
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  

คร้ังท่ี 31  “พระนครเกมส” 
ระหวางวันท่ี 7 – 14 กุมภาพันธ 2558 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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สารบญั 
 

เรื่อง                   หนา 
 
1. แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการเขารวมแขงขัน      4 
   กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 

2. สรุปการประเมินผลโครงการเขารวมแขงขัน       8 
    กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31   

3. ภาพกิจกรรม           15 

4. ภาคผนวก           17 

- โครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31   

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” 

- แบบประเมินผลการเขารวมโครงการเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 31 

- รายชื่อผูจัดการทีม  ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน ท่ีเขารวมโครงการฯ 

- รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) ท่ีเขารวมโครงการฯ  
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คํานํา 
 
โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31       

“พระนครเกมส” จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้            
1.  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาในการสรางความสัมพันธอันดีใหแกนักศึกษา 
2.  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการความสามารถของนักศึกษาใหมีมาตรฐานการเลนกีฬาท่ีสูงข้ึนสูความเปนเลิศ
3.  เพ่ือประชาสัมพันธชื่อเสียงอันดีงามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหปรากฏในหมู 
    สมาชิกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ัวประเทศตอไป 
4.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และหางไกลจากยาเสพติดทุกชนิด   

 
เพ่ือใหการจัดโครงการฯดําเนินไปตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวแลวนั้น  จึงตองมีการจัดทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินงานโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส”ข้ึน  ประกอบดวย งบประมาณท่ีใชจายไปท้ังหมดตลอดการจัดโครงการฯ ผลประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ เปนตน ทําใหไดเห็นวาการจัดโครงการฯตรงตามวัตถุประสงคมากนอยแคไหน 
และควรแกไขในดานใดบางในการจัดโครงการฯในครั้งถัดไป 

 
   

 
 

 
                                                            งานกีฬา  กองพัฒนานักศึกษา 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ประจําปงบประมาณ  2558 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
_______________________ 

 
 

ช่ือโครงการ  เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 31 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ  
หนวยงาน   กีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  
หัวหนาโครงการ   นายนเรศ     ภูคะฮาต 
 

สถานท่ีดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
              7 – 14  กุมภาพันธ  2558 

ไดรับจดัสรรงบประมาณรายได               จํานวน        3,000,000        บาท 
 

มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 
 ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  โดยมีผลการดําเนนิงาน  ดงันี ้

1. วัน/สถานที่ดาํเนินการ : วันที่ 7 – 14 กุมภาพันธุ 2558 
 2.  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ  309    คน  
 3.  การเบิกจายงบประมาณ 

 
 

ลําดับท่ี รายการคาใชจาย จายจริง หมายเหตุ 
สัญญายืม  1,110,000  บาท (นเรศ  ภูคะฮาต) 899,700 คืน 210,300 บาท 

คาตอบแทน      

1 
คาตอบแทนหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา 
ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน และเจาหนาท่ี 
วันหยุดราชการ (64 คน x 300 บาท x 15 วัน) 

227,700  

2 คาตอบแทนพนักงานขับรถวันหยุดราชการในการรับสงนักกีฬา 
และเจาหนาท่ีไปฝกซอมหรือแขงขัน (2 คน x 300 บาท x 5 วัน) 

- 
3,000 

ไมไดเบิก 
 รวม 227,700  

คาใชสอย   

1 คาเก็บตัวนักกีฬากอนการแขงขันจนถึงวันชิงชนะเลิศ 
(274 คน x 100 บาท x 30 วัน) 

672,000  

 รวม 672,000  

 รวมท้ังส้ิน 899,700  
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ลําดับท่ี รายการคาใชจาย จายจริง หมายเหตุ 

สัญญายืม  1,321,680  บาท (ระพีพร  ทองปน) 941,090 คืน 380,590 บาท 

คาใชสอย   

2 คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา (คนละ 240 บาท/วัน) 490,080  

3 คาท่ีพักนักกีฬา  
- รายวันหองรวม 3 – 6 กุมภาพันธ 2558  
  (35 คน x 100 บาท x 3 วัน) 
- เหมาจาย 6 – 14 กุมภาพันธ 2558 
  (231 คน x 600 บาท) 

 
10,500 

 
138,600 

 
 
 

4 
คาเบี้ยเลี้ยงหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา 
ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ี  
(คนละ 240 บาท/วัน) 

167,760  

6 คาท่ีพักหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา 
ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ี 
- รายวันหองรวม 3 – 6 กุมภาพันธ 2558  
  (2 คน x 100 บาท x 3 วัน) 

 
 

600 
 

 

- โรงแรมภายนอก “ชาโตว อพารทเมนท”  51,060 
- โรงแรมภายใน “D-LUXX THAMMASAT (D1)” 41,500 

7 
คาพาหนะรับจางของ หัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะ
นักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ี 

36,990 
 

8 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น - ปรับรายการไปใชขอ 12  

10,000 บาท 

9 
คาเชาสนามกีฬาฝกซอม สนามแขงขัน สถานท่ีเก็บตัว และ
คาตอบแทนเจาหนาท่ี 

- ปรับรายการไปใชขอ 12  

20,000 บาท 

10 
คาพาหนะรับจาง รับ-สงนักกีฬาในการฝกซอมหรือแขงขัน 
(ในกรณีมหาวิทยาลัยฯ ไมสามารถจัดรถรับสงใหได) 

- ปรับรายการไปใชขอ 12  

10,000 บาท 

11 คารักษาพยาบาล - 2,000  ไมไดใช 

13 คาทางดวน - 2,000  ไมไดใช 

* คาสนามซอมลีลาศ 4,000  

 รวมท้ังส้ิน 941,090  

12 

คาจางเหมาบริการรถโดยสาร ท่ีใชสําหรับเดินทางเขารวมแขงขัน 
- เชาเหมารถตูโดยสาร 1 คัน  

 
25,000 

ปรับยอดเงินเพ่ิม 
มาจากขอ 8+9+10 

(อนุมัติเบิกจาย) - เชาเหมารถบัสโดยสารธรรมดา(พัดลม) 45,000 

 รวม 70,000  
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สรุปภาพรวมคาใชจายทั้งหมด 

 

4.  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   
   ตัวชี้วัดความสําเร็จระดับผลผลิต 
   เชิงปริมาณ: 
  เปาหมาย   รอยละ 85 ของผูเขารวมโครงการ 338 คน =  287  คน  
  ผลการดําเนินงาน  จํานวนผูเขารวมโครงการ  จํานวน  309  คน 
  เชิงคุณภาพ: 
  เปาหมายความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  รอยละ  85 
  ผลการดําเนินงาน  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  รอยละ 92.4   
  เชิงเวลา: 
  เปาหมาย  โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  รอยละ  90   
  ผลการดําเนินงาน  โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  รอยละ  100 
 

ลําดับท่ี รายการคาใชจาย จายจริง หมายเหตุ 

คาวัสดุ   

1 คาอุปกรณกีฬา 

263,050 
656,279.50 

การจัดซื้อจาก 2 ราน 
1.แกรนดสปอรต 
  656,279.50 
2.สปอรตชาม 
  263,050 

2 คาชุดกีฬา 
2.1 ชุดแขงขัน 
2.2 ชุดวอรมนักกีฬา 

3 คาเครื่องแตงกายผูบริหารและผูเก่ียวของกับการแขงขันกีฬา 
3.1 เสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อแทรคสูท 
3.2 เสื้อคอปก(โปโล) 

 รวม 919,329.5  

 รวมท้ังส้ิน 989,329.5  

สรุปรายการ  ใชไป หมายเหตุ 

งบประมาณดําเนินการ 3,500,000   

- คาตอบแทน 
  ผูยืม : นายนเรศ   ภูคะฮาต (288,000) 

291,000 
 

 
227,700 

คงเหลือ 63,300 

- คาใชสอย 
  ผูยืม : นายนเรศ   ภูคะฮาต (822,000) 
  ผูยืม : นางสาวระพีพร   ทองปน (1,321,680) 
           - ขออนุมัติเบิกจาย 

2,213,680 
 
 
 

 
672,000 
941,090 
70,000 

คงเหลือ 530,590 
 

- คาวัสดุ 995,320 919,329.5 คงเหลือ 75,990.5 

รวมท้ังสิน  2,830,119.5  

ยอดเงินคงเหลือ   669,880.5 
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 5.  ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 
  สถานท่ีท่ีใชจัดการแขงขันอยูหางกัน  ทําใหการเดินทางไปแขงขัน หรือเชียรทีมของมหาวิทยาลัยไม
คอยสะดวก  และรถตูมีไมเพียงพอ เนื่องจากตองใชในสวนของการเปนเจาภาพจัดการแขงขันดวย จึงตองจัดสรร
ใหกับกีฬาท่ีมีแขงขันในชวงเชาและฝกซอมในชวงเย็น โดยขอความรวมมือจากนักกีฬาแตละชนิดกีฬาใหฝกซอมใน
เวลาท่ีใกลเคียงกันเพ่ือความสะดวกในการรับ - สง 
 
 6.  ภาพกิจกรรม 

  
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
      

    ลงชื่อ  .............................................................  ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรายงาน 
     (นายนเรศ                ภูคะฮาต) 
 
 

    วันที่   ....................................................... 
            โทรศัพท  02–665–3777   
 
 

    ลงชื่อ  ............................................................  หัวหนาหนวยงาน 
     (นางประดิษฐา            นาครักษา) 
                       ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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สรุปการประเมินผล 
โครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 31 

…………………………………………………………………… 
    

 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ไดดําเนินการจัดโครงการ           
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 ระหวางวันท่ี 7 – 14 
กุมภาพันธุ 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต   

ฝายประเมินผลไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลโครงการฯ  เพ่ือแจกใหกับผูเขารวมโครงการฯ ครั้ง
นี้  ซ่ึงผลท่ีไดจากการประเมินจะนําไปพัฒนาและปรับปรุง ในครั้งตอไป  การประเมินผลโครงการสมัครเขารวม
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 ในครั้งนี้จํานวน 309 คน 
 เจาหนาท่ีฝายประเมินผล  ไดทําการแจกแบบประเมินผลโครงการฯท้ังหมด 200 ชุด  โดยแบบ
ประเมินจะแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  และตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการจัดโครงการเขารวม
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31  ไดรับแบบประเมินผลกลับคืนมา
ท้ังหมด 178 ชุด  โดยจะนําเสนอผลการรวบรวมแบบประเมินผล ดังตอไปนี้ 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
ตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” โดยจําแนกตามสถานภาพ   
  

ลําดับท่ี สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. นักกีฬา 148 83.1 
2. ผูจัดการทีม 11 6.2 
3. ผูฝกสอน 11 6.2 
4. ผูชวยผูฝกสอน 8 4.5 
 รวม 178 100 

  
จากตารางท่ี 1.1 พบวาผูตอบแบบสอบถามเขารวมโครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” สวนใหญมีสถานภาพเปนนักกีฬา จํานวน
ท้ังหมด 148 คน คิดเปนรอยละ 83.1  รองลงมาเปนผูจัดการทีมและผูฝกสอน จํานวนท้ังหมด 11 คน คิดเปน
รอยละ 6.2  อันดับสุดทาย คือ ผูชวยผูฝกสอน จํานวนท้ังหมด 8 คน คิดเปนรอยละ 4.5  

 

แผนภูมิท่ี  1  แสดงจํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย           
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” โดยจําแนกตามสถานภาพ 
 

 
 
 
 
 
 นักกีฬา 

83% 

ผูจัดการ
ทีม 
6% 

ผูฝกสอน 
6% 

ผูชวยผู
ฝกสอน 

5% 
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ตารางท่ี 1.2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” โดยจําแนกตามเพศ 
   

ลําดับท่ี เพศ จํานวน รอยละ 
1. ชาย 95 53.4 
2. หญิง 83 46.6 
 รวม 178 100.00 
  

จากตารางท่ี 1.2 พบวาผูเขารวมโครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี  “พระนครเกมส” สวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวนท้ังหมด 95 คน คิดเปนรอยละ 53.4  
รองลงมาเปนเพศหญิง มีจํานวนท้ังหมด 83 คน คิดเปนรอยละ 46.6  
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนของผูเขารวมโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” โดยจําแนกตามเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” โดยจําแนกตามคณะท่ีเขารวมกิจกรรม 
  

ลําดับท่ี คณะ จํานวน รอยละ 
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 11 6.2 
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 25 14 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 7 3.9 
4. คณะบริหารธุรกิจ 39 21.9 
5. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 5 2.8 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร 44 24.7 
7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 1.1 
8. คณะศิลปศาสตร 34 19.1 
9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 0 0 
10. อ่ืนๆ 11 6.2 

รวม 178 100 

กรีฑา 
41% 

เทเบิลเทนนิส 
59% 
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 จากตารางท่ี 1.3 คณะท่ีผูเขารวมโครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส”  ศึกษาอยูมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คือ คณะวิศวกรรมศาสตร มี
จํานวนท้ังหมด 44 คน คิดเปนรอยละ 24.7  อันดับท่ีสอง คือ คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนท้ังหมด 39 คน คิด
เปนรอยละ 21.9 อันดับท่ีสาม คือ คณะศิลปศาสตร มีจํานวนท้ังหมด 34 คน คิดเปนรอยละ 19.1 อันดับท่ีสี่ 
คือ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มีจํานวนท้ังหมด 25 คน คิดเปนรอยละ 14 อันดับท่ีหา คือ คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม และผูท่ีเปนบุคคลภายนอก มีจํานวนท้ังหมด 11 คน คิดเปนรอยละ 6.2 รองลงมา คือ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มีจํานวนท้ังหมด 7 คน , คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มี
จํานวนท้ังหมด 5 คน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีจํานวนท้ังหมด 2 คน คิดเปนรอยละ 3.9 , 2.8  
และ 1.1 ตามลําดับ  สวนคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ไมมีผูเขารวมโครงการฯ  
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนผูเขารวมโครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้ง
ท่ี 31 “พระนครเกมส” โดยจําแนกตามคณะท่ีเขารวมกิจกรรม 
 

 
ตารางท่ี 1.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” โดยจําแนกตามชนิดกีฬาท่ีจัด          
การแขงขัน 
  

ลําดับท่ี คณะ จํานวน รอยละ 
1. กรีฑา 7 3.9 
2. เทเบิลเทนนิส 10 5.6 
3. หมากกระดาน 9 5.1 
4. เปตอง 13 7.3 
5. วอลเลยบอล 9 5.1 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

6% คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 

14% คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร 

4% 

คณะบริหารธุรกิจ 
22% 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟชั่น 

3% 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
25% 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

1% 

คณะศิลปศาสตร 
19% 

คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 
0% 

อื่นๆ 
6% 
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ลําดับท่ี คณะ จํานวน รอยละ 
6. บาสเกตบอล 13 7.3 
7. ฟุตซอล 14 7.9 
8. ลีลาศ 12 6.7 
9. เทนนิส 4 2.2 
10. แบดมินตัน 13 7.3 
11. วายน้ํา 14 7.9 
12. ครอสเวิรด 7 3.9 
13. วอลเลยบอลชายหาด 7 3.9 
14. ฟุตบอล 14 7.9 
15. เซปกตะกรอและตะกรอลอดหวง 32 18 

รวม 178 100 
 

จากตารางท่ี  1.4  พบวาชนิดกีฬาท่ีทําแบบประเมินโครงการเชารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 31 มากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คือ กีฬาเซปกตะกรอและตะกรอลอดหวง  
มีจํานวนท้ังหมด 32 คน คิดเปนรอยละ 18 อันดับท่ีสอง คือ กีฬาฟุตซอล  วายน้ํา และฟุตบอล มีจํานวน
ท้ังหมด 14 คน คิดเปนรอยละ 7.9  อันดับท่ีสาม คือ กีฬาเปตอง บาสเกตบอล และแบดมินัตน มีจํานวน
ท้ังหมด 13 คน คิดเปนรอยละ 7.3  อันดับท่ีสี่ คือ กีฬาลีลาศ มีจํานวนท้ังหมด 12 คน คิดเปนรอยละ 6.7 
อันดับท่ีหา คือ กีฬาเทเบิลเทนนิส มีจํานวนท้ังหมด 10 คน คิดเปนรอยละ 5.6 อันดับท่ีหก คือ กีฬาหมากกระดาน 
และวอลเลยบอล มีจํานวนท้ังหมด 9 คน คิดเปนรอยละ 5.1 อันดับท่ีเจ็ด คือ กีฬากรีฑา ครอสเวิรด และ
วอลเลยบอลชายหาด มีจํานวนท้ังหมด 7 คน คิดเปนรอยละ 3.9 อันดับสุดทาย คือ กีฬาเทนนิส มีจํานวน
ท้ังหมด 4 คน คิดเปนรอยละ 2.2  
 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงจํานวนผูเขารวมโครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้ง
ท่ี 31 “พระนครเกมส” โดยจําแนกตามชนิดกีฬาท่ีจัดการแขงขัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรีฑา 
4% 

เทเบิลเทนนิส 
6% หมากกระดาน 

5% 
เปตอง 
7% 

วอลเลยบอล 
5% 

บาสเกตบอล 
7% 

ฟุตซอล 
8% 

ลีลาศ 
7% 

เทนนิส 
2% 

แบดมินตัน 
7% 

วายนํ้า 
8% 

ครอสเวิรด 
4% 

วอลเลยบอล
ชายหาด 

4% 

ฟุตบอล 
8% 

เซปกตะกรอและ
ตะกรอลอดหวง 

18% 
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ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

 การประเมินความพึงพอใจในโครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” โดยผูประเมินไดใชเกณฑการวัดระดับความพึงพอใจเปนแบบมาตร
สวนประเมินคา แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

1. พึงพอใจนอยท่ีสุด ให 1 คะแนน 
2. พึงพอใจนอย  ให 2 คะแนน 
3. พึงพอใจปานกลาง ให 3 คะแนน 
4. พึงพอใจมาก  ให  4 คะแนน 
5. พึงพอใจมากท่ีสุด ให 5 คะแนน 

 

เกณฑการแปรผลคาเฉลี่ยแตละคะแนนใชสูตร  ดังนี้ 
 สูตร = คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด 
    จํานวนตัวเลือก 
 แทนคา = 5 – 1  
      5 
  = 0.80 
 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความสําคัญปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี  2.1 ตารางแสดงคาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการสมัครเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42  
 

ขอ ประเด็นพิจารณา �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ระยะเวลาในการฝกซอมเพียงพอ  เหมาะสม 3.95 0.75 มาก 

2. ระยะเวลาในการแขงขันกีฬาของทานมีความเหมาะสม 4.03 0.71 มาก 

3. 
การฝกซอมและการแขงขันกีฬาทําใหเปนคนท่ีมีระเบียบวินัยมีความ
รับผิดชอบ และตรงตอเวลา 

4.23 0.64 มากท่ีสดุ 

4. 
การเลนกีฬาสรางเสริมสุขนิสัยรักการออกกําลังกาย  และมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง 

4.37 0.66 มากท่ีสดุ 

5. 
กีฬากอใหเกิดความรักความสามัคคีกับเพ่ือนรวมทีม / ระหวางผูฝกสอน
กับนักกีฬา 

4.42 0.73 มากท่ีสดุ 

6. กีฬาทําใหไดรูจักกับเพ่ือตางสถาบันเพ่ิมมากข้ึน 4.38 0.66 มากท่ีสดุ 

7. 
การแขงขันกีฬาทําใหรูจักการมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูจักแพ รูจักชนะ และ
รูจักอภัย 

4.56 0.58 มากท่ีสดุ 
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8. กีฬาทําใหเราไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 4.51 0.55 มากท่ีสดุ 

9. การเขารวมแขงขันครั้งน้ีทําใหอยากพัฒนาทักษะของตนเองเพ่ิมมากข้ึน 4.52 0.60 มากท่ีสดุ 

10. ควรมีการสงเสริมเขารวมโครงการแขงขันกีฬาฯน้ีตอไป 4.62 0.53 มากท่ีสดุ 

รวมคาเฉลี่ย 4.36   
 

จากตารางท่ี 2.1  พบวาการจัดโครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” ไดรับความพึงพอใจจากผูเขารวมเปนอยางดี หากเรียงตามลําดับ
ความพึงพอใจจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด สิ่งท่ีผูเขารวมกิจกรรมพึงพอใจมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คือ ขอท่ี 10 
ตองการใหทางมหาวิทยาลัยสงเสริม สนับสนุนเขารวมโครงการแขงขันกีฬาฯตอไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 
รองลงมา คือ ขอท่ี 7 การแขงขันกีฬาทําใหรูจักการมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ และรูอภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.56 และอับดับท่ีสาม คือ ขอท่ี 9 การเขารวมแขงขันครั้งนี้ทําใหอยากพัฒนาทักษะของตนเองเพ่ิมมากข้ึน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 สวนความคิดเห็นท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ระยะเวลาในการฝกซอม
เพียงพอ เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95  
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ภาพกิจกรรม 
โครงการเขารวมการแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” 

วันท่ี 7 - 14 กุมภาพันธ 2558  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จ.ปทุมธาน ี
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ภาพกิจกรรม 
โครงการเขารวมการแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” 

วันท่ี 7 - 14 กุมภาพันธ 2558  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จ.ปทุมธาน ี
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ภาพกิจกรรม 
โครงการเขารวมการแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” 

วันท่ี 7 - 14 กุมภาพันธ 2558  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จ.ปทุมธาน ี
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โครงการงบรายจายอ่ืน เงินรายไดประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
โครงการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  หนวยงาน กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ช่ือโครงการ   แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  ครั้งท่ี  31 
ลักษณะโครงการ 
    1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
   1.2.   การฝกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
   1.4.   การจัดนิทรรศการ 
   1.5.   การวิเคราะห  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
   1.6.   การฝกอบรมเพ่ือถายทอดความรูเทคโนโลยี 
   1.7.   การใหบริการขอมูล  การเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ 
   1.8.   อ่ืน ๆ 
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 1.  การพัฒนาความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
   1.1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศท่ีมีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับ 

           อาเซียน/นานาชาติ 
   1.2. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน 

           แบบบูรณาการการทํางาน 
  1.3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู 
  1.4.  พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะทาง 
  1.5. สรางบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ และความตองการของสังคม 
  1.6.  พัฒนาศักยภาพอาจารย 
 2.  การพัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ 
  ประเทศ 
  2.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
  2.2. พัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม เชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพ 
  2.3. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยอยางยั่งยืน 
   2.4. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ระหวางหนวยงานภาครัฐ  

           ภาคเอกชน และชุมชน 
 3.  การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูความเปนเลิศ 
  3.1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.2. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใชกลยุทธทางการเงิน 
  3.3.  พัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร 
  3.4. พัฒนาองคกรเชิงคุณภาพ 
4.  การสงเสริมการใหบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
   4.1. พัฒนาความเขมแข็งของการใหบริการวิชาการ วิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4.2. พัฒนาความเขมแข็งของการใหบริการเพ่ือหารายไดแกมหาวิทยาลัย 
  4.3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ วิชาชีพ ใหมีศักยภาพ 
   4.4. สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการ วิชาชีพระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน         

           และชุมชน 
 5.  การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางม่ันคงเพ่ือสรางคุณคาทาง 
  สังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
  5.1. สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และรักษาสิ่งแวดลอม 
 
ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
              มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 

            -    การเรียนการสอนวิชา............................................................................................. 
            -    การวิจัย เรื่อง...........................................................................................................  
            -    การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เรื่อง   สืบสานประเพณี  และวัฒนธรรม 
                 ................................................................................................................................ 
         มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน                               
            ................................................................................................................................. 
         การมีสวนรวมรับผิดชอบการใหบริการวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน.............คน          
         ความตองการของกลุมเปาหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความตองการของภาครัฐ  
             เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เปนตน)............................................................................ 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ  
หนวยงาน   กีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  
หัวหนาโครงการ   นายนเรศ     ภูคะฮาต 

หลักการและเหตุผล 
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง ท่ัวประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมให
สถาบันการศึกษาในสังกัด  ไดจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายใหแกนักศึกษาท่ีเปนเยาวชนไดสนใจการ
เลนกีฬาและการออกกําลังกายไดอยางถูกตองและเหมาะสมโดยมุงเนนใหกิจกรรมกีฬาเปนสื่อในการพัฒนา
เยาวชนใหมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ มีความเปนน้ําใจนักกีฬา และสงเสริมความ
สามัคคีในหมูคณะและใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และหางไกลจากยาเสพติดทุกชนิด  ท้ังยังเปน
การยกระดับมาตรฐานในเชิงกีฬาใหสูงข้ึนสูความเปนเลิศตอไป   
 

วัตถุประสงค 
         1.  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาในการสรางความสัมพันธอันดีใหแกนักศึกษา 
         2.  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการความสามารถของนักศึกษาใหมีมาตรฐานการเลนกีฬาท่ีสูงข้ึนสูความเปนเลิศ 
         3.  เพ่ือประชาสัมพันธชื่อเสียงอันดีงามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหปรากฏในหมู 
              สมาชิกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ัวประเทศตอไป 
         4.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และหางไกลจากยาเสพติดทุกชนิด   

 

เปาหมาย 
  นักกีฬา (นักศึกษา) ผูควบคุมทีม ท่ีเขารวมการแขงขัน  จํานวน  338  คน  
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สถานท่ีดําเนินการ 
            สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
              7 – 14  กุมภาพันธ  2558 
 

การดําเนินโครงการ (ข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินงานโครงการ)                 
             

                                        
กิจกรรม 

ป พ. ศ 2557 ป พ.ศ. 2558 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมพิจารณาวางแผน             

2. เขียนโครงการ             

3. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา  
   อนุมัต ิ

            

4. แตงตั้งคณะกรรมการ             

5. ประชุมและประสานงานกับ  
    หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

            

6. จัดเตรยีมชุดกีฬาและอุปกรณกีฬา     
            

7. เขารวมการแขงขันกีฬา             

8. ประเมินผลการแขงขัน  

                         ภายใน  ( 2  เดือน )  หลังจากดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
 

แผนการใชจายงบประมาณ  (ระบุจํานวนเงินงบประมาณ)                    
   รายการ  ตค.   พย.       ธค.   มค.   กพ.    มีค.    เมย.    พค.    มิย.   กค.   สค.   กย.  

เบิกจายเงิน 
 

 3,500,000  
 

       

 

งบประมาณ 
           งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน  เปนเงินรวมท้ังสิ้น  3,500,000  บาท  (สามลานหาแสนบาทถวน)  โดย
เบิกจายจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป 2558  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
 

คาตอบแทน         เปนเงินทั้งสิ้น     291,000      บาท  
          1.  คาตอบแทนหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา               เปนเงิน     288,000   บาท 
               ผูจัดการทีม  ผูฝกสอน  ผูชวยผูฝกสอน และเจาหนาท่ี  
               วันหยุดราชการ  (64 คน X 300 บาท X 15 วัน)  

     2.  คาตอบแทนพนักงานขับรถวันหยุดราชการ ในการรับสงนักกีฬา     เปนเงิน        3,000   บาท 
          และเจาหนาท่ีไปฝกซอมหรือแขงขัน (2 คน X 300 บาท X 5 วัน)                                                     
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คาใชสอย           เปนเงินทั้งสิ้น   2,213,680    บาท  

    1.  คาเก็บตัวนักกีฬากอนการแขงขันจนถึงวันชิงชนะเลิศ                  เปนเงิน      822,000    บาท 
          (274 คน X 100 บาท X 30 วัน) 

          2.  คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา (เดินทางไปราชการตางจังหวัด)                    เปนเงิน     591,840    บาท      
               (274 คน X 240 บาท X 9 วัน)   
          3.  คาท่ีพักนักกีฬา (274 คน X 1,000 บาท)                                เปนเงิน     274,000    บาท 
          4.  คาเบี้ยเลี้ยง (เดินทางไปราชการตางจังหวัด) หัวหนาคณะนักกีฬา     เปนเงิน     138,240    บาท 
               รองหัวหนาคณะนักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน  
               เจาหนาท่ี และพนักงานขับรถ (64 คน X 240 บาท X 9 วัน)   
          6.  คาท่ีพักหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา ผูจัดการทีม    เปนเงิน     288,000    บาท 
               ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ี และพนักงานขับรถ                                                
               (60 คน X 600 บาท X 8 วัน)   
          7.  คาพาหนะรับจางของหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา   เปนเงิน       25,600   บาท 
               ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ี และพนักงานขับรถ  
          8.  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น                                         เปนเงิน       10,000    บาท 
               (รถตู 1 คัน = 10,000  บาท)   
          9.  คาเชาสนามกีฬาฝกซอม สนามแขงขัน สถานท่ีเก็บตัว                   เปนเงิน        20,000   บาท 
               และคาตอบแทนเจาหนาท่ี                                          
         10.  คาพาหนะรับจางรับ-สงนักกีฬาในการฝกซอมหรือแขงขัน              เปนเงิน       10,000    บาท 
               (ในกรณีมหาวิทยาลัยฯ ไมสามารถจัดรถรับสงใหได) 
         11.  คารักษาพยาบาล                                                             เปนเงิน         2,000   บาท 
         12.  คาจางเหมาบริการรถโดยสาร ท่ีใชสําหรับเดินทางเขารวมแขงขันฯ    เปนเงิน       30,000    บาท    
         13.  คาทางดวน                                                                     เปนเงิน         2,000    บาท 
 

คาวัสดุ  เปนเงินทั้งสิ้น  995,320       บาท  
          1.  คาอุปกรณกีฬา                   เปนเงิน       49,920    บาท 
          2.  คาชุดกีฬา                                                                     เปนเงิน     849,400    บาท 
               2.1  ชุดแขงขัน  (274 คน x 1,700 บาท) =  465,800  บาท    
               2.2  ชุดวอรมนักกีฬา  (274 คน x 1,400 บาท)  =  383,600  บาท                                                             

          3.  คาเครื่องแตงกายผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของกับการแขงขันกีฬา        เปนเงิน       96,000    บาท 
               3.1  เสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อแทรกสูท (60 ค น X 1,000 บาท) = 60,000  บาท 
               3.2  เสื้อคอปก (โปโล)  (60 คน X 600 บาท)  =  36,000  บาท 
  

หมายเหตุ   คาใชจายทุกขอขอถัวเฉล่ียจายทุกรายการตามท่ีจายจริงอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
 
การประเมินผลโครงการ 

             ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลติ 

                  ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ 

- รอยละ 85 ของผูเขารวมโครงการ 338 คน =  287  คน  



P a g e  | 22 
 
เชิงคุณภาพ 
             -     ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  รอยละ 85 
เชิงเวลา 
             -     โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  รอยละ 90 
                  
วิธีการประเมิน 
                  1.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักกีฬา  
                  2.  รายงานสรปุผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
           1.  นักกีฬาท่ีเขารวมโครงการมีความสัมพันธดีตอกัน 
           2.  นักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดแสดงความสามารถทางกีฬา ทําใหมีมาตรฐาน 
               การเลนกีฬาท่ีสูงข้ึนไปอีกระดับหนึ่ง 

      3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการประชาสัมพันธเผยแพรชื่อเสียง ใหปรากฏในหมู  
          ชาวราชมงคลท่ัวประเทศ 

           4.  นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด   
 
การรายงานผล 

           รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน ท่ีกองนโยบายและแผน กําหนด และสงรายงานฉบับสมบูรณ 
เม่ือโครงการแลวเสร็จ 

 

 
ลงชื่อ ............................................................ ผูเสนอโครงการ 

        (นายนเรศ          ภูคะฮาต) 
 

วันท่ี .......................................................... 
 

ลงชื่อ ........................................................... หัวหนาหนวยงาน 
                                                      (นางประดิษฐา     นาครักษา) 
 

      วันท่ี ................................................. 
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แบบประเมินผล 
โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 31 

 “พระนครเกมส” 
ระหวางวันท่ี 7 – 14 กุมภาพันธ 2558 

ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  จ.ปทุมธาน ี
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

  1.1  สถานภาพ  นักกีฬา  ผูจัดการทีม   ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน 
 

 1.2   เพศ  ชาย  หญิง 
 

 1.3  คณะ/สังกัด  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
    คณะบริหารธุรกิจ    คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
    คณะวิศวกรรมศาสตร   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    คณะศลิปศาสตร    อ่ืนๆ............................................ 
 

 1.4  ชนิดกีฬา  กรีฑา     เทนนิส 
    เทเบิลเทนนิส    แบดมินตัน 
    หมากกระดาน    วายนํ้า 
    เปตอง     ครอสเวิรด 
    วอลเลยบอล    วอลเลยบอลชายหาด 
    บาสเกตบอล    ฟุตบอล 
    ฟุตซอล     เซปกตะกรอ / ตะกรอลอดหวง 
    ลีลาศ 
 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจการจัดโครงการเขารวมการแขงขันกีฬาฯ 
 

ขอท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) นอยท่ีสุด (1) 

1 ระยะเวลาในการฝกซอมเพียงพอ  เหมาะสม           

2 ระยะเวลาในการแขงขันกีฬาของทานมีความเหมาะสม           

3 
การฝกซอมและการแขงขันกีฬาทําใหเปนคนท่ีม ี      
ระเบียบวินัยมีความรับผิด และตรงตอเวลา           

4 
การเลนกีฬาสรางเสริมสุขนิสัยรักการออกกําลังกาย  และมี
สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง           

5 
กีฬากอใหเกิดความรักความสามัคคีกับเพ่ือนรวมทีม / 
ระหวางผูฝกสอนกับนักกีฬา           

6 กีฬาทําใหไดรูจักกับเพ่ือตางสถาบันเพ่ิมมากข้ึน           

7 
การแขงขันกีฬาทําใหรูจักการมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูจักแพ 
รูจักชนะ และรูจักอภัย           

8 กีฬาทําใหเราไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน           

9 
การเขารวมแขงขันครั้งน้ีทําใหอยากพัฒนาทักษะของตนเอง
เพ่ิมมากข้ึน           

10 ควรมีการสงเสริมเขารวมโครงการแขงขันกีฬาฯน้ีตอไป           
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รายช่ือผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๑   
ในระหวางวันท่ี ๗ – ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธาน ี

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง สังกัด/คณะ 

1 ผูชวยศาสตราจารยยุทธภูม ิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา สํานักอธิการบด ี

2 ผูชวยศาสตราจารยวีนา       สงวนพงษ   ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา สํานักอธิการบด ี

3 นางประดิษฐา                  นาครักษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา สํานักอธิการบด ี

4 นายนเรศ                        ภูคะฮาต ผูประสานงานขอมลู สํานักอธิการบด ี

5 นายฉลอง                       อภิวงค ผูประสานงานขอมลู สํานักอธิการบด ี

6 นางสาวระพีพร                ทองปน ผูประสานงานขอมลู  สํานักอธิการบด ี

7 นางสาวลักษณาพร            เจริญแพง ผูประสานงานขอมลู  สํานักอธิการบด ี

8 นายโกษิต                      จันทนสมิต ผูจัดการทีมกรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

9 นางศศิกานต                  จันทนสมิต ผูฝกสอนกรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

10 นางผองพรรณ                จันทรกระจาง ผูจัดการทีมครอสเวิรด คณะศลิปศาสตร 

11 นางอาภัสรา                   นพพรพงศา ผูฝกสอนครอสเวิรด  

12 นายวรวุฒิ                      บุญกล่ํา ผูจัดการทีมเซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวงชาย สํานักประกันคุณภาพ 

13 ดาบตํารวจอนุชิต             ขจรบริรักษ ผูฝกสอนเซปกตะกรอชาย  

14 นายธนากร                    พรอมรักษ ผูชวยผูฝกสอนเซปกตะกรอชาย  

15 นายสนธยา                    การด ผูชวยผูฝกสอนเซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวงชาย สํานักอธิการบด ี

16 นายณรงค                     ทองทิพย ผูฝกสอนเซปกตะกรอหญิง/ตะกรอลอดหวงหญิง  

17 นายอรรถพล                  อนันต   ผูชวยผูฝกสอนเซปกตะกรอหญิง  

18 นายนพกฤศณ                ดํานอย ผูจัดการทีมฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

19 นายอนิรุธ                     เทียบคุณ ผูฝกสอนฟุตบอล คณะศลิปศาสตร 

20 นายอรรถพล                 ชวยค้ําชู ผูชวยผูฝกสอนฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

21 นายประสิทธ์ิ                 แพงเพชร ผูชวยผูฝกสอนฟุตบอล คณะศลิปศาสตร 

22 นายธนากร                   อรุณไชย ผูชวยผูฝกสอนฟุตบอล คณะศลิปศาสตร 

23 นายปยะชาติ                 สิทธ์ิวิภูศิร ิ ผูจัดการทีมบาสเกตบอล คณะศลิปศาสตร 

24 นายอภิวัฒน                 ประสารแกว ผูฝกสอนบาสเกตบอลชาย  

25 นายฉัตรชัย                  ศรีสม ผูชวยผูฝกสอนบาสเกตบอลชาย ศูนยการจัดการความรู 

26 นายปรเมศวร               สรเกษ ผูชวยผูฝกสอนบาสเกตบอลชาย  

27 นางศรีสุดา                  อยูแยมศร ี ผูจัดการทีมบาสเกตบอลหญิง คณะศลิปศาสตร 

28 นายณัฐภณ                 สุเมธอธิคม ผูฝกสอนบาสเกตบอลหญิง คณะศลิปศาสตร 

29 ผศ.ศรัทธา                  แขงเพ็ญแข ผูชวยผูฝกสอนบาสเกตบอลหญิง คณะศลิปศาสตร 

30 นายธีรวัจน                 อุดมสินเจริญกิจ ผูจัดการทีมผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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รายช่ือผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๑    
ในระหวางวันท่ี ๗ – ๑๔  กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง สังกัด/คณะ 

31 นายสุถัตฏะ                        ศรีโพธ์ิทองนาค ผูฝกสอนผูนําเชียร  

32 นายชนสรณ                       ทักษิณาสมัพันธ ผูชวยผูฝกสอนผูนําเชียร  

33 นายพัลลพ                         หามะล ิ ผูจัดการทีมฟุตซอลชาย คณะศลิปศาสตร 

34 นายชัยวุฒิ                         ชัยฤกษ ผูฝกสอนฟุตซอลชาย คณะศลิปศาสตร 

35 นายเกียรติยศ                      สามารถ ผูชวยผูฝกสอนฟุตซอลชาย คณะศลิปศาสตร 

36 นายทวีศักดิ์                        สาสงเคราะห ผูจัดการทีมฟุตซอลหญิง คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 

37 นายภูมิพัฒน                       ทองคํา ผูฝกสอนฟุตซอลหญิง คณะศลิปศาสตร 

38 นายจงกล                           โกสกุล ผูชวยผูฝกสอนฟุตซอลหญิง คณะศลิปศาสตร 

39 ผูชวยศาสตราจรยอภิชัย          มุสิกทอง ผูจัดการทีมลลีาศ  

40 นางสาวอุไรรัตน                    แพงศรี ผูฝกสอนลลีาศ  

41 นางสาวกัลยารัตน                 วสันตดลิก ผูชวยผูฝกสอนลลีาศ  

42 ผูชวยศาสตราจารยจริภัทร       ตันติทวีกุล ผูจัดการทีมหมากกระดาน คณะศลิปศาสตร 

43 รองศาสตราจารยรังสรรค        อักษรชาต ิ ผูฝกสอนหมากกระดาน คณะศลิปศาสตร 

44 นายนฤดล                          ธีระเถกิง ผูชวยผูฝกสอนหมากกระดาน  

45 นายศิวา                            บุญประเทือง ผูชวยผูฝกสอนหมากกระดาน  

46 นางลลิดา                          จูมโสดา ผูจัดการทีมเทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

47 นางสาววรัญญา                   สมศิร ิ ผูฝกสอนเทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

48 วาท่ีรอยตรีวีระพล                ปนมาเช้ือ    ผูชวยผูฝกสอนเทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

49 นายไตรวุฒิ                        วุฒิสอน ผูจัดการทีมเปตอง สํานักอธิการบด ี

50 นายทวีทรัพย                      พรหมนุช ผูฝกสอนเปตองชาย คณะบริหารธุรกิจ 

51 นายอัศนพล                        กิตติรตันาโชต ิ ผูชวยผูฝกสอนเปตองหญิง สํานักอธิการบด ี

52 นางสาวกรรณิกา                  คลายโพธ์ิทอง ผูจัดการทีมแบดมินตัน คณะวิศวกรรมศาสตร 

53 นายธนัท                            โกยวานิช ผูฝกสอนแบดมินตัน  

54 นายชัยศิริ                          เอ่ียมกุลวัฒน ผูชวยผูฝกสอนแบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

55 นางสาวฉัตรฤดี                   สุบรรณ ณ อยุธยา 
ผูจัดการทีมวอลเลยบอลชาย/วอลเลยบอลชายหาด
ชาย/วายนํ้า 

คณะศลิปศาสตร 

56 พันตรีนาวิน                        เข็มทอง ผูฝกสอนวอลเลยบอลชาย/วอลเลยบอลชายหาด  

57 นางสาวทิพรดา                    มุงดี ผูชวยผูฝกสอนวอลเลยบอลชาย คณะวิศวกรรมศาสตร 

58 ดร.พรพิไล                          เติมสินสวัสดิ ์
ผูจัดการทีมวอลเลยบอลหญิง/วอลเลยบอลชายหาด
หญิง/ผูชวยผูฝกสอนวายนํ้า 

คณะศลิปศาสตร 

59 นางสาวอรุณรัศมี                  ญารฮีม ผูฝกสอนวอลเลยบอลหญิง/วอลเลยบอลชายหาดหญิง  

60 นางสาวลัดดา                      มณีเนียม ผูฝกสอนวายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

61 นายประดิษฐ                       พยุงวงศ ผูจัดการทีมเทนนิส คณะศลิปศาสตร 

62 นางปทมา                          พยุงวงศ ผูฝกสอนเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๓๑   
ในระหวางวันที่ ๗ – ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นักกฬีา สังกัด 

1 นายกิตติคณุ             สุขีเมฆ  บาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

2 นายชนินทร             จงมีสุข  บาสเกตบอล คณะบริหารธุรกิจ 

3 นายชยานันท            เตื้องวิวัฒน  บาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

4 นายณัฐพงศ              กัญชาญสพุรรณ  บาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

5 นายทีปกร               พ่ึงสุนทรศิริมาศ  บาสเกตบอล คณะศลิปศาสตร 

6 นายธนกร                กาญจนถาวร  บาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

7 นายเธียรชัย             แสงกาศนีย  บาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

8 นายพงศกร              สงศรีจันทร  บาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

9 นายปวรุตม              สุวรรณเมฆ  บาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

10 นายพฤฒิพงศ           ทรัพยเจรญิ  บาสเกตบอล คณะบริหารธุรกิจ 

11 นายเมธัส                 อุทิศไทย  บาสเกตบอล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

12 นายวรินทร               จงมีสุข  บาสเกตบอล คณะบริหารธุกิจ 

13 นายอุกฤษฏ              ภูสุข บาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

14 นายภานุวัฒน            นามโสภา บาสเกตบอล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

15 นางสาววรัญญา          แรงจริง บาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

16 นางสาวอัมพร            ฤกษชัย บาสเกตบอล คณะศลิปศาสตร 

17 นางสาวจิภาพันธ         ปรัชญาเดชากุล บาสเกตบอล คณะบริหารธุรกิจ 

18 นางสาวกันตกนิษฐ       สมราง บาสเกตบอล คณะศลิปศาสตร 

19 นางสาวอรปรียา          นําสินจรรยาสุข บาสเกตบอล คณะบริหารธุรกิจ 

20 นางสาวศิริเพ็ญ           ออนเพ็ชร บาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

21 นางสาวเบญญาภา       สุขนึก บาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

22 นางสาวตาล               กมลเลิศ บาสเกตบอล คณะบริหารธุรกิจ 

23 นางสาวพัชณิกา           โพธ์ิทอง บาสเกตบอล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

24 นางสาวเพ็ญนภา         ฮงสวัสดิ ์ บาสเกตบอล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

25 นางสาวธนมนต           แสนสุข บาสเกตบอล คณะศลิปศาสตร 

26 นางสาวชนินญา          เชียงสาย บาสเกตบอล คณะศลิปศาสตร 

27 นางสาวสุดารัตน          มะล ิ บาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

28 นางสาวดลพร             ไลฉิม บาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

29 นางสาวปนัดดา           ชินวงศ บาสเกตบอล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๓๑   
ในระหวางวันที่ ๗ – ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นักกฬีา สังกัด 

30 นายกฤษดา              เล็งส ี    ฟุตบอล คณะศลิปศาสตร 

31 นายจตุรภัทร            วรรณโก  ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

32 นายคมสัน                ใจกลา  ฟุตบอล 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ 

33 นายชัยมงคล             ทองบอ ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

34 นายตอลาภ               กังสวร ฟุตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

35 นายธนวัฒน               สนามเขต ฟุตบอล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

36 นายธนารุจ                แตงออน ฟุตบอล คณะบริหารธุกิจ 

37 นายจิรวัฒน               จิรสุนทร  ฟุตบอล คณะศลิปศาสตร 

38 นายภาณุวัฒน            แสงเสวตร ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

39 นายธนพล                ลือชาพิทักษ ฟุตบอล คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 

40 นายพิพัฒน               ขําบัว     ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

41 นายรับฟา                วงษาราม ฟุตบอล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

42 นายวรเชษฐ              อินทรแกว        ฟุตบอล คณะบริหารธุกิจ 

43 นายวัชระ                 ตีประเคน ฟุตบอล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

44 นายวันเฉลิม             เอ่ียมตั้ง          ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

45 นายศิรสิทธ์ิ               กองพรม ฟุตบอล คณะบริหารธุกิจ 

46 นายสรลั                  รชตนพันธ       ฟุตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

47 นายสารณิ                รชตนพันธ     ฟุตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

48 นายสิทธิศักดิ ์            มานะสม      ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

49 นายสุวัฒน                เน่ืองจํานงค   ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

50 นายเสกข                 สางถานโหยง   ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

51 นายศักรินทร             อนันตทรัพย ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

52 นายไชยพันธ             ทรัพยอนันต ฟุตบอล คณะศลิปศาสตร 

53 นายธนทัต                พวงระยับ ฟุตบอล คณะศลิปศาสตร 

54 นายกฤษดา               ยองเสง  วอลเลยบอล คณะบริหารธุกิจ 

55 นายเกรียงไกร            กันธะริน  วอลเลยบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

56 นายภรณัยู                กิตติภัทรดีกุล  วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

57 นายมงคล                 พัฒนะสาร วอลเลยบอล  
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๓๑   
ในระหวางวันที่ ๗ – ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นักกฬีา สังกัด 

58 นายดนุสรณ               กองสินแกว  วอลเลยบอล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

59 นายพงศรุจ                กรรเจียก  วอลเลยบอล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

60 นายยุทธภูม ิ              ปานดี  วอลเลยบอล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

61 นายวรพงษ                วงศจันทร  วอลเลยบอล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

62 นายวัชระ                  ปุญสิร ิ วอลเลยบอล คณะบริหารธุกิจ 

63 นายสายชล                สุขอุนเรอืน  วอลเลยบอล คณะบริหารธุกิจ 

64 นายสุรเดช                วงศแดง  วอลเลยบอล คณะบริหารธุกิจ 

65 นายกฤษณะ              เอมบัว  วอลเลยบอล คณะศลิปศาสตร 

66 นายสุวัชรพงศ            มีจิตต  วอลเลยบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

67 นายสรายุทธ              ทองนุม วอลเลยบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

68 นายภาณุพงศ             ศรีลารัตน วอลเลยบอล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

69 นางสาวมยุร ี              ณะตะวัน  วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

70 นางสาวสุพรรณธิณ ี      แซแต วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

71 นางสาวภัคจริา            นครานุรกัษ วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

72 นางสาวสุธาสินี            โมกศิร ิ วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

73 นางสาวอังคณา           ปากเกรด็ วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

74 นางสาวอริสรา            ชายวิชัย วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

75 นางสาวแพรพรรณ       รัตโรจน วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

76 นางสาวอรวรรณ          สุภาคนธ วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

77 นางสาวรุงนภา            พวงสิงห วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

78 นางสาวจดิาพันธ          ปรัชญาเดชากูล วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

79 นางสาวนัทฐิกาญจน      พรมสอน วอลเลยบอล คณะบริหารธุรกิจ 

80 นาวสาวรัตติญา            วงษสุวรรณ  เปตอง คณะบริหารธุกิจ 

81 นางสาวสุธินี                 เลาตะ   เปตอง คณะศลิปศาสตร 

82 นางสาววิภาวรรณ          ภิรมยรกัษ  เปตอง คณะบริหารธุกิจ 

83 นางสาวมารตัชนก          ศรีเพชร เปตอง คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 

84 นางสาวชนันรัตน           วีระเพ็ชร  เปตอง คณะวิศวกรรมศาสตร 

85 นางสาวจีราพร              สังขสุวรรณ เปตอง คณะศลิปศาสตร 

86 นายพศวีร                    สุขสมจิตร เปตอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๓๑   
ในระหวางวันที่ ๗ – ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นักกฬีา สังกัด 

87 นายวรยุทธ                 บุญปม เปตอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

88 นายญาณวิทย              ขุนหมื่น       เปตอง คณะศลิปศาสตร 

89 นายสุรอรรถ                จันกระพอ  เปตอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

90 นายศรัญญ                  เช้ือสมัน  เปตอง  

91 นายธีรภัทร                 ทวีวงค เปตอง คณะวิศวกรรมศาสตร 

92 นางสาวบุษยา              แสงวัฒนา เซปกตะกรอ คณะบริหารธุกิจ 

93 นางสาวปรียานุช           โฉนฉิน เซปกตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

94 นางสาวปยะดา             ชูแสง เซปกตะกรอ คณะวิศวกรรมศาสตร 

95   นางสาวเพลินตา            เน้ือแกว เซปกตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

96 นางสาวกมลภพ            พาลาภ  ตะกรอลอดหวง/เทเบิลเทนนิส คณะวิศวกรรมศาสตร 

97 นายชิตพนธ                 สังขรัตน เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

98 นายธนาสรณ               กิมิบัตร เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

99 นายปาณพันธ              บางยี่ขัน เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง คณะบริหารธุกิจ 

100 นายปาณวัฒน              บางยี่ขัน เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง คณะบริหารธุกิจ 

101 นายชาญณรงค             พลเลิศ เซปกตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

102 นายวันเฉลิม                สมปรีดา เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

103 นายสราวุฒิ                 ชัยยะ เซปกตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

104 นายอชิรณัฐ                 ภิรมณชม เซปกตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

105 นายสรายุทธ                เสตะกลัมพ เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง คณะศลิปศาสตร 

106 นายนาวิน                   หมื่นหาวงศ เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง คณะบริหารธุรกิจ 

107 นายบุญ                      แชยาง เซปกตะกรอ คณะวิศวกรรมศาสตร 

108 นายเอกชัย                  สบายจิตร เซปกตะกรอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

109 นายวริทธิ                    เรืองรอง เซปกตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

110 นางสาวพัชรวรรณ          อินทรบุญ เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง คณะวิศวกรรมศาสตร 

111 นางสาวสุพรรษา            อินทรโฉมงาม เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง คณะวิศวกรรมศาสตร 

112 นางสาวสุวรรณา            สุขแชม เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

113 นางสาวกัญญวรา           นามวงษชัย เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

114 นางสาวจิดาภา              สังขทอง ตะกรอลอดหวง/วอลเลยบอลชายหาด คณะบริหารธุรกิจ 

115 นายจักร ี                     แตประเสริฐ ครอสเวิรด คณะวิศวกรรมศาสตร  
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๓๑   
ในระหวางวันที่ ๗ – ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นักกฬีา สังกัด 

116 นายนนทวิช             กาบแกว ครอสเวิรด คณะวิทยาศาสตร  

117 นายบุรินทร             อยูสบาย ครอสเวิรด คณะวิทยาศาสตร  

118 นายสุธี                   จันทรวุฒิคุณ ครอสเวิรด คณะวิศวกรรมศาสตร  

119 นางสาวธีรจุฑา          ทองม ี ครอสเวิรด คณะวิศวกรรมศาสตร  

120 นางสาวอารียา           นรานุช ครอสเวิรด คณะศลิปศาสตร 

121 นางสาวโสรยา           กระตายจนัทร ครอสเวิรด คณะวิศวกรรมศาสตร 

122 นางสาวชฎาเพชร       ไชยวงศา ครอสเวิรด คณะศลิปศาสตร 

123 นายศุภณัฐ               สิริวรจรรยาด ี ลีลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร  

124 นายสราวุฒิ               ทองวงค  ลีลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร  

125 นางสาวชาลิดา          รักเจริญ  ลีลาศ คณะศลิปศาสตร  

126 นางสาวทิพยรวี          กลิ่นจันทร  ลีลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร  

127 นายปฏิพล               แสงอิน ลีลาศ คณะศลิปศาสตร 

128 นายวุฒิไกร               บุญเหลา ลีลาศ คณะบริหารธุรกิจ 

129 นายจีรวัตร               ชูอรรค ลีลาศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

130 นายสําราญ               นุทผล ลีลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร 

131 นางสาวเบญจพร         มาลา ลีลาศ คณะบริหารธุรกิจ 

132 นางสาวกรณิกา           รุจิราภา ลีลาศ คณะบริหารธุรกิจ 

133 นางสาวศุภลักษณ        มานะวัฒนเจริญ ลีลาศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

134 นางสาวฐิติรตัน           รัตนพันธ ลีลาศ/ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

135 นายฐาปกรณ             แดนสุริยานนท  เทเบิลเทนนิส คณะวิศวกรรมศาสตร  

136 นายณัฐพล                มีชัยมั่นจิต  เทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

137 นายพรอินทร             สมหมาย  เทเบิลเทนนิส คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  

138 นายอุเทน                 วงศวัฒนาอาร ี เทเบิลเทนนิส คณะวิศวกรรมศาสตร  

139 นางสาวฐิตาภา           ชุมสูงเนิน  เทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

140 นางสาวณัฐยา            โชติทวีศักดิ์ศร ี เทเบิลเทนนิส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

141 นางสาวรินทิพย          กองเพียง  เทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

142 นางสาวศิริขวัญ          กลิ่นหอม  เทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

143 นายอัญชนะ              รวมภูมิสขุ เทเบิลเทนนิส คณะวิศวกรรมศาสตร 

144 นายกิตติพงศ             ดํารงจิตต ิ แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

145 นายณัฐพงศ            ประสงคธรรม  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

146 นายทรงพล             เจียมเงิน  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

147 นายทศวัชร             มงคลสุขวัฒน  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามลกุล นักกฬีา สังกัด 

148 นายวทัญ ู            เกียรติกําจร  แบดมินตัน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

149 นายศุภวิชญ            ศิริเรือง  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

150 นายนฤชิต              ลออศร ี แบดมินตัน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

151 นางสาวณัฐชา          คุมมงคล  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

152 นางสาวนพวรรธน     สุวรรณพงษ  แบดมินตัน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

153 นางสาวปรีดยีา        เถ่ือนลอย  แบดมินตัน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

154 นางสาวสุตาภัทร      ทองสอน  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

155 นางสาวอรวรรณ       พุทธรรม แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

156 นางสาวฉัตรสิริน       มัจฉาฉํ่า แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

157 นายจิตพล              อินทรประชา  ฟุตซอลทีมชาย คณะบริหารธุกิจ 

158 นายชานันท            แดงเปลง  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

159 นายยศธร               พิทักษ  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

160 นายธีรดนัย             ยาเขียว  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

161 นายปรัชญา             ปรัชญาโยธิน  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

162 นายพิศิษฐ              อมรสิทธิวงศ  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

163 นายปนพงษ            ไชยมงคล  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

164 นายธัญญะ              รื่นอุรา  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

165 นายสุเทพ               โกสกุล  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

166 นายปยะบุญ            พันธพรหม  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

167 นายอภิธรรศ            บัวจุด  ฟุตซอลทีมชาย คณะบริหารธุรกิจ 

168 นายรังสิต                เขมวสุธามาศ  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

169 นายวสันต               ปถมพานิชย  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

170 นายเอกราช             เขมวสุธามาศ ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

171 นายเกษมวิช            กาญจนสิรวิิโรจน ฟุตซอลทีมชาย คณะบริหารธุรกิจ 

172 นางสาวกิตติมา         นามหนองออ  ฟุตซอลทีมหญิง คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  

173 นางสาวสุปรยีา          สมศร ี ฟุตซอลทีมหญิง คณะบริหารธุรกิจ 

174 นางสาวจันทกานต     หัสเนตร  ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

175 นางสาวจิณณรตัน      วิเศษแกว  ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

176 นางสาวณัฐกานต       ชูสวัสดิ ์ ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

177 นางสาวปรารถนา       พงษมิตร  ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

178 นางสาวเมรินทร         สุรสังข  ฟุตซอล/วอลเลยบอล/เซปกตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

179 นางสาววรรนิภา         บัวตา  ฟุตซอลทีมหญิง คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามลกุล นักกฬีา สังกัด 

180 นางสาววิลาวัลย          ธาระถอย  ฟุตซอลทีมหญิง คณะบริหารธุกิจ 

181 นางสาวพิมลวรรณ       จันทรคํา  ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

182 นางสาวสิรริัตน           เอมเอ่ียม  ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

183 นางสาวสุทธิตา           ศรีคราม  ฟุตซอลทีมหญิง คณะบริหารธุกิจ 

184 นางสาวสุพัชญา          ตะวรรณ  ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

185 นางสาวอลิศ              ลอยมา  ฟุตซอลทีมหญิง คณะบริหารธุกิจ 

186 นางสาวตุลยา             ไทรพงษพันธ ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

187 นายศักรินทร             จวบสมัย  วายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

188 นายสันต ิ                 กาญจนพิบูลย  วายนํ้า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

189 นายอัครา                 อนสําราญ วายนํ้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

190 นายอัครพนธ             ฤทธี วายนํ้า คณะบริหารธุรกิจ 

191 นายสุรศักดิ์               สงเคราะหชาต ิ วายนํ้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

192 นายภัทรกร               เมืองทวี          วายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

193 นายภาสกร               สรอยสุวรรณ วายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

194 นายปานศักดิ์             คชประภา วายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

195 นายคุณาวุฒิ              ศรีบุศยด ี วายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

196 นายธนพล                 จิตตศิร ิ วายนํ้า คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

197 นายศุภฤกษ               จวบสมัย วายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

198 นายธรภัทร                แซโงว วายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

199 นางสาวเนตรนภา         เช่ือมั่น วายนํ้า คณะศลิปศาสตร 

200 นางสาวณิชากร           สมบูรณจันทร วายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

201 นางสาวทัณฑิกา          ทองศรี วายนํ้า/ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

202 นายอัยยุพ                 มังสุรีย  กรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

203 นายปยะพันธ              พาฬเสวต กรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

204 นายอุดมศักดิ์              สมศิร ิ กรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

205 นายเอกพงศ               สมศิร ิ กรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

206 นายวิเชียร                 สนธ์ิศร ี กรีฑา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

207 นายวิศรุต                  เลิศกิจจารักษ กรีฑา คณะบริหารธุรกิจ 

208 นายมุนินทร                ขําแจง กรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

209 นายธนาธิป                คําหลาย กรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

210 นายณัฐวิทย               จารุดล กรีฑา คณะบริหารธุรกิจ 

211 นางสาวนุชนาถ           ทองใหญ กรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามลกุล นักกฬีา สังกัด 

212 นายณัฐพล                 เฉลิมญาต ิ หมากกระดาน คณะวิศวกรรมศาสตร 

213 นายนราธิป                สินสืบผล หมากกระดาน คณะศลิปศาสตร 

214 นายอุทิศ                   มากแกว หมากกระดาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

215 นายพงศกร                พิริยานุพงศ หมากกระดาน คณะบริหารธุรกิจ 

216 นายนิพนธ                 อัชมาสุทธคุณ หมากกระดาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

217 นายสันตสิุข                แสนบุญม ี หมากกระดาน คณะวิศวกรรมศาสตร 

218 นางสาวมัทนา             กลอมจิต หมากกระดาน คณะศลิปศาสตร 

219 นางสาวดวงกมล          เจริญรวย หมากกระดาน คณะบริหารธุรกิจ 

220 นางสาวทิพยาภรณ       ใจซื่อกุล หมากกระดาน คณะบริหารธุรกิจ 

221 นางสาวกานติมา          เรืองรองสรไกร หมากกระดาน คณะศลิปศาสตร 

222 นางสาวสาวิตรี            จูฑะสุวรรณศริ ิ หมากกระดาน/วายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

223 นางสาวดวงพร            วารินรักษ หมากกระดาน คณะบริหารธุรกิจ 

224 นางสาวณัฐปภัสร         ประภวานนท ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

225 นางสาวปณฑารีย         เทียนมั่น ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

226 นางสาวปยธิดา           วรรณนิยม ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

227 นายชัยรัตน               จตุวงษวิวัฒน ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

228 นายณัฐจักร               เจริญอนันตกิจ ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

229 นายณัฐวุฒิ                ผิวขาว ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

230 นายทศพร                 คลายกล่าํ ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

231 นายนันทภพ             อนันตคุณปูการณ ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

232 นายพิสิษฐ                 เปยรนนท ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

233 นายภัทรภณ              พิญกิจ ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

234 นายวรโชต ิ                เกษแกว ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

235 นายพชรดนย              บรรจงพินิจ ผูนําเชียร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

236 นายกมลวัฒน             พันธุนิล เทนนิส คณะวิศวกรรมศาสตร 

237 นายพีรวิชญ               แกวฤทธ์ิ เทนนิส คณะวิศวกรรมศาสตร 

238 นางสาววิสารตัน          จันทตรัตน   วอลเลยบอลชายหาด คณะบริหารธุรกิจ 

239 นางสาวอโณทัย           อันนะลา วอลเลยบอลชายหาด คณะบริหารธุรกิจ 

240 นายบุญยืน                 อบมานันท วอลเลยบอลชายหาด คณะบริหารธุรกิจ 

241 นายชัชวาลย               ขําปลื้มจิตร วอลเลยบอลชายหาด คณะบริหารธุรกิจ 

242 นายฉัตรชัย                ทองดอนพุม วอลเลยบอลชายหาด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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1. หมากกระดาน 

- หมากรุกไทย 

1. ชายเดี่ยว 
  

 
 

1 

 
 

นายณัฐพล   เฉลิมญาติ 

 

2. หญิงเดี่ยว  1  นางสาวมัทนา   กลอมจิตร  

3. ชายคู   1 
นายณัฐพล   เฉลิมญาติ 
นายนราธิป   สินสืบผล 

 

4. หญิงคู  1  
นางสาวมัทนา   กลอมจิตร 

นางสาวดวงกมล   เจริญราย 

 

- หมากฮอส 

1. หญิงเดี่ยว 
 

 

1 
 
 

 

นางสาวทิพยาภรณ   ใจสกุล 

 

- หมากลอม 

1. ทีมผสม 3 คน 

   

1 

 

นายอุทิศ            มากแกว 

นายพงศกร         พิริยานุพงศ 
นางสาวกานติมา   เรืองรองสรไกร 

นางสาวสาวิตรี     จูฑะสุวรรณศิริ 

 

2. ชายคู  1  
นายอุทิศ            มากแกว 

นายพงศกร         พิริยานุพงศ 
นายนิพนธ          อัชมาสุทธคุณ 

 

3. หญิงคู   1 
นางสาวกานติมา   เรืองรองสรไกร 

นางสาวสาวิตรี     จูฑะสุวรรณศิริ 
นางสาวดวงพร     การินรักษ 

 

2. ฟุตซอล (ชาย) 1   

นายเอกราช       เขมวสุธามาศ 

นายรังสิต          เขมวสุธามาศ 

นายยศธร          พิทักษ 
นายวสันต          ปถุมพาณิชย 
นายธัญญะ         รื่นอุรา 

นายปยะบุญ        พันธพรหม 

นายธีรดนัย         ยาเขียว 

นายปรัชญา        ปรัชญาโยธิน 

นายพิศิษฐ        อมรสิทธิวงศ 
นายชานันท        แดงเปลง 

นายปนพงษ        ไชยมงคล 

นายสุเทพ           โกสกุล 

นายจิตพล           อินทรประชา 

นายอภิธรรศ        บัวจุด 

นายเกษมวิช        กาญจนสิริวิโรจน 
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ฟุตซอล (หญิง)   1 

นางสาวสุพัชญา        ตะวรรณ 

นางสาวจิณณรตัน     วิเศษแกว 

นางสาวณัฐกานต       ชูสวัสดิ ์
นางสาวปรารถนา      พงษมิตร 

นางสาววรรณิภา       บัวตา 

นางสาววิลาวัลย        ธาระถอย 

นางสาวสิรริัตน         เอมเอ่ียม 

นางสาวสุทธิตา         ศรีคราม 

นางสาวจันทกานต     หัสเนตร 

นางสาวกิตติมา         นามหนองออ 

นางสาวสุปรยีา          สมศร ี

นางสาวอลิศ             ลอยมา 

นางสาวพิมลวรรณ      จันทรคํา 

นางสาวเมรินทร         สุรสังข 
นางสาวตุลยา            ไทรพงษพันธ 

 

สรุป เหรียญกีฬาฟุตซอล :  1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 

3. 

เปตอง 

- Shooting  ชาย 
  

 
1 
 

 

นายพศวีร                สุขสมจิตร 

 

- Shooting  หญิง  1  นางสาวมารัตชนก      ศรีเพชร  

- ทีมหญิง 
 

  1 

นางสาวรัตติญา         วงษสุวรรณ 

นางสาวชนันรัตน       วีระเพ็ชร 
นางสาววิภาวรรณ      ภิรมยรักษ 
นางสาวจิราพร          สังขสุวรรณ 

 

สรุป เหรียญกีฬาเปตอง : 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 

4. 
เซปกตะกรอ 

- ทีมเดี่ยว (ชาย) 
 1  

นายชิตพนธ           สังขรัตน 
นายปาณพันธ         บางยี่ขัน 
นายปาณวัฒน        บางยี่ขัน 
นายนาวิน             หมื่นหาวงศ 
นายวันเฉลิม          สมปรีดา 
นายสรายุทธ          เสตะกลัมพ 

 

 
 

- ทีม 2 คน (ชาย) 
 

1   

นายชิตพนธ           สังขรัตน 
นายปาณวัฒน         บางยี่ขัน 
นายนาวิน              หมื่นหาวงศ 

 

 
 

- ทีม 2 คน (หญิง) 

 
 1 

นางสาวบุษยา         แสงวัฒนา 
นางสาวปรียานุช      โฉมฉิน 
นางสาวเพลินตา       เน้ือแกว 

 

สรุป เหรียญกีฬาเซปกตะกรอ : 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 
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5. 

ตะกรอลอดหวง 

- ทีมชาย  

  

 

1 
นายชิตพนธ           สังขรัตน 
นายปาณพันธ         บางยี่ขัน 

นายปาณวัฒน         บางยี่ขัน 

นายนาวิน             หม่ืนหาวงศ 
นายวันเฉลิม          สมปรีดา 

นายสรายุทธ          เสตะกลัมพ 
นายธนาสรณ          กิมิบัตร 

 

-ทีมหญิง 1   

นางสาวบุษยา         แสงวัฒนา 

นางสาวปยะดา        ชูแสง 
นางสาวปรียานุช      โฉมฉิน 

นางสาวเพลินตา       เนื้อแกว 

นางสาวกมลภพ       พาลาภ 

นางสาวจิดาภา        สังขทอง 

 

สรุป เหรียญกีฬาลอดหวง : 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 

6. 

เทเบิลเทนนิส 

- บุคคลเดี่ยว (หญิง) 
  1 นางสาวศิริขวัญ       กลิ่นหอม 

 

- หญิงคู 
 

1 
 
 

 
นางสาวศิริขวัญ       กลิ่นหอม 

นางสาวรินทิพย       กองเพียง 

 

 1  
นางสาวฐิตาภา        ชุมสุงเนนิ 

นางสาวณัฐยา         โชติทวศัีกดิ์ศรี 

 

- ทีมชาย  1  

นายอุเทน              วงศวัฒนอารี 
นายฐาปกรณ          แดนสุรยิานนท 
นายณัฐพล             มีชัยม่ันจิต 

นายพรอินทร          สมหมาย 

นายอัญชนะ           รวมภูมิสุข 

 

- ทีมหญิง  1  

นางสาวฐิตาภา        ชุมสูงเนนิ 

นางสาวณัฐยา         โชติทวศัีกดิ์ศรี 
นางสาวศิริขวัญ        กลิ่นหอม 

นางสาวรินทิพย        กองเพียง 

นางสาวกมลภพ        พาลาภ 

 

สรุป เหรียญกีฬาเทเบิลเทนนิส : 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

7. บาสเกตบอล (ชาย)   1 

นายพฤฒิพงศ           ทรัพยเจรญิ 

นายเธียรชัย             แสงกาศนีย 
นายเมธัส                 อุทิศไทย 

นายกิตติคณุ             สุขีเมฆ 

นายพงศกร              สงศรีจันทร 
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นายณัฐพงศ             กัญชาญสุพรรณ 

นายชยานันท            เตื้องวิวัฒน 
นายธนกร                กาญจนถาวร 

นายทีปกร               พ่ึงสุนทรศิริมาศ 

นายฉัตรชัย              เมนะเนตร 

นายปวรุตม              สุวรรณเมฆ 

นายอุกฤษฏ             ภูสุข 

นายภานุวัฒน           นามโสภา 

นายวรินทร              จงมีสุข 

นายชนินทร             จงมีสุข 

 

สรุป เหรียญกีฬาบาสเกตบอล :   1 เหรียญทองแดง  

8. 

แบดมินตัน 

- ทีมชาย 
1   

นายกิตติพงศ          ดํารงจิตติ 
นายทรงพล            เจียมเงิน 

นายณัฐพงศ           ประสงคธรรม 

นายทศวัชร            มงคลสขุวัฒน 
นายศุภวิชญ           ศิริเรือง 

นายนฤชิต             ลออศรี 
นายวทัญู            เกียรติกําจร 

 

- ทีมหญิง 1   

นางสาวณัฐชา         คุมมงคล 

นางสาวนพวรรธน    สวุรรณพงษ 
นางสาวปรีดียา        เถ่ือนลอย 

นางสาวสุตาภัทร      ทองสอน 

นางสาวอรวรรณ      พุทธรรม 

นางสาวฉัตรสิริน      มัจฉาฉํ่า 

 

- ชายเดี่ยว 
1   นายกิตติพงศ          ดํารงจิตติ  

 1  นายณัฐพงศ           ประสงคธรรม 

- หญิงเดี่ยว   1 นางสาวนพวรรธน     สวุรรณพงษ 

- ชายคู 1   
นายกิตติพงศ           ดํารงจติติ 
นายทรงพล             เจียมเงิน 

 

- หญิงคู  1  
นางสาวณัฐชา          คุมมงคล 

นางสาวสุตาภัทร       ทองสอน 

 

- คูผสม 1   
นายทรงพล             เจียมเงิน 

นางสาวปรีดียา         เถ่ือนลอย 

 

สรุป เหรียญกีฬาแบดมินตัน : 5 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 
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9. 

ลีลาศ 
- Standard  Class  E  

Waltz 

 1  
นายจีรวัตร              ชูอรรค 

นางสาวศุภลักษณ      มานะวัฒนเจริญ 

 

  1 
นายสําราญ              นุทผล 

นางสาวฐิติรัตน          รัตนประพันธ 

- Standard  Class  E  
Tango 

 1  
นายสําราญ              นุทผล 

นางสาวฐิติรัตน          รัตนประพันธ 

 

  1 
นายจีรวัตร              ชูอรรค 

นางสาวศุภลักษณ      มานะวัฒนเจริญ 

- Latin  American  Class  
E  Cha ChaCha 

1   
นายปฏิพล              แสงอิน 

นางสาวเบญจพร       มาลา 

 

 1  
นายสราวุฒิ             ทองวงศ 
นางสาวทิพยรวีย       กลิ่นจนัทร 

  1 
นายวุฒิไกร             บุญเหลา 

นางสาวกรณิกา        รุจิราภา 

- Latin  American  Class  
E  Rumba 

1   
นายปฏิพล              แสงอิน 

นางสาวเบญจพร       มาลา 

 

  1 
นายวุฒิไกร             บุญเหลา 

นางสาวกรณิกา        รุจิราภา 

- Latin  American  Class  

D  Rumba และ Cha 
ChaCha 

1   
นายศุภณัฐ              สิริวรจรรยาดี 
นางสาวชาลิดา         รักเจรญิ 

 

  1 
นายสราวุฒิ             ทองวงศ 
นางสาวทิพยระวี       กลิ่นจันทร 

 
- Latin  American  Class  

C  Rumba,Cha Cha 

Cha และ Jive 
 1  

นายศุภณัฐ              สิริวรจรรยาดี 
นางสาวชาลิดา         รักเจรญิ 

 

สรุป เหรียญกีฬาลีลาศ : 3 เหรียญทอง  6 เหรียญเงิน   5 เหรียญทองแดง 

10. 

ครอสเวิรด 

- บุคคลชาย 
  1 นายจักรี                แตประเสริฐ  

- บุคคลหญิง 1   นางสาวอารียา         นรานุช  

- คูชาย 
 1  

นายนนทวิช            กาบแกว 

นายบุรินทร            เย็นสบาย 
 

  1 
นายสุธี                  จันทรวฒุิคุณ 

นายจักรี                 แตประเสริฐ 
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- คูหญิง 
1   

นางสาวอารียา       นวานุช 

นางสาวชฎาเพชร    ไชยวงศา 

 

 1  
นางสาวธีรจุฑา        ทองมี 

นางสาวโสรยา         กระตายจันทร 

- คูผสม 
 1  

นายบุรินทร            เย็นสบาย 

นางสาวชฎาเพชร    ไชยวงศา 

 

  1 
นายจักรี                 แตประเสริฐ 

นางสาวอารียา       นวานุช 

สรุปเหรียญกีฬาครอสเวิรด : 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 

11. 

วายน้ํา 

- ฟรีสไตล 100 เมตร 
(ชาย) 

 
 1 นายสันติ           กาญจนพิบูลย  

- ฟรีสไตล 200 เมตร 
(ชาย) 

 
 1 นายอัครา          อนสําราญ  

- ฟรีสไตล 400 เมตร 
(ชาย) 

 
1  นายอัครา          อนสําราญ  

- เดี่ยวผสม 200 เมตร 
(ชาย) 

 
1  นายอัครา          อนสําราญ  

- กบ 200 เมตร (ชาย)  1  นายอัครา          อนสําราญ  
- กรรเชียง 200 เมตร 

(ชาย) 
  1 นายอัครา          อนสําราญ  

- ผีเสื้อ 200 เมตร (ชาย)   1 นายอัครา          อนสําราญ  

- ผลัดฟรีสไตล 4x50 
เมตร (ชาย) 

  1 

นายอัครพนธ      ฤธ ี
นายสุรศักดิ์        สงเคราะหชาติ 
นายสันติ           กาญจนพิบูลย 
นายภัทรกร        เมืองทวี 
นายศักรินทร      จวบสมัย 
นายภาสกร        สรอยสุวรรณ 

 

- ผลัดฟรีสไตล 4x100 
เมตร (ชาย) 

  1 

นายสุรศักดิ์        สงเคราะหชาติ 
นายสนัติ           กาญจนพบิูลย 
นายภัทรกร        เมืองทวี 
นายอัครพนธ      ฤธ ี
นายศักรินทร      จวบสมัย 
นายปานศักดิ์      คชประภา 
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รายช่ือนักกีฬาท่ีไดเหรียญจากการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

แหงประเทศไทย  ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” 
 

ลําดับท่ี ชนิดกฬีา/ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

 
- ผลัดผสม 4x50 เมตร 

(ชาย) 
  1 

นายสุรศักดิ์        สงเคราะหชาติ 
นายสันติ           กาญจนพิบูลย 
นายภัทรกร        เมืองทวี 
นายศุภฤกษ       จวบสมัย 
นายธนพล         จิตตศิริ 
นายคุณาวุฒิ       ศรีบุศยดี 

 

 
- ผลัดผสม 4x100 เมตร 
(ชาย) 

 

 1 

นายภัทรกร         เมืองทวี 
นายสันติ            กาญจนพิบูลย 
นายอัครา           อนสําราญ 

นายปานศักดิ์       คชประภา 

นายสุรศักดิ์         สงเคราะหชาติ 
นายคุณาวุฒิ        ศรีบุศยดี 

 

สรุปเหรียญกีฬาวายน้ํา : 3 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง 

สรุปเหรียญรางวัลท่ีไดท้ังหมด : 14 เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง 

 

 
จากการเขารวมการแขงขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเหรียญทอง 14 

เหรียญ เหรียญเงิน 21 เหรียญ และเหรียญทองแดง 28 เหรียญ อยูอันดับท่ี 4 ในท้ังหมด 9 มหาวิทยาลัย ซ่ึง
เลื่อนข้ึนจากปท่ีแลว 2 อันดับ 
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