ แสงวิสุทธิ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
32. นายวราวุธ หยีสัน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
33. นายจักรกฤษ ดิเรกวัฒนสาร วิทยาลัยรัตภูมิ 
34. นายพรรณกร หนูปลอด วิทยาลัยรัตภูมิ 
35. นายรัตบุลลิซาน อัลมาตร วิทยาลัยรัตภูมิ 
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รำยชื่อนักกีฬำเปตอง 3 คน ทีมหญิง 

1. นางสาวกาญจนา แก้วรุ่งเรือง คณะเกษตรศาสตร ์
2. นางสาววรัญญา คงเมฆ คณะเกษตรศาสตร ์
3. นางสาวอมรรัตน ์นุ่นยัง คณะเกษตรศาสตร ์
4. นางสาวกนกภรรณ พันธรัตน ์ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
5. นางสาวณดา ชัยกิจ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6. นางสาวปิยะมาศ ชาติบุตร คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
7. นางสาวจันทร์จิรา เกิดบัวทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
8. นางสาวปรางค์ทพิย์ มหาวิยาธรรม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
9. นางสาวสุนิษา โภชนะกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
10. นางสาวอนงค์นารถ ษรสกล คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
11. นางสาว ธัญญรักษ์ เลียดรักษ ์ คณะบริหารธุรกิจ 
12. นางสาวบุณยาพร ไชยปัญหา คณะบริหารธุรกิจ 
13. นางสาวลัดดาวรรณ เพชรานนัท์ คณะบริหารธุรกิจ 
14. นางสาวภัทธิยา หลีสุวรรณ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. นางสาวสุนทร ีเอกลักษณ์บุรุษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16. นางสาวอินทริา ง่วนสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. นางสาวกฤษนา อุดมด ี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
18. นางสาวกิ่งกาญจนา เชื้อพุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
19. นางสาวกิติญา หนุ่มน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร ์
20. นางสาวทิราภรณ ์มูสิกชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
21. นางสาวชญานนัท ์อินทรวิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. นางสาวปฐวัลย ์วงษ์ยอด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
23. นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์ศร ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
24. นางสาวอรยา เกษแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
25. นางสาววิภาวด ีเพ็งจันทร ์ คณะศิลปศาสตร ์
26. นางสาวสุนิสา สรรพโชค คณะศิลปศาสตร ์
27. นางสาวอัญญานี กูลกิจ คณะศิลปศาสตร ์
28. นางสาวทรรศน รักษาศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
29. นางสาวภาณุมาศ บัวกิ่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
30. นางสาวไวษณวี ศรีสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
31. นางสาวอินทริา อนิทโน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
32. นางสาวกานต์ธิดา อาจกูล วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
33. นางสาวณัฐธิดา ละมนุ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
34. นางสาวฟาริดา เกษมณ ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
35. นางสาวอทิตยา พลเพชร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
36. นางสาวกัญญารัตน์ หวันกะร ี วิทยาลัยรัตภูม ิ
37. นางสาวกุลณัฐ สมุหเสนยี์โต วิทยาลัยรัตภูม ิ
38. นางสาวคอเรีย ปนัดีกา วิทยาลัยรัตภูม ิ
39. นางสาวจุไวรีอะห ์เกื้อชาติ วิทยาลัยรัตภูม ิ
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รำยชื่อนักกีฬำเปตอง 2 คน ทีมชำย 

1. นายกฤษฎา กรดมาก คณะเกษตรศาสตร์ 
2. นายสมรักษ์ บัวจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
3. นายกฤตยชญ์ เพ็ชรยอด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
4. นายเริงชัย ชูเเก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
5. นายวชิรวิทย์ ปิดด า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6. นายสิทธิพล ประทุมมณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
7. นายพงศกร รัตนบุรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
8. นายสุริยา อาการส คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
9. นายชนินทร ศิริกาศ คณะบริหารธุรกิจ 
10. นายหิรัญ แก้วบุตร คณะบริหารธุรกิจ 
11. นายกฤตพณ คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
12. นายสุรินทร์ ซื่อสัตย์สกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
13. นายเกรียงไกร แนวขี้เหล็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14. นายศุภณัฐ ด าแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. นายกัณฐวุฒิ พ่วงพี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16. นายยุทธภูมิ เพ็ชรสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17. นายวัชรพงษ์ ปาละกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18. นายสยามราช นวลละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19. นายศาตนันท์ ปานแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
20. นายสิทธิชัย แก้วจุลกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
21. นายนภัสกรณ์ คงทอง คณะศิลปศาสตร์ 
22. นายวีรวัฒน์ คงบ ารุงค์ คณะศิลปศาสตร์ 
23. นายคุณัช พลวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
24. นายพงศกร ขุนพรหม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
25. นายเกียรติชัย พลสวัสดิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
26. นายธนวัตน์ ทิพย์พืช คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
27. นายธวัชชัย หนูทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
28. นายธีรศักดิ์ หนูทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
29. นายธนวัฒน์ สุขสุวรรณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
30. นายธรรมนูญ แสงวิสุทธิ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
31. นายจักรกฤษ ดิเรกวัฒนสาร วิทยาลัยรัตภูมิ 
32. นายยงยุทธ์ ธรรมราช วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

  



                                                                                                                     
16 

 

รำยชื่อนักกีฬำเปตอง 2 คน ทีมหญิง 

1. นางสาวกาญจนา แก้วรุ่งเรือง คณะเกษตรศาสตร์ 
2. นางสาววรัญญา คงเมฆ คณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางสาวกิตติวรรณ สุวรรณา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
4. นางสาวณดา ชัยกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
5. นางสาวณัฐฌา คงสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6. นางสาวปิยะมาศ ชาติบุตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
7. นางสาวจันทร์จิรา เกิดบัวทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
8. นางสาวอนงค์นารถ ษรสกล คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
9. นางสาวนาลิวัน จิตตะนัง คณะบริหารธุรกิจ 
10. นางสาวมะลิวัลย์ สุขแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
11. นางสาวบุษกร จันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
12. นางสาวปสุดา กิจการี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
13. นางสาวสุนทรี เอกลักษณ์บุรุษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14. นางสาวอินทิรา ง่วนสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. นางสาวกฤษนา อุดมดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16. นางสาวก่ิงกาญจนา เชื้อพุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17. นางสาวทิราภรณ์ มูสิกชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18. นางสาวนูรีดา คาเดร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. นางสาวบุษรา มาศโอสถ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
20. นางสาวจิณัฐตา เทพเฉลิม คณะศิลปศาสตร์ 
21. นางสาวพลอยศิรินทร์ กล่ ามาตย์ คณะศิลปศาสตร์ 
22. นางสาวไวษณวี ศรีสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
23. นางสาวอินทิรา อินทโน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
24. นางสาวฐิตาภรณ์ ทรัพย์มี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
25. นางสาวพัชราภรณ์ แซ่เล้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
26. นางสาวเรรินทร์ จารีมิตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
27. นางสาวศุภนิตย์ สวิล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
28. นางนีสริน มามะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
29. นางสาวนุรฟาราฮิม สะแลแม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
30. นางสาวนูรอัสมะ ดอแม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
31. นางสาวมัซนี อาก๊ะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
32. นางสาวภัทร์นฤน ฉิมแสง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
33. นางสาวอรจิรา ญาณสูตร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
34. นางสาวกัญญารัตน์ หวันกะรี วิทยาลัยรัตภูมิ 
35. นางสาวกุลณัฐ สมุหเสนีย์โต วิทยาลัยรัตภูมิ 
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รำยชื่อนักกีฬำเปตอง คู่ผสม 

1. นายกฤษฎา กรดมาก คณะเกษตรศาสตร์ 
2. นางสาวจันทิรา มะเดื่อ คณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางสาวกนกภรรณ พันธรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
4. นางสาวณัฐฌา คงสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
5. นายสิทธิพงษ์ พรหมทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6. นางสาวจันทร์จิรา เกิดบัวทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
7. นายสุริยา อาการส คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
8. นายโสภรัฐ ราชคงแก้ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
9. นางสาวอนงค์นารถ ษรสกล คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
10. นายจิตติรัตน์ ตุกชูแสง คณะบริหารธุรกิจ 
11. นางสาวนาลิวัน จิตตะนัง คณะบริหารธุรกิจ 
12. นายพงศธร เส็มยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
13. นางสาววาเลนท์ ดิสสระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
14. นางสาวก่ิงกาญจนา เชื้อพุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15. นางสาวทิราภรณ์ มูสิกชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16. นายวัชรพงษ์ ปาละกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17. นายสยามราช นวลละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18. นางสาวชญานันท์ อินทรวิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. นายอภิสร ถกแง่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
20. นางสาวอรยา เกษแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
21. นายอัรฟาน ปังแลมาเส็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. นายนรินทร์ สุรบรรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 
23. นางสาววิภาวี แคล้วพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ 
24. นายธัญเทพ ลีฬหาวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
25. นางสาวเรรินทร์ จารีมิตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
26. นายธีธัช เพชรสนั่น วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
27. นางสาวภัทร์นฤน ฉิมแสง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
28. นายธีรเดช นุรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
29. นางสาววิภาวรรณ เทพเพ็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
30. นายศิรัสพล สิทธิศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
31. นางสาวอรอุมา อุ่ยจรัส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
32. นางสาวคอเรีย ปันดีกา วิทยาลัยรัตภูมิ 
33. นางสาวจุไวรีอะห์ เกื้อชาติ วิทยาลัยรัตภูมิ 
34. นางสาวธนาภรณ์ รักษ์ไชย วิทยาลัยรัตภูมิ 
35. นายยงยุทธ์ ธรรมราช วิทยาลัยรัตภูมิ 
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นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
นายนพดล   โพชก าเหนิด ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง  086-5982409 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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