คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 862 / 2553
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการกีฬาบุคลากรเพื่อเขารวมการแขงขัน
กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 “กันเกราเกมส”
…………………….………….
ตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดกําหนดการแขงขันกีฬาบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 ระหวางวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใหการเขารวมการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 และ
มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ผูค วบคุมทีม
และนักกีฬา ดังนี้
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. ผูชวยศาสตราจารยอมรพงศ สุธรรมรักษ
2. รองศาสตราจารยผาณิต บิลมาศ
3. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย ไกรสังข
4. นางสุพัฒนา ชลคีรี
5. นางสาวขวัญเรือน วสุอุดม
6. นางสาวชานัญชิดา ชิชติพัทธ
7. ผูจัดการทีม/ผูฝกสอน
8. นางพัชรา ใหญลํายอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่
1. พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาและจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขัน
2. ประสานงานกับผูเกี่ยวของทุกหนวยงานเพื่อใหการเขารวมการแขงขันดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย
3. จัดเตรียมและควบคุมยานพาหนะในการเดินทางตลอดการแขงขัน
4. จัดและประสานงานดานที่พัก
5. ดําเนินการดานงบประมาณที่ไดรับใหเปนไปตามระเบียบ
6. ควบคุมนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
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1. กีฬาฟุตบอล
ผูจัดการทีม
นายพิพัฒน สมใจ
ผูฝกสอน
นายธนรัฐ แสนสุข
นักกีฬา
1.1 นายรัชกาญจนณาศ เครือวัลย
1.3 นายวิศรุต สุวรรณศรี
1.5 นายสงัด ของโพธิ์
1.7 นายวิเชียร รโหฐาน
1.9 นายขวัญโชค ลือลาภ
1.11 นายพิษณุ วงศยะรา
1.13 นายขรรคชัย หงีเจริญ
1.15 นายสิทธิพร จิตตรัก
1.17 นายกิตติศักดิ์ วิทนา
1.19 นายธนัชพันธ แซหลิ่ม
1.21 นายสุรธี เกิดสินธุ
1.23 อาจารยชัยณรงค แยมขจร

1.2 นายยุทธกร ไพรวงษ
1.4 นายผดุง สุขเกษม
1.6 นายสมทบ ภูพิริยาภรณ
1.8 นายขุนแผน แสงทุย
1.10 อาจารยไมตรี กุลบุตร
1.12 นายสุรพงษ พิมพโคตร
1.14 นายมาโนช เพชรเอี่ยม
1.16 นายอุทัย อาภรณพงษ
1.18 นายประภาส สะเดา
1.20 นายมนัส คุมจั่น
1.22 นายวสันติ ฤทธิ์รอด
1.24 นายกระแสร ฤทธิ์รอด

2. กีฬาวอลเลยบอลชาย
ผูจัดการทีม
อาจารยประชา บุญยวณิชกุล
ผูฝกสอน
ผูชวยศาสตราจารยภาณุพงศ อุดมศิลป
นักกีฬา
2.1 นายมหินทรา มหิทธสเมธา
2.2 นายสุรชัย ภูมิศรีจันทร
2.3 นายศักดา ประภานวรัตน
2.4 นายสัณฐิติ ระฆังทอง
2.5 นายภาสกร โตโส
2.6 นายวรงค สุพร
2.7 นายชวลิต อินธนู
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3. กีฬาวอลเลยบอลหญิง
ผูจัดการทีม ผูชวยศาสตราจารยอมรพงศ สุธรรมรักษ
ผูฝกสอน
ผูชวยศาสตราจารยภาณุพงศ อุดมศิลป
ผูชวยผูฝกสอน นายประสาน คําดีผล
นักกีฬา
3.1 นางสาวพิกุล แพนดี
3.2 นางสาวทัดดาว ธิดาซาย
3.3 นางสาวไพฑูรย จันทามา
3.4 นางสาวมาริสา เกตุขาว
3.5 นางสาวสุมาลี ประทุมมา
3.6 อาจารยพิชญาวีร ภาณุรัชตนนท
3.7 อาจารยจีระนันท เจริญชัยภินันท
3.8 นางสาวนิศาชล เสดสุวรรณ
3.9 นางสาวจารุณี ดวงดี
3.10 นางละมัย โฉมยงค
3.11 นางสาววรุณพรรณ พองพรม
3.12 นางสาวพาริชา ภูยอดนิล

4. กีฬาเซปกตะกรอ
ผูจัดการทีม
นายมานพ จานแกว
ผูฝกสอน
นายมานพ จานแกว
นักกีฬา
4.1 นายเอกมงคล ถนอม
4.2 นายพีรพล เกลียวทอง
4.3 นายจําเนียร มนัสทวี
4.4 นายดํารงค พูลดําริห

5. กีฬาเทเบิลเทนนิส
ผูจัดการทีม
นายธนรรณพ อินตาสาย
ผูฝกสอน
อาจารยเสฎฐา ศาสนนันท
นักกีฬา
5.1 นายพิลาศพล พิพัฒนเขมากร
5.2 อาจารยเสฎฐา ศาสนนันท
5.3 นางสาวจุฑาทิพย หมอเกง
5.4 นางสาวธิดารัตน พาที
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6. กีฬาเปตอง
ผูจัดการทีม
ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ฉลูกัลป
ผูฝกสอน
นายกริช มะกล่ําเทศ
นักกีฬา
6.1 นายกริช มะกล่ําเทศ
6.2 นางสุพัตรา พรหมเรนทร
6.3 นางสาวชุติกาญจน จิตรวีวงศ 6.4 นางพัชรี แพนลิ้นฟา
6.5 นางนงนุช เยือกเย็น
6.6 นายสมเกียรติ เพ็ชรเอี่ยม
6.7 นายวิลัย ดวงศรี
6.8 นายมิตรชัย ทาปอง
6.9 นายพงษศกั ดิ์ ทองเหวียง
6.10 นายนพดล กองพารา
6.11 นายกองกฤช แผนนอย
6.12 นายสุจิต หมั่นมั่นคง
7. กีฬาเทนนิส
ผูจัดการทีม
รองศาสตราจารยผาณิต บิลมาศ
ผูฝกสอน
อาจารยเทพฤทธิ์ สิทธินพพันธุ
นักกีฬา
7.1 ผูชวยศาสตราจารยผาณิต บิลมาศ
7.2 นายเชิดชาติ พุกพูน
7.2 ผูชวยศาสตราจารยอมรพงศ สุธรรมรักษ 7.3 อาจารยณัฐ ศรสําราญ
7.4 รองศาสตราจารยมานพ วิสุทธิแพทย
7.5 อาจารยนุชรี เสนาคํา
7.6 นางสาวนิสา อุบลทิพย
7.7 อาจารยดวงรัตน ชูวิสิทธิ์กุล
7.8 อาจารยเทพฤทธิ์ สิทธินพพันธุ
8. กีฬาครอสเวิรด
ผูจัดการทีม
อาจารยอนิษฐาน ศรีนวล
ผูฝกสอน
อาจารยอนิษฐาน ศรีนวล
นักกีฬา
8.1 อาจารยพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย
8.2 อาจารยสุรศักดิ์ ละลอกน้ํา
8.3 ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ แสนพลพัฒน 8.4 นายยุทธศักดิ์ ดานยุทธสิทธิ์
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9. กีฬาแบดมินตัน
ผูจัดการทีม
ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ไพบูลย ออนมั่ง
ผูฝกสอน
อาจารยราชันย บุญธิมา
นักกีฬา
9.1 ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ไพบูลย ออนมั่ง 9.2 อาจารยราชันย บุญธิมา
9.3 อาจารยสุรศักดิ์ ละลอกน้ํา
9.4 อาจารยศิริ ศิรินิลกุล
9.5 อาจารยอนุศิษฎฐ แสนคํา
9.6 นางทิพวรรณ ณ นคร
9.7 นางสาววรุณพรรณ พองพรหม
9.8 อาจารยพัชรินทร ไชยสุวรรณ

10. กีฬากรีฑา
ผูจัดการทีม
ผูฝกสอน

อาจารยวัชรี ฤทธิวัชร
อาจารยวัชรี ฤทธิวัชร

นักกีฬา
10.1 อาจารยวัชรี ฤทธิวัชร
10.3 อาจารยจรี ะนันท เจริญชัยภินันท
10.5 อาจารยธงชาติ พูเจริญ

10.2 อาจารยพิชญาวีร ภานุรัชตนนท
10.4 อาจารยสภุ าภรณ ศิลาเลิศเดชกุล
10.6 นายชัยรัตน มานอย

11. กีฬากอลฟ
ผูจัดการทีม
ผูฝกสอน
นักกีฬา
11.1
11.3
11.5
11.7
11.9

รองศาสตราจารยเทเวศร พิริยะพฤนท
ผูชวยศาสตราจารยสมชาย ไกรสังข

รองศาสตราจารยเทเวศร พิริยะพฤนท 11.2 ผูชวยศาสตราจารยสมชาย ไกรสังข
ผูชวยศาสตราจารยสมควร โพธิ์ทอง 11.4 ผูชวยศาสตราจารยธาวุฒิ ปลื้มสําราญ
อาจารยพัชรศักดิ์ ธัญประจัญบาน
11.6 อาจารยทศพล ธานี
อาจารยโชติวิทย ธรรมสุจิตร
11.8 ผูชวยศาสตราจารยพินิจ เทพสาธร
ผูชวยศาสตราจารยฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ 11.9 นายวานิช สุระประจิต
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12. กีฬาหมากกระดาน
ผูจัดการทีม
ผูฝกสอน

นายสุรพล จารุสาร
นายสุรพล จารุสาร

นักกีฬา
12.1 นายสมศักดิ์ หมื่นพันธุ
12.3 นายธวัช สุขสําราญ
12.5 นายสนธิชัย คํามณีจันทร

12.2 นายชัยพรพัฒน รุงรอดกร
12.4 อาจารยสุพิชญ แขมมณี
12.6 นายจรุงวัฒน พูลสวัสดิ์

13. กีฬาวายน้ํา
ผูจัดการทีม
ผูฝกสอน

อาจารยอรชุมา นาคดิลก
อาจารยอรชุมา นาคดิลก

นักกีฬา
13.1 อาจารยอรชุมา นาคดิลก

14. กีฬาบาสเกตบอล
ผูจัดการทีม
ผูฝกสอน

อาจารยผกาภรณ พูเจริญ
อาจารยธงชาติ พูเจริญ

นักกีฬา
14.1
14.3
14.5
14.7
14.9

อาจารยธงชาติ พูเจริญ
14.2 ผูชวยศาสตราจารยเกียรติชัย รักษาชาติ
อาจารยเทอดศักดิ์ ไมเทาทอง 14.4 อาจารยถนอมศักดิ์ เสนาคํา
อาจารยจรัส คชกาสร
14.6 อาจารยจักรพงษ ธรรมพงษบวร
อาจารยพัชรศักดิ์ ธัญประจัญบาน 14.8 อาจารยจตุพร บรรเริงเสนาะ
นายนคร บริพนธมงคล
14.10 นายสรรควร สัตยมงคล

