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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 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำตะกร้อลอดห่วง (สำกล) 

กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส”์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

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

 อาศัยอ านาจตามความในหมวดท่ี 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อ
ปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
 ข้อ 2.  ประเภทการแข่งขัน 
  2.1  ประเภททีมทีมชาย 
  2.2  ประเภททีมหญิง 
 ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามหมวด 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง ข้อปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ข้อ 4. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  4.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม โดยในแต่ละทีมจะ
ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 6 คน 
  4.2 ให้แต่ละทีมมีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน  
  4.3  หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันตามข้อ 4.2 แล้วไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไม่กว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  
 ข้อ 5.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
  5.1  รอบแรก ให้ทุกทีมแข่งขันท้ังหมด โดยให้แข่งขันเรียงล าดับจากการจับฉลาก 
  5.2  รอบชิงชนะเลิศ น าทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 – 4 จากรอบแรก แข่งขันเรียงล าดับคะแนนจากอันดับ 
4 ถึงอันดับ 1 ผู้ท่ีมีคะแนนแข่งขันสูงสุดรับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรองจากคะแนนสูงสุดได้รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 และ
คะแนนรองจากรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
  5.3  ผลการแข่งขันให้พิจารณาดังนี้ 
         5.3.1  ทีมใดท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดทีมนั้นชนะ 
         5.3.2  ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้แข่งขันตัดสินหาผู้ชนะโดยใช้เวลา 10 นาที 
  5.4  เวลาในการแข่งขัน ให้เวลาในการแข่งขันทีมละ 40 นาที และเมื่อการแข่งขันผ่านไปคร่ึงเวลา (20 
นาที) กรรมการผู้ตดัสินจะประกาศเวลาและคะแนนท่ีท าได้ให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ   
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 ข้อ 6. ก าหนดการแข่งขัน 
  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น โดยแจ้งให้คู่แข่งขันทราบไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 ข้อ 7. ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
  7.1  ให้แต่ละทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 1 ชุด เป็นชุดสีท่ีแจ้งไว้พร้อมปลอกแขน หัวหน้าทีม 
  7.2  ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีชุดแข่งขัน ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมจับฉลากแบ่งสายหรือ
ระบุในใบสมัคร 
  7.3  ให้แต่ละทีมแต่งกาย เข้าร่วมแข่งขันเหมือนทุกคน และให้ติดหมายเลขด้านหน้าสูงไม่น้อยกว่า 10 
ซม. (ตรงกลางออก) ด้านหลังสูงไม่น้อยกว่า 19 ซม. โดยหมายเลขจะต้องตรงกับท่ีได้แจ้งไว้ในใบยืนยันรายชื่อ ผู้เล่นแต่
ละคนต้องใช้หมายเลขประจ านั้นตลอดการแข่งขัน และให้แต่ละทีมใช้หมายเลข             1 – 6 เท่านั้น 
  7.4  อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  8.1  ผู้แข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  8.2  ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวตามกติกาท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
ในแบบการแข่งขันประจ าวัน ส่งให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันก าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที 
  8.3  ทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงท าการแข่งขัน เมื่อพ้นเวลาท่ีก าหนดไว้เกินกว่า 15 นาที ให้ปรับเป็นแพ้ 
  8.4  ผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ และถ้าผู้เล่นไม่ครบตามกติกา
ให้ปรับเป็นแพ้ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันทราบ 
  8.5  ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาท่ีดีและ
ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 9.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา 
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์” ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 ข้อ 10. การประท้วงอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตาม หมวด 9 ข้อ 24 และข้อ 25 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
ขอปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ข้อ 11.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็น
ท่ีสุด 
 ข้อ 12. ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 11 “แสงแรกเกมส์” 
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 10 สิงหาคม 2561 

ณ โรงยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
             

 
ตะกร้อลอดห่วงสำกล ทีม ชำย 

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

 

  

 

ทีมที่ เวลำ สำย รอบ ทีมแข่งขัน 

วันที่ 10 ส.ค. 61 

1 13.30 น. A แรก A1 คณะบริหารธุรกิจ 
2 14.20 น. A แรก A2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 15.10 น. A แรก A3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4 16.00 น. A แรก A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5 16.50 น. A ชิงฯ ทีมคะแนนอันดับ 4 
6 17.40 น. A ชิงฯ ทีมคะแนนอันดับ 3 
7 18.30 น. A ชิงฯ ทีมคะแนนอันดับ 2 
8 19.20 น. A ชิงฯ ทีมคะแนนอันดับ 1 

 
       หมำยเหตุ  ทีมท่ีได้คะแนนอันดับ 1 ได้เหรียญทอง, คะแนนอันดับ 2 ได้เหรียญเงิน และคะแนนอันดับ 3  

    ได้เหรียญทองแดง 
 

โปรแกรมกำรแข่งขันตะกร้อลอดห่วง 

งขัน 
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รำยชื่อนักกีฬำประเภทตะกร้อลอดห่วง ทีมชำย 

คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร  

1. นายจิรวัฒน์ เส้งมี  

2. นายเจษฎา สงมา  

3. นายชนินทร รัตนบุรี  

4. นายธนกร เปาะทอง  

5. นายสุเมธ สงนุ้ย  

6. นายอุกฤษฏ์ บุญวรรณ์  

 

คณะบริหำรธุรกิจ  

1. นายจาตุรงค์ เรืองกูล  

2. นายธนธรณ์ มาลยเวช  

3. นายธัญสรณ์ แซ่เเต้  

4. นายธีรวัฒน์ เรืองสุข  

5. นายเมธา ชายเกตุ  

6. นายอุเทน เต็มรัตน์  

 

คณะวิศวกรรมศำสตร์  

1. นายเจนณรงค์ จุลนิล  

2. นายธนพล ศรีสุวรรณ์  

3. นายธวัทชัย กาฬวงศ์  

4. นายนทีธร จิตต์จันทร์  

5. นายสิทธิชัย มูณีย์  

6. นายอนันตชัย หลังเกต  

 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี  

1. นายชนินทร์ แก้วเจือ  

2. นายฐิตินันท์ สุวรรณโน  

3. นายยาเบต ไมมะหาด  

4. นายฤทธิกล หัวแหลม  

5. นายสุกกีฟลี หมัดชูดชู  

6. นายอัซรอฟ เจริญวงศ์  
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นายส าราญ ขวัญยืน  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  081-9902879 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง 

ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 084-1953351 

รำยชื่อผู้ประสำนงำนกีฬำ 

งขัน 
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