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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 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำครอสเวิร์ด 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

  อาศัยอ านาจตามความในหมวดท่ี 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ขอ้บังคับและกติกาการแข่งขัน 
   ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท ค าคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยก าหนดใน
ปัจจุบัน 
  ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน การจัดการแข่งขันแบ่งประเภทดังนี้ 
   2.1  ทีม  ชายและหญิง 
   2.2  คู่   ชายและหญิง 
   2.3  บุคคล  ชายและหญิง (เดี่ยว) 
   2.4  คู่ผสม   
  ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามหมวดท่ี 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เร่ือง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  ข้อ 4.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   4.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาชาย ไม่เกิน 6 คน และนักกีฬา
หญิง ไม่เกิน 6 คน 
   4.2  ประเภททีม ชายและหญิง ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยส่งเข้าร่วมแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม 
ในแต่ละทีมต้องมีนักกีฬาไม่เกิน 4 คน และไม่น้อยกว่า 3 คน 
   4.3   ประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภท
ละไม่เกิน 2 คู่ 
   4.4  ให้แต่ละทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันประเภทคู่ชาย คู่หญิง คู่ผสม และ
ประเภทบุคคล ก่อนการแข่งขันภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด  ท้ังนี้จะต้องไม่เกินจ านวนคู่หรือ
บุคคลท่ีมหาวิทยาลัย แจ้งความจ านงเข้าร่วมการแข่งขัน 
   4.5  ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 2 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน และ ผู้ฝึกสอน 1 คน  

  ข้อ 5. วิธีการจัดการแข่งขัน 
   ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม รวมท้ังก าหนดวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ในการแข่งขันตาม
ความจ าเป็น 
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  ข้อ  6.  ก าหนดการแข่งขัน 
   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 7.  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
   ให้เจา้ภาพเป็นผู้ก าหนดและแจ้งทีมเข้าแข่งขันอย่างน้อย 30 วัน 
  ข้อ 8.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะหนึ่งเพื่อด าเนินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ 11 “แสงแรกเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2561 หากปัญหานอกเหนือ จากท่ีระบุให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน ค าตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นท่ีสุด และรายงานให้คณะกรรมการ
อ านวยการแข่งขันทราบ 
  ข้อ  9.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
เทคนิคกีฬา ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์”  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
  ข้อ 10.  การประท้วงอุทธรณ์ 
   ให้เป็นไปตามหมวด 9 ข้อ 24 และข้อ 25 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ  11. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็น  ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และถือเป็นท่ีสุด 
  ข้อ  12.  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสง
แรกเกมส์” 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 63306 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

ครอสเวิร์ดทีม ชำย ครอสเวิร์ดทีม หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

  

ครอสเวิร์ดคู่ ชำย ครอสเวิร์ดคู่ หญิง 

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

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

  

ครอสเวิร์ดบุคคล เดี่ยว ชำย ครอสเวิร์ดบุคคล เดี่ยว หญิง 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  

ครอสเวิร์ด คู่ ผสม  
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะศิลปศาสตร์ 

 

โปรแกรมกำรแข่งขันขันครอสเวิร์ด 

งขัน 
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รำยชื่อนักกีฬำครอสเวิร์ด ทีมชำย 

1. นายAji Zulfikar คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายRizal Khoirul Amin คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นายSaid Muammar Bayukarizki คณะเกษตรศาสตร์ 

4. นายกีรพัชร แก้วมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

5. นายจาตุรนต์ แซ่จิว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

6. นายพงษ์พิชญ์ เพียรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

7. นายเกียรติศักดิ์ อินทรมณี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

8. นายบุญญฤทธิ์ สุวลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

9. นายวุฒิพงษ์ เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

10. นายศรายุทธ สวัสดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

11. นายธนัท อ่อนเกตุพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12. นายสุทธนพ จะรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13. นายอรรถพล เดชธนู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

รำยชื่อนักกีฬำครอสเวิร์ด ทีมหญิง 

1. นางสาวกมลพร พยนต์ภาค คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

2. นางสาวกาญจนา สลักศรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

3. นางสาวชิดชนก เรือนแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

4. นางสาวปรางทิพย์ พลเมือง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

5. นางสาวพิชญากานต์ ปลอดทุกข์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

6. นางสาวศิริวรรณ ไชยคีรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

7. นางสาวสุธาทิพย์ ชูช่วย คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

8. นางสาวกานต์รวี ปรีชาติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 

9. นางสาวกุลธิดา หนูสงค์ คณะบริหารธุรกิจ 

10. นางสาวธัญทิพ ปัตระวรรณ คณะบริหารธุรกิจ 

11. นางสาวมิราอิ ยาซูดะ คณะบริหารธุรกิจ 

12. นางสาวกนกลักษณ์ อ่อนเกตุพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13. นางสาวญานิสา กาหลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

14. นางสาวนาถยา แก้วมีบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

15. นางสาวนะดา เฉมเร๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

16. นางสาวปิยวดี สุขโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

17. นางสาวรัมภากานต์ เพชรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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รำยชื่อนักกีฬำครอสเวิร์ด คู่ชำย 

1. นายAji Zulfikar คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายRizal Khoirul Amin คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นายจาตุรนต์ แซ่จิว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

4. นายพงษ์พิชญ์ เพียรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

5. นายเกียรติศักดิ์ อินทรมณี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

6. นายบุญญฤทธิ์ สุวลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

7. นายวุฒิพงษ์ เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

8. นายศรายุทธ สวัสดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

9. นายสุทธนพ จะรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. นายอรรถพล เดชธนู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. นายธัญพงศ์ สังขวณิช คณะศิลปศาสตร์ 

12. นายอนวัช แก้วศรี คณะศิลปศาสตร์ 

 

รำยชื่อนักกีฬำครอสเวิร์ด คู่หญิง 

1. นางสาวกาญจนา สลักศรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

2. นางสาวเรวดี เพ็ชรสนิท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

3. นางสาวปรางทิพย์ พลเมือง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

4. นางสาวพิชญากานต์ ปลอดทุกข์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

5. นางสาวศิริวรรณ ไชยคีรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

6. นางสาวสุธาทิพย์ ชูช่วย คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

7. นางสาวจินตนา ข าเล็ก คณะบริหารธุรกิจ 

8. นางสาวมิราอิ ยาซูดะ คณะบริหารธุรกิจ 

9. นางสาวสุทธิกานต์ กาญจนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 

10. นางสาวอัญชิสา วงศ์งาม คณะบริหารธุรกิจ 

11. นางสาวญานิสา กาหลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12. นางสาวสิริมา นวลจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13. นางสาวนะดา เฉมเร๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

14. นางสาวรัมภากานต์ เพชรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15. นางสาวกมลวรรณ หอมดี คณะศิลปศาสตร์ 

16. นางสาวชยุดา สมาคม คณะศิลปศาสตร์ 

17. นางสาวธฤดี หัสภาค คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

18. นางสาวอรชร สังสัพพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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รำยชื่อนักกีฬำครอสเวิร์ด เดี่ยวชำย 

1. นายSaid Muammar Bayukarizki คณะเกษตรศาสตร์ 
2. นายพงษ์พิชญ์ เพียรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. นายวุฒิพงษ์ เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. นายนาย ธีระพงศ์ วนไชยยศ คณะบริหารธุรกิจ 
5. นายสุทธนพ จะรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. นายอภิสิทธิ์ ดิสโร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. นายวรดนย์ สุวรรณพานิช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

รำยชื่อนักกีฬำครอสเวิร์ด เดี่ยวหญิง 

1. นางสาวเรวดี เพ็ชรสนิท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. นางสาวพิชญากานต์ ปลอดทุกข์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. นางสาวศุจินธรา โพธิ์พงศา คณะบริหารธุรกิจ 
4. นางสาวนาถยา แก้วมีบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. นางสาวนะดา เฉมเร๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. นางสาวเปมิกา จิตนวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

รำยชื่อนักกีฬำครอสเวิร์ด คู่ผสม 

1. นายกีรพัชร แก้วมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. นางสาวจิดาภา เพชรรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. นายบุญญฤทธิ์ สุวลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. นางสาวพิชญากานต์ ปลอดทุกข์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
5. นายวุฒิพงษ์ เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
6. นางสาวศิริวรรณ ไชยคีรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
7. นางสาวกานต์รวี ปรีชาติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 
8. นายนาย ธีระพงศ์ วนไชยยศ คณะบริหารธุรกิจ 
9. นางสาวกนกลักษณ์ อ่อนเกตุพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. นายธนัท อ่อนเกตุพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. นางสาวปิยวดี สุขโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12. นายอภิสิทธิ์ ดิสโร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. นางสาวกมลวรรณ หอมดี คณะศิลปศาสตร์ 
14. นางสาวชยุดา สมาคม คณะศิลปศาสตร์ 
15. นายธัญพงศ์ สังขวณิช คณะศิลปศาสตร์ 
16. นายอนวัช แก้วศรี คณะศิลปศาสตร์ 
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นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
ผศ.ไพพรรณ   มุ่งศิริ  ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด 086-5982409 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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