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ระเบียบคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรวีิชัย 
ว่ำด้วย กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำหมำกกระดำน 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

อาศัยอ านาจตามความในหมวดท่ี 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงออก ประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
1.1 หมากรุกไทย ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.2 หมากฮอส ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.3 หมากล้อม ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมหมากล้อมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน การจัดการแข่งขันแบ่งประเภทดังนี้ 
2.1 หมากรุกไทย 

2.1.1 บุคคล  ชายและหญิง  
2.1.2 ทีม 2 คน ชายและหญิง 

2.2 หมากฮอส 
2.2.1  บุคคล  ชายและหญิง  
2.2.2 ทีม 2 คน ชายและหญิง  

2.3 หมากล้อม 
2.3.1 บุคคล  ชายและหญิง 
2.3.2 ทีม 2 คน ชายและหญิง  

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
    ให้เป็นไปตามหมวดที่ 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข้อ
ปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ข้อ 4. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน (2 มือ)  

ข้อ 5. วิธีการจัดการแข่งขัน 
5.1   แข่งขันแบบแพ้คัดออก 
5.2  การตัดสินผลแพ้ – ชนะ  

    5.2.1 หมากล้อม ใช้กฎสากลในการตัดสิน ผู้ท่ีมีคะแนนมากกว่า คือผู้ชนะโดยท่ีหมาก
ขวาจะมีแต้มต่อ 1.5 แต้ม 
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    5.2.2 หมากรุกไทย ใช้การแข่งระบบ 2 ใน 3 กระดาน ในกรณีท่ีแข่งขันไปแล้ว 2 
กระดาน หากผลการแข่งขันยังเสมอกันอยู่ในการแข่งขันกระดานท่ี 3 ให้ใช้วิธีการแข่งขันแบบหมากป้อง (ฝ่ายใด “รุก” 
แล้วต้องเดินขุนหนี ถือเป็นฝ่ายแพ้ เมื่อแข่งขันครบ 3 กระดาน แล้วผลการแข่งขันเสมอกันให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลากหาผู้
ชนะ) 
    5.2.3 หมากฮอส ใช้ระบบ 2 ใน 3 ผู้ที่ชนะ 2 กระดานก่อนเป็นผู้ชนะ 

5.3 ให้ใช้การกระดานและหมากท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น 
5.4 การวางหมาก  

    5.4.1 ให้ใช้หมากเริ่มการแข่งขัน ให้ท าการโดยกรรมการตัดสินตามแบบสากล 
    5.4.2 ก่อนการแข่งขันหมากกระดาน ให้มีการเสี่ยงทายเพื่อชี้ว่ายใดเป็นผู้เดินก่อนส่วน
การแข่งขันกระดานท่ี 2 ให้คู่ท่ีแข่งขันอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เดินก่อนส่วนการแข่งขันกระดานท่ี 3 ให้คู่แข่งอีกฝ่ายเป็นผู้เดิน
ก่อน 
    5.4.3 เมื่อผู้แข่งขันจับหมากตัวใดแล้วต้องเดินตัวนั้น จะเปลี่ยนตัวเดินไม่ได้และเมื่อได้
เดินตาใดๆ จนยกมือข้ึนแล้วจะเปลี่ยนตามเดินให้กรรมการปรับแพ้ในกระดานนั้นๆ การเดินเม็ดให้เดินคร้ังละ 1 ตาเท่านั้น 
    5.4.4 เมื่อผู้แข่งขันอีกฝ่ายหนึ่งจะต้อง “รุก” ทุกคร้ังไป 
    5.4.5 การเดินหมากเข้าไปกินหมากของอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้แข่งขันต้องจับของตนเข้าไปกิน
หมากอีกฝ่ายหนึ่งทุกคร้ัง ห้ามมิให้จับหมากของฝ่ายตรงข้ามก่อน ถ้าผู้แข่งขันจับหมากของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนไว้ให้ถือว่าต้อง
กินหมากตัวนั้น เว้นแต่หมากตัวนั้นจะไม่มีตัวกินในกรณีกรรมการจะเตือนผู้เข้าแข่งขัน 

5.5 การนับ 
    5.5.1 เมื่อท้ังสองฝ่ายไม่มีเบี้ยคว่ าและอีกฝ่ายหนึ่ง เหลือขุนกันกับหมากตัวเดียวหรือ
หลายตัว ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรองฝ่ายท่ีคิดว่าตนเป็นรองสิทธิขอนับ ถ้ากรรมการเห็นสมควรก็ให้นับได้ หรือถ้า
กรรมการเห็นสมควรท่ีจะให้ฝ่ายเป็นรองนับโดยผู้แข่งขันมิได้ขอร้องก็สามารถกระท าได้ท้ังสอง ฝ่ายเป็นต่อต้องชนะให้ได้
ตามศักดิ์กระดาน คือภายใน 64 ครั้ง มิฉะนั้นให้ตัดสินเสมอกันในการแข่งขันกระดานนั้นการนับตามข้อนี้ แม้ท้ังสอง่ายจะ
มีหมากเหลืออยู่ก่ีตัวก็ตาม ให้เร่ิมนับจาก 1 เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้นับการท่ีวินิจฉัยฝ่ายใดเป็นรอง 
ฝ่ายใดเป็นต่อโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
   ฝ่ายเป็นรองต้องมีหมากไม่เกิน  ฝ่ายเป็นต่อต้องมีหมากไม่เกิน 
   ขุนเบี้ย  1   ขุนเบี้ยเทียม 3 
   ขุนเบี้ย  1   ขุนโคนหรือม้า 1 เบี้ย 1 
   ขุนเบี้ย  2   ขุนโคนหรือม้า 1 เบี้ย 1 
   ขุนเบี้ย  2   ขุนโคน 1 ม้า 1 
   ขุนเบี้ย  3   ขุนเรือ 1 ขุนโคนหรือม้า 1 เบี้ย 1 ขุนโคนหรือม้า 
   ขุนเรือ  1   ขุนเรือ 1 โคนหรือม้า 1 
   ขุนเรือ  1   ขุนเบี้ยเทียม 
   ขุนเรือ  1   ขุนโคนหรือม้า 1 เบี้ย 1 
   ขุนเรือ  1   ขุนเรือ 2 
 
    5.5.2 เมื่อท้ังสองฝ่ายไม่มีเบี้ยคว่ าเลย และฝ่ายหนึ่งเหลือขุนตัวเดียวส่วนอีกฝ่ายหนึ่ง
เหลือมากกว่าเป็นรอง มีสิทธินับตามศักดิ์หมากของอีกฝ่ายหนึ่งต่อ ดังนี้ 
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    เรือ 2  นับ 8  
    เรือ 1  นับ 16 
    โคน 2  นับ 22 
    โคน 1  นับ 44 
    ม้า 2  นับ 32  
    ม้า 1  นับ 64 
    เม็ดและเบี้ยหงาย นับ 64 
 หมำยเหตุ 
  เมื่อเร่ิมนับให้หมดหมากของท้ังสองท่ีเหลือในกระดานก่อน ได้จ านวนเท่าใดแล้วจึงเร่ิมนับต่อไปเป็นต้นว่า 
มีหมากท่ีเหลืออยู่ในกระดาน 6 ตัวก็ได้เร่ิมนับ 7 เป็นต้นไป การนับตามข้อนี้ฝ่ายรองเป็นสิทธิ์เลือกนับตามศักดิ์หมากของ
ฝ่ายท่ีเป็นต่อน้อยท่ีสุด ฝ่ายเป็นต่อต้องเอาชนะให้ได้ภายในเกณฑ์ท่ีก าหนด ถ้าพ้นก าหนดตามศักดิ์หมากท่ีนับให้กรรมการ
ตัดสินผลการแข่งขันกระดานคู่นั้นเสมอกัน 
    5.5.3 เมื่อได้เร่ิมนับตามศักดิ์กระดานหรือศักดิ์หมากตัวใดแล้วถ้าฝ่ายเป็นรองกินหมาก
ตัวใดตัวหนึ่งของฝ่ายเป็นต่อก็มิให้เปลี่ยนแปลงการนับเป็นอย่างอื่น ให้ลงบันทึกตามศักดิ์ไปจนถึงที่สุด 
    5.5.4 เมื่อได้เร่ิมนับตามศักดิ์กระดานของฝ่ายเป็นต่อแล้ว ฝ่ายเป็นต่อกันหมากของฝ่าย
เป็นรองจนเหลืออยู่ตัวเดียวให้ฝ่ายเป็นรองเปลี่ยนนับตามศักดิ์หมากของฝ่ายเป็นต่อดังกล่าว 
    5.5.5 เมื่อได้เร่ิมนับตามศักดิ์กระดานของฝ่ายเป็นต่อแล้ว ฝ่ายเป็นต่อกลับเป็นรอง ให้
ฝ่ายท่ีเป็นกลับมาเป็นรองนั้นมีสิทธิ์นับตามศักดิ์ของฝ่ายที่กลับเป็นต่อดังกล่าว 
   5.6 การตัดสิน 
    5.6.1 ส าหรับการแข่งขัน ให้มีกรรมการตัดสินประจ าคนหนึ่งหรือมากกว่าก็ได้กรรมการ
ตัดสินมีหน้าท่ีรักษาเวลา และการดูแลการแข่งขันให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกติกาทุกประการ 
    5.6.2 ถ้าหมากท้ังสองฝ่ายนับกันและถึงเวลาอันสมควรแล้ว ก็ยังไม่มีทางท่ีจะท าอะไร
กันได้ให้กรรมการตัดสินให้คู่แข่งขันนั้นเสมอกัน 
    5.6.3 ถ้ามีการรุกเวียนหรือเดินล้อเวียนเกินกว่า 3 คร้ัง ให้คณะกรรมการตัดสินให้
คู่แข่งขันเสมอกัน 
    5.6.4 ถ้าหมากอับ ให้คณะกรรมการตัดสินให้คู่แข่งเสมอกัน 
    5.6.5 ถ้าคู่แข่งขันคนใดมาแข่งขันช้าเกินกว่าก าหนดเกิน 15 นาที ให้ปรับคู่แข่งขันคนนั้น
เป็นแพ้ ถ้าคู่แข่งขันท้ังสองไม่มาแข่งขัน ภายใน 5 นาที ให้ปรับคู่นั้นท้ัง 2 ฝ่ายเป็นแพ้ 
    5.6.6 ถ้าคู่แข่งขันใดฝ่าฝืนกติกาท่ีก าหนดไว้นี้ หรือไม่เชื่อฟังค าตักเตือนของกรรมการใน
เรื่องของการแต่งกายไม่เรียบร้อย การกล่าววาจาไม่สุภาพ หรือยั่วยุคู่แข่งขัน หรือการเล่นพนัน กรรมการอ านวยการเป็น
ผู้ตัดสินชี้ขาดได้ 
   5.7 นักกีฬาจะต้องเข้าแข่งขันตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนด
ไว้  
    5.8 กรณีท่ีไม่ลงท าการแข่งขันหรือไม่ร่วมการแข่งขันต่อจนจบเกมส์ หรือนักกีฬาผละจาการ 
แข่งขันนักกีฬาหรือเจ้าหน้าท่ีเป็นเหตุให้การแข่งขันยุติ 
    5.9 ในกรณีจ านวนทีมไม่ถึง 2 ทีม ไม่จัดการแข่งขัน หากทีมสมัคร 2 ทีม จัดการแข่งขันแต่ ไม่
นับคะแนนเหรียญรางวัล  

ข้อ 6. ก าหนดการแข่งขัน 
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    ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการแข่งขันและอาจ 
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ข้อ 7. ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
ให้เจ้าภาพเป็นผู้ก าหนดและแจ้งทีมเข้าแข่งขันอย่างน้อย 30 วัน 

ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะหนึ่งเพื่อด าเนินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2560 หากปัญหานอกเหนือ จากท่ีระบุให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน ค าตัดสินของคณะกรรมการ จัดการแข่งขันถือเป็นท่ีสุด และรายงานให้
คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันทราบ 
   ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการ
เทคนิคกีฬา ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
   ข้อ 10. การประท้วงอุทธรณ์ 
    ให้เป็นไปตามหมวด 9 ข้อ 24 และข้อ 25 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   ข้อ 11. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็น ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ
ถือเป็นท่ีสุด 
   ข้อ 12. ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสงแรก
เกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2561 รักษาราชการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

   
  

ประกาศ ณ วันท่ี  27  มิถุนายน  พ.ศ.   2561 
 

 
 (นายส าราญ   ขวัญยืน) 

ประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 
วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 

ณ ห้อง 63305 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 
 

หมำกรุกไทย 
หมำกรุกไทยบุคคล เดี่ยว ชำย หมำกรุกไทยบุคคล เดี่ยว หญิง 

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

1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะศิลปศาสตร์ 
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  

หมำกรุกไทยทีม 2 คน คู่ ชำย หมำกรุกไทยทีม 2 คน คู่ หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 

1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะศิลปศาสตร์ 
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรแข่งขันขันหมำกกระดำน 

งขัน 
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หมำกฮอส 

หมำกฮอสบุคคล เดี่ยว ชำย หมำกฮอสบุคคล เดี่ยว หญิง 

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

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

  
หมำกฮอสทีม 2 คน คู่ ชำย หมำกฮอสทีม 2 คน คู่ หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
9. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

 
หมำกล้อม 

หมำกล้อมบุคคล เดี่ยว ชำย หมำกล้อมบุคคล เดี่ยว หญิง 
1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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หมำกล้อมทีม 2 คน คู่ ชำย หมำกล้อมทีม 2 คน คู่ หญิง 

1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะศิลปศาสตร์ 

 
1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะศิลปศาสตร์ 
5. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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รำยชื่อนักกีฬำหมำกรุกไทย บุคคล เดี่ยวชำย 

1. นายณรงค์เดช ไกรสร คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายปิโยรส ศรีสองคอน คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นายจิณณวัตร แก้วย่อย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

4. นายคฑายุทธ์ ชูเจริญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

5. นายสันติวงค์ เปาะทองค า คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

6. นายปวริศ เจริญผล คณะบริหารธุรกิจ 

7. นายวโรดม มีชัยชนะ คณะบริหารธุรกิจ 

8. นายธนัธ อ่วมคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9. นายพงษ์เทพ แดงน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10. นายอภิวัชร์ รวีสกุลวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11. นายกีรเกียรติ ประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

12. นายสุเมธ ฟักเขียว คณะศิลปศาสตร์ 

13. นายณัฐวัตร เนตรน้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

14. นายสันติภาพ เหล่าลาภะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

15. นายชาตรี จงปรีชาหาญ วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

รำยชื่อนักกีฬำหมำกรุกไทย บุคคล เดี่ยวหญิง 

1. นางสาวเกษมณี ศรีสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ 

2. นางสาวอัจฉรา เรืองไชยศรี คณะบริหารธุรกิจ 

3. นางสาวอรยา มณีฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. นางสาวจุทากมล หนูอุไร คณะศิลปศาสตร์ 

5. นางสาวสาวิตรี ค าแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

6. นางสาวพิราวรรณ เอียดจุ้ย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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รำยชื่อนักกีฬำหมำกรุกไทย คู่ชำย 

1. นายธวัชชัย เปาะทอง คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายปิโยรส ศรีสองคอน คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นายจิณณวัตร แก้วย่อย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

4. นายพรนุวัฒน์ แก้วรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

5. นายคฑายุทธ์ ชูเจริญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

6. นายสันติวงค์ เปาะทองค า คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

7. นายธัญสรณ์ แซ่เเต้ คณะบริหารธุรกิจ 

8. นายวโรดม มีชัยชนะ คณะบริหารธุรกิจ 

9. นายธนัธ อ่วมคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. นายสายธาร นิยมชื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. นายพงษ์เทพ แดงน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12. นายอภิวัชร์ รวีสกุลวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13. นายธาร์ปกรณ์ มณีช่วง คณะศิลปศาสตร์ 

14. นายสุเมธ ฟักเขียว คณะศิลปศาสตร์ 

 

รำยชื่อนักกีฬำหมำกรุกไทย คู่หญิง 

1. นางสาวปวริศา เจริญฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. นางสาวศิริกัญญา แพทย์สิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. นางสาวกนกวรรณ มาตรศรี คณะศิลปศาสตร์ 

4. นางสาวอรนาฏ จันทร์น้อย คณะศิลปศาสตร์ 

5. นางสาวผกาภรณ์ เครือเตียว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6. นางสาวพิราวรรณ เอียดจุ้ย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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รำยชื่อนักกีฬำหมำกฮอส บุคคล เดี่ยวชำย 

1 นายพิเชษฐ์ ผลกิจ คณะเกษตรศาสตร์ 

2 นายศรุต สงนุ้ย คณะเกษตรศาสตร์ 

3 นายปริญญา เซ็นหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

4 นายเอกอรัญ คชกาญจน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

5 นายจารุวิทย์ กิตติอุดมพร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

6 นายธันยธรณ์ กุลเจริญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

7 นายมูฮัมหมัดอัลฟลุ๊คกีม ยูโซะ คณะบริหารธุรกิจ 

8 นายวิษณุ ศิริชัย คณะบริหารธุรกิจ 

9 นายอนุภาพ สุกใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

10 นายสายธาร นิยมชื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11 นายจิรพัส อินทร์จุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12 นายมลากูล ดวงมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13 นายเอก ยานะ คณะศิลปศาสตร์ 

14 นายทนงศักด์ิ มหาสินธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

15 นายปรัชญา ชูศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

16 นายญาณวุติ เล็บทอง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

17 นายเจษฎา ฉายมณี วิทยาลัยรัตภูมิ 

18 นายชาตรี จงปรีชาหาญ วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

รำยชื่อนักกีฬำหมำกฮอส บุคคล เดี่ยวหญิง 

1. นางสาวปภาวี เจริญพงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

2. นางสาวจันทร์จิรา เกิดบัวทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

3. นางสาวเบญญารัตน์ ชัยแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 

4. นางสาววรรณวิสา แก้วยะรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ 

5. นางสาวพัชราวดี ชาติโรจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

6. นางสาวอรยา มณีฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. นางสาวอรนาฏ จันทร์น้อย คณะศิลปศาสตร์ 

8. นางสาวสุดารัตน์ ลาภฉัตรเพชร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

9. นางสาวอมิตา คงทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

10. นางสาวจิราวรรณ คชรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

11. นางสาวณัฐติกา ช่วยมี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

12. นางสาวอณัฐชา บิหลังเจ๊ะ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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รำยชื่อนักกีฬำหมำกฮอส คู่ชำย 

1. นายณรงค์เดช ไกรสร คณะเกษตรศาสตร ์
2. นายพิเชษฐ์ ผลกิจ คณะเกษตรศาสตร ์
3. นายปริญญา เซ็นหลวง คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
4. นายเอกอรัญ คชกาญจน ์ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
5. นายจารุวิทย ์กิตติอุดมพร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
6. นายธันยธรณ ์กุลเจริญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
7. นายอับดุลบาซิล ยาหมาย คณะบริหารธุรกิจ 
8. นายอารี เหมนะ คณะบริหารธุรกิจ 
9. นายจิรเมธ วรรณเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
10. นายพนารักษ์ พัสระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
11. นายทรงกรด เดชรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. นายสายธาร นิยมชื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. นายจิรพัส อนิทร์จุย้ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
14. นายมลากูล ดวงมณ ี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
15. นายธาร์ปกรณ ์มณีช่วง คณะศิลปศาสตร ์
16. นายเอก ยานะ คณะศิลปศาสตร ์
17. นายเจษฎากร ทองปาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
18. นายญาณวุติ เล็บทอง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

รำยชื่อนักกีฬำหมำกฮอส คู่หญิง 

1 นางสาวนรศิา เพชรรัตน ์ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2 นางสาวสิราวรรณ ตรีรัตน ์ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3 นางสาวจันทร์จิรา เกิดบัวทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4 นางสาวอุมาวด ีสุขพงษ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
5 นางสาวกรกนก แป้นหนู คณะบริหารธุรกิจ 
6 นางสาวพรชิตา พลูสง คณะบริหารธุรกิจ 
7 นางสาวธัญรดา บุญไพฑูรย ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
8 นางสาวศริิภัทรา สัณห์พาณิชกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
9 นางสาวพรชนก จันทร์สรุิย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 นางสาวอรยา มณีฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 นางสาวจุทากมล หนูอุไร คณะศิลปศาสตร ์
12 นางสาวอรนาฏ จันทร์น้อย คณะศิลปศาสตร ์
13 นางสาวจิราวรรณ คชรัตน ์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
14 นางสาวเวธกา ลีละสกุลมีเกียรติ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
15 นางสาวณัฐติกา ช่วยม ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
16 นางสาวพชัรินทร ์ทวีสุข วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
17 นางสาวสุดารัตน ์สังข์ทอง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
18 นางสาวอณัฐชา บิหลังเจ๊ะ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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รำยชื่อนักกีฬำหมำกลอ้ม เดี่ยวชำย 

1. นายกิตติธัช ประดู่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

2. นายธนวุฒิ หนูเอียด คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

3. นายมารุต ทวีทรัพย์สมบัติ คณะบริหารธุรกิจ 

4. นายศุภกร บุญทอง คณะบริหารธุรกิจ 

5. นายชัชปวิทย์ เหลืองใย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. นายสมหวัง สาธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7. นายเจษฎา ฉายมณี วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

รำยชื่อนักกีฬำหมำกลอ้ม เดี่ยวหญิง 

1. นางสาวชลนิตย์ ชิตจันทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

2. นางสาวชิดชนก เรือนแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

3. นางสาวพิชญากานต์ ปลอดทุกข์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

4. นางสาวผกาภรณ์ เครือเตียว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

5. นางสาวปวันรัตน์ นวลเกล้ียง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

6. นางสาวระพีพร เพ็ชรลุ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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รำยชื่อนักกีฬำหมำกลอ้ม คู่ชำย 

1. นายกิตติธัช ประดู่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

2. นายธนวุฒิ หนูเอียด คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

3. นายนาวิน นวลศรี คณะบริหารธุรกิจ 

4. นายอรรถกร สุขมาก คณะบริหารธุรกิจ 

5. นายชัชปวิทย์ เหลืองใย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. นายสมหวัง สาธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7. นายสมชาย เพชรสุทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ 

8. นายเอกรินทร์ วรินทรเวช คณะศิลปศาสตร์ 

 

รำยชื่อนักกีฬำหมำกลอ้ม คู่หญิง 

1. นางสาวพิชญากานต์ ปลอดทุกข์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

2. นางสาวศิริวรรณ ไชยคีรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

3. นางสาวพิมพรรณ ภิรมย์ชม คณะศิลปศาสตร์ 

4. นางสาวอรนาฏ จันทร์น้อย คณะศิลปศาสตร์ 

5. นางสาวจิราภรณ์ สีแป้น วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

6. นางสาวระพีพร เพ็ชรลุ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

 

 

 

 

นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
นายพลากร   พันธุ์มณี  ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน 081-8951607 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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