


                                                                                                                     
1 

 

 

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 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำบริดจ์ 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

    อาศัยอ านาจตามความในหมวดท่ี 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
   ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย ก าหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้ ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ 
  ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน การจัดการแข่งขันแบ่งประเภทดังนี้ 
   2.1  ทีม ชายและหญิง 
   2.2  คู่  ชายและหญิง 
   2.3  ทีมท่ัวไป (ไม่จ ากัด) 
   2.4  ทีมผสม   
  ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามหมวดท่ี 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เร่ือง 
ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  ข้อ 4.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   4.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาไม่เกิน 12 คน  
   4.2  ประเภททีม ให้คณะ/วิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 1 ทีม โดยในทีม
ประกอบไปด้วยนักกีฬาไม่เกิน 6 คน และต้องไม่น้อยกว่า 4 คน 
   4.2  ประเภททีมท่ัวไป ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้ไม่เกิน 1 ทีม โดยในทีม
ประกอบด้วยนักกีฬาไม่จ ากัดเพศ ไม่เกิน 6 คน และต้องไม่น้อยกว่า 4 คน 
   4.3  ประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภท
ละไม่เกิน 3 คู่และต้องเป็นนักกีฬาในประเภททีม ยกเว้นคณะ/วิทยาลัย ไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม ให้ส่ง
นักกีฬาได้ไม่เกินประเภทละ 2 คู่  
   4.4  ให้แต่ละทีม ยืนยันรายชื่อในการแข่งขันประเภทคู่ ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
ท้ังนี้จะต้องไม่เกินจ านวนคู่ท่ีทีมนั้น แจ้งความจ านงเข้าร่วมในการแข่งขัน 
   4.5  ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 2 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน และ ผู้ฝึกสอน 1 คน  
            ข้อ 5. วิธีการจัดการแข่งขัน 
   5.1  ประเภททีม  



                                                                                                                     
4 

    5.1.1  ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประเภททีมพร้อมกันใน วัน เวลา และสถานท่ี ท่ี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
    5.1.2  ให้เจ้าภาพเลือกอยู่สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได้ 
    5.1.3  ให้จัดการแข่งขันประเภททีมท่ัวไป และทีมชายหญิง โดยเริ่มการแข่งขันรอบแรก
พร้อมกัน 
    5.1.4  ในกรณีท่ีมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 6 - 10 ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด
แบบ SINGLE ROUND ROBIN หรือ DOUBLE ROUND ROBIN รอบละไม่เกิน 24 กระดานและต้องไม่น้อยกว่า 8 
กระดาน คิดคะแนนรวมท้ังหมด ให้ทีมท่ีได้คะแนน V.P สูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ และทีมท่ีได้คะแนน V.P รองลงมาเป็นทีม 
รองชนะเลิศ ส่วนทีมท่ีได้คะแนน V.P เป็นอันดับท่ี 3 ให้ได้อันดับ 3  
   5.2  ประเภทคู่ 
    5.2.1  ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมกัน โดยให้ใช้นักกีฬาจากประเภททีม ยกเว้นไม่ส่ง
ประเภททีม 
    5.2.2  ให้จัดการแข่งขันโดยเร่ิมการแข่งขันรอบแรกพร้อมกันและจัดในช่วงเวลาท่ีไม่
กระทบต่อการแข่งขันประเภทอื่น ๆ 
  ข้อ 6.  ก าหนดการแข่งขัน 
   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 7.  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
   ให้เจ้าภาพเป็นผู้ก 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 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และถือเป็นท่ีสุด 
  ข้อ  12.  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสง
แรกเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2561 รักษาราชการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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ประกาศ ณ วันท่ี  27  มิถุนายน  พ.ศ.   2561 
 

 
 (นายส าราญ   ขวัญยืน) 

ประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ครั้งที ่11 “แสงแรกเกมส์” 
วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561 

ณ ห้อง 63307 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 

บริดจ์ คู่ ชำย บริดจ์ คู่ หญิง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

รำยชื่อนักกีฬำบริดจ์ ชำยคู่ 

1. นายณัฐพร เกตุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายธวัชชัย เปาะทอง คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นายศรุต สงนุ้ย คณะเกษตรศาสตร์ 

4. นายอุกฤษฏ์ เกตุทอง คณะเกษตรศาสตร์ 

5. นายณัฐพล ไม้หอม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

6. นายนราธิป หนูเสือ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

7. นายชินวุฒิ ชูชุมพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. นายนวพล เพ็ชรนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9. นายพงศ์ฆนา มหาสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. นายสายธาร นิยมชื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. นายกีรเกียรติ ประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

12. นายณัฐวุฒิ พรัมมะณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

  

โปรแกรมกำรแข่งขันขันบริดจ ์

งขัน 
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รำยชื่อนักกีฬำบริดจ์ หญิงคู่ 

1. นางสาวภัทรพร บุญสนอง คณะเกษตรศาสตร์ 

2. นางสาวรักษ์สุดา หนูคง คณะเกษตรศาสตร์ 

3. นางสาวสุนิสา สิงห์ไกร คณะเกษตรศาสตร์ 

4. นางสาวอรพิมล ขาวแจ้ง คณะเกษตรศาสตร์ 

5. นางสาวธิดารัตน์ รอดแก้ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

6. นางสาวบุษรา จันทร์อุดม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

7. นางสาวปวริศา เจริญฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. นางสาวพรชนก จันทร์สุริย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9. นางสาวศิริกัญญา แพทย์สิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. นางสาวอรยา มณีฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. นางสาวจดาภรณ์ ชูทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

12. นางสาวนูรีดา คาเดร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

13. นางสาวธมนวรรณ ทับสระ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

14. นางสาววราภรณ์ ตั้นซุ่นหิ้ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 
นายปราณระฟ้า  พรหมประวัติ  ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ 083-1563645 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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