
 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ที่ ๐๙๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเขารวมการแขงขันกฬีา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗ “นครสวรรคเกมส” 

...................................................... 

  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗ “นครสวรรคเกมส” ระหวางวันที่ ๙ – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

  เพื่อใหการเขารวมการแขงขันกีฬาฯ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อยางมีประสิทธิภาพ อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานการแขงขันกีฬาดังกลาวดังน้ี  

  ๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะ 

วินิจฉัย ตัดสินใจ และแกปญหาในการดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตางๆ ประกอบดวย 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    ประธานกรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ  รองประธาน 

  รองอธิการบดีฝายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและกิจการพิเศษ กรรมการ 

  ผูชวยอธิการบดี       กรรมการ 

  ที่ปรึกษาอธิการบดี      กรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร      กรรมการ 

  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ  

  ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด กรรมการ 

 

 

         /ผูอํานวยการสํานัก… 



๒ 
 

 

  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 

  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 

  ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 

  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 

  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

  ๒. คณะกรรมการประสานงาน มีหนาที่ ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ  

และทีมนักกีฬาแตละประเภท แกไขปญหาการดําเนินงานการแขงขันกีฬาฯ ประกอบดวย 

  รองศาสตราจารยมัย  ตะติยะ     ประธาน 

  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม      กรรมการ 

  อาจารยการันต  เจริญสุวรรณ     กรรมการ 

  นางสาวณปภา  ศรีวิชัย        กรรมการ 

  นายกิตติกร  กลาแข็ง      กรรมการ 

  สิบเอกวิศรุต  ดีจิ๋ว      กรรมการ 

  ๓. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาที่ จัดเตรียมขอมูลและรวบรวมขอมูลของนักกีฬาแตละ

ชนิด ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ และชวยแกปญหาอันอาจเกิดข้ึน จัดหาวัสดุอุปกรณและเสื้อสําหรับ

คณะกรรมการอํานวยการ ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน และนักกีฬา ประกอบดวย 

  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม      ประธาน 

  อาจารยการันต  เจริญสุวรรณ     กรรมการ 

  นางสาวณปภา  ศรีวิชัย      กรรมการ 

  นายกิตติกร  กลาแข็ง      กรรมการ 

  สิบเอกวิศรุต  ดีจิ๋ว      กรรมการ  

  ๔. ฝายการเงินและสวัสดิการ มีหนาที่ ดําเนินการอํานวยความสะดวกในการไปราชการ  

การเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และจัดสงหลักฐานการใชจายเงินในการเตรียมความพรอมในการจัดสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันและจัดสวัสดิการใหแกนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันครั้งน้ี ประกอบดวย 

  นางสาวนฤมล  สงตาย      ประธาน 

  นางสาวกัญญารัตน  คําม ี     กรรมการ 

  ๕. คณะกรรมการควบคุมและสนับสนุนการแขงขัน มีหนาที่ ควบคุมการฝกซอมกีฬา 

ประสานงานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับนักกีฬา นัดหมายและฝกซอมและเก็บตัวนักกีฬา กําหนดเวลาลงแขงขัน

กีฬาแตละประเภท ประกอบดวย 

         /๕.๑ อาจารยผูควบคุมทีม… 



๓ 
 

 

   ๕.๑ อาจารยผูควบคุมทีมกรีฑา (ทีมชาย) 

         ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   ผูจัดการทีม 

         นายกิตติกร  กลาแข็ง    ผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๑๘ คน 

         นายลาภวัต  แดงงาม 
         นายวิโรจน  ชมรอด 
         นายพงษพัฒน  กริมเขียว 
         นายอนุภัทร  จันทรแกว 
         นายอรรถชัย  แหงมปาน 
         นายวิทวัส  ทองฟาธํารง 
         นายมนตรี  ธนสุนทรคีรี  
         นายเฉลิมพงษ  พิลึก 
         นายพีรพล  สุขดี 
         นายสรวิทย  จริยาพิไล 
         นายอนันต  พิบูลยอนันตศร ี
         นายเจษฎา  เครื่องตน 
         นายธีรวัต  โตแกว 
         นายพัสกร  ยศธนภัญโญ 
         นายธิเบศร  นพเคราะห 
         นายทะนงศักด์ิ  ศรีสุขา 
         นายเอดาวัฒน ปานนาพิทักษ 
         นายสันติสุข  แพงม ี

   ๕.๒ อาจารยผูควบคุมทีมกรีฑา (ทีมหญิง) 

         ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   ผูจัดการทีม 

         นายทวิโรฒ  ศรีแกว     ผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๗ คน 

         นางสาวพรสุดา  อนันตสายทิพย 
         นางสาวลัดริตา  คะเรรัมย 
         นางสาวธารวิมล  เทียนสวาง 
         นางสาวเย็นฤดี  เกิดอินสุข 
         นางสาวสุนิศา  เน้ือไม 
         นางสาวศิริวดี  วงคเรียน 
         นางสาวสุวรรณา  เข็มเพชร 

   ๕.๓ อาจารยผูควบคุมทีมบาสเกตบอล (ทีมชาย) 

         วาที่รอยตรีธีศิษฏ  กระตายทอง   ผูจัดการทีม 

         สิบเอกธิติ  คําม ี     ผูฝกสอน 

    

         /นายจตุรงค  ธงชัย... 



๔ 
 

 

         นายจตุรงค  ธงชัย     ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๑๕ คน 

         นายยุทธนา  โพธิจันทจินดา 
         นายสมเดช  พีระ 
         นายคณิศร  สีออน 
         นายวชิรกานต  จันขัน 
         นายธัณวัฒน  ลูกศร 
         นายสิทธินนท  ทุงโพธ์ิตระกูล 
         นายอุบล  เดชพงษ 
         นายเกียรติชัย  แกวเกิด 
         นายกันตพันธ  วอนเพียร 
         นายสัมฤทธ์ิ  คําเสาร 
         นายธนะศักด์ิ  วิริยะ 
         นายธนาคาร  จตุรภาค 
         นายกุลวรรธน  มั่งมีดี 
         นายสมพงษ  จันทรศิลา 
         นายชัยพร  พชรวัฒน 

   ๕.๔ อาจารยผูควบคุมทีมบาสเกตบอล (ทีมหญิง) 

         นายภาคิน  มณีโชติ     ผูจัดการทีม 

         นายศิลชัย  ทุงโพธ์ิตระกูล    ผูฝกสอน 

         นายรัฐภูมิ  สงฆวัฒนะ    ผูชวยผูฝกสอน 

         นายจิรพงศ  ยืนยง     ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๑๔ คน 

         นางสาวบรรณรักษ  ทอนทอง 
         นางสาวกําไลทิพย  ปนทอง 
         นางสาวเพชรี  รัตนวิวัลย 
         นางสาวชนัญชิดา  โพธิพรม 
         นางสาวพันธนิภา  สุวรรณพันธ 
         นางสาวธนากร  จุยคอนกลอย 
         นางสาวจุฑาทิพย  สิงหคํา 
         นางสาวสุภารัตน  ปานแสง 
         นางสาวจิตราภรณ  ขาวจุย 
         นางสาวเกศนุช  ยอดงิ้ว 
         นางสาวเบญจพร  ทองนวม 
         นางสาวกิตติพร  อาสะโพธ์ิ 
         นางสาวสุกัญญา  โพนเมืองหลา 
         นางสาววนิดา  เรืองอยู 

         /๕.๕ อาจารยผูควบคุมทีม... 



๕ 
 

 

   ๕.๕ อาจารยผูควบคุมทีมฟุตบอล (ทีมชาย) 

         นายวชิระ  พิมพทอง     ผูจัดการทีม 

         นายภูมิสิทธ์ิ  สัจจหทยาศรม    ผูฝกสอน 

         นายวันชัย  เพ็งวัน     ผูชวยผูฝกสอน 

         นายจักรพันธ  ธงทอง    ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๒๕ คน 

         นายจักรกริช  จีนเกิด 
         นายอภิสิทธ์ิ  สมมาก 
         นายสุวิช  พรมฉิม 
         นายเกียรติศักด์ิ  เกษตรพรม 
         นายสิงหการัญ  ศรีสนิท 
         นายณัฐวุฒิ  กาหลง 
         นายปณวรรธน  วามะลุน 
         นายชาญชัย  แสงสุริยะ 
         นายศรัณู  อยูพันธ 
         นายปริญญา  รังผึ้ง 
         นายกิตติพันธ  จันทรหอม 
         นายอมรเทพ  ทองดอนเถ่ือน 
         นายชนสิษฎ  ชัยทอง 
         นายวรชน  เดชะผล 
         นายชานนท  สนธิ 
         นายพัลลภ  ศิริบุตร 
         นายสิทธิพงษ  จํานวน 
         นายจีรภัทร  อึ่งนวม 
         นายวุฒิชัย  จันทรตน 
         นายณัฐวุฒิ  อยูเย็น 
         นายชัยภูมิ  เสรสีิทธ์ิฤทธิกุล 
         นายสุทธิพร  โพธเจริญ 
         นายปฏิการ  นวมสกุณี 
         นายธนพลธ  เพชรวรี 
         นายอนาวิน  นฤสุข 

   ๕.๖ อาจารยผูควบคุมทีมวอลเลยบอล (ทีมชาย) 

         ผูชวยศาสตราจารยอนุ  ธัชยะพงษ   ผูจัดการทีม 

         นายนิติพันธ  บุตรฉุย     ผูฝกสอน 

         นายนภดล  ไวเกษตรกรณ    ผูชวยผูฝกสอน 

         นายทศพล  บุญรอด     ผูชวยผูฝกสอน 

 

         /รายช่ือนักกีฬาที.่.. 



๖ 
 

 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๑๕ คน 
         นายพรพินิต  อันเตวาสิก 
         นายพลวัตร  หนองหลวง 
         นายมนัสชัย  สีสด 
         นายจักรินทร  ศรัทธานนท 
         นายณัฐพงศ  รักงาม 
         นายณัฐภัทร  เกิดอุทัย 
         นายสิทธิพงษ  สุขงาม 
         นายประสาร  มั่นศิลปไพบูลย  
         นายธีรวัฒน  สมบัญสิน 
         นายอนุกูล  นิยมพลอย 
         นายเกรียงไกร  มั่นอยู  
         นายนฤเบศ  ภูย่ิงยง 
         นายพงษพันธ  ชมพูนาค 
         นายพรพิพัฒน  อันเตวาสิก 
         นายวสันต  พลศร 

   ๕.๗ อาจารยผูควบคุมทีมวอลเลยบอล (ทีมหญิง) 

         ผูชวยศาสตราจารยอนุ  ธัชยะพงษ   ผูจัดการทีม 

         นายวัลลภ  ทิพยสุคนธ    ผูฝกสอน 

         นางสาวบุษยมาศ  คงเกิด    ผูชวยผูฝกสอน 

         นางสาวศศิภา  กมุทพงศ    ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๑๓ คน 

         นางสาวอมรทิพย  เพ็ชรขุนทด 
         นางสาวพรรณทิพา  หอมเย็น 
         นางสาวสมพร พูลลาภ 
         นางสาวรจนา  มั่นคง 
         นางสาวกฤษณา  อามาตมนตร ี
         นางสาวทวิการ  เผาปญญา 
         นางสาวณัฐกานต  แกวเสถียร 
         นางสาววันดี  วงษเขียด 
         นางสาวสุทัศตรา  อินกกผึ้ง 
         นางสาวอนงคนาถ  สิงหเจดีย  
         นางสาวปทมา  จุมพรม 
         นางสาวจุฑาภรณ  ตันติโรจนรัตน 
         นางสาวสวนันท  ชะงาศร ี

    

 

         /๕.๘ อาจารยผูควบคุมทีม... 



๗ 
 

 

   ๕.๘ อาจารยผูควบคุมทีมเซปกตะกรอ (ทีมชาย) 

         นายปราโมทย  เอี่ยมเต็ง    ผูจัดการทีม 

         นายพิชิต  พจนพาที     ผูฝกสอน 

         นายสมศักด์ิ  พวงใส     ผูชวยผูฝกสอน 

         นายธันวา  เกิดโต     ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๑๔ คน 

         นายปรเมศวร  เอี่ยมเต็ง 
         นายอัศนัย  ไพลินอุทัย 
         นายธนวันต  ไชยชนะ 
         นายธีรวุฒิ  บุญสิทธ์ิ 
         นายสุพจน  อรุณแสงใส 
         นายนเรศ  ทองอยู 
         นายสุชาติ  ต้ังมานะกิจ 
         นายปรามพล  มนตเหลา 
         นายสกุลรัตน  แกวนา 
         นายเกษมศักด์ิ  บัวเผียน 
         นายกัมพล  หุนะกูล 
         นายอุดมศักด์ิ ตอพนา 
         นายสุพจน  ยาดี 
         นายวุฒิชัย  ถาวร 

   ๕.๙ อาจารยผูควบคุมทีมเซปกตะกรอ (ทีมหญิง) 

         นายปราโมทย  เอี่ยมเต็ง    ผูจัดการทีม 

         นายพิชิต  พจนพาที     ผูฝกสอน 

         นายอนัน  หยวกวัด     ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๕ คน 

         นางสาวณัฐฑริตา  ชุมสีดา 
         นางสาวอมรรัตน  จันทรทา 
         นางสาวพิมพผกา  ตาลํา 
         นางสาวกรรณิกา  พิเศษทัก 
         นางสาวอริศรา  ศรีพุทธา 

   ๕.๑๐ อาจารยผูควบคุมทีมเทควันโด (ทีมหญิง) 

         นายกิตติกร  กลาแข็ง    ผูจัดการทีม 

         นายอนุชา  โตย่ิง     ผูฝกสอน 

         นางสาวอภิสรา  อินสัญจร    ผูชวยผูฝกสอน 

    

 

         /รายช่ือนักกีฬาที่เขารวม... 



๘ 
 

 

   รายช่ือนักกฬีาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๓ คน 

         นางสาวโยทกา  หาญเวช 
         นางสาวจินดาวรรณ  กันหา 

         นางสาวธิดารัตน  จันโทสถ 

   ๕.๑๑ อาจารยผูควบคุมทีมลอนเทนนิส (ทีมชาย) 

         รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน   ผูจัดการทีม 

         ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  โกศิยะกุล   ผูฝกสอน 

         นายศิริชัย  นันทารมย    ผูชวยผูฝกสอน 

         นายภัทรชัย  เพชรแกมทอง    ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๗ คน 

         นายกษิด์ิเดช  ช่ืนเชย 
         นายศุภณัฐ  ออนนุม 
         นายอุดมศักด์ิ  แสงอรุณ 
         นายบุญเฮง  ดองทองดี 
         นายสมจิตร  แซซ ี
         นายพีรัส  รอดกําเนิด 
         นายณัฐวุฒ ิ อาจสาลิกรณ 

   ๕.๑๒ อาจารยผูควบคุมทีมลอนเทนนิส (ทีมหญิง) 

         ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  โกศิยะกุล   ผูจัดการทีม 

         นางสาวสาธิตา  วีระศิริวัฒน    ผูฝกสอน 

         นางสาวกษมา  เอี่ยมแสน    ผูชวยผูฝกสอน 

         นายเสกสรร  แสงกนึก    ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๗ คน 

         นางสาวสมชนก  สายทิพย 
         นางสาวดาราได  ไชยพรมเมือง 
         นางสาวสามินี  พวงจา 
         นางสาวทาริกา  ยอดฉัตร 
         นางสาวอริยาภรณ  อินทรกลั่น 

         นางสาวกมลชนก  จันทราศร ี

         นางสาวปริชญาภรณ  สิงหคําโม 
   ๕.๑๓ อาจารยผูควบคุมทีมเทเบิลเทนนิส (ทีมชาย) 

         นายอภิชาติ  บวบขม     ผูจัดการทีม 

         นายอติชาต  พรอมพิมพ    ผูฝกสอน 

    

 

         /รายช่ือนักกีฬาที่เขารวม… 



๙ 
 

 

   รายช่ือนักกฬีาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๕ คน 

         นายชนก  เชียงมูล 
         นายเอกราช  หาญมนตร ี
         นายเสกสรร  ดันย่ี 
         นายประสิทธ์ิ  โพธ์ิพันธ 
         นายณัฐวุฒิ  กอนทอง 

   ๕.๑๔ อาจารยผูควบคุมทีมเทเบิลเทนนิส (ทีมหญิง) 

         นายอภิชาติ  บวบขม     ผูจัดการทีม 

         นางสาวกิ่งดาว  นันทวงษ    ผูฝกสอน  

   รายช่ือนักกฬีาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๕ คน 

         นางสาวลัดดา  บุญลือ 
         นางสาวกฤติยา  วงศคําลือ 
         นางสาวสุภารัตน  โพธ์ิรอด 
         นางสาวพิราวรรณ  แสงพันธุ 
         นางสาวกรรณิการ  เอมโอฐ 

   ๕.๑๕ อาจารยผูควบคุมทีมแบตมินตัน (ทีมชาย) 

         ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท  ผูจัดการทีม 

         นางสาวระพีพร  พุมอื่ม    ผูฝกสอน 

         นายพิญญาพัชญ  แฉลมฉัตร    ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๗ คน 

         นายปุญญพัฒน  หอวิจิตร 
         นายอดิศักด์ิ  แพงไธสงค 
         นายพีรณัฐ  ทิพบุญทอง 
         นายวีรภัทร  วัฒนศิริ 
         นายสกล  ทองแจม 
         นายเอกชัย  ทองทรัพย 
         นายณรงค  กลิ่นหอม 

   ๕.๑๖ อาจารยผูควบคุมทีมแบตมินตัน (ทีมหญิง) 

         ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท  ผูจัดการทีม 

         นางสาวระพีพร  พุมอื่ม    ผูฝกสอน 

         นายพิญญาพัชญ  แฉลมฉัตร    ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกฬีาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๙ คน 

         นางสาวศรีสุดา  ยมรัตน 
         นางสาวจุฬาเพียรพร  วงคแสน 
         นางสาววรรณภา  ตรงดี 
 
         /นางสาวธันยธรณ...  



๑๐ 
 

 

         นางสาวธันยธรณ  อัครพิสิษฐ 
         นางสาวกฤษณา  จรสุข 
         นางสาวสุนันทา  บุญคํ้าชู 
         นางสาวชุติมา  แซวาง 
         นางสาวยุพิน  เสรีลักขณา 
         นางสาวจารุวรรณ ภูฆัง 

   ๕.๑๗ อาจารยผูควบคุมทีมมวยสากลสมัครเลน (ทีมชาย) 

         ผูชวยศาสตราจารยกอเกียรติ  วิทยรัตน  ผูจัดการทีม 

         นายนิรุจณ  การเที่ยง    ผูฝกสอน 

         นายเรวัฒ  วงคษา     ผูชวยผูฝกสอน 

         นายวรุม  อุนแพง     ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกฬีาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๔ คน 

         นายวีรชน  วุนจุด 
      นายอนุชา  เสนาอาจ 

         นายณัฐสิทธ์ิ  อยูบุญ 
         นายสรศักด์ิ  เงินทอง 

   ๕.๑๘ อาจารยผูควบคุมทีมวอลเลยบอลชายหาด (ทีมชาย) 

         ผูชวยศาสตราจารยอนุ  ธัชยะพงษ   ผูจัดการทีม 

         นายนิติพันธ  บุตรฉุย     ผูฝกสอน 

         นายพลสร  อยูกรัด     ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมจีํานวน ๓ คน 

         นายสิทธิพงษ  สุขงาม 
         นายประสาร  มั่นศิลปไพบูลย 
         นายกฤษณพงศ  เพชรประดับ 

   ๕.๑๙ อาจารยผูควบคุมทีมวอลเลยบอลชายหาด (ทีมหญิง) 

         ผูชวยศาสตราจารยอนุ  ธัชยะพงษ   ผูจัดการทีม 

         นายวัลลภ  ทิพยสุคนธ    ผูฝกสอน 

         นางสาวบุษยมาศ  คงเกิด    ผูชวยผูฝกสอน 

         นางสาวศศิภา  กมุทพงศ    ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมจีํานวน ๓ คน 

         นางสาวรจนา  มั่นคง 
         นางสาวกฤษณา  อามาตมนตร ี
         นางสาวสุทัศตรา  อินกกผึ้ง 
 
 
 
         /๕.๒๐ อาจารยผูควบคุมทมี... 



๑๑ 
 

 

   ๕.๒๐ อาจารยผูควบคุมทีมเปตอง (ทีมชาย) 

         รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ  ผูจัดการทีม 

         นายอานนท  ปลื้มเนตร    ผูฝกสอน 

         นายดํารงค  ตัณนิติศุภวงษ    ผูชวยผูฝกสอน 

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๖ คน 

         นายภานุกร  ประกอบกิจ 
         นายณัฐพล  ศรีแสงทรัพย 
         นายนเรศ  เงินอาจ 
         นายวิทวัส  คงเจริญ 
         นายเทิดเกียรติ  อนุสุริยา 
         นายเกียรติศักด์ิ  ขําแชม 

   ๕.๒๑ อาจารยผูควบคุมทีมเปตอง (ทีมหญิง) 

         รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ  ผูจัดการทีม 

         นายสิบเอกวิศรุต  ดีจิ๋ว    ผูฝกสอน 

         นายอภิชาติ  เทียนโพธ์ิ    ผูชวยผูฝกสอน      

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๘ คน 
         นางสาวทิพยมณี  เกิดมงคล 
         นางสาวศิริพร  สอนโคกกลาง 
         นางสาวจิราวรรณ  วงศจินา 
         นางสาวทิพยวรรณ  นุมเกลี้ยง 
         นางสาวพรพิมล  เขมขน 
         นางสาวอัจฉรา  ทองกร 
         นางสาวนุสบา  คําชู 
         นางสาวสุชานันท  ถิระสาโรจน 

   ๕.๒๒ อาจารยผูควบคุมทีมฟุตซอล (ทีมชาย) 

         ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  ผูจัดการทีม 

         ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ปญญา   ผูฝกสอน 

         ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ  นารีรักษ  ผูชวยผูฝกสอน 

         นายพิชุตม  โรจนพัฒนเดชากร   ผูชวยผูฝกสอน      

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๑๕ คน 
         นายหัสชัย  รอดสิน 
         นายสิทธิชัย  อํานาจ 
         นายอลงกรณ  ไชยศรีย 
         นายประธาน  จิตรมา 
         นายณัฐพล  เด่ียววาณิช 
    
         /นายวรรชนะ  เรืองเทพ... 



๑๒ 
 

 

         นายวรรชนะ  เรืองเทพ 
         นายเทพพร  สีมารัก 
         นายนิตชัย  จอดสันเทียะ 
         นายวีรพงษ  ย้ิมทอง 
         นายพิชญานิน  หนองหลวง 
         นายศิริชัย  บัวเทศ 
         นายณัฐวุฒิ  ชัยสุข 
         นายจิตรภาณุ  โตมาก 
         นายวิสิษฐพล  อุทิตะสาร 
         นายสุวินัย  ชมเชย 

   ๕.๒๓ อาจารยผูควบคุมทีมฟุตซอล (ทีมหญิง) 

         ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม    ผูจัดการทีม 

         นายพงศธร  ศรีทับทิม    ผูฝกสอน 

         นายพัชร  ไวกสิกรรม    ผูชวยผูฝกสอน 

         นายปฐมพงษ  เที่ยงเพชร    ผูชวยผูฝกสอน      

   รายช่ือนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมีจํานวน ๑๕ คน 
         นางสาวกรรณิการ  วิเศษ 
         นางสาววิภาดา  สุขเกตุ 
         นางสาวอรอุมา  กรวยทอง 
         นางสาวฑิฆัมพร  แสงแกว 
         นางสาวเย็นฤดี  เกิดอินสุข 
         นางสาวสุดารัตน  ผิวมา 
         นางสาวมณีรัตน  สุภาบุตร 
         นางสาวศิริวรรณ  สมพงษ 
         นางสาวอาภาพร  อันลูกเทา 
         นางสาวชฎาพร  สุมประดิษฐ 
         นางสาวธันยพร  ผานอน 
         นางสาวนีรนุช  จันทรวิชัย 
         นางสาวคนึงนิจ  สุดเย็น 
         นางสาวอัจฉรา  สุวรรณภา 
         นางสาวปนัดดา  แจงจิตร 
 

๖. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ มีหนาที่ จัดเตรียมรถบัส รถตู ในการเดินทาไปกลับ เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหแกผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน ตลอดจนนักกีฬาและอื่นๆ 

ประกอบดวย 

         นางมะลิวัลย  รอดกําเหนิด    ประธาน   

   

         /นายอภิชาต  โตย่ิง… 



๑๓ 
 

 

         นายอภิชาต  โตย่ิง     กรรมการ 

         พนักงานขับรถทุกคน     กรรมการ 

  ๗. คณะกรรมการฝายประเมินผล มีหนาที่ วางแผนดําเนินการประเมินผลการเขารวมการ

แขงขันกีฬา วิเคราะหขอมูล สรุปรายงานผลการดําเนินการแขงขันรูปเลมเอกสารรายงานตอมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย 

         อาจารยการันต  เจริญสุวรรณ    ประธาน 

         นางสาวณปภา  ศรีวิชัย      กรรมการ 

         นายกิตติกร  กลาแข็ง    กรรมการ 

         สิบเอกวิศรุต  ดีจิ๋ว     กรรมการ 

         นายอนุวัฒน  แนไพร     กรรมการ 

         นางสาวกัญญารัตน  คําม ี    กรรมการ 

         นายณะราทิ  นอยมวง    กรรมการ 

         นางสาวปราณี  แผนดี    กรรมการ 

         นางสาวสลิตา  เพชรบูรณ    กรรมการ 

         นางเนืองนุช  ผาสุข     กรรมการ 

         นายโชติศักด์ิ  แตงโม     กรรมการ 

 

 ทั้งน้ีมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกจิการนักศึกษาและโครงการพิเศษกํากบัดูแลใหเปนไปตาม 

คําสั่งน้ี 

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
      
 
 


