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คำนำ 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด
ได้มีการพัฒนาการเล่นกีฬาที ่ถูกต้องและเหมาะสมเพื ่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพ  พลานามัยที่แข็งแรง         
ทั ้งร่างกายและจิตใจ  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีความรักความสามัคคีในหมู่ คณะ  ตลอดจนเป็นการ          
ยกมาตรฐานในการพัฒนากีฬาให้สูงขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ จนทำให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้แสดงออกในทางที่ดี สามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้เห็นถึงความสำคัญต่อการสนับสนุนส่งเสริมให้
นักศึกษามีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น
การจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการ
จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต อย่างต่อเนื่องตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้การจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเป็นการคัดเลือกตัวแทน
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ  ที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นในโอกาสต่อไป  
 
 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
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ความเป็นมาของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ 12 อันดามันเกมส ์

 
สัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 

 
 

ผู้ออกแบบ นายจักรพันธ์  คงนคร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิชัย          
ครั้งที่ 12 ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง      
อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประกอบด้วย 

1. ลูกยางนา 
2. คบเพลิงอันดามันเกมส์ 
3. ลูกคลื่น 
4. อักษรไทย เลข ๑๒ 

ลูกยางนา เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หมายถึง  การแผ่ขยาย
ความรู้ในทุก ๆ ด้านได้กว้างไร้พรมแดน 

คบเพลิงอันดามันเกมส์ หมายถึง เพลิงแห่งมิตรภาพและความสามัคคีของชาวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ลูกคลื่น หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยาเขตที่มีพ้ืนที่
ติดกับชายหาดฝั่งทะเลอันดามันที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และเป็นสถานที่ผลิตคลื่นลูกใหม่ที่มีคุณภาพ 



 

สรุปผลการจัดการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 12 “อันดามันเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

5 

อักษรไทย เลข ๑๒  เป็นการแข่งขันครั้งที่ 12 ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 
 “อันดามันเกมส์” ชื่อของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 ซึ่ง
มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและเลือกใช้ชื่อ     
“อันดามัน” เป็นชื่อการแข่งขันในครั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
อยู่ติดกับทะเลอันดามัน และมีหาดราชมงคลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว 
 โทนสี  เลือกใช้ 3 โทนสีหลัก คือ สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า 
  สีเหลือง =  สีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  สีเขียว =  ความอุดมสมบูรณ ์
  สีฟ้า =  ทะเลอันดามัน 
 
คำขวัญประจำการแข่งขัน 

“RUTS เชื่อมมิตรสัมพันธ์ อันดามันเกมส์” 

สัญลักษณ์นำโชค “น้องอันดา” 

 

 
 
ผู้ออกแบบ นายจักรพันธ์  คงนคร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แนวความคิดในการออกแบบ MASCOT มีแรงบันดาลใจจากชื่อเกมส์กีฬา “อันดามันเกมส์” และ 
MASCOT นี้มีชื่อว่า “น้องอันดา” โดยมีแนวความคิดหลักมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง อยู่ติดกับทะเลฝั่งอันดามัน จะมีเต่าทะเลชนิดหนึ่งที่พบได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งพบได้
มากเฉพาะทะเลฝั่งอันดามัน เต่าทะเลชนิดนั้นคือ เต่าหญ้า (Olive Ridley Turtle) ลักษณะทั่วไปของเต่า
หญ้า คือ กระดองเรียบสีเทาอมเขียว สีสันไม่สวยงาม มีความแข็งแรงและมีความอดทนสูง เปรียบเสมือน
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความอดทนและมีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และที่สำคัญ MASCOT ตัวนี้จะเป็นสื่อกลางการรณรงค์ ให้นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกคน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล และช่วยสอดส่องดูแลรักษาที่อยู่อาศัย ที่พักฟ้ืนของเต่าทะเลในท้องทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์อีกด้วย 

“RUTS เชื่อมมิตรสัมพันธ์ อันดามันเกมส์” 
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รายชื่อคณะ/วิทยาลัยที่ข้าร่วมการแข่งขัน 

 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
14. วิทยาลัยรัตภูมิ 
15. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ชนิดกีฬาที่จัดแข่งขัน 
 
 

ลำดับ ประเภทกีฬา 
1 กรีฑา 
2 บาสเกตบอล 
3 ฟุตบอล 
4 วอลเลย์บอล 
5 เซปักตะกร้อ 
6 เทเบิลเทนนิส 
7 แบดมินตัน 
8 มวยสากลสมัครเล่น 
9 วอลเลย์บอลชายหาด 
10 เปตอง 
11 ฟุตซอล 
12 เรือพาย 
13 หมากกระดาน  หมากรุก 
14 ครอสเวิร์ด 
15 บริดจ์ 
16 ตะกร้อลอดห่วง 
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การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา 
     การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12  

"อันดามันเกมส"์ 
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 

ลำดับ ประเภทกีฬา สนามจัดการแข่งขัน 
1 กรีฑา สนามกีฬากลาง (เทศบาลนครตรัง) 
2 บาสเกตบอล อาคารกีฬาราชมงคลตรัง 
3 ฟุตบอล สนามกีฬากลาง (เทศบาลนครตรัง)/เทศบาลสิเกา 
4 วอลเลย์บอล โรงเรียนสิเกาประชา 
5 เซปักตะกร้อ สนามกีฬากลาง (เทศบาลนครตรัง) 
6 เทเบิลเทนนิส ห้องประชุมอาคารพันตรีเพียร จรรสืบศรี 
7 แบดมินตัน สนามแบดมินตัน มาตีโต้  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
8 มวยสากลสมัครเล่น ห้องประชุมอาคารพันตรีเพียร 
9 วอลเลย์บอลชายหาด หาดราชมงคลตรัง 
10 เปตอง สนามกีฬากลาง (เทศบาลนครตรัง) 
11 ฟุตซอล สนามกีฬากลาง (เทศบาลนครตรัง) 
12 เรือพาย สระว่ายน้ำสำนักงานวิทยาเขตตรัง 
13 หมากกระดาน  หมากรุก อาคารวิทยบริการ 
14 ครอสเวิร์ด อาคารวิทยบริการ 
15 บริดจ์ อาคารวิทยบริการ 
16 ตะกร้อลอดห่วง สนามกีฬากลาง (เทศบาลนครตรัง) 
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กำหนดการพิธีเปิด 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 

 “อันดามันเกมส์” วันอังคารที่ 13 สงิหาคม 2562 
ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เวลา กิจกรรม 

12.00 น. ตั้งขบวนพาเหรด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

13.30 น. วงโยธวาทิต นำขบวนพาเหรดคณะนักกีฬาสู่อาคารกีฬาราชมงคลตรัง ตามเส้นทางที่กำหนด 
14.00 น. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

กองเชียร์ เตรียมความพร้อมบริเวณพิธีเปิด (ประจำบนอัฒจันทร์ และปะรำพิธี) 
15.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นประธานในพิธี เดินทางถึงปะรำพิธี 

อาคารกีฬาราชมงคลตรัง (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
 - รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง คณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ต้อนรับ 

  ประธานในพิธี 
 - รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มอบของที่ระลึกและสูจิบัตรให้แก่ประธานในพิธ ี
 - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงนำขบวนพาเหรดและคณะนักกีฬาเคลื่อนเข้าสู่สนาม 
 - พิธีเชิญธงชาติ 
 - รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
 - พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่คณะ/วิทยาลัย และผู้สนับสนุนการแข่งขัน 
 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
 - พิธีเชิญธงประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และธงกีฬา เชิญนักกีฬาอาวุโสไป

ยังแท่นรายงาน (พิธีกรอ่านประวัติ) 
 - นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬา 
 - พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของกรรมการผู้ตัดสิน 
 - พิธีจุดไฟกระถางคบเพลิง (พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬา) 
 - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงนำขบวนคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีออกจากบริเวณพิธีเปิด 
 - การแสดงพิธีเปิดการการแข่งขัน 

18.00 น. เสร็จสิ ้นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั ้งที ่ 12          
“อันดามันเกมส์” 
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กำหนดการพิธีปิด 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 

 “อันดามันเกมส์” วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 
ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

เวลา กิจกรรม 
15.00 น. ลงทะเบียนพิธีปิด 

 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธี เข้าประจำที่นั่ง
บนอัฒจันทร์ (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

 - วงโยธวาทิต นำขบวนพาเหรด ธงคณะ และนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
เข้าสู่สนาม 

 - รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวรายสรุปผลการจัดการแข่งขัน และเชิญ
ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล 

 - ประธานกล่าวปิดการแข่งขัน 
 - เปิดเพลงกราวกีฬา (ไฟกระถางคบเพลิงหรี่ลงจนดับ) 
 - พิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา (เปิดเพลงชาติ) 
 - พิธีเชิญธงประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และธงกีฬา ลงจาก    

ยอดเสา (เปิดเพลงมาร์ชราชมงคลศรีวิชัย) 
 - พิธีมอบธงกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เจ้าภาพครั้งต่อไป 
 - การแสดงของเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 
 - ผู้ร่วมขบวนพาเหรดและคณะนักกีฬาในสนามประสานมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 

(เปิดเพลงสามัคคีชุมนุม) 
 - เพลงสรรเสริญพระบารมี 

17.00 น. เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 
“อันดามันเกมส์” 
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สรุปผลการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังที่ 12 "อันดามันเกมส"์ ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 

 

ลำดับ ทีมแข่งขัน เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

รวม 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 19 16 54 
2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 17 12 15 44 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 10 13 40 
4 คณะเกษตรศาสตร์ 13 18 15 46 
5 คณะศิลปศาสตร์ 8 7 8 23 
6 คณะบริหารธุรกิจ 8 4 14 26 
7 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 7 10 7 24 
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 11 10 26 
9 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 4 4 12 20 
10 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 4 8 15 
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 14 20 
12 วิทยาลัยรัตภูมิ 2 3 6 11 
13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 2 3 5 11 
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ

จัดการ 
2 2 2 6 

15 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 1 2 4 
รวมเหรียญรางวัล 111 111 148 370 

http://srivijayagames.rmutsv.ac.th/2556/?q=rmutsvgames/coin/show/team/1
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ผลการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท 
1.  กรีฑา 

ประเภท ชื่อ-สกลุ สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
วิ่ง 100 เมตร เดี่ยว ชาย 
 นายพงศกร จันทกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์ 00:00:11:04 ทอง 
 นายกอบเดช ชูสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:00:12:17 เงิน 
 นายเจษฎากร ขาวสมุทร คณะเกษตรศาสตร์ 00:00:12:39 ทองแดง 
วิ่ง 100 เมตร เดี่ยว หญิง 
 นางสาวระพีพร ณรงค์ฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:00:13:36 ทอง 
 นางสาวกรกนก โสตทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:00:14:64 เงิน 
 นางสาวจันทกานติ์ อนุรักษ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:00:14:89 ทองแดง 
วิ่ง 200 เมตร เดี่ยว ชาย 
 นายพงศกร จันทกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์ 00:00:23.99 ทอง 
 นายชาตรี คงน่วม คณะเกษตรศาสตร์ 00:00:24.34 เงิน 
 นายธีรภัทร แทนชะนะ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
00:00:24.96 ทองแดง 

วิ่ง 200 เมตร เดี่ยว หญิง    
 นางสาวระพีพร ณรงค์ฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:00:30.76 ทอง 
 นางสาวกรกนก โสตทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:00:32.76 เงิน 
 นางสาวซารีน่า สังข์ขาว คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:00:35.25 ทองแดง 
วิ่ง 400 เมตร เดี่ยว ชาย 
 นายพงศกร จันทกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์ 00:00:52:60 ทอง 
 นายพิพัฒน์ ไกรเดช คณะเกษตรศาสตร์ 00:00:53:00 เงิน 
 นายอนุสร สมวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:00:54:20 ทองแดง 
วิ่ง 400 เมตร เดี่ยว หญิง 
 นางสาวระพีพร ณรงค์ฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:1:08.30 ทอง 
 นางสาวสรินนาถ แสงกลัด คณะศิลปศาสตร์ 00:1:12.30 เงิน 
 นางสาวกรกนก โสตทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:1:15.30 ทองแดง 
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ประเภท ชื่อ-สกลุ สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
วิ่ง 800 เมตร เดี่ยว ชาย 
 นายธชาวุธ มินขาว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
00:02:13.40 ทอง 

 นายกิตติพัฒน์ เตียวลีสกุล
วัฒนา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:02:18.10 เงิน 

 นายสุไหลหมาน บินอาหวา วิทยาลัยรัตภูมิ 00:02:34.70 ทองแดง 
วิ่ง 800 เมตร เดี่ยว หญิง 
 นางสาวซารีน่า สังข์ขาว คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:03:09.10 ทอง 
 นางสาวศุภลักษณ์ สอิ้งทอง คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
00:03:33.20 เงิน 

 นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เอ่ียม คณะเกษตรศาสตร์ 00:03:39.20 ทองแดง 
วิ่ง 1500 เมตร เดี่ยว ชาย 
 นายกิตติพัฒน์ เตียวลีสกุล

วัฒนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:05:07:46 ทอง 

 นายตนุภัทร สุมามาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:05:09:21 เงิน 
 นายธชาวุธ มินขาว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
00:05:10:12 ทองแดง 

วิ่ง 1500 เมตร เดี่ยว หญิง 
 นางสาววรดา บุญสรณะ วิทยาลัยการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 
00:06:49:79 ทอง 

 นางสาวกัลยรัตน์ ประทุมทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

00:07:05:44 เงิน 

 นางสาวอริสรา คงศิริ คณะเกษตรศาสตร์ 00:07:20:74 ทองแดง 
วิ่ง 5,000 เมตร เดี่ยว ชาย 
 นายตนุภัทร สุมามาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:20:39.93 ทอง 
 นายสัญลักษณ์ พุฒวัจน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
00:21:03.60 เงิน 

 นายพฤฒิชัย เอียดรอด คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

00:21:58.41 ทองแดง 
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ประเภท ชื่อ-สกลุ สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
วิ่ง 5,000 เมตร เดี่ยว หญิง 
 นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
00:31:59.4 ทอง 

 นางสาวนภัสสร มีนุ่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

00:32:51.8 เงิน 

 นางสาวศมลภัทร์ ขาวสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

00:35:54.6 ทองแดง 

วิ่ง 3,000 เมตร เดี่ยว ชาย 
 นายตนุภัทร สุมามาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:10:57.71 ทอง 
 นายสัญลักษณ์ พุฒวัจน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
00:11:24.25 เงิน 

 นายธชาวุธ มินขาว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

00:11:28.31 ทองแดง 

วิ่ง 3,000 เมตร เดี่ยว หญิง 
 นางสาวกัลยรัตน์ ประทุมทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
00:15:27 ทอง 

 นางสาววรดา บุญสรณะ วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

00:15:54 เงิน 

 นางสาวปรียานุช สุทธินวล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:17:07 ทองแดง 
     
วิ่ง 10,000 เมตร เดี่ยว ชาย 
 นายตนุภัทร สุมามาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:44:42 ทอง 
 นายสัญลักษณ์ พุฒวัจน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
00:45:98 เงิน 

 นายฟาลิด ดือราแม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:47:56 ทองแดง 
เดินทน 5,000 เมตร เดี่ยว หญิง 
 นางสาวนภัสสร มีนุ่น คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
00:42:27.51 ทอง 

 นางสาวปรียานุช สุทธินวล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:52:30.84 เงิน 



 

สรุปผลการจัดการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 12 “อันดามันเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

16 

ประเภท ชื่อ-สกลุ สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
 นางสาวณภัสรินทร์ สุกสมัคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:52:35.34 ทองแดง 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ทีม ชาย 
 นายชาตรี คงน่วม คณะเกษตรศาสตร์ 00:00:46.22 ทอง 

 นายพงศกร จันทกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์ 00:00:46.22 ทอง 

 นายพิพัฒน์ ไกรเดช คณะเกษตรศาสตร์ 00:00:46.22 ทอง 

 นายเจษฎากร ขาวสมุทร คณะเกษตรศาสตร์ 00:00:46.22 ทอง 

 นายกฤาฎา ขุนชุ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:00:47.86 เงิน 

 นายธนากร แป้นสุข คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:00:47.86 เงิน 

 นายราชวัตร รามหนู คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:00:47.86 เงิน 

 นายเกริกเกียรติ คลองรั้ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:00:47.86 เงิน 

 นายกอบเดช ชูสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:00:48.57 ทองแดง 

 นายกิตติพัฒน์ เตียวลีสกุลวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:00:48.57 ทองแดง 

 นายฐาปกรณ์ วงค์ถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:00:48.57 ทองแดง 

 นายสิริชัย รำจวนจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:00:48.57 ทองแดง 

 นายโพยมศักดิ์ อุดมกิจชววัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:00:48.57 ทองแดง 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ทีม หญิง 
 นางสาวกาญจณา การดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:00:59.33 ทอง 
 นางสาวจันทกานติ์ อนุรักษ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:00:59.33 ทอง 
 นางสาวระพีพร ณรงค์ฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:00:59.33 ทอง 
 นางสาววัลภา อักษรพิบูลย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:00:59.33 ทอง 
 นางสาวฉันทพิชญา ดำเนิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:01.01.63 เงิน 
 นางสาววันวิสา โตนวม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:01.01.63 เงิน 
 นางสาวศุกุมภา สมผุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:01.01.63 เงิน 
 นางสาวอังคณา เรืองสังข์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:01.01.63 เงิน 
 นางสาวณิชาภัทร แซ่ด่าน คณะบริหารธุรกิจ 00:01.03.93 ทองแดง 
 นางสาวณิชารีย์ แซ่ด่าน คณะบริหารธุรกิจ 00:01.03.93 ทองแดง 
 นางสาวธัญสินี อารมณ์ คณะบริหารธุรกิจ 00:01.03.93 ทองแดง 
 นางสาวอริสา ผู้กำจัด คณะบริหารธุรกิจ 00:01.03.93 ทองแดง 
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ประเภท ชื่อ-สกลุ สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ทีม ชาย 
 นายชาตรีคงน่วม คณะเกษตรศาสตร์ 00:03:42.54 ทอง 
 นายพงศกร จันทกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์ 00:03:42.54 ทอง 
 นายพิพัฒน์ ไกรเดช คณะเกษตรศาสตร์ 00:03:42.54 ทอง 
 นายเจษฎากร ขาวสมุทร คณะเกษตรศาสตร์ 00:03:42.54 ทอง 
 นายกอบเดช ชูสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:04:12.47 เงิน 
 นายกิตติพัฒน์ เตียวลีสกุลวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:04:12.47 เงิน 
 นายฐาปกรณ์ วงค์ถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:04:12.47 เงิน 
 นายตนุภัทร สุมามาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:04:12.47 เงิน 
 นายฟาลิด ดือราแม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:04:12.47 เงิน 
 นายชลาวุธ ยวนเกิด คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
00:04:12.94 ทองแดง 

 นายธีรภัทร รอดทองสุข คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

00:04:12.94 ทองแดง 

 นายพัฒเนศร์ บุญปาสาณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

00:04:12.94 ทองแดง 

 นายศาสดา องศารา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

00:04:12.94 ทองแดง 

 นายอมรินทร์ เพ็งมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

00:04:12.94 ทองแดง 

วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ทีม หญิง 
 นางสาวกุลณัฐ พรหมมณี คณะบริหารธุรกิจ 00:05:33:83 ทอง 
 นางสาวณิชาภัทร แซ่ด่าน คณะบริหารธุรกิจ 00:05:33:83 ทอง 
 นางสาวณิชารีย์ แซ่ด่าน คณะบริหารธุรกิจ 00:05:33:83 ทอง 
 นางสาวดาราวรรณ หารบุรุษ คณะบริหารธุรกิจ 00:05:33:83 ทอง 
 นางสาวธัญชนก รุจิญาติ คณะบริหารธุรกิจ 00:05:33:83 ทอง 
 นางสาวอริสา ผู้กำจัด คณะบริหารธุรกิจ 00:05:33:83 ทอง 
 นางสาวกาญจณา การดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:05:53:08 เงิน 
 นางสาวกาญจนา ทองแท้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:05:53:08 เงิน 
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ประเภท ชื่อ-สกลุ สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
 นางสาวพรพิมลคงไสย คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:05:53:08 เงิน 
 นางสาวอนงค์นุช ฟุ้งเฟ่ือง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:05:53:08 เงิน 
 นางสาวกัลยา รุ่งเรืองงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 00:06:15:78 ทองแดง 
 นางสาวปิยะธิดา แจ่มแจ้ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 00:06:15:78 ทองแดง 
 นางสาวผกามาศ เขียดสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร 00:06:15:78 ทองแดง 
 นางสาววิภาวดี ภูสะตัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 00:06:15:78 ทองแดง 
เขย่งก้าวกระโดด เดี่ยว หญิง 
 นางสาวกฤติยา นิลพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
7.39 ทอง 

 นางสาวกัลยาณี ด้วงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7.24 เงิน 
ทุ่มน้ำหนัก เดี่ยว ชาย 
 นายเกียรติชัย พลสวัสดิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10.71 ทอง 
 นายเกรียงไกร ธรฤทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ 10.56 เงิน 
 นายอุรุพงศ์ หนุเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10.23 ทองแดง 
ทุ่มน้ำหนัก เดี่ยว หญิง 
 นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
9.26 ทอง 

 นางสาวโศรยา อินทร์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

7.22 เงิน 

 นางสาวศสิวิมล บุญปาน คณะเกษตรศาสตร์ 7.22 ทองแดง 
ขว้างจักร เดี่ยว ชาย 
 นายวรรณพงค์ ทองสร้อย คณะเกษตรศาสตร์ 26.83 ทอง 
 นายเกรียงไกร ธรฤทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ 26.40 เงิน 
 นายอุรุพงศ์ หนุเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25.97 ทองแดง 
ขว้างจักร เดี่ยว หญิง 
 นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
24.26 ทอง 

 นางสาวศสิวิมล บุญปาน คณะเกษตรศาสตร์ 21.42 เงิน 



 

สรุปผลการจัดการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 12 “อันดามันเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

19 

ประเภท ชื่อ-สกลุ สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
 นางสาวธมลวรรณ ไชยศรี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง 
17.68 ทองแดง 

พุ่งแหลน เดี่ยว ชาย 
 นายอุรุพงศ์ หนุเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 37.25 ทอง 
 นายอริญชัย ด้วงแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 34.25 เงิน 
 นายสุทธิภัทร ศิริรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28.73 ทองแดง 
พุ่งแหลน เดี่ยว หญิง 
 นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
15.70 ทอง 

 นางสาวศสิวิมล บุญปาน คณะเกษตรศาสตร์ 15.30 เงิน 
 นางสาวกัณฐมณี บุญศิริ วิทยาลัยรัตภูมิ 12.84 ทองแดง 
วิ่งผลัด (ต่างระยะ 100,200, 300 และ 400 เมตร) ชาย 
 นายชาตรีคงน่วม คณะเกษตรศาสตร์ 00:02:12:18 ทอง 

 นายพงศกร จันทกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์ 00:02:12:18 ทอง 

 นายพิพัฒน์ ไกรเดช คณะเกษตรศาสตร์ 00:02:12:18 ทอง 

 นายเจษฎากร ขาวสมุทร คณะเกษตรศาสตร์ 00:02:12:18 ทอง 

 นายกอบเดช ชูสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:02:14:34 เงิน 

 นายกิตติพัฒน์ เตียวลีสกุลวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:02:14:34 เงิน 

 นายสิริชัย รำจวนจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:02:14:34 เงิน 

 นายโพยมศักดิ์ อุดมกิจชววัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:02:14:34 เงิน 

 นายกุลศักดิ์ แอยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

00:02:19:75 ทองแดง 

 นายธชาวุธ มินขาว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

00:02:19:75 ทองแดง 

 นายสัญลักษณ์ พุฒวัจน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

00:02:19:75 ทองแดง 

 นายเตชสิทธิ์ ขุนแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

00:02:19:75 ทองแดง 
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ประเภท ชื่อ-สกลุ สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
วิ่งผลัด (ต่างระยะ 100,200,300 และ 400 เมตร) ทีม หญิง 
 นางสาวกาญจนา ทองแท้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:3:02:36 ทอง 

 นางสาวจันทกานติ์ อนุรักษ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:3:02:36 ทอง 

 นางสาวระพีพร ณรงค์ฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:3:02:36 ทอง 

 นางสาววัลภา อักษรพิบูลย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 00:3:02:36 ทอง 

 นางสาวกรกนก โสตทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:3:12:29 เงิน 

 นางสาวกัลยาณี ด้วงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:3:12:29 เงิน 

 นางสาวนริศรา ทองสุกแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:3:12:29 เงิน 

 นางสาวอารีรัตน์ นฤพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:3:12:29 เงิน 
 นางสาวฉันทพิชญา ดำเนิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:3:12:91 ทองแดง 
 นางสาวซารีน่า สังข์ขาว คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:3:12:91 ทองแดง 
 นางสาววันวิสา โตนวม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:3:12:91 ทองแดง 
 นางสาวอังคณา เรืองสังข์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 00:3:12:91 ทองแดง 
กระโดดไกล เดี่ยว ชาย 
 นายพงศกร จันทกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์ 5.78 ทอง 
 นายชาตรีคงน่วม คณะเกษตรศาสตร์ 5.45 เงิน 
 นายอนุสร สมวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5.36 ทองแดง 
กระโดดไกล เดี่ยว หญิง 
 นางสาวระพีพร ณรงค์ฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3.36 ทอง 
 นางสาวกฤติยา นิลพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3.34 เงิน 

 นางสาวกัลยาณี ด้วงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.32 ทองแดง 
วิ่ง 3 x 800 เมตร ชาย    
 นายกิตติพัฒน์ เตียวลีสกุลวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:07:32:01 ทอง 
 นายตนุภัทร สุมามาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:07:32:01 ทอง 
 นายฟาลิด ดือราแม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 00:07:32:01 ทอง 
 นายณัฐวุฒิ จีนชั่ง คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
00:08:20:03 เงิน 
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ประเภท ชื่อ-สกลุ สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
 นายพฤฒิชัย เอียดรอด คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
00:08:20:03 เงิน 

 นายวรเมธ บุญกล่ำ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

00:08:20:03 เงิน 

 นายสัญลักษณ์ พุฒวัจน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

00:02:19:75 ทองแดง 

 นายเตชสิทธิ์ ขุนแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

00:02:19:75 ทองแดง 

วิ่งผลัดผสม (4x400 เมตร) ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 นางสาวกรกนก โสตทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายกอบเดช ชูสง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายกิตติพัฒน์ เตียวลีสกุลวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นางสาวนริศรา ทองสุกแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นางสาวกัลยรัตน์ ประทุมทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
 เงิน 

 นายธชาวุธ มินขาว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายเตชสิทธิ์ ขนุแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวณิชาภัทร แซ่ด่าน คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาวณิชารีย์ แซ่ด่าน คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายรัฐธรรมนูญ คงมล คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายสาริน ขุนจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
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2. บาสเกตบอล 

ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
บาสเกตบอล ทีมหญิง 
 นางสาวกรฎาฌ์ แก้วแดง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 37 ทอง 
 นางสาวธัญพิชชา กล่ำมาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวบุษบา อาจกล้า คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวมาลีรัตน์ นิลอินจันทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวรมณี วงศ์วันดี คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาววิชชา มีทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาววิศัลย์ศยา ธรรมขันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวศิวัชญา เสฏฐปัญโญ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวสาธิตา สุทธินันท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวอนัญธญา รัตนกาย คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวอรัชฐิตา บุญเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวเกศแก้ว โถทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวจันทวรรณ ติงหงะ คณะศิลปศาสตร์ 24 เงิน 
 นางสาวชฎาภรณ์ ประสี คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นางสาวธัญชนก ยกย่องกุล คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นางสาวธาดารัตน์ บัวเกิดเพชร คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นางสาวนันทิกานต์ สมคิด คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นางสาวรมย์ชลี ทองจำปา คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นางสาววิมลสิริ แสงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นางสาวกนกวรรณ แก้วสม คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาวภาชิณี เภรีมาศ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาวลูนา เปชชา คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาววรวลัญช์ เทพทุ่งหลวง คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาววิไลวรรณ สุตา คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาวศุภลักษณ์ ผลศัพย์ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาวสุภาวดี สิงห์เกลี้ยง คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาวอทิตยา รัตนะ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
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ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
 นางสาวอาทิยา สินไชย คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาวเพ็ญศรี กาญจนเพ็ญ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาวจิราภา ธราดลวิศิษฏ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวซันญ่า เบ็ญโส๊ะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวธันยพร สมพืช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวนลิชา เหมสลาหมาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวปวีณ์ธิดา อินทโน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวมณฑิรา ฟองฟู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวสุทธิดา ทิพย์เนตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวสุภชาดา มูสิการักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวเพชรา หัสดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองเนียม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
บาสเกตบอล ทีมชาย 
 นายกิตติพงษ์ พรหมมิตต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 75 ทอง 
 นายคฑาธร ลาภวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายณัฏฐวัชร์ ปิยดิลก คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายนฤมิต หริ่งรอด คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายปัณณทัต คชรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายศิริพงษ์ ไชยรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายศิวัช ชูสิงห ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายสหภาพ เพชรสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอธิชาติ บัวบล คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายเมธัส เตชะวรรโต คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายกฤต ชนะกุล คณะบริหารธุรกิจ 32 เงิน 
 นายจิรวัฒน์ ชิสุวรรณดี คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายชนินทร ธนานุสนธิ์ คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายณัฐวุฒิ จันทราช คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายทรงเจริญ รุ่งเรือง คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายธงไชย ธีระโรจนพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
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ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
 นายปภพ อิ่วหวั่น คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายปวริศ เจริญผล คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายรุ่งตะวัน สุกใส คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายวรธิป ประสพสุขโชค คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายวีรวัฒน์ ทองนวล คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายวีรวิชญ์ อินทรพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายกรณรงค์ ผลสุก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายกฤษฎา พ่อไชยราช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายจิรวัฒน์ แซ่เฉี้ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายณภัทร ทองเกิด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายนเคนทร์ เจริญพรธรรมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายปวีร์ ไวยานิกรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายพงศกร เริงวิทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายฟัฎลีย์ สุหลง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายภาณุพล พริกชู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายอดิศร ศรีชาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายอภิวัฒ จินรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายโดม ปัตติมิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายกรจักร หรั่งทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายณัฐกฤษณ์ รักษ์ศรีทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายธนภัทร อินฤดี คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายธนวัฒน์ เริ่มอรุณรอง คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายนนทนันท์ นิ่มนวล คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายปุณยวีร์ อัครจรัญรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายพีรดล แสดงฤทธิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายภัทรพล นุกูล คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายภาณุเดช ชุมรัมย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายสันติภาพ เหล่าลาภะ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายสิริศักดิ์ แซ่เตียว คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
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3. ฟุตบอล  
ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

ฟุตบอล ทีมชาย 
 นายก่อเกียรติ ใจรังษี วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ 
2 ทอง 

 นายจักรวาล จันทกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายชยุต วงศ์โสภา วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายดนุเดช ผดุงชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายธนากร จำนงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายธนาวุฒิ คิดขยัน วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายธวัชชัย มีสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายนพดล บัวตูม วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายนพดล ผลาสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายนฤเบศร์ บุญส่ง วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายนันทวัฒน์ คงจีน วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายปิยพงศ์ ตั้งเส้ง วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายปิยวัฒน์ จิ๋วประดิษฐกุล วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 
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 นายฟารุค หลีอรัญ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายรชต ทองหวั่น วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายวัชรชัย วชัรสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายวีรพงศ์ รู้รอบ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายศราวุฒิ จันทศรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายศักดิ์ชัย ต้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายสุวัจน์ สียางนอก วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายกิตติพร สัญชะนะ วิทยาลัยรัตภูมิ 0 เงิน 
 นายกิตติภูมิ สาบวช วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายธนัท จีนฉาย วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายนรเศรษฐ์ เสริฐ์ประดิษฐ์ วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายพงศ์พัทธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายมนตรี บิหลังเจ๊ะ วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายรัชชานนท์ ชะตาแก้ว  วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายรัชชานนท์ ละมุล วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายรัตบุลลิซาน อัลมาตร วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายวรพงศ์ ผ่องสุวรรณ วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายศรศักดิ์ จอมมณี วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายศิรวริศ เพชรโชติ วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายสักการีหยา ปูตีล่า วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายอันวา ขวัญหลี วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายอับดุลการีม โอรามหลง วิทยาลัยรัตภูม ิ  เงิน 
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 นายอานัส บินดุเหล็ม วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายฮัมบีหญา บินอาสัน วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายฮาดี แซะอาหลี วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายเกียรติศักดิ์ จิตติพันธ์ วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายเอกรัตน์ เดชกุบ วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายกฤติน เพชรสังข์ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายกูอิฟกานดา เด่นอุดม คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายจตุรงค์ เอียดชุม คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายซากี๊ฟ เบ็ญยุโส๊ะ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายตะวัน ทองมา คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายธาราทิตย์ เส็นสาแระ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายธารินทร์ สามารถ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายบาคอรี ดอเลาะซา คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายภูริ หะยีจิ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายมงคล มณีโชติ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายรัฐติกร แก้วมาก คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายรัตนโชติครชาตรี คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายวรปรัชญ์ โพธิ์ดวง คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายสราุธ อ่อนมนินทร์ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายสักริยา ธรรมขุนนุ้ย คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายอภิชาติ จุฬาทอง คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายอัสราคาร จันทรโชติ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายเกยีรติศักดิ์ ยอดแก้ว คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายเดชาวัต สนธิกุล คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายเอกภพ เรืองรอง คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายกฤษฎา แก้ววิจิตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายจักรี ขาวเรือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายจิรภัทร สุวรรณมณ ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายชลพัชร หนูเกลี้ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
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 นายณฐกร หนูพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายธนภัทร อินช่วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายนาวี เเสงสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายพงศธรคงศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายพฤฒิเชฐษ์ ธีรกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายพีระดล ไวยโร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายภาณุวัฒน์ โยธารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายภาสกร หะหลำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายมูฮำหมัดตอซีมี สาและ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายราชศักดิ์ จินตะยะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายศุภกิตต์ ทองเสนอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายสิทธิเดช ฉิมคล้าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายอรัชพร เกตุศรัทธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายอะฟันดี่ โอะหมาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายอัมพันดี ปะอิง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายเศรษฐบุตร สืบมงคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 

 
4. วอลเลย์บอล  
ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง 
 นางสาวกาญจนา สุวรรณวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 3 ทอง 
 นางสาวจุฑารัตน์ พรหทเทพ คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาวณัฐธิดา อินทอง คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาวตติยา รักทองจัน คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาวธนพร เอ่งหลี คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาวธิดารัตน์ ศรีรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาวพรประภา เผือกผ่อง คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 

 นางสาวพรพิมล คงเล็ก คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาววัชรีพร บุญน้อย คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
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 นางสาวอนุธิดา ทองเต็ม คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาวอริศรา สุทธสิงห์  คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาวเนตรชนก ไชยมั่น คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาวกนกวรรณ จันทนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี  
0 เงิน 

 นางสาวจลินนา มณีล้ำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวจุฑาภรณ์ รอดเสน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวนิภาวดี ขวัญทองยิ้ม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวพรทิพย์ ทีทองแดง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวพรรณนิภา สรรพสมบัติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวลักขณา สุวรรณรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาววิลาศิณี ชนะชัยวงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวสุดารัตน์ ทองเพ็ชร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวกัณฐิกา สลำเส้ง คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวดาร์ลิยา ตำเต๊ะ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวธนัชญา โสรัสสะ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวปณิตา ศรีไพบูลย์ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวประไพภรณ์ วงษส์นิท คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวปาริชาติ จันทรัตน์ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวสรินนาถ แสงกลัด คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวสาฝีร่า สุขนุ้ย คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
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 นางสาวสุพัตรา ขาวสังข์ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวสุพัตรา รัตนะ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวกันยารัตน์ ชูชาติ วิทยาลัยการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
 ทองแดง 

 นางสาวญุลละนาร์ ทิพย์ร่วง วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวถิรดา ลิ่มดุลย์ วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวทิพธัญญา ชูสุวรรณ วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวนิภาพร ทองดียิ่ง วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวนิสรีน แหลมเกาะ วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวมณฑิรา สังวาลย์ไพร วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวมนจิรา แสงมณี วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวศิริลักษณ์ หลีแหละ วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวสุกัญญา เหมชะรา วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวสุกัญญา อาดำ วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวสใบทิพย์ ศรีทัย วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวอาลักษณา กิ่งเกาะยาว วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 
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วอลเลย์บอล ทีมชาย 
 นายกรัณย์พล สุกเเก้ว คณะบริหารธุรกิจ 3 ทอง 
 นายคมกริช จันทะนา คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายจีรวัฒน์ หอมสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายชัยเจริญ ทองรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายทรงพล เจริญสุข คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายนราวิชญ์ ชูทอง คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายสหรัถ พลรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายอนุวัฒน์ พลเพชร คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายฮาฟิซ เจ๊ะมะ คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายเมธิชัย อินทคง คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายกฤษพงศ์ สุขย้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 เงิน 
 นายจิณณพัต พัทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายทัตพงศ์ ประนอม คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายธนพล อนุสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายธนพล อนุสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายปฏิวัติ เมืองราม คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายปณทัศน์ หนูเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายพลพัฒน์ หนูชัยแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายพศวัต พ่วงพี คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายวรพงศ์ บุรีศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายวิศวกร คงผอม คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายวโรตม์ แก้วชูจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายกิตติพงษ์ ยังแก้ว คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายฉัตรดนัย พูนเนียม คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายชาลิสา ภาคเพ่ิม คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายณัฐพนธ์ ฟองสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายตระการ เรืองสุข คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายตระกูล เรืองสุข คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 



 

สรุปผลการจัดการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 12 “อันดามันเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

32 

ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

 นายรอเกต เจะดะ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายศักรินทร์ เกตุขาว คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายสิทธิศักดิ์ สว่างภพ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายไชยา ปันวงศ์ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายคณัฉัตร กุหลาบแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายชนะพงษ์ แก้วแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายณัฐชนนท์คงเมฆ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายตรีทเศศ สุพรรณโมก คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายปณิก หมวดทองออ่อน คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายภากร แซ่ลิ่ม คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายภูธิป เนื้อนุ้ย คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายรุจดนัย ศรีบุญนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายษุภฤช พันธุเล่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายอนุชา เลิศฤทธิ์วิริยะกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 

 
5. เซปักตะกร้อ  
ประเภท ชื่อ-สกุล สังกดั สถิติ เหรียญรางวัล 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ทีมหญิง 
 นางสาวพรทิพย์ ทีทองแดง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
2 ทอง 

 นางสาวรัตนาภรณ์ โกมลตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวศรณี ไชยแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวอนัฐยา ขุนจำนงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวญาณิศา หลีหมัด คณะศิลปศาสตร์ 0 เงิน 
 นางสาววริษฐา ชอบแต่ง คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นางสาววิรัญญา สงเดช คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
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 นางสาวสิริรัตน์ เพ็ชรล่อเหลียน คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นางสาวกัญญาภัค สันเพ็ชร์ วิทยาลัยการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
 ทองแดง 

 นางสาวบุษยา ชัยรัตน์ วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวพรชิตา หลานนุ้ย วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวพรทิพย์ อาคามา วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาววิพา จันทร์มุณี วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวกิตติมา สิทธิพงศ์ วิทยาลัยรัตภูมิ  ทองแดง 
 นางสาวนูรีดา เปาะเต๊ะ วิทยาลัยรัตภูมิ  ทองแดง 
 นางสาวรัญชนา เพชรดำ วิทยาลัยรัตภูมิ  ทองแดง 
 นางสาววนิดา ศรีหิรัญ วิทยาลัยรัตภูมิ  ทองแดง 
 นางสาวอารีต้า จันทร์ลิหมัด วิทยาลัยรัตภูมิ  ทองแดง 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ทีมชาย 
 นายจักรกฤษณ์ ธรรมมนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ทอง 
 นายสิทธิชัย มูณีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอดิศร กุลสัน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอนันตชัย หลังเกต คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอรรถชัย วีระพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายธนทัต รัตนบุรี คณะเกษตรศาสตร์ 0 เงิน 
 นายภราดร รักษ์ศรีทอง คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นายวรวิทย์ วีระสุข คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นายสุรเสกข์ ร่มเย็น คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นายสุเมธ ราชมนตรี คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นายจักรพงษ์ นวลทอง คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายจาตุรงค์ เรืองกูล คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
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 นายณัฐดนัย หนูรุ่น คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายธนธรณ์ มาลยเวช คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายปองพล ย่องหิ้น คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายยรรยง ยอสิน คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายเซากี สามารถ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายชนม์มนัส ขวัญสง วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายฐิติพงศ์ เชื่องยาง วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายธราดล หีบเพ็ชร วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายมนัญชัย สมสมัย วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายวราวุธ หยีสัน วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายวันชัย คุ้นเคย วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายสุรเชษฐ์ พรามเล็ก วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด ทีมชาย 
 นายกฤษฎา ใจดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

 นายจักรกฤษณ์ ธรรมมนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

 นายจามิกร พันธุ์โณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

 นายณัตพล สำรามัน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

 นายธนโชติ ชอบกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

 นายปุณยวีร์ จำนงค์รักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

 นายสิทธิชัย มูณีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

 นายอดิศร กุลสัน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

 นายอนันตชัย หลังเกต คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

http://srivijayagames.rmutsv.ac.th/andamangames/system/system/matchs_coin_view_type.php?action_view=coin&sub_id=43
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 นายอภิวัฒน์ พลเที่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

 นายอรรถชัย วีระพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

 นายเจนณรงค์ จุลนิล คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 

 นายกิตติชัย กิ้วเส้ง คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 

 นายชนะชล คงฉิม คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 

 นายชาตรี คงน่วม คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 

 นายธนทัต รัตนบุรี คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 

 นายธนพงศ์ หนูแก้ว คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 

 นายภราดร รักษ์ศรีทอง คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 

 นายวรวิทย์ วีระสุข คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 

 นายสุรเสกข์ ร่มเย็น คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 

 นายสุเมธ ราชมนตรี คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 

 นายอริญชัย ด้วงแก้ว คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 

 นายอานุภาพ เทพบุรี คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 

 นายจักรพงษ์ นวลทอง คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายจาตุรงค์ เรืองกูล คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายณัฐดนัย หนูรุ่น คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายธนธรณ์ มาลยเวช คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายธราดล หนูรุ่น คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายธีรวัฒน์ เรืองสุข คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายปองพล ย่องหิ้น คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายยรรยง ยอสิน คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายวิรัช หมาดสตูล คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายอาชาคริต หีมเจริญ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายเซากี สามารถ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 

 นายชนม์มนัส ขวัญสง วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายฐิติพงศ์ เชื่องยาง วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 
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ประเภท ชื่อ-สกุล สังกดั สถิติ เหรียญรางวัล 
 นายณัฐพล ภักดี วิทยาลัยการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
 ทองแดง 

 นายธรรมนูญ แสงวิสุทธิ วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายธราดล หีบเพ็ชร วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายมนัญชัย สมสมัย วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายวราวุธ หยีสัน วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายวันชัย คุ้นเคย วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายสราวุธ หยีสัน วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายสิริโรจน์ เรืองศรี วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายสุรเชษฐ์ พรามเล็ก วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายเจษฎา มัจฉาเชี่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ทีมหญิง 
 นางสาวพรทิพย์ ทีทองแดง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
 ทอง 

 นางสาวรัตนาภรณ์ โกมลตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวศรณี ไชยแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวอนัฐยา ขุนจำนงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 ทอง 

http://srivijayagames.rmutsv.ac.th/andamangames/system/system/matchs_coin_view_type.php?action_view=coin&sub_id=47
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ประเภท ชื่อ-สกุล สังกดั สถิติ เหรียญรางวัล 
 นางสาวกัญญาภัค สันเพ็ชร์ วิทยาลัยการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
 เงิน 

 นางสาวบุษยา ชัยรัตน์ วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 เงิน 

 นางสาววิพา จันทร์มุณี วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 เงิน 

 นางสาวมัณฑรินทร์ สุกใส คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาววันวิษา สุขวานิช คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวศิริญา พัฒนประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวญาณิศา หลีหมัด คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาววิรัญญา สงเดช คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวสิริรัตน์ เพ็ชรล่อเหลียน คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ทีมชาย 
 นายนันทวัฒน์ แป้นเหลือ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นายภานุรัตน์ ราชพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายวรากร รักษ์วงค์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายวัชรา กาญจนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายธนวุฒิ ชิตกูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายอนันตชัย เพชรมณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 

http://srivijayagames.rmutsv.ac.th/andamangames/system/system/matchs_coin_view_type.php?action_view=coin&sub_id=47
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ประเภท ชื่อ-สกุล สังกดั สถิติ เหรียญรางวัล 
 นายเกริกพล เกตทิพย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
 เงิน 

 นายจักรพงษ์ นวลทอง คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายจาตุรงค์ เรืองกูล คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายธีรวัฒน์ เรืองสุข คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายยรรยง ยอสิน คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายชนม์มนัส ขวัญสง วิทยาลัยการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
 ทองแดง 

 นายฐิติพงศ์ เชื่องยาง วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายวราวุธ หยีสัน วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 นายวันชัย คุ้นเคย วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

 
6. เทเบิลเทนนิส 

ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

เทเบิลเทนนิส ทีมชาย 
 นายฉัตรชัย สิทธิคุณยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอชิตพล สินจรูญศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอภิษฎา จันทรวงศ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอลงกรณ์ ศิริเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายเรืองศักดิ์ บุษบงก์ไพฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายจารุวิทย์ กิตติอุดมพร คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นายณัชพล ปิ่นสา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นายราชวัตร รามหนู คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นายสิปปกร สุขศิริ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นายธนวัฒน์ เดชค้ำ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 
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ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

 นายศักย์ศรณ์ สังข์คีรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายเรืองศักดิ์ ยกพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายภาณุวัฒน์ โยธารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายวรเมธ เเจ่มใส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายศุภณัฐ บุญแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายอภินันท์ สะบูดิง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
เทเบิลเทนนิส บุคคล เดี่ยวชาย 
 นายภาณุวัฒน์ แต่งสวน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นายณัฐพล ไชยฐานันดร วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 เงิน 

 นายฉัตรชัย สิทธิคุณยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายอภินันท์ สะบูดิง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
เทเบิลเทนนิส บุคคล เดี่ยวหญิง 
 นางสาวยุคนธร บุญศรี คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นางสาววิรุณยุพา เจือบุญ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง 
 เงิน 

 นางสาววิลาวัลย์ รุยันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวมนัสนันท์ ไชยแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
เทเบิลเทนนิส บุคคล คู่ชาย 
 นายกฤตนัย ชาติภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นายภาณุวัฒน์ แต่งสวน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายฉัตรชัย สิทธิคุณยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายเรืองศักดิ์ บุษบงก์ไพฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
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ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

 นายภาณุวัฒน์ โยธารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายอภินันท์ สะบูดิง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายณัชพล ปิ่นสา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นายราชวัตร รามหนู คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
เทเบิลเทนนิส บุคคล คู่ หญิง 
 นางสาวสิตานัน รัตนพยัต คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวสุทธิดา ศรีสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวร่มฟ้า แก้วนวล  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง 
 เงิน 

 นางสาววิรุณยุพา เจือบุญ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

 เงิน 

 นางสาวนฤมล ทองชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวมนัสนันท์ ไชยแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวลักษมณ ทองแท้ วิทยาลัยการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
 ทองแดง 

 นางสาวอลิสา จิตตะกาล วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

เทเบิลเทนนิส บุคคล คู่ ผสม 
 นายกมลภพ อั้นขาว คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง 
 ทอง 

 นางสาววิรุณยุพา เจือบุญ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

 ทอง 

 นายกฤตนัย ชาติภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาววิลาวัลย์ รุยันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายปุรเชษฐ์ สิริจริยาพร คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวยุคนธร บุญศรี คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายวายุ บุปผามาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
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ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

 นางสาวสิตานัน รัตนพยัต คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 
7. บริดจ์ 
ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
บริดจ์ คู่ ผสม 
 นายนวพล เพ็ชรนาค คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นางสาวศิริกัญญา แพทย์สิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายณัฐพล ขุนศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นางสาวพรไพลิน นวลบุตร คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นายณัฐพล ไม้หอม คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นางสาวศิริพร ช่วยสงค์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
บริดจ์ ทีม หญิง 
 นางสาวจิตรา พรหมเพ็ญ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นางสาวชัชญาภา ทองเนื้อห้า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวปวริศา เจริญฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวศิริกัญญา แพทย์สิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์น้อย คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นางสาวพรไพลิน นวลบุตร คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นางสาววรกานต์ เพชรอาวุธ คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นางสาวสุภัทราวดี ช่วยชาติ คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
บริดจ์ คู่ ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 นายณัฐพล ไม้หอม คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายณัฐพล ปานยืน คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
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ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 
 นายนวพล เพ็ชรนาค คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 เงิน 

 นายสายธาร นิยมชื่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายณัฐพล ขุนศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
 นายอัศดา จำปา คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
บริดจ์ คู่ หญิง 
 นางสาวปวริศา เจริญฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นางสาวศิริกัญญา แพทย์สิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวพรไพลิน นวลบุตร คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นางสาววรกานต์ เพชรอาวุธ คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นางสาวจิตรา พรหมเพ็ญ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 

 นางสาวชัชญาภา ทองเนื้อห้า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

บริดจ์ ทีม ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 นายณัฐพล ขุนศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์  ทอง 
 นายธวัชชัย เปาะทอง คณะเกษตรศาสตร์  ทอง 
 นายศรุต หนูชาย คณะเกษตรศาสตร์  ทอง 
 นายอัศดา จำปา คณะเกษตรศาสตร์  ทอง 
 นายธนัท อ่อนเกตุพล คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 เงิน 

 นายนวพล เพ็ชรนาค คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายพงศ์ฆนา มหาสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 
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 นายสายธาร นิยมชื่น คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 เงิน 

 นายณัฐพล ปานยืน คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นายณัฐพล ไม้หอม คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นางสาวลวัณรัตน์ ยิ้วแต้น คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นางสาวศิริพร ช่วยสงค์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
บริดจ์ ทีม ผสม 
 นายนวพล เพ็ชรนาค คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นางสาวปวริศา เจริญฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวศิริกัญญา แพทย์สิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายสายธาร นิยมชื่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายณัฐพล ไม้หอม คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นายณัฐพล ปานยืน คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นางสาวลวัณรัตน์ ยิ้วแต้น คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นางสาวศิริพร ช่วยสงค์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์น้อย คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
 นายธวัชชัย เปาะทอง คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาววรกานต์ เพชรอาวุธ คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
 นายศรุต หนูชาย คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
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8. แบดมินตัน 

ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

แบดมินตัน บุคคล เดี่ยว ชาย 
 นายวรปรัชญ์ อึงสุวรรณชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอดิสรณ์ เกียรติขวัญบุตร คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นายธวัชชัย หนูทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ทองแดง 
 นายสัณหณัฐ จันทรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ 
 ทองแดง 

บุแบดมินตัน บุคคล เดี่ยว หญิง 
 นางสาวปิ่นมุก พุฒนวล คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นางสาวชฎาพร พราหมณ์ทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์  เงิน 
 นางสาวสาธิดา ช่วยชูศร ี  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 

 นางสาวสุกัญญา เพราะยิ่ง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

 ทองแดง 

แบดมินตัน บุคคล คู่ ชาย 
 นายธวัชชัย ทิพย์แก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ 
 ทอง 

 นายสัณหณัฐ จันทรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทอง 

 นายธวัชชัย หนูทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร  เงิน 
 นายธีรศักดิ์ หนูทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร  เงิน 
 นายสุวัฒนา เมืองจันทร์ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายอดิสรณ์ เกียรติขวัญบุตร คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นายพัฒนพฤฒ เชื้อบ้านเกาะ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นายสิทธิภรณ์ หนูเกลี้ยง คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
แบดมินตัน บุคคล คู่ หญิง 
 นางสาวบุญศรี บุญยฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นางสาวปิ่นมุก พุฒนวล คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นางสาวขวัญภิรมย์ หนูจีน คณะเกษตรศาสตร์  เงนิ 
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ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

 นางสาวอนุสรา เขียวคง คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นางสาวกนกพร เอ่งฉ้วน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวกานดา มหาวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวน้ำทิพย์ สุขสบาย วิทยาลัยการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
 ทองแดง 

 นางสาววรัญญา จารุพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

แบดมินตัน บุคคล คู่ ผสม 
 นายกันตพงศ์ หีบเพ็ชร  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นางสาวชฎาพร พราหมณ์ทอง  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทอง 
 นายวรปรัชญ์ อึงสุวรรณชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นางสาวอริสา หอยบาง คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นางสาววรัญญา ไชยจารีย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายเกริกพล กาลธิโร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายวิทวัส หวังธนอนุรักษ ์ คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวอนุสรา เขียวคง คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 

 
9. เปตอง 

ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

เปตอง 3 คน ทีม ชาย 
 นายกฤษดา ชูแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายจักรพงศ์ ดำสาคร คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายวัชรพงษ์ ปาละกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายเกียรติศักดิ์ พุทธพรมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายคมสัน บุญช่วย คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นายณัชพล หนูแก้ว คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นายณัฎฐชัย ชูทอง คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นายวรายุทธ รัตนพาหุ คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
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ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

 นายวสิน แก้วแก้ว คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายสุรชัช อาชาวงศ์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายเดชาธร อนุสาส์น คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายเตชสิทธิ์ ขุนแก้ว คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายกฤษณะ หมุนเวียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายศาตนันท์ ปานแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายสิทธิชัย แก้วจุลกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายอัคนิรุทธ์ แดงหย้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

เปตอง 3 คน ทีม หญิง 
 นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณมณี คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นางสาวนาฐรัตน์ รัตนคช คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นางสาวสุนิษา โภชนะกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ   ทอง 
 นางสาวฤทัยรัตน์ แซ่อุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 เงิน 

 นางสาวอรยา เกษแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 
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 นางสาวอารียา สมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวจิยารัตน์ ทองช่วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวซัลมา แหละกุบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวปิ่นกมล นพเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวนฤมล เอี่ยมละม่อม วิทยาลัยการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
 ทองแดง 

 นางสาวสุพรรณี จันทร์แย้ม วิทยาลัยการโรงแรมและ
การทอ่งเที่ยว 

 ทองแดง 

 นางสาวอนุสรา กะเดช วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ทองแดง 

เปตอง 2 คน ทีม ชาย 
 นายชัชพงศ์ ชูเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นายอัคนิรุทธ์ แดงหย้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายกฤษดา ชูแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายเกียรติศักดิ์ พุทธพรมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายกรวิชญ์ เกตุสัตบรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 

 นายกฤษณะ หมุนเวียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายพรรณกร หนูปลอด วิทยาลัยรัตภูมิ  ทองแดง 
 นายยงยุทธ์ ธรรมราช วิทยาลัยรัตภูมิ  ทองแดง 
เปตอง 2 คน ทีม หญิง 
 นางสาวกัญญารัตน์ หวันกะรี วิทยาลัยรัตภูมิ  ทอง 
 นางสาวสุภัสสรา จันทจิต วิทยาลัยรัตภูม ิ  ทอง 

http://srivijayagames.rmutsv.ac.th/andamangames/system/system/matchs_coin_view_type.php?action_view=coin&sub_id=86
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 นางสาวจุไวรีอะห์ เกื้อชาติ วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นางสาววิภาวดี สัญญา วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นางสาวนาลิวัน จิตตะนัง คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาวบุณยาพร ไชยปัญหา คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นางสาวฐิติมา เหมือนกู้ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวรุ้งทิพย์ เพ็ชรัตน์ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
เปตองทีม คู่ผสม 
 ธนาภรณ์ รักษ์ไชย วิทยาลัยรัตภูมิ  ทอง 
 นายยงยุทธ์ ธรรมราช วิทยาลัยรัตภูมิ  ทอง 
 นายกนกเพชร มากรักษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
 เงิน 

 นางสาวพิมลรัตน์ กูโน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายกรวิชญ์ เกตุสัตบรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวอารียา สมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายกฤษณรักษ์ ใหม่เสริฐ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นางสาววาสนา สีสว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
เปตองบุคคลเดี่ยว เดี่ยว ชาย 
 นายจักรพงศ์ ดำสาคร คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายธีธัช เพชรสนั่น วิทยาลัยการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
 เงิน 

 นายจักรกฤษ ดิเรกวัฒนสาร คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายสิทธิชัย แก้วจุลกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 

เปตองบุคคลเดี่ยว เดี่ยว หญิง 
 นางสาวอภิรดี ปะดูกา คณะเกษตรศาสตร์  ทอง 
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 นางสาวปิยะมาศ ชาติบุตร คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวกิติญา หนุ่มน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวธนาภรณ์ รักษ์ไชย วิทยาลัยรัตภูมิ  ทองแดง 
เปตองเดี่ยวมือยิง เดี่ยว ชาย 
 นายกนกเพชร มากรักษ์ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายชัชพงศ์ ชูเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายสนั่น สรรเพชร คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายชาญวิทย์ ขาวขำ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 

เปตองเดี่ยวมือยิงเดี่ยว หญิง 
 นางสาวอภิรดี ปะดูกา คณะเกษตรศาสตร์  ทอง 
 นางสาวศิริวรรณ ร่มแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เงิน 
 นางสาวปิยะมาศ ชาติบุตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
 ทองแดง 

 นางสาวสุนิสา สรรพโชค คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 
10. ฟุตซอล  
ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

ฟุตซอล ทีมหญิง  
 นางสาวกชกร แดงดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี  
2 ทอง 

 นางสาวกัญญารัตน์ เส็นโรจน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  

 ทอง 
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 นางสาวฐานียา ม่วงนุ่ม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  

 ทอง 

 นางสาวณัฐริตา คงเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  

 ทอง 

 นางสาวนาฎลดา จันทร์ดำรงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  

 ทอง 

 นางสาวรัชนีกร รอดเสน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  

 ทอง 

 นางสาวรัตนาภรณ์ โกมลตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  

 ทอง 

 นางสาวศรณี ไชยแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  

 ทอง 

 นางสาวอรอนงค์ จีนใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  

 ทอง 

 นางสาวอสมา อุไรรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  

 ทอง 

 นางสาวเนตรชนก ภูมิเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  

 ทอง 

 นางสาวกฤติญา บิณกาญจน์ คณะบริหารธุรกิจ 0 เงิน 
 นางสาวกัญฐิเนตร ทองตรา คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาวดณยมณฑน์ คล้ายวุ่น คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาวปริญาภรณ์ แซ่ก๊วย คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาวพลอยไพลิน ขวัญเฉลิม คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาวระพีพรรณ อภัย คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาววิลาวรรณ ไกรรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาววิไลวรรณ รักนุ้ย คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาวสายสัมพันธ์ สุวรรณมณี คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาวสุวิมล โสดเหล็น คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาวอภิชญา วงศ์มุสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
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 นางสาวอรุโณทัย ชุมตรี คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาวอารีญา และเจริญ คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาวเกวลิน สุขสมนึก คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 

 นางสาวเยาวมาลย์ ทองศรีจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นางสาวกนกวรรณ บุญเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 

 นางสาวกัญชพร นิตย์สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวกัสกร นิตย์สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวฐิติมา พงศ์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวดาราวดี มะเส็น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวพรเพชร หนูแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวมัณฑรินทร์ สุกใส คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวรักษ์สุดา รัตน์อนุ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาววรนาถ ด้วงสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวเพชรไพริน สัจจะบุตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวขนิษฐา ศิริรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวขวัญเนตร แสงอรุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวนันทิชา เพชรขาว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวพิรัลรัตน์ คำวิชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวมนัสนันท์ ไชยแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
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 นางสาวรัชษฎา นพสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวสันต์หทัย จันทร์ประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวสาธิตา โชตะชมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวสุภาวดี แซ่ตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวอินทิรา สัตยากุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองเนียม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวไอลดา ทองสะอาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 

ฟุตซอล ทีมชาย 
 นายณัฏฐ์ฐากร นิมะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 

(จุดโทษ 2) 
ทอง 

 นายปถพี ถนอมรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายปรัชญา หลักเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายปริเมศวร์ เจริญสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายพงศ์ศิริ บัวเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายภูวนารถ เทพสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายรัฐเขตต์ ขุนนิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายวงศ์ณวุฒิ จันทร์เภา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายวรภพ สุวรรณมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายสาโรจน์ วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายสิรภพ ประสมพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอัฌวิชญ์ สมกาย คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายก่อเกียรติ ใจรังษี วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ 
4  

(จุดโทษ 3) 
เงิน 

 นายชยุต วงศ์โสภา วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายชัยนันท์ ศรีนำ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายตันติกร มีเดช วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 
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 นายธนันชัย ใจสบาย วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายธนากร จำนงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายธวัชชัย มีสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายธีรยุทธ เรืองจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายนพดล บัวตูม วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายนพดล ผลาสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายนันทวัฒน์คงจีน วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายปิยวัฒน์ จิ๋วประดิษฐกุล วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายวัชรชัย วชัรสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายวีรพงศ์ รู้รอบ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายศราวุฒิ จันทศรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายศักดิ์ชัย ต้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายสุวัจน์ สียางนอก วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายกิตติพงษ์ เพ็ชหวล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 
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 นายก้องภพ แก้วคำศรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 

 นายชำนิ อุปลา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 

 นายต้องครรลอง ชูแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 

 นายธีรภัทร แทนชะนะ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 

 นายธีระพงศ์ อินทร์ดำ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 

 นายพรเทพ นิลละตะ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 

 นายภาณุพงศ์ สุทธินวล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 

 นายรัชชานนท์ สิทธิรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 

 นายวรากร รักษ์วงค์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 

 นายอรรถพร ดินดำรงกุล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 

 นายอัครพงศ์ ทองสุข คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ทองแดง 

 นายกันตวิชญ์ นิยมวรรณ์ คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายคณิศร แวววงศ์ คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายณรงค์ศักดิ์ คงกะพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายทิฐินันท์ สนทนาการ คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายธีระพันธ์ หนูสังข์ คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายนนทวัตร พันธเสน คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายนันทวัฒน์ ยืนยัน คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
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 นายนันทวุฒิ เกตุแก้ว คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายนิติ จันปาน คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายพงศกร จันทกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายพงศ์พิราม ฤทธิกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายวรวุฒิ ชูแก้ว คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายสุธินันท์ บุญรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายอภิชัย เด็นมาลัย คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 
 นายอัสโร บราเฮ็ม คณะเกษตรศาสตร์   ทองแดง 

 
11. หมากกระดาน 
ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

หมากรุกไทยบุคคล เดี่ยว ชาย 
 นายพงษ์เทพ แดงน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายวุฒิชัย สังขประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายสิทธิพล ฉิมเรือ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
หมากรุกไทยบุคคล เดี่ยว หญิง 
 นางสาวสุภัชชา สวุรรณสนิท คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาวกัญญาภัค ตรีทัศน์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นางสาวเมทนี ทองขาว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
หมากรุกไทยทีม 2 คน คู่ ชาย 
 นายพงษ์เทพ แดงน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายวุฒิชัย สังขประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายจิรัฏฐ์ อินทรมณี คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายวโรดม มีชัยชนะ คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายธนกฤต จันทร์เพชร คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
 นายธวัชชัย เปาะทอง คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
หมากรุกไทยทีม 2 คน คู่ หญิง 
 นางสาวกัญญาภัค ตรีทัศน์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นางสาวจันทิมา ทาคำสุข คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
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 นางสาวณัฐนรี ทองมีขวัญ คณะสัตวแพทยศาสตร์  เงิน 
 นางสาวพรนัชชา สุดสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์  เงิน 
หมากฮอสบุคคล เดี่ยว ชาย 
 นายจารุวิทย์ กิตติอุดมพร คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายทนงศักดิ์ มหาสินธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายอิศเรศ มิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 

หมากฮอสบุคคล เดี่ยว หญิง 
 นางสาวรุ่งนภา เถื่อนหมื่นไวย คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาวภัทรวดี สุขแก้ว คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นางสาวภัทรวดี นวลทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
 ทองแดง 

หมากฮอสทีม 2 คน คู่ ชาย 
 นายขจรพงศ์ มีแสง คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายจารุวิทย์ กิตติอุดมพร คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายจิรพัส อินทร์จุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายมลากูล ดวงมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายเกรียงไกร แนวขี้เหล็ก คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 

 นายโกเมน บวรศุภศรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

หมากฮอสทีม 2 คน คู่ หญิง 
 นางสาวจัยดาอ์ หมัดสี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทอง 
 นางสาวปิยธิดา กาญจนเพ็ชร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทอง 
 นางสาวศิริรัตน์ คงแก้ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นางสาวอมรรัตน์ ชุ่มชื่น คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงนิ 
 นางสาวณัฐนรี ทองมีขวัญ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวประยูรธิดา คณานุรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
หมากล้อมบุคคล เดี่ยว ชาย 

http://srivijayagames.rmutsv.ac.th/andamangames/system/system/matchs_coin_view_type.php?action_view=coin&sub_id=158
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 นายชัชปวิทย์ เหลืองใย คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายณัฐวุฒิ อุ่นขจี คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายกิตติธัช ประดู่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
หมากล้อมบุคคล เดี่ยว หญิง 
 นางสาววรดา บุญสรณะ วิทยาลัยการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
 ทอง 

 นางสาวศิริรัตน์ คงแก้ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นางสาวฝันทิพย์ ฝันนิมิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 

 
12. ตะกร้อลอดห่วงสากล 
ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

ตะกร้อลอดห่วงสากล ทีม ชาย 
 นายกฤษฎา ใจดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายสิทธิชัย มูณีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอดิศร กุลสัน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอนันตชัย หลังเกต คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอภิวัฒน์ พลเที่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอรรถชัย วีระพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายจิรยุทธ์ พฤษภ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 เงิน 

 นายทนงศักดิ์ เทพนุกูล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายธณาวุฒิ ซ้ายสกุล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายนันทวัฒน์ แป้นเหลือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายภานุรัตน์ ราชพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

http://srivijayagames.rmutsv.ac.th/andamangames/system/system/matchs_coin_view_type.php?action_view=coin&sub_id=158
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 นายวัชรา กาญจนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายชนินทร์ แก้วเจือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายฤทธิชัย คงศรีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายสุกกีฟลี หมัดชูดชู คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายองอาจ ศรีไทยรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายอัคนิรุทธ์ แดงหย้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นายไชยา เอียดหวัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 
13. เรือพาย 
ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 50 เมตร เดี่ยว ชาย 
 นายคมสรร ด้วงฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายนพรัตน์ เกลี้ยงทอง คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นายวุฒิภูมิ แก้วหนู คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 50 เมตร เดี่ยว หญิง 
 นายณพปพรรณ แซ่เล่า คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นายศิริพร แก้วทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายสุกัลยา ขุนเดื่อ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 100 เมตร เดี่ยว ชาย 
 นายนพรัตน์ เกลี้ยงทอง คณะเกษตรศาสตร์  ทอง 
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 นายธนาคม ทองมี คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นายธวัชชัย อินทร์ศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 

เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 100 เมตร เดี่ยว หญิง 
 นางสาวชมพูนุช พรหมคง คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นางสาวเสาวนี เจ้ยทองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวสุนทรี ทองดำหยู คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 50 เมตร คู่ ชาย 
 นายภูเบศวร์ บุตรเลี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นายอภิชิต คงนิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายฐิติพงศ์ สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายสุทธิพงศ์ มากดำ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายสิรวิชญ์ สงค์นวล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

 ทองแดง 

 นายอนิรุทธ ชุ่มชื่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

 ทองแดง 

เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 50 เมตร คู่ หญิง 
 นางสาวนันทิมา ยิ่งยง คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นางสาวปวีสุดา แก้วชื่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวธนฝน วัชรกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นางสาวสุกัลยา ขุนเดื่อ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
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 นางสาวชนาทิพย์ ชำนาญเคียด คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวศิริรัตน์ บุญตันจีน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 100 เมตร คู่ ชาย 
 นายคมสรร ด้วงฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายธนาคม ทองมี คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายธนพล จันทวิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายปิยวัฒน์ ทองศรีใหม คณะบริหารธุรกิจ  เงิน 
 นายชลิต กันหาอุดม คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
 นายอติคุณ ฉับพลัน คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 100 เมตร คู่ หญิง 
 นางสาวกมลฉัตร ทองนอก คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 

 นางสาวอมรรัตน์ ชุ่มชื่น คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นางสาวพรพรรณ อักษรนิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 เงิน 

 นางสาวพัชรี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวฐาปนา พัฒน์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

 นางสาวอริยา เจริญวิริยะเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

เรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 50 เมตร ทีม ชาย 
 นายฐิติพงศ์ สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นายธนภัทร์ บุญสัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายธนากร โภคา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 
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 นายธวัชชัย อินทร์ศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายสุทธิพงศ์ มากดำ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นายธนกิจ พลายชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายธนรัฐ วิเชียรสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายธนวัตร หัสนีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายศุภพงศ์ เพชรบรรจบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายอลงกรณ์ ธรรมสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายธนกร ลิมรัตน์สกุล คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายปฐมพงศ์ พงศ์สุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายปวรุตม์ แก้วกากรณ์ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายปิยวัฒน์ ทองศรีใหม คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายอานนท์ พฤกษ์เสริมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
เรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 50 เมตร ทีม หญิง 
 นางสาวชมพูนุช พรหมคง คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นางสาวนันทิมา ยิ่งยง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวปวีสุดา แก้วชื่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวพรพรรณ อักษรนิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 



 

สรุปผลการจัดการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 12 “อันดามันเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

62 

ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

 นางสาวพัชรี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวชนาทิพย์ ชำนาญเคียด คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวฐาปนา พัฒน์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวศิริรัตน์ บุญตันจีน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวอริยา เจริญวิริยะเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวเสาวนี เจ้ยทองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวกมลฉัตร ทองนอก คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นางสาวธนฝน วัชรกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 สุกัลยา ขุนเดื่อ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 สุนทรี ทองดำหยู คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
เรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 100 เมตร ทีม ชาย 
 นายธนกร ลิมรัตน์สกุล คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายปฐมพงศ์ พงศ์สุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายปวรุตม์ แก้วกากรณ์ คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายปิยวัฒน์ ทองศรีใหม คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายอานนท์ พฤกษ์เสริมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายฐิติพงศ์ สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 เงิน 

 นายธนภัทร์ บุญสัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายธนากร โภคา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 
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 นายธวัชชัย อินทร์ศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายสุทธิพงศ์ มากดำ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายจิรายุ นุ่นตา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

 ทองแดง 

 นายนาวาวีย์ บูมะลายู คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

 ทองแดง 

 นายพงศ์ภีระ เมฆตรง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

 ทองแดง 

 นายภูเมศ จันทร์ส่งแสง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

 ทองแดง 

 นายเสน่ห์ โจ้งบุตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

 ทองแดง 

เรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 100 เมตร ทีม หญิง 
 นางสาวชมพูนุช พรหมคง คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 

 นางสาวนันทิมา ยิ่งยง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวปวีสุดา แก้วชื่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวพรพรรณ อักษรนิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวพัชรี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทอง 

 นางสาวชนาทิพย์ ชำนาญเคียด คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวฐาปนา พัฒน์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 
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 นางสาวศิริรัตน์ บุญตันจีน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวอริยา เจริญวิริยะเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวเสาวนี เจ้ยทองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นางสาวกมลฉัตร ทองนอก คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นางสาวธนฝน วัชรกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นางสาวสุกัลยา ขุนเดื่อ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นางสาวสุนทรี ทองดำหยู คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 

 
14. ครอสเวิร์ด 
ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

ครอสเวิร์ด ทีม ชาย 
 นายชาญสิทธิ์ ดีหนู คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายณัฐวัฒน์ ทองหนูนุ้ย คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายวุฒิพงษ์ เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายศรายุทธ สวัสดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายกฤษกร อังสุภานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 เงิน 

 นายทวีศักดิ์ แซ่โง้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายภูษณ คงศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายศุภชัย ธรรมโชโต คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เงิน 

 นายกฤษณพงศ์ มุนินทร์นพมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายภาณุวิชญ์ ผาสุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายเขมินท์ อนุวรรค คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
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ครอสเวิร์ด ทีม หญิง 
 นางสาวกมลวรรณ หอมดี คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นางสาวชยุดา สมาคม คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นางสาวพัชรีพร เจยาคมน์ คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นางสาวนะดา เฉมเร๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นางสาวนูรซฝีต้า อาเกะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นางสาวรัมภากานต์ เพชรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นางสาวกันญภัคณัฐ รัศมี คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวตรีภิรมย์ พรสำฤทธิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวปรัชกิตย์ ใหม่ต๊ะวัน คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวศิรินาฎ ด่านปิยโชคกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
ครอสเวิร์ด คู่ ชาย 
 นายณัฐวัฒน์ ทองหนูนุ้ย คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายวุฒิพงษ์ เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายชาญสิทธิ์ ดีหนู คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นายศรายุทธ สวัสดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นายธีระพุฒิ รักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 

 นายสุทธนพ จะรา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ทองแดง 

ครอสเวิร์ด คู่ หญิง 
 นางสาวชยุดา สมาคม คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นางสาวสุรีรัตน์ เอียดแก้ว คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นางสาวนะดา เฉมเร๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นางสาวรัมภากานต์ เพชรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นางสาวธนภรณ์ ชูขันธ ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
 นางสาววิภาดา เขียวแก้ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
ครอสเวิร์ด บุคคล เดี่ยว ชาย 
 นายอนวัช แก้วศรี คณะศิลปศาสตร์  ทอง 



 

สรุปผลการจัดการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 12 “อันดามันเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

66 

ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

 นายวรดนย์ สุวรรณพานิช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เงิน 
 นายภูษณ คงศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทองแดง 

ครอสเวิร์ดบุคคล เดี่ยว หญิง 
 นางสาวชยุดา สมาคม คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นางสาวนะดา เฉมเร๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงิน 
 นางสาวธนภรณ์ ชูขันธ ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
ครอสเวิร์ด คู่ ผสม 
 นางสาวกมลวรรณ หอมดี คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นายอภิวัฒน์ สุดสมัย คณะศิลปศาสตร์  ทอง 
 นางสาวธนภรณ์ ชูขันธ ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นายวุฒิพงษ์ เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นายกฤษณพงศ์ มุนินทร์นพมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวนะดา เฉมเร๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 

 
15. มวยสากลสมัครเล่น 
ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

ไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. เดี่ยว ชาย 
 นายสุรินทร์ ซื่อสัตย์สกุล คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง 
 ทอง 

 นายประเดิมชัย หวันหม๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 เงิน 

 นายชนะชาติ รักษ์หนู คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายยุทธภูมิ เพชรศรีทอง คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. เดี่ยว ชาย 
 นายนนทบุตร เก้าเอ้ียน วิทยาลัยการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
 ทอง 

 นายพุฒิพงษ์ อ่อนเหลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

 เงิน 
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 นายราชัน รอดเพชร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

 ทองแดง 

 นายกันตวิชญ์ จามจุรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ทองแดง 

แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. เดี่ยว ชาย 
 นายกฤษฎา ขุนชุ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทอง 
 นายอัซมาน หมู่เก็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 เงิน 

 นายธีรพล หง้าบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายธนภัทร วีระสุข คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เดี่ยว ชาย 
 นายอาลี สมจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอัซมี หมู่เก็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 เงิน 

 นายพิสิษฐ แจ้งไข คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
 นายสิทธิภรณ์ หนูเกลี้ยง คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 
ไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. เดี่ยว ชาย 
 นายยศพัทธ์ มณีโชติ คณะเกษตรศาสตร์  ทอง 
 นายรฐัพัฒน์ วงศ์พระจันทร์ คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นายจักรพันธ์ นาวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายพงษ์พิพัฒน์ รอดสง วิทยาลัยรัตภูมิ  ทองแดง 
เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. เดี่ยว ชาย 
 นายอัครชัย งดงาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทอง 
 นายอภิวัฒน์ เล็บกะเต็บ วิทยาลัยรัตภูมิ  เงิน 
 นายชญานิน คงแต้ม คณะบริหารธุรกิจ  ทองแดง 
 นายวายุ มณีโชติ คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. เดี่ยว ชาย 
 นายสุพัฒน์ บัวปลอด คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ทอง 
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 นายนพณัฐ แก้วหนู คณะเกษตรศาสตร์  เงิน 
 นายบุญฤทธ์ แก้วยอดจันทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นายทรงกลด ทองอยู่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ทองแดง 

 
16. วอลเลย์บอลชายหาด  
ประเภท ชื่อ-สกุล สังกัด สถิติ เหรียญรางวัล 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง  
 นางสาววัชรีพร บุญน้อย คณะบริหารธุรกิจ SET 1:21 

SET 2:21 
ทอง 

 นางสาวอนุธิดา ทองเต็ม คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นางสาวกาญจณา อโนมาศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นางสาวธนฝน วัชรกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นางสาวยูมีต้า เจะโส๊ะ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เงิน 
 นางสาวนัฐมา ล่อฮอย คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวรุ่งรวี บุญรอด คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวปณิตา ศรีไพบูลย์ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
 นางสาวสุพัตรา ขาวสังข์ คณะศิลปศาสตร์  ทองแดง 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย 
 นายชัยเจริญ ทองรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ SET 1:21 

SET 2:21 
ทอง 

 นายสหรัถ พลรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ  ทอง 
 นายตระกูล เรืองสุข คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นายศักรินทร์ เกตุขาว คณะศิลปศาสตร์  เงิน 
 นายชนะพงษ์ แก้วแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายปณิก หมวดทองออ่อน คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายภากร แซ่ลิ่ม คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทองแดง 
 นายฐาปกรณ์ สุวรรณกาษ คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
 นายธีรภัทร สายช ู คณะเกษตรศาสตร์  ทองแดง 
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องค์การนักศึกษาจัดการประกวดดาวเดือนและดาวเทียม RUTS FRESHY STAR 2019 งานกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 อันดามันเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีผลการประกวดดังนี้ 
#ประเภทเดือน 

        รางวัลชนะเลิศนายชนะนันท์ แซ่ล่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายไชยา ปันวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชนาธิป ปานศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
#ประเภทดาว 

        รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิราพัทธ นาคเบี้ย คณะบริหารธุรกิจ 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวบงกชธร มหาลาภมงคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสิตานัน นันต์ชนะ คณะศิลปศาสตร์ 
#ประเภทดาวเทียม 

        รางวัลชนะเลิศ นางสาวธรรศวรรณ บุญที คณะบริหารธุรกิจ 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกัญญาณัฐ กชพรรณ คณะศิลปศาสตร์ 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวทัชพร สิทธิโชควรากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

รูปที่ 1 ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดดาวเดือนและดาวเทียม RUTS FRESHY STAR 2019 งานกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 
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ผลการประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์งานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 12 
อันดามันเกมส์ 

 
 การประกวดกองเชียร์ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิชัย        
ครั้งที่ 12 อันดามันเกมส์ มีกองเชียร์จากคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 15 คณะ/วิทยาลัย 
ปรากฏผลดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
 

รูปที่ 2 กองเชียร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากคณะศิลปศาสตร์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
 



 

สรุปผลการจัดการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 12 “อันดามันเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

71 

 

รูปที่ 3 กองเชียร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตสงขลา 

 

รูปที่ 4 กองเชียร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” 

ระหว่างวันที่  11-17  สิงหาคม  2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 
 การประเมินความพึงพอใจการจัดการแข่งขันกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทราบความพึงพอใจการ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์”  และเพื่อนำผล
การประเมินมาปรับปรุงการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้มีการพัฒนาการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความรักคว าม
สามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการยกมาตรฐานในการพัฒนากีฬาให้สูงขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการที่
มหาวิทยาลัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  จนทำให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้าน
กีฬาได้แสดงออกในทางที่ดี สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
 การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เห็นถึงความสำคัญต่อการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต 
อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

ความพึงพอใจของการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิชัย       
ครั้งที่ 12 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ความพึงพอใจของนักกีฬาและผู้จัดการทีมต่อการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 อันดามันเกมส์ และ 2)  ความพึงพอใจของผู้ชม 
กองเชียร์ และทีมงานต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12        
อันดามันเกมส์ มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ความพึงพอใจของนักกีฬาและผู้จัดการทีมต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 อันดามันเกมส์ 

 

การแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักกีฬาและผู้จัดการทีมต่อการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 อันดามันเกมส์ มีการนำเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ สังกัด ชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน เพศ อายุ 

1.1. จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกสถานภาพ 
จำนวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จำแนกสถานภาพจากผู ้ตอบแบบประเมิน

ทั้งหมด จำนวน 489 คน แบ่งเป็นนักกีฬา จำนวน 443 คน คิดเป็นร้อยละ 90.60 และเป็นผู้จัดการทีม 
จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 ดังรูปที่ 1.1 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกสถานภาพ 

 
1.2. จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสังกัด 

จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จำนวน 489 คน แบ่งเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน   
57 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 10             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.6 วิทยาลัยรัตภูมิ จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 
37 คน คิดเป ็นร ้อยละ 7.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 36 คน คิดเป ็นร ้อยละ 7.40                
คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 7 คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70  และเป็นผู้จัดการทีม 
จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 ดังรูปที่ 1.2 

 



 

สรุปผลการจัดการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 12 “อันดามันเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

74 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสังกัด 

1.3. จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชนิดของกีฬา 
จากผู ้ตอบแบบประเมินทั ้งหมด จำนวน 489 คน ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นนักกีฬา

วอลเลย์บอล มากที่สุดจำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 รองลงมาเป็นนักกรีฑา จำนวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.70 ดังรูปที่ 1.3 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกสตามชนิดกีฬา 
 

1.4. จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 
จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จำนวน 489 คน เป็นเพศชาย จำนวน 270 คน คิดเป็น     

ร้อยละ 44.80 และเพศหญิง จำนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 ดังรูปที่ 1.4 
 
 

 
 

 
 
รูปที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 
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1.5. จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 
จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ผู้ตอบแบบประเมินมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จำนวน 

447 คน คิดเป็นร้อยละ 91.40 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 
ช่วงอายุ 36-45 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 และช่วงอายุมากกว่า 45 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.60 ดังรูปที่ 1.5 

     
รูปที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักกีฬาและผู้จัดการทีมต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12  
           “อันดามันเกมส์” 

 นักกีฬาและผู้จัดการทีมมีความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 12      
“อันดามันเกมส์” อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.44) โดยมีความพึงพอใจด้านการพัฒนานักศึกษาใน
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.87) รองลงมาเป็นด้านบุคลากรที่
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 และด้านพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 12 
(ค่าเฉลี่ย 3.43 และ 3.40 ตามลำดับ) (ตารางที่ 1) โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
แข่งขันกีฬามพึงพอใจที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านสนาม/สถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน 
นักกีฬาและผู้จัดการทีมมีความพึงพอใจด้านสนาม/สถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขันใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักกีฬาและผู้จัดการทีมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) ความสะอาดของสถานที่ใช้จัดการแข่งขันในแต่ละประเภท 
2) มาตรฐานของอุปกรณ์ที่จัดในการแข่งขัน และ 3) ความเพียงพอของสถานที่ในการนั่งชมการแข่งขัน 
(ค่าเฉลี่ย 3.43, 3.41 และ 3.29 ตามลำดับ)  

2) ด้านการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 
นักกีฬาและผู้จัดการทีมมีความพึงพอใจด้านการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

12 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักกีฬาและผู้จัดการ
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ทีมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) การรายงานผลการแข่งขันรวดเร็ว 2) การประมวลผลการ
แข่งขันถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 3.63 และ 3.51 ตามลำดับ) รองลงมานักกีฬาและผู้จัดการทีมมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ 1) การตรงต่อเวลาของผู้จัดการแข่งขัน 2) ระยะเวลาที่กำหนดจัดการแข่งขันใน
ประเภทกีฬาที ่เข้าร่วมแข่งขันมีความเหมาะสม และ 3) การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ค่าเฉลี่ย 3.43, 3.40 และ 3.37 ตามลำดับ) 

3) ด้านการพัฒนานักศึกษาในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 
นักกีฬาและผู้จัดการทีมมีความพึงพอใจด้านการพัฒนานักศึกษาในการจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักกีฬาและผู ้จัดการทีมมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากทั ้ง 7 ข้อ ได้แก่ 1) นักกีฬาพยายามเพ่ิม
ความสามารถในการเล่นกีฬาเพื่อชัยชนะหรือเพื่อทำลายสถิติ 2) การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนกระตุ้นให้
นักศึกษาหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน 3) นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อมและ
การแข่งขัน 4) การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนเสริมสร้างให้นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
ยอมรับกติกา และ 5) การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนเสริมสร้างความสามัคคี และความร่วมมือของนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.93, 3.91, 3.89, 3.85 และ 3.85 ตามลำดับ) 

4) ด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก 
นักกีฬาและผู้จัดการทีมมีความพึงพอใจด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักกีฬาและผู้จัดการทีมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) ความสะอาดและความเพียงพอของร้านขายอาหารและ
เครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย 2) ความสะอาดและความเพียงพอของห้องสุขา และ 3) การจัดบริการน้ำ
ดื่มแก่นักกีฬาอย่างเหมาะสมเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.27, 3.25 และ 3.22 ตามลำดับ) 

5) ด้านบุคลากรที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 
นักกีฬาและผู้จัดการทีมมีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 12 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักกีฬาและ
ผู้จัดการทีมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันมีความรู้ความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบ และ 2) ผู้ตัดสินมีความยุติธรรมในการตัดสินการแข่งขัน (ค่าเฉลี่ย 3.57 และ 3.52 
ตามลำดับ) รองลงมานักกีฬาและผู ้จ ัดการทีมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่  1) การ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาลมีประสิทธิภาพ และ 2) ผู้ตัดสินมีความรอบรู้ทันเกมส์ในการ
ตัดสินการแข่งขัน (ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.49 ตามลำดับ) 
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6) ด้านพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 
นักกีฬาและผู ้จัดการทีมมีความพึงพอใจด้านพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย        

ครั้งที่ 12 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักกีฬาและ
ผู้จัดการทีมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) ความเป็นระเบียบของนักกีฬาแต่ละคณะ      
2) ความประทับใจของพิธีเปิด 3) การจัดขบวนพาเหรด ป้าย และธงประจำมหาวิทยาลัย/คณะ  และ       
4) การตรงเวลาของพิธีการ (ค่าเฉลี่ย 3.49, 3.44, 3.41 และ 3.40 ตามลำดับ) 

ตารางท่ี 1 คะแนนความพึงพอใจของนักกีฬาและผู้จัดการทีมต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 12  “อันดามันเกมส์” 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬา คะแนนเฉลี่ย±SD. การแปลผล 

1. ด้านสนาม/สถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน   

1.1 มาตรฐานของอุปกรณ์ท่ีจัดในการแข่งขัน 3.41±1.15 ปานกลาง 

1.2 มาตรฐานของสนามที่จัดในการแข่งขัน 3.24±1.20 ปานกลาง 

1.3 ความเพียงพอของสถานที่ในการนั่งชมการแข่งขัน 3.29±1.22 ปานกลาง 

1.4 ความสะอาดของสถานที ่ใช ้จ ัดการแข่งขันในแต่ละ
ประเภท 

3.43±1.14 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 1 3.34±1.18 ปานกลาง 

2. ด้านการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12    

 2.1 ระยะเวลาที่กำหนดจัดการแข่งขันในประเภทกีฬาที่เข้า
ร่วมแข่งขันมีความเหมาะสม 

3.40±1.20 ปานกลาง 

 2.2 ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสื่อสาร  
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขัน  

3.00±1.26 ปานกลาง 

 2.3 ความเหมาะสมของโปรแกรมการแข่งขัน 3.20±1.23 ปานกลาง 

 2.4 การตรงต่อเวลาของผู้จัดการแข่งขัน 3.43±1.22 ปานกลาง 

 2.5 ความพร้อมด้านเอกสารที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน 
ในประเภทกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

3.36±1.22 ปานกลาง 

 2.6 การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

3.37±1.23 ปานกลาง 

 2.7 การประมวลผลการแข่งขันถูกต้อง 3.51±1.20 มาก 

 2.8 การรายงานผลการแข่งขันรวดเร็ว 3.63±1.16 มาก 
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ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬา คะแนนเฉลี่ย±SD. การแปลผล 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 2 3.36±1.22 ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนานักศึกษาในการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 

  

3.1 นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขัน 

3.89±1.04 มาก 

3.2 นักกีฬาพยายามเพ่ิมความสามารถในการเล่นกีฬา 
เพ่ือชัยชนะหรือเพ่ือทำลายสถิติ 

3.93±1.02 มาก 

3.3 การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนกระตุ้นให้นักศึกษาหันมา 
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

3.91±1.00 มาก 

3.4 การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนเสริมสร้างให้นักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ยอมรับกติกา 

3.85±1.14 มาก 

3.5 การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนสร้างระเบียบวินัยให้แก่
นักศึกษา 

3.82±1.09 มาก 

3.6 การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนทำให้นักศึกษารู้จักควบคุม
ตนเอง 

3.81±1.10 มาก 

3.7 การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนเสริมสร้างความสามัคคี และ
ความร่วมมือของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

3.85±1.10 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 3 3.87±1.07 มาก 

4. ด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก    

4.1 ความสะอาดและความเพียงพอของห้องสุขา 3.25±1.24 ปานกลาง 

4.2 ความสะอาด ความปลอดภัย และความเพียงพอของที่
พักนักกีฬา 

3.18±1.26 ปานกลาง 

4.3 ความสะอาดและความเพียงพอของร้านขายอาหารและ
เครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย 

3.27±1.28 ปานกลาง 

4.4 การจัดบริการน้ำดื่มแก่นักกีฬาอย่างเหมาะสมเพียงพอ 3.22±1.29 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 4 3.23±1.27 ปานกลาง 
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ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬา คะแนนเฉลี่ย±SD. การแปลผล 

5. ด้านบุคลากรที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12    

5.1 เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันมีความรู้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ 

3.57±1.14 มาก 

5.2 การประสานงานของเจ ้าหน ้าท ี ่จ ัดการแข ่งข ันมี
ประสิทธิภาพ 

3.34±1.16 ปานกลาง 

5.3 การประสานงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาลมี
ประสิทธิภาพ 

3.49±1.21 ปานกลาง 

5.4 การประสานงานของเจ้าหน้าที่ด้านที่พักมีประสิทธิภาพ 3.34±1.21 ปานกลาง 

5.5 ผู้ตัดสินมีความรอบรู้ทันเกมส์ในการตัดสินการแข่งขัน 3.49±1.18 ปานกลาง 

5.6 ผู้ตัดสินมีความยุติธรรมในการตัดสินการแข่งขัน 3.52±1.22 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 5 3.43±1.19 ปานกลาง 

6. ด้านพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12    

6.1 บรรยากาศในพิธีเปิด 3.38±1.15 ปานกลาง 

6.2 การตรงเวลาของพิธีการ 3.40±1.15 ปานกลาง 

6.3 การจัดขบวนพาเหรด ป้าย และธงประจำมหาวิทยาลัย/
คณะ 

3.41±1.18 ปานกลาง 

6.4 การจัดการเป็นไปตามโปรแกรมอย่างมีระบบและมี
ระเบียบ 

3.33±1.16 ปานกลาง 

6.5 สถานที่ใช้จัดพิธีเปิดเหมาะสม 3.37±1.16 ปานกลาง 

6.6 ความเป็นระเบียบของนักกีฬาแต่ละคณะ 3.49±1.12 ปานกลาง 

6.7 ความประทับใจของพิธีเปิด 3.44±1.18 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 6 3.40±1.16 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.44±1.18 ปานกลาง 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
3.1 สิ่งที่นักกีฬาและผู้จัดการทีม ประทับใจ ที่ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย       

ครั้งที่ 12 ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง มีดังนี้  
 1) ประทับใจเพื่อนต่างคณะ 
 2) ห้องน้ำสะอาดเพียงพอต่อการใช้งาน 
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 3) ธรรมชาติของมหาวิทยาลัย 
 4) ผู้ตัดสินมีความเป็นกลาง 
 5) การอยู่ร่วมกันในทีม 
 6) ความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.2 สิ่งที่นักกีฬาและผู้จัดการทีม คิดว่าควรปรับปรุงที่เกี ่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย       

ครั้งที่ 12 ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง มีดังนี้คือ 
 1) ความสะอาดและเพียงพอของห้องน้ำ 
 2) สนามแข่งขันควรมีการติดป้ายบอกทางสนามของกีฬาที่มีการแข่งขัน 
 3) การบริการของหน่วยพยาบาลยังมีไม่เพียงพอ 
 4) อาหารในคืนสปอร์ตไนท์มีบริการไม่เพียงพอ 
 5) ควรมีรถบริการับ-ส่งให้เพียงพอและตรงต่อเวลา 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ชม กองเชียร ์ และทีมงานในการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 อันดามันเกมส์ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชม กองเชียร์ และทีมงานในการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 อันดามันเกมส์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ สังกัด ชนิดกีฬาที่สนใจ เพศ 
อาย ุ

2.1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกสถานภาพ 
จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จำนวน 443 คน แบ่งเป็นนักศึกษา จำนวน 408 คน คิดเป็น

ร้อยละ 92.10 เจ้าหน้าที่ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 อาจารย์ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 
และบุคคลภายนอก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ดังรูปที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกสถานภาพ 
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2.2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสังกัด 
จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จำนวน 443 คน แบ่งเป็นคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 75 คน      

คิดเป็นร้อยละ 16.90 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70        
คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.90 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.7 ดังรูปที่ 2.2 

 
รูปที่ 11 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสังกัด 

2.3 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชนิดกีฬาที่สนใจ 
จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จำนวน 443 คน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนสนใจที่จ ะ

เข้าชมกีฬาวอลเลย์บอล มากที่สุดจำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70 รองลงมาเป็นนักกีฬาฟุตซอล 
จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  และฟุตบอล จำนวน 105 คิดเป็นร้อยละ 23.70 ดังรูปที่ 2.3 

 

 

รปูท่ี 12 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชนิดกีฬาที่สนใจ 
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2.4 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 
จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จำนวน 443 คน เป็นเพศชาย จำนวน 139 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 31.40 และเพศหญิง จำนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 68.60 ดังรูปที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 13 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 

2.5 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 
จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จำนวน 443 คน ผู้ตอบแบบประเมินมีอายุน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 25 ปี จำนวน 413 คน คิดเป็นร้อยละ 93.20 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี จำนวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.90 ช่วงอายุ 36-45 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 และช่วงอายุมากกว่า 45 ปี 
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ดังรูปที่ 2.5 

 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 14 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ชม กองเชียร์ และทีมงานต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย       
ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” 

 ผู้ชม กองเชียร์ และทีมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12       
“อันดามันเกมส์” อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63) โดยมีความพึงพอใจด้านการพัฒนานักศึกษามากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.79) รองลงมาเป็นด้านด้านการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 และด้านพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (ค่าเฉลี่ย 3.74 และ 3.55 ตามลำดับ) (ตารางที่ 2) โดยมีรายละเอียด
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬามพึงพอใจที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 
ผู้ชม กองเชียร์ และทีมงานมีความพึงพอใจด้านการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้ง

ที่ 12 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ชม กองเชียร์ และ
ทีมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ความเหมาะสมของกีฬาที่นำมาใช้ในการแข่งขัน 2) ผู้
ตัดสินมีความรู้ทันเกมส์ในการตัดสินการแข่งขัน 3) การประมวลผลการแข่งขันถูกต้อง 4) การรายงานผล
การแข่งขันรวดเร็ว 5) ผู้ตัดสินมีความยุติธรรมในการตัดสินการแข่งขัน และ 6) ระยะเวลาในการจัดการ
แข่งขันกีฬาเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.92, 3.85, 3.84, 3.79, 3.78 และ 3.78 ตามลำดับ) 

2) ด้านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ผู้ชม กองเชียร์ และทีมงานมีความพึงพอใจด้านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ชม กองเชียร์ และทีมงาน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ความพร้อมด้านการปฐมพยาบาล (ค่าเฉลี่ย 3.56) รองลงมา
ผู้ชม กองเชียร์ และทีมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) ความสะอาดและความเพียงพอ
ของร้านขายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย 2) การจัดบริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน และ 3) 
ความสะอาดและความเพียงพอของห้องสุขา(ค่าเฉลี่ย 3.44, 3.39 และ 3.33 ตามลำดับ) 

3) ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ผู้ชม กองเชียร์ และทีมงานมีความพึงพอใจด้านการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ชม กองเชียร์ และทีมงานมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ 1) การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนเสริมสร้างให้นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ อภัย มีน้ำใจเป็น
นักกีฬา และ 2) การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนเสริมสร้างความสามัคคี และความร่วมมือของนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.84 และ 3.81 ตามลำดับ) 

4) ด้านพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 
ผู้ชม กองเชียร์ และทีมงานมีความพึงพอใจด้านพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้ง

ที่ 12 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ชม กองเชียร์ และ
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ทีมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ความเป็นระเบียบของนักกีฬาแต่ละคณะ 2) ความ
ประทับใจของพิธีเปิด 3) บรรยากาศในพิธีเปิด 4) การจัดขบวนพาเหรด ป้าย และธงประจำมหาวิทยาลัย/
คณะ และ 5) สถานที่ใช้จัดพิธีเปิดเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.68, 3.57,3.54, 3.54 และ 3.53 ตามลำดับ) 

ตารางที่ 2 คะแนนความพึงพอใจของผู้ชม กองเชียร์ และทีมงานต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย     
ครั้งที่ 12 “อันดามันเกมส์” 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬา คะแนนเฉลี่ย±SD. การแปลผล 

1. ด้านการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12    

1.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดการแข่งขัน 3.50±1.17 มาก 

1.2 ความเหมาะสมของกีฬาที่นำมาใช้ในการแข่งขัน 3.92±1.05 มาก 

1.3 มาตรฐานของอุปกรณ์ท่ีใช้จัดการแข่งขัน 3.72±1.05 มาก 

1.4 การตรงต่อเวลาของฝ่ายจัดการแข่งขัน 3.65±1.11 มาก 

1.5 การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

3.66±1.15 มาก 

1.6 การประมวลผลการแข่งขันถูกต้อง 3.84±1.07 มาก 

1.7 การรายงานผลการแข่งขันรวดเร็ว 3.79±1.04 มาก 

1.8 ผู้ตัดสินมีความรู้ทันเกมส์ในการตัดสินการแข่งขัน 3.85±1.09 มาก 

1.9 ผู้ตัดสินมีความยุติธรรมในการตัดสินการแข่งขัน 3.78±1.17 มาก 

1.10 การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง 3.65±1.17 มาก 

1.11 ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันกีฬาเหมาะสม (7 วัน) 3.78±1.10 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 1   3.74±1.11 มาก 

2. ด้านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก    

2.1 ความสะอาดและความเพียงพอของห้องสุขา 3.33±1.26 ปานกลาง 

2.2 ความสะอาดและความเพียงพอของร้านขายอาหารและ
เครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย 

3.44±1.18 ปานกลาง 

2.3 ความพร้อมด้านการปฐมพยาบาล 3.56±1.15 มาก 

2.4 การจัดบริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน 3.39±1.20 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 2 3.43±1.20 ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนานักศึกษา   
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ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬา คะแนนเฉลี่ย±SD. การแปลผล 

3.1 การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนเสริมสร้างความสามัคคี 
และความร่วมมือของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย 

3.81±1.09 มาก 

3.2 การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีส่วนเสริมสร้างให้นักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  

3.84±1.08 มาก 

3.3 สรุปภาพรวมของการจัดการแข่งขัน  3.72±1.09 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 3 3.79±1.09 มาก 

4. ด้านพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12    

4.1 บรรยากาศในพิธีเปิด 3.54±1.18 มาก 

4.2 การตรงเวลาของพิธีการ 3.50±1.16 มาก 

4.3 การจัดขบวนพาเหรด ป้าย และธงประจำมหาวิทยาลัย/
คณะ 

3.54±1.20 มาก 

4.4 การจัดการเป็นไปตามโปรแกรมอย่างมีระบบและมี
ระเบียบ 

3.52±1.17 มาก 

4.5 สถานที่ใช้จัดพิธีเปิดเหมาะสม 3.53±1.17 มาก 

4.6 ความเป็นระเบียบของนักกีฬาแต่ละคณะ 3.68±1.08 มาก 

4.7 ความประทับใจของพิธีเปิด 3.57±1.16 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 4 3.55 ±1.16 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.63±1.14 มาก 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
3.1 สิ่งที่ผู้เข้าชม กองเชียร์ และทีมงาน ประทับใจ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย   

ครั้งที่ 12 ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ดังนี้ 
1) ความสามัคคี  
2) ความสะอาดของสถานที่และที่พัก  
3) การให้การต้อนรับของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดงาน 
4) บรรยากาศของสถานที่มีความเป็นธรรมชาติ  
5) ความอบอุ่นของคณะเจ้าภาพ  
6) ความพร้อมของสถานที่แข่งขัน  
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7) ความสนุกสนาน สามัคคี มิตรภาพจากเพ่ือนต่างคณะ  
8) การให้การต้อนรับ  
9) การประทับใจเจ้าหน้าที่  
10) อาหารอร่อยและราคาถูก  
11) ห้องนอนสบาย แอร์เย็น และมีความสะดวก 

3.2 สิ่งที่ผู้เข้าชม กองเชียร์ และทีมงาน คิดว่า ควรปรับปรุง ที่เก่ียวกับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ดังนี้ 

 1) ควรให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดห้องน้ำและความสะอาดของสถานที่  
2) ควรจัดรถให้บริการแต่ละสถานทีใ่ห้เพียงพอ 
3) ควรเพิ่มความปลอดภัยของหอหญิง  
4) ควรจัดที่พักนักกีฬาให้อยู่บริเวณสนามแข่งขัน 
5) การจัดโต๊ะในงานเลี้ยงควรจัดให้ทุกคณะ และทุกคนที่เข้าร่วมงาน สามารถดูการประกวดและ

การแสดงได้อย่างชัดเจนเพราะทุกคนนั้นอยากเข้าร่วมงาน 
6) ควรเตรียมความพร้อมของสถานที่แข่งขันกีฬาให้มากกว่านี้  
7) ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการแข่งขันอย่างดี เนื่องจากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง

บ่อยเกิน 
8) ควรมีไฟฟ้าสำรองเนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อย 
9) ควรมีตู้สำหรับเติมน้ำดื่มให้บริการนักกีฬาและผู้ร่วมการแข่งขันกีฬา 
10) ควรเพ่ิมรถท่ีจะไปส่งนักกีฬาและกองเชียร์ 
11) ควรมีป้ายบอกทางไปสนามกีฬา 
12) ควรมีถังขยะหรือถุงดำสำหรับใส่ขยะให้เพียงพอ 
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สรุปรายจ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
คร้ังที่  12  “อันดามันเกมส์” 

 ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิชั ย ครั ้งที ่   12             
“อันดามันเกมส์” มหาวิทยาลัยใช้เงินงบประมาณในการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 1,199,734.60 บาท โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที ่ 3 สรุปรายจ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         
ครั้งที่  12  “อันดามันเกมส์ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

งบดำเนินงาน  

1. ค่าตอบแทน  

 1.1. ค่าตอบแทนฝ่ายพยาบาล 18,300.00 

 1.2. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน 50,800.00 

 1.3.  ค่าตอบแทนฝ่ายเทคนิคกีฬา  

  -กรีฑา 51,600.00 

  -บาสเกตบอล 37,250.00 

  -ฟุตบอล 44,800.00 

  -วอลเล่ย์บอลชายหาด 33,000.00 

  -เซปักตะกร้อ 47,600.00 

  -เทเบิลเทนนิส 10,800.00 

  -แบดมินตัน 2,400.00 

  -มวยสากลสมัครเล่น 4,800.00 

  -วอลเล่ย์บอล 17,500.00 

  -ฟุตซอล 20,500.00 

  -หมากกระดาน 10,500.00 

  -ฟุตซอล 44,900.00 

  -บริดจ์ - 

  -ครอสเวิร์ด - 

  -เรือพาย 2,000.00 
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รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

2. ค่าใช้สอย  

 2.1 ค่าเช่าเครื่องเสียง 150,000.00 

 2.2 ค่าเช่าเต้นท์ 38,000.00 

 2.3 ค่าเช่าอุปกรณ์มวยสากลสมัครเล่น 13,000.00 

 2.4 ค่าจ้างทำไวนิล 43,656.00 

 2.5 ค่าจ้างตีเส้นสนามฟุตบอล 3,000.00 

 2.6 ค่าจ้างวงโยธวาธิต 10,000.00 

 2.7 ค่าจ้างพิธีเปิด 15,000.00 

 2.8 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน 13,200.00 

 2.9 ค่าจ้างทำเหรียญถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันและขบวนพาเหรด 111,580.00 

 2.10 ค่าจ้างแต่งหน้า/ค่าเช่าชุดการแสดงในพิธีเปิด 40,000.00 

 2.11 ค่าเช่าสนามกีฬาแบดมินตัน 9,000.00 

3. ค่าวัสดุ  

 3.1 วัสดุกีฬาและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 101,980.00 

 3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน 39,990.00 

 3.3 ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ 63,072.00 

 3.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 9,972.40 

 3.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,000.00 

 3.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย 67,200.00 

 3.7 ค่านำ้มันเชื้อเพลิง 37,334.20 

4. งบลงทุน  

 4.1 ครุภัณฑ์ มาสคอด เต่า จำนวน 1 ตัว 30,000.00 

  รวมเป็นเงิน 1,199,734.60 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประมวลภาพการจัดการแข่งขันกีฬา



 

สรุปผลการจัดการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังท่ี 12 “อันดามันเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

90 

พิธเีปิดการแข่งขัน 
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ภาพการแข่งขันกีฬา 
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ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม (RUTS Freshy Star 2019) 
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ประกวดกองเชียรแ์ละผู้นำเชียร ์
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พิธีปิดการแข่งขัน 
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รายชื่อกรรมการผูต้ัดสินกีฬา 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1. กีฬาเรือพาย 

1 นายสมโชค  ผลิผล กรรมการผู้ตัดสิน 
2 นายจีรวัฒน์  บางเมือง กรรมการผู้ตัดสิน 
3 นางนงนุช  ช่วยประคอง กรรมการเส้นชัย 
4 นายยุทธภูมิ  ผลิผล กรรมการเส้นชัย 
5 นายวิริยะ  บุญเกื้อ กรรมการการปล่อยเรือ 
6 นายนิวัฒน์  ทองหยู่ กรรมการการปล่อยเรือ 
7 นายพีระพงษ์  คงสง กรรมการกำกับลู่ 
8 นางสาวนิสาการ  ทองหยู่ กรรมการกำกับลู่ 
9 นายวิโชติ  สงคราม กรรมการตรวจเรือและอุปกรณ์ 
10 นายสุเทพ  กาวกุ้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

2. มวยสากลสมัครเล่น 
1 นายสุพลเชษฐ์  ขาวปลอด กรรมการ 
2 นายยุทธชัย  แก้วสารทอง กรรมการ 
3 นายอุทิพย์  หยงสตาร์ กรรมการ 
4 นายวิรัตน์  ล้วนศิร ิ กรรมการ 
5 นายจิรพนธ์  พานแสง กรรมการ 
6 นายพงศ์เดช  อ่าวลึกน้อย กรรมการ 
7 นางสาวณัฎฐชา  ศรีสุข กรรมการ 
8 นายสมใจ  โยงราช กรรมการ 
9 นายประกอบ  สังข์สุวรรณ กรรมการ 
10 นายทวี  ตุลยสุข กรรมการ 
11 นายสุชาติ  สกุลวงศ์ กรรมการ 
12 นายสมใจ  ช่วยทุกข์ กรรมการ 
13 นายจันทรพล  ด้วงชู กรรมการ 
14 นายจำนาญ กลิ่นสุข กรรมการ 
15 นายอดิเทพ มณีฉาย กรรมการ 
16 นายศิวกร  แก้วอุบล กรรมการ 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
17 นายรุ่งระวี  เกตุแก้ว กรรมการ 
18 นายประกิจ  ชินราช กรรมการ 
19 นางรัตนา หยงสตาร์ กรรมการ 

3. กีฬาแบดมินตัน 
1 นายกฤษณะ  อักษรถึง กรรมการผู้ชี้ขาด 
2 นางสาวอุไรวรรณ  แสนทวีสุข กรรมการผู้ตัดสิน 
3 นายกิตติธน  มังกรสินธุ์ กรรมการผู้ตัดสิน 
4 นายสรรเสริญ  วัฒนสิน กรรมการผู้ตัดสิน 
5 นายชนธน  มังกรสินธุ์ กรรมการผู้ตัดสิน 
6 นางสาวรัชนี  นุ่นดำ กรรมการผู้ตัดสิน 
7 นางพินรัตน์  แดงหนำ กรรมการผู้ตัดสิน 
8 นางสาวสุกัญญา  อีดเกิด กรรมการผู้ตัดสิน 
9 นายสุบินมาลย์  ชูบุญส่ง กรรมการผู้ตัดสิน 
10 นางสาววิภาวดี  ช้างน้ำ กรรมการผู้กำกับเส้น 
11 นายธนารักษ์  สันสาคร กรรมการผู้กำกับเส้น 
12 นายสันติพงษ์  คงเพชรธนเดช กรรมการผู้กำกับเส้น 
13 นางสาวกัลยรัตน์  เจริญสุข กรรมการผู้กำกับเส้น 
14 นายสืบสกุล  สิริมโนวงศ์ กรรมการผู้กำกับเส้น 
15 นางสาวสิริพร  ลุ้งบ้าน กรรมการผู้กำกับเส้น 
16 นางสาวอรอนงค์  ไกรเทพ กรรมการผู้กำกับเส้น 
17 นายชวลิต  บุญส่งนาค กรรมการผู้กำกับเส้น 

4. กีฬาครอสเวิร์ด 
1 นายชาติพล  คงแก้ว กรรมการผู้ตัดสิน 
2 นายวศิน ฉันทศาสตร์รัศมี กรรมการผู้ตัดสิน 

5. กีฬาบริดจ์ 
1 นายปิติพงศ์  วงศ์วิทย์วิโชติ กรรมการผู้ตัดสิน 
2 นางสาวประภาพร  บุบผา กรรมการผู้ตัดสิน 
3 นางสาวกัญญ์รินท์  สุทธิตันตยาภรณ์ กรรมการผู้ตัดสิน 
4 นายฐิติ  มงคลศรี กรรมการผู้ตัดสิน 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
6. บาสเกตบอล 

1 นายภคพล  ปัญจวงศ์ กรรมการผู้ตัดสิน 
2 นายธนคุณ  ศรีวะรา กรรมการผู้ตัดสิน 
3 นายเจริญฤทธิ์  สมบัติทอง กรรมการผู้ชี้ขาด 

7. กรีฑา 
1 นายวิศิษฎ์  เทพา กรรมการผู้ตัดสิน 
2 นางสาวภานินี  คงเมือง กรรมการผู้ตัดสิน 

3 นางสาวสุดารัตน์  รอดรัตน์ กรรมการผู้ตัดสิน 

4 นายเกียรติศักดิ์  แสงศรี กรรมการผู้ตัดสิน 

5 นางสาวสัตกมล  หนูผัน กรรมการผู้ตัดสิน 

6 นายคณิต  ฟุ้งภูมิมงคล กรรมการผู้ตัดสิน 

7 นายอภิสิทธิ์  ณ สงค์ กรรมการผู้ตัดสิน 

8 นางทรงสิทธิ์  ใจสมุทร กรรมการผู้ตัดสิน 

9 นายฉัตรพร  เอ้งฉ้วน กรรมการผู้ตัดสิน 

10 นางสาวมนตกานต์  เหตุทอง กรรมการผู้ตัดสิน 

11 นายฮาหรน  แอนิ่ม กรรมการผู้ตัดสิน 

12 นายไกรนรา  หมวดทอง กรรมการผู้ตัดสิน 

13 นางสาวพรรณพิไล  ยิ้วแตร้น กรรมการผู้ตัดสิน 

14 นายสืบสกุล  สิริมโนวงศ์ กรรมการผู้ตัดสิน 

15 นายภานุพงศ์  นิ่มนวล กรรมการผู้ตัดสิน 

16 นายกิตติ  นวลศรี กรรมการผู้ตัดสิน 

17 นายธีรวัฒน์  สวุรรณวัตน์ กรรมการผู้ตัดสิน 

18 นายพงศกร  หรับหลี กรรมการผู้ตัดสิน 

19 นายนันทวิทย์  หลุ่งต้ี กรรมการผู้ตัดสิน 

20 นายตันติกร  มากมารศรี กรรมการผู้ตัดสิน 

8. ฟุตบอล 
1 นายประเสริฐศักดิ์  สันติพิทักษ์ภักดี กรรมการผู้ตัดสิน 
2 นายมนตรี  ยีหรีม กรรมการผู้ชี้ขาด 
3 นายวิทยา  ชายเกตุ กรรมการผู้กำกับเส้น 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
4 นายสุวิทย์  แก้วรอด กรรมการผู้กำกับเส้น 

9. วอลลเลย์บอลชายหาด 
1 นายมนูญ  บุญทวิโรจน์ กรรมการผู้ตัดสิน 

10. เซปักตะกร้อ 
1 นายวิสูตร  คงเพ่ิม กรรมการผู้ตัดสิน 

2 นายนาวาวี  สัสด ี กรรมการผู้ตัดสิน 

3 นายวีระยุทธิ์  รักษาศรี กรรมการผู้ตัดสิน 

4 นายมันโซร  ดอเลาะ กรรมการผู้ตัดสิน 

5 นายกิตติศักดิ์  นวลติ้ง กรรมการผู้ตัดสิน 

6 นายพิเชฎฐ์  พ่านเผือก กรรมการผู้ตัดสิน 

7 นายสุทธินนท์  ชะนะกิจ กรรมการผู้ตัดสิน 

8 นายอมรเทพ  จินดาแก้ว กรรมการผู้ตัดสิน 

9 นายวิระชาติ  วงศ์จีน กรรมการผู้ตัดสิน 

10 นายวัชรินทร์  มณีสาร กรรมการผู้ตัดสิน 

11 นายธนาวิทย์  สังมี กรรมการผู้ตัดสิน 

12 นางสาวฐิติมา  น้อยลัทธิ กรรมการผู้ตัดสิน 

11. เทเบิลเทนนิส 
1 ว่าที่ ร้อยตรี ประพจน์ น้ำผุด กรรมการผู้ชี้ขาด 
2 นายประเสริฐ  ชูเวท กรรมการผู้ตัดสิน 

3 นายศุภกร  วงศ์อนันท์ กรรมการผู้ตัดสิน 

4 นายธนัช   ยุทธวรวิทย์ กรรมการผู้ตัดสิน 

5 นางสาวจุรีรัตน์  คงมีชัย กรรมการผู้ตัดสิน 

6 นางสาวเมธปิยา  เพ็งพาจร กรรมการผู้ตัดสิน 

7 นายสุทธิชัย  ปิยภาณีกุล กรรมการผู้ตัดสิน 

8 นางสาวรัชนีวรรณ  คงมีชัย กรรมการผู้ตัดสิน 

12. เปตอง 
1 นายสำเริง  เอียดจุ้ย กรรมการผู้ตัดสิน 

2 นายโสถิพันธ์  คงจันทร์ กรรมการผู้ตัดสิน 

3 นายทวี  งามขำ กรรมการผู้ตัดสิน 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
4 นายเสรี  แก้วพ่วง กรรมการผู้ตัดสิน 

5 นายภานุพงธ์  ชุมนวน กรรมการผู้ตัดสิน 

13. วอลเล่ย์บอล 
1 นายธนพงศ์  เพิ่มพูน กรรมการผู้ตัดสิน 

14. หมากกระดาน 
1 นายณัฐพล  โจมพรม กรรมการผู้ตัดสิน 

2 นางสาวเมธินี  องค์บริรักษ์กุล กรรมการผู้ตัดสิน 

3 นายกฤตเมธ  ชูเชิดดอก กรรมการผู้ตัดสิน 

15. ฟุตซอล 
1 นายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณรัตนโชติ กรรมการผู้ตัดสิน 

2 นายชวลิต  บุญส่งนาค กรรมการผู้ตัดสิน 

3 นายทศพร  รัตนพันธุ์ กรรมการผู้ตัดสิน 
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