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โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑. ชื่อโครงการ     โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ 

๒. ชื่อหน่วยงาน   กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี      

๔. โครงการเชื่อมโยง สกอ. องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิต 

๕. หลักการและเหตุผล  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนิสิตคฤหัสถ์เข้ามาศึกษาในแต่ละคณะเป็นจ านวนมาก 

เสริมสร้างสมรรถภาพทางในการกีฬา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  มีน้ าใจนักกีฬา  สนับสนุนให้นิสิตคฤหัสถ์ 

กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และอยู่ในทางที่เหมาะสม  นอกจากนี้ ยังสร้างเสริมให้นิสิตได้

ประสบการณ์และรู้จักการแก้ไขปัญหาการท างานร่วมกันซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการท างานต่อไปในอนาคต อีก

ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของแต่ละคณะด้วย  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางในการกีฬา ทั้ง

ทางด้านร่างกายและจิตใจ  มีน้ าใจนักกีฬา  สนับสนุนให้นิสิตคฤหัสถ์ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

และอยู่ในทางท่ีเหมาะสม  ดังนั้น จึงได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ ขึ้น            

๖. วัตถุประสงค ์

๖.๑ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตคฤหัสถ์ในแต่ละคณะ 

๖.๒ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในการท ากิจกรรมรว่มกัน และให้นักศึกษามีน้ าใจนิสิต รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 

๖.๓ เพ่ือเสริมสร้างเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ และสนับสนุนให้นิสิตออกก าลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

๗. ลักษณะกิจกรรม 

 ๗.๑ ขั้นตอนการเตรียมงาน 

• วางแผนการด าเนินงานระหว่างนิสิตภายในภาควิชาและคณะ 

• ติดต่อประสานงานไปยังคณะ 

• ประชุมตัวแทนคณะเพื่อวางแผนลักษณะรูปแบบของงาน 
๗.๒ ขัน้ปฏิบัติงาน 

• แบ่งหน้าที่รับผิดชอบต่าง ๆ ภายในภาควิชา 

• จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา 
๗.๓ ด าเนินการแข่งขันกีฬา 

• ฟุตบอล (ฟุตซอล) 

• ตะกร้อ 

• วอลเลย์บอล 
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• เปตอง 

• กีฬาสันทนาการ 

• กรีฑา 

• ประกวดกองเชียร์ 
๗.๔ สรุปโครงการฯ 

๘. ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

• คุณธรรม จริยธรรม    

• ความรู้ 

• ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

• ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. เป้าหมายผลผลิต 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ จ านวนทั้งสิ้น  ๒๗๐ คน  

   - ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  จ านวน  ๗๐ คน 

   - นิสิต     จ านวน   ๒๓๐  คน 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

  - นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี ได้เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ และ

สนับสนุนให้นิสิตออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 ๙.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 

  ระยะเวลาด าเนินการระหว่างวันที่   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐. งบประมาณ 

  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน     ๒๐,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน   ๒๐,๐๐๐  บาท 

       (สองหมื่นบาทถ้วน) 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

ต.ค

. 

๖๑ 

พ.ย

. 

๖๑ 

ธ.ค. 

๖๑ 

ม.ค

.๖๒ 

ก.พ

. 

๖๒ 

มี.ค

.๖๒ 

เม.ย.

๖๒ 

พ.ค

.๖๒ 

มิ.ย

.๖๒ 

ก.ค

.๖๒ 

ส.ค. 

๖๒ 

ก.ย. 

๖๒ 

๑ ขออนุมัติโครงการ             

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ             
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๓ ด าเนินการตามโครงการ             

๔ ประเมินผล/สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

            

๕ รายงานผลการด าเนินการต่อ

มหาวิทยาลัย 

            

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 ๑๑.๑  เชิงปริมาณ  : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร้อยละ ๘๐ 

 ๑๑.๒  ผลลัพธ์ (Outcome)  ได้ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากประกัน 

 มีนิสิตคฤหัสถ์ควรก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนิสิตคฤหัสถ์  

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๓.๑  นิสิตคฤหัสถ์ของคณะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 ๑๓.๒  เกิดความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน มีน้ าใจนักกีฬา 

 ๑๓.๓  มีสมรรถภาพที่ดี ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ  

...................................................................... ........................................................................................................  
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รายชื่อผู้บริหาร-อาจารย์-เจ้าหน้าที่ กรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา 
โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 

ที ่ ชื่อ-สกุล ส่วนงาน ประเภทกีฬา 

๑ ดร.ทักษิณ ประชามอญ กองแผนงาน ฟุตบอล 

๒ นายเสน่ห์ แซวรัมย์ กองแผนงาน ฟุตบอล 

๓ นายธนิศร์ มีชื่อ กองแผนงาน ฟุตบอล 

๔ ดร.จักรษฐาปนิฐ บุญฤทธิ์ คณะมนุษย์ศาสตร์ ฟุตบอล 

๕ ดร.สมคิด เศษวงษ ์ บัณฑิตวิทยาลัย ฟุตบอล 

๖ นายพิพัฒน์ แก้วใส สถาบันภาษา ฟุตบอล 

๗ นายวิจิตร ศรีสวัสดิ ์ ส านักเทคโนโลยีสารฯ ฟุตบอล 

๘ นายอนุชา ป้องค า กองคลังและทรัพย์สิน ฟุตบอล 

๙ นายวันเฉลิม แสงก๋า สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ฟุตบอล 

๑๐ ดร.ถนัด ไชยพันธ์ ส านักส่งเสริมฯ เซปักตะกร้อ 

๑๑ นายกรนัน ขันวัง ส านักส่งเสริมฯ เซปักตะกร้อ 

๑๒ นายอุทิศ การเพียร คณะครุศาสตร์ เซปักตะกร้อ 

๑๓ นายพรชัย เกาะรัมย์ คณะครุศาสตร์ เซปักตะกร้อ 

๑๔ นายเอกพล สร้อยจิตร ส่วนเทคโนโลยีฯ เซปักตะกร้อ 

๑๕ นายณรงค์ชัย หนูประโคน มหาจุฬาบรรณาคาร เซปักตะกร้อ 

๑๖ นางสาวทัศนีย์ อโรคา ส านักส่งเสริมฯ วอลเลย์บอล 

๑๗ นายวัชระ สุวัฒน ์ คณะมนุษย์ศาสตร์ วอลเลย์บอล 

๑๘ นางสาวกัญวราพัชญ์ หอมรื่น คณะพุทธศาสตร์ วอลเลย์บอล 

๑๙ นางสาวกาญจนา นารี กองแผนงาน วอลเลย์บอล 

๒๐ นางสาวณรัชต์ทัย ทองสุข ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ วอลเลย์บอล 

๒๑ นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ ส านักห้องสมุดและเทคโนฯ วอลเลย์บอล 

๒๒ นางสาวสินจัย บุญทศ กองคลังและทรัพย์สิน วอลเลย์บอล 

๒๓ นายสืบศักดิ์ ภูตะเวช โรงพิมพ์มหาจุฬา วอลเลย์บอล 

๒๔ นายดอน สตาเจริญ ส านักส่งเสริมฯ วอลเลย์บอล 

๒๕ นายสุภัทรชัย สีสะใบ คณะสังคมศาสตร์ แชร์บอล 

๒๖ ดร.ประเสริฐ ธิลาว คณะสังคมศาสตร์ แชร์บอล 

๒๗ อาจารย์กรกรต ชาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ แชร์บอล 
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๒๘ นายนเรศ ฤทธิเดช คณะสังคมศาสตร์ แชร์บอล 

๒๙ นางสาวเรวดี จรรยา คณะสังคมศาสตร์ แชร์บอล 

๓๐ นางสาวลัดดา น่วมบาง คณะสังคมศาสตร์ แชร์บอล 

๓๑ นายพลวัฒน์ สีทา คณะสังคมศาสตร์ แชร์บอล 

๓๒ นางสาวลฎารัชณ์ เกษรบัว  กองคลังและทรัพย์สิน แชร์บอล 

๓๓ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รอง ผอ.ส านักทะเบียนฯ เปตอง 

๓๔ นายส ารวย เกิดไธสง กองยานพาหนะ เปตอง 

๓๕ นายมาณพ วิฤทธิชัย ส านักทะเบียนและวัดผล เปตอง 

๓๖ นางสาวพัทยา สิงห์ค ามา ส านักงานตรวจสอบภายใน เปตอง 

๓๗ นายมานิต แน่นอุดร กองยานพาหนะ เปตอง 

๓๘ นายศิริ สุดสังข์ ส านักทะเบียนและวัดผล เปตอง 

๓๙ นางสาวเจริญรัตน์ พงษ์พิพัฒน์พันธ์ สถาบันวิปัสสนาธุระ เชียร์ลีดเดอร์ 

๔๐ นางสาวนภัสสร กัลปนาท กองสื่อสารองค์กร เชียร์ลีดเดอร์ 

๔๑ นางสาวญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เชียร์ลีดเดอร์ 

๔๒ นางสาวชญานุช สามัญ  ส่วนหอสมุดกลาง เชียร์ลีดเดอร์ 

๔๓ นางสาวเนตรนภา จรรยา ส่วนหอสมุดกลาง เชียร์ลีดเดอร์ 

๔๔ นางสาวอมรศิร ิอุ่นละม้าย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เชียร์ลีดเดอร์ 

๔๕ นางสาววรรณนิภา บรรณามล คณะครุศาสตร์ เชียร์ลีดเดอร์ 

๔๖ นายสุวิทย์ แซวรัมย์ โรงเรียนบาลีสาธิต กรีฑา 

๔๗ นางสาววิภา สิงห์ค าคา กองกิจการพิเศษ กรีฑา 

๔๘ นางสาวกัญญาภัค เจริญดี กองนิติการ กรีฑา 

๔๙ นางสาวปวีณา สิงห์ค าคา คณะพุทธศาสตร์ กรีฑา 

๕๐ นายนพเก้า สุโพธิ์ สมาคมศิษย์เก่า กรีฑา 

๕๑ นางสาวณัฎฐา เอี้ยวคนอง คณะสังคมศาสตร์ กรีฑา 

๕๒ นางสาวยุพา ศรีนอก คณะครุศาสตร์ กรีฑา 

๕๓ นางสาวอภัสราภรณ์ หงษ์วิลัย คณะครุศาสตร์ กรีฑา 

๕๔ ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ สถาบันภาษา กีฬาพ้ืนบ้าน 

๕๕ นายพิชิต เชาว์ชาญ ส านักทะเบียนและวัดผล กีฬาพ้ืนบ้าน 

๕๖ นายธวัชขัย ศรีสุข  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย กีฬาพ้ืนบ้าน 

๕๗ นายศิโรดม วชิรวราภรณ ์ กองวิเทศสัมพันธ์ กีฬาพ้ืนบ้าน 

๕๘ นายอภิวัฒน์ สัณฐาน ส านักทะเบียนและวัดผล กีฬาพ้ืนบ้าน 

๕๙ นายพศิน ประสานโชค กองยานพาหนะ กีฬาพ้ืนบ้าน 



สูจิบัตรการแขง่ขันกีฬาสัมพนัธ์นิสิตคฤหัสถ ์๒๕๖๑ | ๖ 

 

๖๐ นายบุณยธร แสงโนรี สถานพยาบาล กีฬาพ้ืนบ้าน 

๖๑ นายปัญญา นราพันธ์ ส่วนเทคโนโลยีฯ กีฬาพ้ืนบ้าน 

๖๒ นายอรรถพล อ่ิมวิไลวรรณ ส่วนเทคโนโลยีฯ กีฬาพ้ืนบ้าน 

๖๓ นายลิขิต บุญละคร กองวิเทศสัมพันธ์ กีฬาพ้ืนบ้าน 

๖๔ นายวิจารณ์ จันทร์สัน ส านักทะเบียนและวัดผล กีฬาพ้ืนบ้าน 

๖๕ นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รอง ผอ.กองกิจการนิสิต กรรมการกลาง 

๖๖ นายเกษม ประกอบดี กองกิจการนิสิต กรรมการกลาง 

๖๗ นายบัญชา นารี กองกิจการนิสิต กรรมการกลาง 

๖๘ นายชัชวาลย์ เทียงเป กองกิจการนิสิต กรรมการกลาง 

๖๙ นายวิชัย จันประโคน กองกิจการนิสิต กรรมการกลาง 

๗๐ นายถาวร ภูษา กองกิจการนิสิต กรรมการกลาง 

๗๑ นายเกรียงไกร พัฒนโชติ กองกิจการนิสิต กรรมการกลาง 
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ก าหนดการโครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
เวลา  ๐๘.๐๐  น.   ลงทะเบียน นักกีฬาทุกคนพร้อมกันที่ประตู ๒ ทางเข้ามหาวิทยาลัย  
เวลา  ๐๙.๐๐  น.   เคลื่อนขบวนพาเหรดกีฬาสีสู่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
เวลา  ๐๙.๓๐  น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

และเผยแผ่   ,นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  เดินทางเข้าสนามกีฬา 

   - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
   - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ,เพลงมหาวิทยาลัย ตัวแทนนิสิตเชิญธงชาติและธงสี 

- นายสุรเชษฐ์  ตอรัมย์  รองผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี   
ตัวแทนคณะกรรมการการจัดแข่งขันกีฬา กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬา 
ประธานในพิธี 

   - ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน 
   - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
   - นายกิตติกร พรมวงษ์ นิสิตตัวแทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิงลงสู่สนาม  

- รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ 
นักกีฬาอาวุโสน ากล่าวค าปฏิญาณ    

   - วงดุริยางค์น าขบวนนักกีฬา  เคารพประธานและเดินออกจากสนาม    
   - การประกวดเชียร์ลีดเดอร์   
เวลา  ๑๐.๓๐-๑๖.๐๐  น. เริ่มการแข่งขันกีฬากรีฑา  ทุกประเภท  
เวลา  ๑๖.๐๐  น.  นักกีฬาทุกคนเข้าแถวรอรับประธานในพิธี  

-  ตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการท่ัวไป ประธาน
ในพิธี  
มอบถ้วยและเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา กล่าวปิดโครงการฯ 

   -  เชิญธงกีฬาและธงสีลงจากยอดเสา 
   -  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาล้อมวงร้องเพลงชุมนุมสามัคคี  
   - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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รูปแบบการจัดขบวนพาเหรด 
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ตารางการแข่งขันกีฬา 
 

รายการการแข่งขันกรีฑา 
๑. วิ่ง   ๕๐  เมตร   หญิง   
๒. วิ่ง   ๘๐  เมตร   หญิง   
๓. วิ่ง   ๘๐  เมตร   ชาย   
๔  วิ่ง  ๑๐๐ เมตร   ชาย   
๕.  วิ่งพลัด  ๔ X  ๕๐   หญิง   
๖.  วิ่งพลัด  ๔ X  ๘๐   ผสม 
๗.  วิ่งพลัด  ๔ X  ๑๐๐   ชาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ถ้วยรางวัลและเหรียรางวัล 

 
 
 

๑๐๐ 

M 

๘๐ ม. 

๕๐ ม. 

START/FINISH 

๑ ๒ ๓ ๔ 
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รายการแข่งขันกีฬาประเภททีม 

 

คู่ที ่ รายการ เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
๑ แข่งขันเซปักตะกร้อ ๑๑.๐๐   น. สีชมพู VS สีเหลือง   

๒ แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ๑๑.๐๐   น. สีเหลือง VS สีชมพู   
๓ แข่งขันวอลเลย์บอลชาย ๑๓.๐๐   น. สีชมพู VS สีเหลือง   

๔ แข่งขันเปตอง ๑๔.๐๐   น. สีเหลือง VS สีชมพู   

๕ แข่งขันแชร์บอล ๑๔.๓๐   น. สีชมพู VS สีเหลือง   
๖ แข่งขันฟุตบอล ๑๕.๐๐   น. สีเหลือง VS สีชมพู   

๗ แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน   ๑๖.๐๐  น    

 
ถ้วยรางวัล   ทั้งหมด   ๗  ถ้วย   

๑.  ถ้วยฟุตบอล    
๒.  ถ้วยวอลเลย์บอล ทีมชาย   
๓.  ถ้วยวอลเลย์บอล ทีมหญิง     
๔.  ถ้วยเซปักตะกร้อ 
๕.  ถ้วยแชร์บอล   
๖.  ถ้วยเปตอง    
๗.  ถ้วยลีดเดอร์   
 
 

เหรียญรางวัล   ท้ังหมด  จ านวน  ๑๒๑  เหรียญ 
๑. เหรียญทอง  (เหรียญแชมป์)     จ านวน  ๘๙  เหรียญ     
๒. เหรียญเงิน              จ านวน  ๑๖  เหรียญ     
๓. เหรียญทองแดง            จ านวน  ๑๖ เหรียญ     
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รายช่ือนักกีฬาสีชมพู 
ฟุตบอล ชาย 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 
๑ นายกิตติชัย นุเว   

๒ นายไกรสร ฤทธิชัย นัท  
๓ นายอานนท ์เนียมเกิด นน  

๔ นายนิติพล เอมะรัตน์    

๕ นายกิตภาณุ    
๖ นายศุภโชค ค าภีระ โชค  

๗ นายการุญ สีฟ้า ฟ้าใส  

๘ นายภานุพงศ ์เนตรค ากูล ภูม ิ  
๙ นายพีระพล ชาญกสิกร    

๑๐ นายจีรศักดิ์ อักษร    

๑๑ นายวิเศษสัลย์ สุวรรณ    
๑๒ นายธีรเชษฐ์ ตาไธสง    

๑๓ นายวิทยา โนตสุภา บอล  
๑๔ นายวรวิทย์ คารสถิตย์    

๑๕ นายกันเตยภัทร โพธารินท โชกุน  

๑๖ นายเอกพร บุญก้อน    
๑๗ นายสราวุฒิ งามประโคน ท็อป  

๑๘ นายพริษฐ์ นาคชัยยะ เตอร์  

๑๙ นายอมรเทพ คล้ายสิงห์ ไก่  
๒๐    

๒๑    
๒๒    

๒๓ นายคเชนทร์ เพชรวงษ์   
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วอลเลย์บอล ชาย 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ นายกิตติชัย นุเว    

๒ นายไกรสร ฤทธิชัย นัท  
๓ นายธีรเชษฐ์ ตาไธสง    

๔ นายวิเศษศัลย์ สุวรรณ    

๕ นายจีระศักดิ์ อักษร    
๖ นายภานุพงศ ์เนตรค ากูล ภูม ิ  

๗ นายการรุญ สีฟ้า ฟ้าใส  
๘ นายศุภโชค ค าภิระ โชค  

๙ นายกิตภานุ มนุส    

๑๐ นายเอกพร บุญก้อน    
๑๑ นายคเชนทร์ เพชรวงษ์ เชน  

๑๒    

 

วอลเลย์บอล หญิง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ นางสาวภัทรวรินทร์ หาญนา  กั๊ก  
๒ นางสาวฐาปนี อ่อนน้อม กราว  

๓ นางสาวอุนนดา อินทมิล แนท  

๔ นางสาวทิพวรรณ สารคณา ทิฟฟี่  
๕ นางสาวอรอินทร ์จันทร์จิรา ปิงปอง  

๖ นางสาวชลิตา อ้อนค าหล้า แคท  

๗ นางสาวพัชรา ประเสริฐสังฆ์ บีม  
๘ นางสาวพัชรินทร์ ศรีหาใต้ มิ้น  

๙ นางสาวสุนิสา ฉายเงาชลธาร นะตู  
๑๐ นางสาวฐิติภัสสร อ่อมบุตร น้ า  

๑๑    

๑๒    
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แชร์บอล หญิง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ นางสาวฐาปนี อ่อนน้อม กราว  

๒ นางสาวอุนนดา อินทมิล แนท  
๓ นางสาวทิพวรรณ สารคณา ทิฟฟี่  

๔ นางสาวอรอินทร ์จันทร์จิรา ปิงปอง  

๕ นางสาวชลิตา อ้อนค าหล้า แคท  
๖ นางสาวพัชรา ประเสริฐสังฆ์ บีม  

๗ นางสาวพัชรินทร์ ศรีหาใต้ มิ้น  
๘ นางสาวสุนิสา ฉายเงาชลธาร นะตู  

๙ นางสาวภัทรวรินทร์ หาญนา  กั๊ก  

๑๐    
๑๑    

๑๒    

๑๓    
๑๔    

 

ตะกร้อ ชาย 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ นายวรวิทย์ การสถิตย์ เม่น  

๒ นายสราวุฒิ งามประโคน ท็อป  
๓ นายกันเตยภัทร โพธารินท โชกุน  

๔ นายสุภโชค ค าภิระ    

๕ นายจิรศักดิ์ อักษร    
๖ นายวิเศษศัลย์ สุวรรณ    
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เปตอง ทีมผสม 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ นางสาววรรณิษา    

๒ นางสาวอรปรียา    
๓ นายภานุพงศ ์เนตรค ากูล ภูม ิ  

๔ นายวรพจน์ รัตนสันติ    

๕ นายเอกพร บุญก้อน    
๖    

 

กรีฑา ชาย 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ นายกิตติชัย นุเว   ๘๐ เมตร คนที่ ๑ 

๒ นายวรพจน์ รัตนสันติ   ๘๐ เมตร คนที่ ๒ 
๓ นายกิตภาณุ   ๑๐๐ เมตร คนที่ ๑ 

๔ นายจีรศักดิ์ อักษร   ๑๐๐ เมตร คนที่ ๒ 
๕ นายพริษฐ์ นาคชัยยะ เตอร์ วิ่งผลัด ๘๐ เมตร ทีม ๑/ผสม  

๖ นายศุภโชค ค าภิระ โชค วิ่งผลัด ๘๐ เมตร ทีม ๒/ผสม  

๗ นายพริษฐ์ นาคชัยยะ เตอร์ วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๑  
๘ นายศุภโชค ค าภิระ โชค วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๑  

๙     วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๑  

๑๐     วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๑  
๑๑     วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๒  

๑๒     วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๒  

๑๓     วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๒  
๑๔     วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๒  
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กรีฑา หญิง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑     ๕๐ เมตร คนที่ ๑ 

๒ นางสาวธัญญ่า นพคุณ แพร ๕๐ เมตร คนที่ ๒ 
๓ นางสาวธัญญ่า นพคุณ แพร ๘๐ เมตร คนที่ ๑ 

๔ นางสาวพรทวี ศรีสังข์งาม หงส์ ๘๐ เมตร คนที่ ๒ 

๕ นางสาวธัญญ่า นพคุณ แพร วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๑  
๖ นางสาวฐิติภัสสร อ่อมบุตร น้ า วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๑  

๗     วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๑  
๘     วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๑  

๙ นางสาวพรทวี ศรีสังข์งาม หงส์ วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๒  

๑๐     วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๒  
๑๑     วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๒  

๑๒     วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๒  

๑๓ นางสาวฐิติภัสสร อ่อมบุตร น้ า วิ่งผลัด ๘๐ เมตร ทีม ๑/ผสม  
๑๔     วิ่งผลัด ๘๐ เมตร ทีม ๒/ผสม  
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รายช่ือนักกีฬาสีเหลือง 
ฟุตบอล ชาย 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 
๑ วีรพล ศรีวงศ ์   

๒ สนธยา อินมอญ   
๓ ภานุวัฒน์ ยาหัด   

๔ จีรพัฒน์ สนุ่นดี   

๕ ดณุวัฒน์ หมื่นจบ   
๖ อนันต์ จันทร์เกตุ   

๗ ธิเบต เพ็งจันทา   

๘ ผดุงศักดิ ์เจ๊กนอก   
๙ อนุกรณ ์สืบมา   

๑๐ วิทยา โน้ตสุภา   

๑๑ กิตติกร พรมวงศ์   
๑๒ อนุพงศ ์ครูกระโทก   

๑๓    
๑๔    

๑๕    

๑๖    
๑๗    

๑๘    

๑๙    
๒๐    

๒๑    
๒๒    

๒๓    
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วอลเลย์บอล ชาย 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ โสภณ สุพงษ์   

๒ ดณุวัฒน์ หมื่นจบ   
๓ ผดุงศักดิ ์เจ๊กนอก   

๔ อนันต์ จันทร์เกตุ   

๕ จีรพัฒน์ สนุ่นดี   
๖ กิตติกร พรมวงศ์   

๗ ธิเบต เพ็งจันทา   
๘ วิทยา  โน้ตสุภา   

๙ อนุพงศ ์ครูกระโทก   

๑๐    
๑๑    

๑๒    

 

วอลเลย์บอล หญิง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ อมรรัตน์ ค าภูแสน   
๒ สุภัสษร โฮมชัย   

๓ เทพสิริพร กาวิน   

๔ ภัทรสุดา  ธรรมสินธ ์   
๕ ภัทรา แกล้วหาญ   

๖ อรณีย์ ศรีพรมมา   

๗ ดวงฤทัย สุขสี   
๘ อมรรัตน์  จันไทรรอด   

๙    
๑๐    

๑๑    

๑๒    
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แชร์บอล หญิง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ ปนัดดา ทิวาพัฒน์   

๒ ภัทรสุดา  ธรรมสินธ ์   
๓ ดวงฤทัย  สุขสี   

๔ อารียา  สังข์กลาง   

๕ ภัทรา แกล้วหาญ   
๖ พัชรี มานะโส   

๗ จีรนันท์ เพชรศรีธนัส   
๘ วิมลวรรณ สวยเกสร   

๙ อมรรัตน์ จันไทรรอด   

๑๐ วันทนีย์ ด้วงข า   
๑๑ อัญมณ ีโคตรข า   

๑๒ สุภัสษร โฮมชัย   

๑๓ เทพสิริพร  กาวิน   
๑๔ อมรรัตน์  ค าพูแสน   

 

ตะกร้อ ชาย 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ ชิติพัทธ์  เกะประโคน   

๒ อนุพงศ ์ ครูกระโทก   
๓ อนุลักษณ์  ทัพไชย   

๔ วีรพล ศรีวงศ ์   

๕    
๖    
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เปตอง ทีมผสม 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ อนุกรณ์ สืบมา   

๒ วีรพล  ดวงพักดี   
๓ อภิสิทธิ์  เวชสถล   

๔ ภัทรสุดา  ธรรมสินธ ์   

๕ ไทศิกา  มุ่งผลกาง   
๖ ดวงฤทัย  สุขสี   

 

กรีฑา ชาย 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ ดณุวัฒน์  หมื่นจบ   ๘๐ เมตร คนที่ ๑ 

๒ วีรพล  ดวงพักดี   ๘๐ เมตร คนที่ ๒ 
๓ อภิสิทธิ์ เวชสกา   ๑๐๐ เมตร คนที่ ๑ 

๔ อนันต์ จันทร์เกตุ   ๑๐๐ เมตร คนที่ ๒ 
๕ ภัทรสุดา ธรรมสินธ์/กิตติกรณ์  พรมวงศ์   วิ่งผลัด ๘๐ เมตร ทีม ๑/ผสม  

๖ ภัทรา  แกล้วหาญ/ดณุวัฒน์  หมื่นจบ   วิ่งผลัด ๘๐ เมตร ทีม ๒/ผสม  

๗ ดณุวัฒน์ หมื่นจบ   วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๑  
๘ ผดุงศักดิ ์เจ๊กนอก   วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๑  

๙ กิตติกร พรมวงศ์   วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๑  

๑๐ อนันต์ จันทร์เกตุ   วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๑  
๑๑ สมบัติ ถาวรวงศ์ม่ันคง   วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๒  

๑๒ อภิสิทธิ์ เวชกา   วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๒  

๑๓ วีรพล ดวงพักดี   วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๒  
๑๔ ธีรวัฒณ์  ม่วงสาย   วิ่งผลัด ๑๐๐ เมตร ทีม ๒  
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กรีฑา หญิง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 

๑ ภัทรสุดา  ธรรมสินธ ์   ๕๐ เมตร คนที่ ๑ 

๒ จีรนันท์ เพชรศรีธนัส   ๕๐ เมตร คนที่ ๒ 
๓ ปนัดดา  ทิวาพัฒน์   ๘๐ เมตร คนที่ ๑ 

๔ เทพสิริพร  กาวิน   ๘๐ เมตร คนที่ ๒ 

๕ พัชรี มานะโส   วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๑  
๖ จีรนันท์ เพชรศรีธนัส   วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๑  

๗ อัญมณ ีโคตรข า   วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๑  
๘ สุภัสษร โฮมชัย   วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๑  

๙ ภัทรสุดา  ธรรมสินธ ์   วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๒  

๑๐ ปนัดดา ทิวาพัฒน์   วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๒  
๑๑ เทพสิริพร กาวิน   วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๒  

๑๒ อมรรัตน์ จันไทรรอด   วิ่งผลัด ๕๐ เมตร ทีม ๒  

๑๓     วิ่งผลัด ๘๐ เมตร ทีม ๑/ผสม  
๑๔     วิ่งผลัด ๘๐ เมตร ทีม ๒/ผสม  
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ตารางสรุปเหรียญรางวัล 

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที ่ ประเภทกีฬา 
สีชมพู สีเหลือง 

ทอง เงิน ทองแดง ทอง เงิน ทองแดง 

๑ ฟุตบอล ชาย       

๒ วอลเลย์บอล  ชาย       
๓ วอลเลย์บอล  หญิง       

๔ แชร์บอล  หญิง       

๕ ตะกร้อ  ชาย       
๖ เปตอง ทีมผสม       

๗ เชียร์ลีดเดอร์       

๘ วิ่ง ๕๐ เมตร  หญิง       
๙ วิ่ง ๘๐ เมตร  หญิง       

๑๐ วิ่ง ๘๐ เมตร  ชาย       
๑๑ วิ่ง ๑๐๐ เมตร  ชาย       

๑๒ วิ่งผลัด ๔ x ๕๐  หญิง       

๑๓ วิ่งผลัด ๔ x ๘๐  ผสม       
๑๔ วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐  ชาย       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สูจิบัตรการแขง่ขันกีฬาสัมพนัธ์นิสิตคฤหัสถ ์๒๕๖๑ | ๒๓ 

 

บันทึก 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


