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

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 
 

ก ำหนดกำรแข่งขัน 

งขัน 
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งขัน 

 



                                                                                                                     
3 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรวีิชัย 
ว่ำด้วย กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

  อาศัยอ านาจตามความในหมวดท่ี 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
   ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้ใน
ปัจจุบัน 
  ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน 
   2.1  ทีมชาย 
   2.2  ทีมหญิง 
  ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามหมวด 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อ
ปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 4. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   4.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม โดยมีนักกีฬาในทีมไม่เกิน 
17 คน 
   4.2  ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการ
แข่งขันได้ประเภทละไม่ 14 คน จากรายชื่อ ข้อ 4.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนเร่ิมการ
แข่งขัน  
   4.3  ในกรณีท่ีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทีมหนึ่งทีมใดไม่เข้าร่วมประชุม
หรือไม่ส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการเข้าร่วมประชุม หรือไม่ด าเนินการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามข้อ 4.2 ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ด าเนินการตัด
รายชื่อนักกีฬาจากล าดับท้ายสุดข้ึนมาให้เหลือไม่เกิน 14 คน โดยให้ท่ีประชุมผู้จัดการทีมร่วมเป็นสักขีพยาน 
   4.4  หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันตามข้อ 4.2 หรือ 6.3 แล้ว ไม่อนุญาต
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
   4.5  ในการแข่งขันแต่ละนัด ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้ตรงกับหมายเลข
ประจ าตัวท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในแบบการแข่งขันประจ าวันไม่เกิน 12 คน จากรายชื่อท่ียืนยันการเข้าร่วมตามข้อ 4.2 
หรือ 4.3 ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที 
   4.6  ให้แต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบไปด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 
1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน 
  ข้อ 5.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
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  5.1  ใช้วิธีการจัดการแข่งขันตามข้อก าหนดการแข่งขันประเภททีม แนบท้ายระเบียบนี้ 
  5.2  ในกรณีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง 3 ทีม ไม่จัดการแข่งขัน 
  5.3  การนับคะแนน 
         5.3.1  รอบแรก 
          ทีมท่ีชนะได้  3  คะแนน 
          ทีมท่ีเสมอได้ 1 คะแนน 
          ทีมท่ีแพ้   ไม่ได้คะแนน 
         5.3.2   ในรอบแรกการแข่งขัน มีผลแพ้ชนะกัน หากมีคะแนนเท่ากัน หาทีมเข้ารอบต่อโดยการ
พิจารณาเป็นล าดับ ดังนี้ 
          ก. คะแนนเท่ากัน 2 ทีม พิจารณาผลการแข่งขันระหว่างคู่กรณี และหากยังเท่ากันให้
พิจารณาข้อถัดไป 
          ข. คะแนนเท่ากันมากกว่า 2 ทีม นับผลต่างประตูได้เสีย หากยังเท่ากันให้พิจารณาข้อ
ถัดไป 
          ค. นับคะแนนแฟร์เพลย์จากการได้ใบเหลือง ใบแดงของผู้เล่นในทีมและเจ้าหน้าท่ีของทีม 
โดยพิจารณา ดังนี้           

-  ใบเหลือง 1 ใบ   ตัด  2 คะแนน 
-  ใบแดงจากการได้ 2 ใบเหลือง  ตัด  4 คะแนน 
-  ใบแดงโดยตรง   ตัด  6 คะแนน 
-  ใบเหลืองแล้วใบแดงโดยตรง  ตัด  8 คะแนน 
-  ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท  ตัด 12 คะแนน 
-  เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดนให้ออกจากสนาม  ตัด  16 คะแนน 

          ง.  หากข้อ ก – ค ยังไม่สามารถหาผู้เข้ารอบได้ให้ใช้การจับสลาก ข้อ 6.  ก าหนดการ
แข่งขัน 
   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น โดยแจ้งให้คู่แข่งขันทราบไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
  ข้อ 7. ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
   7.1  ลูกฟุตซอลท่ีใช้ในการแข่งขันเป็นลูกฟุตซอลท่ีรับรองจากสหพันธ์และสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   7.2  ให้แต่ละทีมแจ้งสีเสื้อ กางเกง ถุงเท้า แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันสมัครเข้าร่วม
การแข่งขัน 
   7.3  ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน ยกเว้นผู้รักษาประตูให้สีเสื้อแตกต่างกับผู้
เล่นอ่ืน ๆ และให้ติดหมายเลขด้านหลังเส้ือขนาดไม่ต่ ากว่า 24 ซม. และท่ีหน้าอกและกางเกงด้านหน้ามีความสูงไม่เกิน 10 
ซม. หากผู้เข้าแข่งขันไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับสมัคร คณะกรรมการการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ผู้
เข้าแข่งขันนั้นลงท าการแข่งขัน ยกเว้นจะได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันและได้บันทึกเป็นหลักฐาน 
   7.4  ในกรณีท่ีสีเสื้อของทีมคู่แข่งใกล้เคียงหรือคล้ายกันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ด าเนินการพิจารณาสีเสื้อประจ าคณะ/วิทยาลัย 
   7.5  ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีเป็นหัวหน้าทีม ติดเคร่ืองหมายไว้ท่ีแขนเสื้อด้านซ้าย และเป็นไปตาม
กติกาการแข่งขัน โดยให้แต่ละทีมจัดหามาเอง 
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  ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   8.1  ผู้แข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
   8.2  การแข่งขันทุกคร้ังให้ผู้ควบคุมปฏิบัติตามแนบวิธีด าเนินการก่อนเร่ิมการแข่งขัน (Count 
Down to Kick-off) ท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดให้ โดยต้องด าเนินตามรายการท่ีต้องปฏิบัติก่อนการแข่งขัน 
30 นาที 
   8.3  ผู้เล่นส ารองให้ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 7 คน 
   8.4  ทีมท่ีไม่มาแข่งขันใดไม่พร้อมท่ีจะลงแข่งขัน หรือมีผู้เข้าร่วมแข่งขันน้อยกว่า 7 คน หลังจาก
เวลาท่ีก าหนดไว้ 15 นาที ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามก าหนดและปรับเป็นแพ้ 
   8.5  ผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดโดยไม่มี   เหตุอันสมควร
หรือผละจากการแข่งขันท่ีก าลังด าเนินอยู่ให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงาน
คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันและพิจารณา 
   5.6  ผู้เข้าแข่งขันใดท่ีผู้ตัดสินได้คาดโทษ(ใบเหลือง) ครบ 2 คร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในคร้ัง
เดียว หรือคนละคร้ัง จะต้องถูกพักการแข่งขัน จ านวน 1 คร้ัง 
   8.7  ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) จะต้องพักการแข่งขันต่อไป 
1 คร้ังหรือมากกว่า หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเห็นว่ากระท าผิดร้ายแรง 
   8.8  ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีผู้ตัดสินได้คาดโทษ(ใบเหลือง) และถูกสั่งให้ออกจากการแข่งขัน 
(ใบแดง) ในการแข่งขันคร้ังที่เดียว จะต้องพักการแข่งขันในคร้ังต่อไป 1 คร้ัง และยังติดคาดโทษ (ใบเหลือง) อีก 1 คร้ัง 
  ข้อ 9.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
  ข้อ 10. การประท้วงอุทธรณ์ 
   ให้เป็นไปตาม หมวด 9 ข้อ 24 และข้อ 25 เร่ือง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  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 - 11 สิงหาคม 2561 

ณ โรงยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

ทีมชำย 

สำย A สำย B 
1. ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
2. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 

1. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ทีมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3. ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
4. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 

สำย C สำย D 
1. ทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
3. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 

 
ทีมหญิง 

สำย A สำย B 
1. ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. ทีมคณะเกษตรศาสตร์ 
3. ทีมคณะศิลปศาสตร์ 
4. ทีมคณะบริหารธุรกิจ 

1. ทีมวิทยาลัยรัตภูมิ 
2. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. ทีมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 

  

โปรแกรมกำรแข่งขันฟุตซอล 

งขัน 
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คู่ที ่ เวลำ ประเภท สำย รอบ คู่แข่งขัน 

5 ส.ค. 61 
1 16.30 น. ชาย A แรก A1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ A2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2 17.10 น. หญิง B แรก B1 วิทยาลัยรัตภูม ิ B2 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง 
3 17.50 น. ชาย C แรก C1 คณะสัตวแพทย ์ C2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 18.30 น. หญิง A แรก A1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี A2 คณะเกษตรศาสตร์ 
5 19.10 น. ชาย B แรก B1 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6 19.50 น. หญิง A แรก A3 คณะศิลปศาสตร์ A4 คณะบริหารธุรกิจ 
7 20.30 น. ชาย A แรก A3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ A4 คณะศิลปศาสตร์ 
8 21.10 น. หญิง B แรก B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ B4 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
9 21.50 น. ชาย D แรก D1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี D2 คณะเกษตรศาสตร์ 
10 22.10 น. ชาย B แรก B3 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง B4 คณะบริหารธุรกิจ 

6 ส.ค. 61 
11 16.30 น. ชาย B แรก B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว B3 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง 
12 17.10 น. หญิง B แรก B2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
13 17.50 น. ชาย C แรก C1 คณะสัตวแพทย ์ C3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
14 18.30 น. หญิง A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร์ A3 คณะศิลปศาสตร์ 
15 19.10 น. ชาย A แรก A1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ A3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
16 19.50 น. หญิง A แรก A1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี A4 คณะบริหารธุรกิจ 
17 20.30 น. ชาย B แรก B1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี B3 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง 
18 21.10 น. หญิง B แรก B1 วิทยาลัยรัตภูม ิ B4 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
19 21..50 น. ชาย D แรก D1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี D3 วิทยาลัยรัตภูมิ 
20 22.10 น. ชาย A แรก A2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

7 ส.ค. 61 
21 16.30 น. ชาย C แรก C2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี C3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22 17.10 น. หญิง B แรก B1 วิทยาลัยรัตภูม ิ B3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
23 17.50 น. ชาย A แรก A1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ A4 คณะศิลปศาสตร์ 
24 18.30 น. หญิง A แรก A1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี A3 คณะศิลปศาสตร์ 
25 19.10 น. ชาย D แรก D2 คณะเกษตรศาสตร์ D3 วิทยาลัยรัตภูมิ 

26 19.50 น. ชาย B แรก B1 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง B4 คณะบริหารธุรกิจ 
27 20.30 น. หญิง B แรก B2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี B4 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
28 21.10 น. หญิง A แรก A2 คณะเกษตรศาสตร์ A4 คณะบริหารธุรกิจ 
29 21.50 น. ชาย A แรก A2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ A4 คณะศิลปศาสตร์ 
30 22.10 น. ชาย B แรก B2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว B4 คณะบริหารธุรกิจ 

9 ส.ค. 61 
31 17.00 น. ชาย  สอง ที่ 1 สาย ……………………. ที่ 2 สาย............................. 
32 17.50 น. ชาย  สอง ที่ 1 สาย ……………………. ที่ 2 สาย ……………………. 
33 18.40 น. ชาย  สอง ที่ 1 สาย ……………………. ที่ 2 สาย ……………………. 
34 19.30 น. ชาย  สอง ที่ 1 สาย ……………………. ที่ 2 สาย ……………………. 

10 ส.ค. 61 
35 17.00 น. หญิง  รองฯ ที่ 1 สาย A……………………. ที่ 2 สาย B............................. 

36 17.50 น. หญิง  รองฯ ที่ 1 สาย B……………………. ที่ 2 สาย A............................. 
37 18.40 น. ชาย  รองฯ Win คู่ 31 Win คู่ 32  
38 19.30 น. ชาย  รองฯ Win คู่ 33 Win คู่ 34  

11 ส.ค. 61 
39 09.00 น. หญิง  ชิงฯ Win คู่ 35 Win คู่ 36 
40 10.00 น. ชาย  ชิงฯ Win คู่ 37 Win คู่ 38  

หมำยเหตุ : 1. รอบสอง ฟุตซอลชายใช้วิธีจับฉลากประกบคู่ โดยที่ 1 กับที่ 2 ในสายเดียวกันของรอบแรกจะไม่เจอกันในรอบสอง 
      2. วัน เวลา ในการจับฉลากประกบคู่รอบรองจะแจ้งให้ทราบหลังจากแข่งรอบแรกเสร็จแล้ว 
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รำยชื่อนักกีฬำฟุตซอล ชำย 

คณะเกษตรศำสตร ์  

1. นายกิตติพัฒน์ พันธุ์ฟัก  

2. นายณรงค์ศักดิ์ คงกะพันธ์  

3. นายณัฐพงษ์ พรหมเวช  

4. นายณัฐภัทร ดวงน้ าแก้ว  

5. นายธีระพันธ์ หนูสังข์  

6. นายนพณัฐ แก้วหนู  

7. นายนพรัตน์ เกลี้ยงทอง  

8. นายนันทวุฒิ เกตุแก้ว  

9. นายพงศกร จันทกาญจน์  

10. นายพุฒิพงษ์ ชูช่วย  

11. นายโภคทรัพย์ ทองเฝือ  

12. นายวรวุฒิ ชูแก้ว  

13. นายศิริวัฒน์ พัดศรีเมือง  

 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

1. นายกษิดิศ วุ่นบุญชู  

2. นายกิตติศักดิ์ โพธิสอาด  

3. นายณัชพล สุวรรณรัตน์  

4. นายณัฐชา พงศ์พรหม  

5. นายธวัชชัย เจริญกุล  

6. นายธัญเทพ มณีรัตน์  

7. นายปวริศ ชนะพาล  

8. นายภูรินท์ ภิรมย์รักษ์  

9. นายยุทธพิชัย โทนใหญ่  

10. นายวัฒนชัย ชายเหตุ  

11. นายสถาปัตย์ มูละ  

12. นายสุรเกียรติ แก้วขาว  

13. นายอัลฮาฟีส เงินงาม  

 

 



                                                                                                                     
12 

 

คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

1. นายกฤาฎา ขุนชุ  

2. นายจิรวัฒน์ เส้งมี  

3. นายเจษฎา สงมา  

4. นายชนินทร รัตนบุรี  

5. นายณัฐวัฒน์ ทองหนูนุ้ย  

6. นายธีระ เกตุทอง  

7. นายลาภิศ เหมทอง  

8. นายเศรษฐวุฒิ เสียงสุววรรณ  

9. นายอุกฤษฏ์ บุญวรรณ์  

 

คณะบริหำรธุรกิจ  

1. นายกฤษณพน จันทวงศ์  

2. นายจรัส ทองฉัตร  

3. นายชนุตน์ บรรจงรัตน์  

4. นายชโลธร และเจริญ  

5. นายเซากี สามารถ  

6. นายธัชพล วิริทธิ์พล  

7. นายบาคอรี ดอเลาะซา  

8. นายปวริศ โกญจา  

9. นายผดุงศักดิ์ สกุลเด็น  

10. นายภาณุพงศ์ กาญจนเพ็ญ  

11. นายมะสุกรี เจะมะ  

12. นายศัลยศักดิ์ สุกแก้วมณี  

13. นายอภิวุฒิ อินสุราช  

14. นายอลงกต มานะจิตต์  

15. นายอาลัม ดือราแม  
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 

1. นายณัฐพงศ์ ยาตา  

2. นายนันทวัฒน์ ทองแป้น  

3. นายปริญญา ไชยธรรม  

4. นายพงศธร ศาณติชาติศักดิ์  

5. นายพัชระ หมีนหวัง  

6. นายพีรพล คงแก้ว  

7. นายเสฏฐวุฒิ ปราบเสร็ฐ  

8. นายโสภณ ณิชากรพงศ์  

9. นายอนนตกานต์ เกตุแก้ว  

10. นายอนันต์ อาด า  

11. นายอาชิก เจะมะ  

12. นายฮาดีรีน มาโนชน์  

 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

1. นายก้องภพ แก้วค าศรี  

2. นายกิตติพงษ์ เพ็ชหวล  

3. นายจตุรวิทย์ มาศสิน  

4. นายจารุกิตต์ิ เจริญฤทธิ์  

5. นายช านิ อุปลา  

6. นายธเนศ ศรีมาเมือง  

7. นายภาณุพงศ์ สุทธินวล  

8. นายสาวิทย์ บุญมาเลิศ  

9. นายอรรถพร ดินด ารงกุล  

10. นายอรรถพล เดชธนู  

11. นายอัครพงศ์ ทองสุข  
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คณะวิศวกรรมศำสตร์  
1. นายชยพล ชูแก้ว  
2. นายณัฏฐ์ฐากร นิมะพันธ์  
3. นายเต็มชาติ มังหิรัญ  
4. นายนัทธิพงศ์ คงศรี  
5. นายปฏิภาณ ค านับ  
6. นายปถพี ถนอมรัตน์  
7. นายพงศ์ศิริ บัวเนียม  
8. นายภูวนารถ เทพสุข  
9. นายโภควินท์ ทองสง  
10. นายวรภพ สุวรรณมณี  
11. นายวิทวัส ผลวิจิตร  
12. นายสุทธิรักษ์ ทิพย์ไข่  
13. นายโสฬส สุวรรณโณ  
14. นายอัฌวิชญ์ สมกาย  
15. นายอัสลี เหมหล า  
16. นายเอกบุรุษ บุญเกลี้ยง  
17. นายฮัมดัน มะดีเยาะ  

 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 

1. นายจักรพงศ์ เทพชุม  
2. นายจีระยุทธ สุวรรณชาตรี  
3. นายเจะรุสลัน เจ๊ะอุมา  
4. นายชนินทร์ แก้วเจือ  
5. นายซอบรี มูหนะ  
6. นายซากี ดอเลาะ  
7. นายนนทกานต์ หลีเจี้ยง  
8. นายภาคภูมิ คงยุทธ์  
9. นายภานุพงศ์ ตั่นต๋อง  
10. นายสมัชญ์ แซ่ติ้ง  
11. นายอดิศร สุทธิคณะ  
12. นายอดิศักดิ์ สุทธิคณะ  
13. นายอันวา เซ็งมะสู  
14. นายอิศเรศ มิน  
15. นายอิสมาแอล น าวายกอ  
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คณะศิลปศำสตร์  

1. นายกันตภณ ด าน้อย  

2. นายชยพล แก้วมี  

3. นายทวีศักดิ์ พันธุ์เดชะ  

4. นายนรากร เอียดประพาฬ  

5. นายประกาศิต ปานบางพระ  

6. นายภูริณัฐ แหอหลี  

7. นายวุฒธิกรณ์ เทียมทองใบ  

8. นายศิรสิทธิ์ เลิศบัญญัติ  

9. นายศิวกร บุญรินทร์  

10. นายสรวิชญ์ ปลอดทอง  

11. นายสิทธนา บุญญา  

12. นายอุสมาน ปูหยัง  
 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  

1. นายจิรภัทร สุวรรณมณี  

2. นายณฐกร หนูพันธ์  

3. นายต่วนกัดดาฟี โตะกูบาฮา  

4. นายทนงศักด์ิ มหาสินธ์  

5. นายธนภัทร แก้วภิบาล  

6. นายนนท์นรินทร์ ชาติปัญญากร  

7. นายพฤฒิเชฐษ์ ธีรกุล  

8. นายภาณุวัฒน์ โยธารักษ์  

9. นายราชศักดิ์ จินตะยะ  

10. นายวิศรุต เก้ือนุ้ย  

11. นายศักรินทร์ วาวงศ์  

12. นายศุภกิตต์ ทองเสนอ  

13. นายเศรษฐบุตร สืบมงคล  

14. นายอรัชพร เกตุศรัทธา  
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คณะสัตวแพทยศำสตร์  

1. นายกิตติศักดิ์ บุญสิทธิ์  

2. นายจิรานุวัฒน์ ธรรมขันธ์  

3. นายชินกฤต พฤกษฤดี  

4. นายฑวัต สุริยะโชติตระกูล  

5. นายดนุพล ตันติพาสน์  

6. นายภูมินทร์ มงคลการุณย์  

7. นายรัฐศาสตร์ ดาวเรือง  

8. นายรุจดนัย ศรีบุญนาค  

9. นายวรรณสิทธิ์ พุทธวรคุณ  

10. นายสิริศักดิ์ แซ่เตียว  

11. นายอดิศร ศรีจรัส  

12. นายอนุสร สมวงศ์  

13. นายอลงกรณ์ แสงเก้ือหนุน  
 

วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว  

1. นายขจรวิทย์ ขุนสมุทร  

2. นายจักรินทร์ ชมชื่น  

3. นายจีระพันธ์ ฤทธิ์ศักดิ์  

4. นายธนศักดิ์ เจียรนัย  

5. นายธรรมนูญ แสงวิสุทธิ  

6. นายธุวานนท์ รักษาจิต  

7. นายนนทบุตร เก้าเอี้ยน  

8. นายภานุกร คงสมุทร  

9. นายมนัญชัย สมสมัย  

10. นายรุชดี้ หมานระเด็น  

11. นายวราวุธ หยีสัน  

12. นายหาญณรงค์ ขุนโยธี  

13. นายอดิศักดิ์ พยัคใหม่  
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วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
1. นายชยุต วงศ์โสภา  
2. นายชัยนันท์ ศรีน า  
3. นายตันติกร มีเดช  
4. นายไตรภพ พรหมเพชรนิล  
5. นายธนากร จ านงค์  
6. นายนฤเบศร์ บุญส่ง  
7. นายนัฐพงศ์ นุรักษ์  
8. นายปิยวัฒน์ จิ๋วประดิษฐกุล  
9. นายพรพิชิต ฉิมชนะ  
10. นายวีรพงศ์ รู้รอบ  
11. นายศราวุฒิ จันทศรี  
12. นายศักดิ์ชัย ต้นสูง  
13. นายสุวัจน์ สียางนอก  
14. นายอนันฐพงค์ จุลรัตน์  
15. นายอนันท์ เจะแว  
16. นายอมรศักดิ์ รักษาวงศ์  
17. นายอรรถสิทธิ์ จันทสุวรรณ  

 

วิทยำลัยรัตภูม ิ  
1. นายเกียรติศักดิ์ สมทิพย์  
2. นายเกียรติศักดิ์ จิตติพันธ์  
3. นายฉุกกหรี เดชรัก  
4. นายซาการียา เส็นหมาน  
5. นายธนายุทธ พุทธปรีชา  
6. นายเนาวาร์ด จันอิ  
7. นายภาณุวัฒน์ ขุนเพ็ชร  
8. นายมนตรี บิหลังเจ๊ะ  
9. นายมาลิกี เขือนสุวรรณ  
10. นายวชิรวิทย์ จงกิจวรกุล  
11. นายวุฒิโรจน์ อินพรม  
12. นายสรวิชญ์ ชูกะชะบา  
13. นายสุธีร์ สวัสดิ์คีรี  
14. นายสุรศักดิ์ นิลสกุล  
15. นายอับดุลการีม โอรามหลง  
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รำยชื่อนักกีฬำฟุตซอล หญิง 

คณะเกษตรศำสตร ์  

1 นางสาวณัฐธิดา เกิดด้วง  

2 นางสาวณัฐราภรณ์ รัตนนุพงศ์  

3 นางสาวธัญลักษณ์ ทองไซร้  

4 นางสาวน้ าฝน บุญศิริ  

5 นางสาวปนัดดา แก้วจันทร์  

6 นางสาวยุภาวดี พรรคยู  

7 นางสาวยุวธิดา พรรคยู  

8 นางสาวอนุสรา เขียวคง  

9 นางสาวอมรรัตน์ นุ่นยัง  

10 นางสาวอรพิมล ขาวแจ้ง  

 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

1. นางสาวกชกร แดงดี  

2. นางสาวกัญญารัตน์ เส็นโรจน์  

3. นางสาวเกณิกา พรหมสุข  

4. นางสาวขวัญตา พันทอง  

5. นางสาวชนากานต์ ปันสี  

6. นางสาวนัทธมน สุขขัง  

7. นางสาวนาฎลดา จันทร์ด ารงค์  

8. นางสาวเนตรชนก ภูมิเจริญ  

9. นางสาวมิลญา บุญพิชัย  

10. นางสาวรัชนีกร รอดเสน  

11. นางสาวรัตนาภรณ์ โกมลตรี  

12. นางสาววิภาพันธ์ อุไรรัตน์  

13. นางสาวศรณี ไชยแก้ว  

14. นางสาวสุดารัตน์ จันทภาโส  
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คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

1. นางสาวกมลพรรณ เดชา  

2. นางสาวกาญจนา ทองแท้  

3. นางสาวจันทร์จิรา เกิดบัวทอง  

4. นางสาวน้ าทิพย์ บุญวิเศษ  

5. นางสาวศรันยา ทับทอง  

6. นางสาวศิริลักษณ์ เเศรษฐกาญจน์  

7. นางสาวสาลินี ประสิทธิ์สุวรรณ  

8. นางสาวสุกัลยา ขุนเด่ือ  

9. นางสาวสุนทรี ทองด าหยู  

10. นางสาวอุมาวดี สุขพงษ์  

 

คณะบริหำรธุรกิจ  

1. นางสาวกฤติญา บิณกาญจน์  

2. นางสาวกัญฐิเนตร ทองตรา  

3. นางสาวกันยารัตน์ สงเคราะห์  

4. นางสาวเจนจิรา สอนเนียม  

5. นางสาวฐิตาพร พิมนวล  

6. นางสาวนภาพร จอง  

7. นางสาวปริญาภรณ์ แซ่ก๊วย  

8. นางสาวปิยะรัตน์ สงสม  

9. นางสาวพัชราภา ค าทอง  

10. นางสาวมาริษา บุญเเก้ว  

11. นางสาวอารีญา และเจริญ  

12. นางสาวอุไรวรรณ พจนะกนกกุล  
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คณะวิศวกรรมศำสตร์  

1. นางสาวกาญจนา ทองมาก  

2. นางสาวกายสิทธิ์ สืบสง  

3. นางสาวกิติยารัตน์ กองหาด  

4. นางสาวชนิษร ไชยแสง  

5. นางสาวชลิตา บัวมาศ  

6. นางสาวปริยาภัทร ยาหยาหมัน  

7. นางสาวพรอนงค์ เชี่ยวเลี่ยน  

8. นางสาวพัชรนันท์ ใจฉ่ า  

9. นางสาวพัชรี ทองมุสิก  

10. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ประมวลศิลป์  

11. นางสาวลัดดาวัลย์ เต็มตระกูล  

12. นางสาวสิรินาฏ บุญขวัญ  

13. นางสาวสุภัสสรา ชูรักษ์  

14. นางสาวอณัสญา ปอแซ  

15. นางสาวอรรติยาภรย์ พ่วงพี  

 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 

1. นางสาวจดาภรณ์ ชูทอง  

2. นางสาวจิรัชญา สงสังข์  

3. นางสาวจิราพร เพชรสุทธิ์  

4. นางสาวชนาทิพย์ ช านาญเคียด  

5. นางสาวชนิสรา บัวแก้ว  

6. นางสาวณัฐริตา คงเกิด  

7. นางสาวพรกมล บุญเนื่อง  

8. นางสาววิลาวัลย์ รุยันต์  

9. นางสาวศิริรัตน์ บุญตันจีน  

10. นางสาวอนุสรา พรหมแก้ว  
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คณะศิลปศำสตร์  

1. นางสาวกนกวรรณ ทองหนู  

2. นางสาวกุลธิชา บุตรดี  

3. นางสาวชฎาวรรณ บุญราม  

4. นางสาวฐิตารีย์ อัครสินวัชรากุล  

5. นางสาวณิชา หนูแก้ว  

6. นางสาวบุษรา พาณิชย์ด ารงกุล  

7. นางสาวปฏิมาภร สุขแปีะเฮา  

8. นางสาวปนัดดา พนังคสิริ  

9. นางสาวภัณฑิรา วังศิริวิวัฒน์  

10. นางสาวมณียา ศรีเรือง  

11. นางสาววริษฐา ตะนุสะ  

12. นางสาวสิริรัตน์ เพ็ชรล่อเหลียน  

 

วิทยำลัยรัตภูม ิ  

1. นางสาวนูรีซา เส็นบัตร  

2. นางสาวมารียา หมัดสะแล่หมัน  

3. นางสาวเยาวมาลย์ ทองศรีจันทร์  

4. นางสาววนิดา ศรีหิรัญ  

5. นางสาววันดี สุวรรณมณี  

6. นางสาววิลาวรรณ ไกรรักษ์  

7. นางสาวสุวนันท์ พนม  

8. นางสาวสุวรรณา จันทโร  

9. นางสาวอัสมา อุเส็น  

10. นางสาวอาซีน่า หมัดทองดี  

11. นางสาวฮาบีบ๊ะ บินอาหวา  
 

 

 

นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
นายวิทยา   ศิริคุณ  ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  084-3124488 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 

 


	11ฟุตซอล.jpg
	11ฟุตซอล.pdf

