
 

 

 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบร ิหารกีฬาสาธิตสามัคค ี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันฟ ุตซอล(รหัส 10)

กีฬาสาธิตสามัคค ีคร ั้งท ี่41 พ.ศ.2559 
โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร3 ศูนย3วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

 
 โดยท่ีเป
นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันฟุตซอล กีฬาสาธิตสามัคคี 
 อาศัยอํานาจตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว#าด$วยการแข#งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงวางระเบียบไว$ดังต#อไปนี้ 
 
 ข�อ  1  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันฟุตซอล กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 
พ.ศ. 2559” 
 
 ข�อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
 ข�อ  3  ข�อบังคับและกติกาการแข�งขัน 
  3.1 ให$ใช$ข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว#าด$วยการจัดการแข#งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี พ.ศ. 2559  
  3.2 ให$ใช$กติกาการแข#งขันฟุตซอล(FUTSAL) ของสหพันธ>ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 
ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแห#งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ> ประกาศใช$อย#างเป
นทางการในปCจจุบัน แต#
ท้ังนี้ต$องไม#ขัดหรือแย$งกับ ระเบียบนี้  
 
 ข�อ  4  ประเภทการแข�งขัน  
  4.1 ทีมชาย ระดับประถมศึกษา 
  4.2 ทีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต$น 
  4.3 ทีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4.4 ทีมหญิง ระดับมัธยมศึกษา  
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 ข�อ  5  คุณสมบัติของผู�เข�าแข�งขัน 
  5.1 ให$เป
นไปตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว#าด$วยการ
จัดการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
  5.2 เป
นนักกีฬาสมัครเล#นตามคุณสมบัติท่ีสมาคมฟุตบอลแห#งประเทศไทยฯ กําหนด 
 
 ข�อ  6  จํานวนผู�เข�าแข�งขัน 
  6.1 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิต สมัครเข$าร#วมการแข#งขันได$ไม#เกินประเภทละ 1 ทีม ใน 
1 รุ#น ในแต#ละทีมส#งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข$าร#วมการแข#งขันได$ไม#น$อยว#า 12 คนและไม#เกิน 15 คน 
(สามารถส#งรายชื่อนักกีฬาได$ 15 คนโดยไม#มีการตัดชื่อออก)  
  6.2 ให$ผู$จัดการทีม หรือผู$ฝKกสอน หรือผู$ช#วยผู$ฝKกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลง
ทําการแข#งขัน ได$ประเภทละไม#เกิน 15 คน จากรายชื่อตามข$อ 6.1 ต#อคณะกรรมการจัดการแข#งขัน 
  6.3 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงทําการแข#งขันตามข$อ 6.2 แล$วไม#อนุญาตให$ 
แก$ไขเปลี่ยนแปลงไม#ว#ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  6.5 จากรายชื่อท่ียืนยันการเข$าร#วมการแข#งขัน ตามข$อ 6.2 ส#งให$คณะกรรมการ
จัดการแข#งขันก#อนกําหนดเวลาแข#งขันไม#น$อยกว#า 30 นาที 
  6.6 ในแต#ละทีมให$มีเจ$าหน$าท่ีทีมได$ไม#เกิน 4 คน ประกอบด$วย ผู$จัดการทีม 1 คน 
ผู$ฝKกสอน1 คน และผู$ช#วยผู$ฝKกสอน 2 คน 
 
 ข�อ  7  วิธีจัดการแข�งขัน 
  7.1 ถ$ามีจํานวนทีมไม#เกิน 5 ทีม จัดการแข#งขันแบบ “พบกันหมด” นําทีมท่ีมี
คะแนนอันดับท่ี 1และ 2 แข#งขันชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 3 และอันดับท่ี 4 ครอง
ตําแหน#งท่ี 3 ร#วมกัน 
  7.2 ถ$ามีจํานวนทีม 6 - 8 ทีม ให$เจ$าภาพ มีสิทธิเลือกอยู#สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได$ 
โดยจัดการแข#งขันรอบแรกแบ#งเป
น 2 สาย แข#งขันพบกันหมดในสาย รอบรองชนะเลิศนําทีมท่ีมี
คะแนนเป
นท่ี 1 สายแรก พบ ทีมท่ีมีคะแนนเป
นท่ี 2 สายสอง และทีมท่ีมีคะแนนเป
นท่ี 2 สายแรก 
พบ ทีมท่ีมีคะแนนเป
นท่ี 1 สายสอง รอบชิงชนะเลิศ นําทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข#งขันชิง
ชนะเลิศ ทีมแพ$ในรอบรองชนะเลิศครองตําแหน#งท่ี 3 ร#วมกัน 
  7.3 ถ$ามีจํานวนทีม 9 -11 ทีม ให$เจ$าภาพ มีสิทธิเลือกอยู#สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได$ 
โดยจัดการแข#งขันรอบแรกเป
น 3 สาย ดังนี้ 
   7.3.1 รอบแรกจัดการแข#งขันแบบพบกันหมดในสาย 
 

จํานวนทีม A B C 
9 ทีม 3 3 3 
10 ทีม 3 3 4 
11 ทีม 3 4 4 
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   7.3.2 รอบรองชนะเลิศ แข#งขันแบบพบกันหมดในสาย ดังนี้ 
    สาย X ได$แก# ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B และท่ี 2 สาย C 
    สาย Y ได$แก# ท่ี 2 สาย A ท่ี 1 สาย B และท่ี 1 สาย C 
   7.3.3 รอบชิงชนะเลิศทีมท่ีได$คะแนนอันดับ 1 ของสาย X และสาย Y  
   แข#งขันชิงชนะเลิศและทีมท่ีได$คะแนน อันดับ 2 ของสาย X และสาย Y 
  ครองตําแหน#งท่ี 3 ร#วมกัน 
  7.4 จํานวน 12 – 16 ทีม ให$เจ$าภาพ มีสิทธิเลือกอยู#สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได$
โดยรอบแรกแบ#งเป
น 4 สาย สายละไม#เกิน 4 ทีม (แข#งขันแบบพบกันหมดในสาย) ดังนี้ 
 

จำนวนทีม A B C D 
12ทีม 3 3 3 3 
13ทีม 3 3 3 4 
14ทีม 3 3 4 4 
15ทีม 3 4 4 4 
16ทีม 4 4 4 4 

 
   7.4.1 รอบท่ีสอง จัดการแข#งขันแบบแพ$คัดออก ให$ทีมอันดับ 1 ของแต#ละ
   สายเป
นทีม ยืนแล$วให$จับสลากทีมอันดับ 2 ของแต#ละสายไปทํา 
   การแข#งขันกับทีมอันดับ 1 ยกเว$นทีมท่ีอยู#สายเดียวกันใน รอบแรก  
   7.4.2 รอบรองชนะเลิศ จัดการแข#งขัน ดังนี้ 
    7.4.2.1 ทีมชนะของกลุ#มท่ี 1 แข#งกับทีมชนะของกลุ#มท่ี 2 
    7.4.2.2 ทีมชนะของกลุ#มท่ี 3 แข#งกับทีมชนะของกลุ#มท่ี 4 
   7.4.3 รอบชิงชนะเลิศ  
    7.4.3.1 ทีมแพ$ในรอบรองชนะเลิศครองตําแหน#งท่ี 3 ร#วมกัน 
    7.4.3.2 ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข#งขันชิงชนะเลิศ 
 
 ข�อ  8 เวลาท่ีใช�ในการแข �งขัน 
  8.1ทุกระดับการแข#งขัน ให$ใช$เวลาในการแข#งข ัน30นาทีแบ#งออกเป
น2ครึ่งๆ ละ15
นาทีโดยหย ุดพ ักระหว #างครึ่งละไม#เกิน10นาที 
  8.2 ทุกระดับใช$เวลาการแข#งขันแบบไม#หยุดเวลา ท้ังนี้ให$ข้ึนอยู#ท่ีดุลพินิจของผู$
ตัดสินในการแข#งขันนั้นๆ  
  8.3ในกรณ ีท่ีหมดเวลาการแข #งขันต้ังแต#รอบท่ีสองจนถึงรอบชิงชนะเลิศแล$ว
ปรากฏผลการแข #งขันเสมอกันให$เตะลูกโทษณ จุดเตะโทษตามกต ิกาการแข #งขันฟ ุตซอลของสหพ ันธ >
ฟ ุตบอลนานาชาติ(FIFA)ซ่ึงสมาคมฟ ุตบอลแห #งประเทศไทยฯได $ประกาศใช $แล$วเพ ื่อหาผ ู$ชนะ 
  8.4 การขอเวลานอกอนุญาตให$ขอเวลานอกได$ครึ่งเวลาละ 1ครั้งและไม#เกิน 1 นาที 
หากไม#ใช$สิทธิ์การขอเวลานอกในครึ่งเวลาแรกไม#สามารถนําไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได$ 
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  8.5 การแข #งขันรอบแรกให$นับคะแนนด ังนี้  
   8.5.1ทีมชนะได$3คะแนนทีมเสมอได$ 1 คะแนน ทีมแพ $ได$0คะแนน 
   8.5.2ในกรณ ีท่ีม ีทีมได$คะแนนรวมเท#ากันในแต#ละสายและจะต $องพ ิจารณา
ให$ทีมใดทีมหนึ่งเข$าแข#งขันรอบต#อไปให$ผู$แทนคณะอนุกรรมการฝZายเทคนิคการกีฬาในคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเป
นผู$กําหนดวิธีการจับฉลากและดําเนินการจับฉลากเพ่ือหาทีม
เข$ารอบต#อไป 
 

 ข�อ9กําหนดการแข�งขัน 
  ให$คณะกรรมการจัดการแข#งขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝZายเทคนิค
การกีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเป
นผู$กําหนดวันเวลาและสถานท่ีในการแข#งขันและ
อาจเปลี่ยนแปลงได$ถ$ามีเหตุจําเป
น 
 

 ข�อ10ชุดแข�งขันอ ุปกรณ 3การแข�งขันและสนามแข�งขัน 
  10.1 ชุดแข#งขัน 
   10.1.1 ให$แต#ละทีมจะต$องมีชุดแข#งขันอย#างน$อย 2 ชุดเป
นชุมสีเข$ม 1 ชุด
    และชุดสีอ#อน 1 ชุดในกรณีท่ีชุดแข#งขันมีสีคล$ายคลึงกันให$ทีมท่ีมี
    ชื่อตามหลังตามกําหนดการแข#งขันเป
นผู$เปลี่ยนชุดแข#งขันเพ่ือ 
   ความสะดวกในการตัดสิน 
   10.1.2 ให$ผู$จัดการทีมหรือผู$ฝKกสอนหรือผู$ช#วยผู$ฝKกสอนแจ$งสีของชุด 
    แข#งขันต#อคณะกรรมการจัดการแข#งขันในวันประชุมผู$จัดการทีม 
   10.1.3 ให$แต#ละทีมแต#งกายเข$าแข#งขันเหมือนกันทุกคนยกเว$นผู$รักษาประตู
    ให$ใช$สีเสื้อแตกต#างกับผู$เข$าแข#งขันอ่ืนและให$ติดหมายเลขด$านหลัง
    เสื้อขนาดความสูงไม#ต่ํากว#า 25 ซม.และท่ีหน$าอกเสื้อและกางเกง
    ด$านหน$ามีความสูงไม#ต่ํากว#า 10 ซม. หากผู$เข$าแข#งขันไม#ติด 
    หมายเลขหรือติดหมายเลขไม#ตรงกับในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬา
    คณะกรรมการจัดการแข#งขันจะไม#อนุญาตให$ผู$เข$าแข#งขันผู$นั้นลงทํา
    การแข#งขันยกเว$นจะได$ขออนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข#งขัน
    และได$บันทึกเป
นหลักฐานไว$แล$วหากไม#ปฏิบัติตามจะปรับให$ทีมนั้น
    เป
นแพ$และไม#อนุญาตให$ลงทําการแข#งขันตลอดการแข#งขัน 
   10.1.4 ผู$เข$าแข#งขันท่ีเป
นหัวหน$าทีมต$องติดเครื่องหมายสัญลักษณ> 
    (ปลอกแขน)ท่ีแขนเสื้อด$านซ$ายซ่ึงผู$เข$าแข#งขันจะต$องจัดหามาเอง 
   10.1.5 ให$เจ$าหน$าท่ีทีมทุกคนท่ีลงปฏิบัติหน$าท่ีในการแข#งขันต$องแต#งกายสุภาพ
    เรียบร$อยหรือตามกฎของสหพันธ>ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 
   10.1.6 รองเท$ารองเท$าท่ีอนุญาตให$ใช$ได$ต$องเป
นรองเท$าผ$าใบหรือ 
    รองเท$าแบบหนังนิ่ม หรือรองเท$าออกกําลังกายท่ีพ้ืนรองเท$าทา
    ด$วยยาง หรือวัสดุท่ีคล$ายคลึงกันการสวมรองเท$าเป
นข$อบังคับใน
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    การแข#งขันไม#อนุญาตให$สวมใส#รองเท$าฟุตบอล (สต๊ัค) ลงทําการแข#งขัน 
  10.2 อุปกรณ>การแข#งขันให$อยู#ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข#งขันโดยเป
น
อุปกรณ> การแข#งขันท่ีสมาคมฟุตบอลแห#งประเทศไทยฯให$การรับรอง 
  10.3 สนามสําหรับการแข#งขันใช$สนามหญ$าเทียม ขนาดสนามมีความกว$าง 20 เมตร 
ความยาว 40 เมตร เป
นสนามสําหรับการแข#งขันฟุตซอล กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งท่ี 41 พ.ศ.2559 
 ข�อ 11. ข�อปฏิบัติในการแข�งขัน 
  11.1 ผู$เข$าแข#งขันต$องยอมรับคําตัดสินและให$ความร#วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข#งขันกรรมการผู$ตัดสินและเจ$าหน$าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน$าท่ีในการแข#งขันอย#าง
เคร#งครัด 
  11.2 ให$ผู$จัดการทีมส#งรายชื่อผู$เข$าแข#งขันให$ตรงกับหมายเลขประจําตัวท่ีได$
ลงทะเบียนไว$แล$วในแบบการแข#งขันประจําวันส#งให$คณะกรรมการจัดการแข#งขันก#อนกําหนดเวลา
แข#งขันไม#น$อยกว#า 30 นาที 
  11.3 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระหว#างทําการแข#งขันสามารถเปลี่ยนตัวได$ไม#จํากัด
จํานวนในขณะท่ีการแข#งขันกําลังดําเนินอยู#ผู$เล#นท่ีเปลี่ยนตัวออกมาแล$วสามารถเปลี่ยนกลับไปเล#นได$อีก 
  11.4 ทีมท่ีไม#มาแข#งขันหรือไม#พร$อมท่ีจะแข#งขันหรือมีผู$เข$าแข#งขันน$อยกว#า 3 คน 
รวมผู$รักษาประตูหลังจากเวลาท่ีกําหนดไว$ 15 นาทีให$ถือว#าทีมนั้นไม#มาแข#งขันตามท่ีกําหนดและให$
ปรับเป
นแพ$โดยคิดผลต#างทางประตูเป
น 2:0 
  11.5 ผู$เข$าแข#งขันทีมใดไม#ลงแข#งขันตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดโดยไม#มีเหตุ
อันสมควรหรือไม#ลงทําการแข#งขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแข#งขันหรือตามคําสั่งกรรมการผู$
ตัดสินให$ปรับเป
นแพ$ในกรณีดังกล#าวให$คณะกรรมการจัดการแข#งขันรายงานคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคีผ#านคณะอนุกรรมการฝZายเทคนิคการกีฬาเพ่ือพิจารณาโทษต#อไป  
  11.6 ตลอดเวลาการแข#งขันผู$เข$าแข#งขันต$องประพฤติตนให$สมกับความเป
นนักกีฬาท่ีดี
และต$องปฏิบัติตามกติกาการแข#งขันอย#างเคร#งครัด  
  11.7 ผู$เข$าแข#งขันคนใดท่ีละเมิดกติกาการแข#งขันและผู$ตัดสินได$ตักเตือนเป
นทางการ
โดยแสดงใบเหลืองจะได$รับการบันทึกเป
นทางการโดยคณะกรรมการจัดการแข#งขันทุกครั้งและหาก 
ผู$เข$าแข#งขันคนเดิมมีการละเมิดเช#นนี้อีกเป
นครั้งท่ีสองคณะกรรมการจดัการแข#งขันจะตัดสิทธิผู$เข$าแข#งขัน
ผู$นั้นมิให$ร#วมในการแข#งขันท่ีทีมของตนจะต$องแข#งขันตามกําหนดการครั้งต#อไป 1 ครั้งโดยอัตโนมัติ 
  11.8 ผู$เข$าแข#งขันตลอดจนเจ$าหน$าท่ีทีมท่ีผู$ตัดสินสั่งให$ออกจากการแข#งขันโดย
แสดงใบแดงแล$วจะหมดสิทธิเข$าร#วมการแข#งขันครั้งต#อไป 1 ครั้งหากเห็นว#าการลงโทษไม#เพียงพอให$
ประธานจัดการแข#งขันรายงานให$คณะอนุกรรมการฝZายเทคนิคการกีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคีและให$คณะอนุกรรมการฝZายเทคนิคการกีฬาฯ ประชุมพิจารณาความผิดหากเห็นว#าไม#
เพียงพอ ให$ลงโทษผู$เข$าแข#งขันหรือเจ$าหน$าท่ีทีมนั้นเพ่ิมเติมตามแต#กรณีซ่ึงการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฝZายเทคนิคการกีฬาฯจะต$องดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการสิ้นการแข#งขัน
การแข#งขันครั้งนั้นๆ  ถ$าคณะอนุกรรมการฝZายเทคนิคการกีฬาฯมิได$พิจารณาภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไว$ ดังกล#าวผู$เข$าแข#งขันหรือเจ$าหน$าท่ีทีมผู$นั้นมีสิทธิเข$าร#วมการแข#งขันต#อไป หลังจากท่ีหมด
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สิทธิเข$าร#วมการแข#งขันตามข$างต$นแล$ว 1 ครั้ง 
  11.9 ผู$ใดฝZาฝbนหรือไม#ปฏิบัติตามระเบียบนี้ให$คณะอนุกรรมการฝZายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี พิจารณาลงโทษในเบ้ืองต$นตามสมควรแก#กรณีและหาก
เห็นว#าไม#เพียงพอให$นําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต#อไป 
 
 ข�อ  12  กรรมการตัดสินและเจ�าหน�าท่ี 
  ให$อยู#ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข#งขันโดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝZายเทคนิคการกีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
 
 ข�อ  13  การประท�วงและการอุทธรณ3 
  ให$เป
นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แห#งข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห#งประเทศไทยว#าด$วยการจัดการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข�อ14รางว ัลการแข�งขัน 
  ให�สถาบันเจ�าภาพจัดรางวัลให�กับนักกีฬาและเจ�าหน�าท่ีตามท่ียืนยันรายช่ือเข�า
ร�วมการแข�งขันในการจัดการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ครั้งท่ี 41พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
  รางวัลท่ี 1เหรียญชุบทองพร$อประกาศนียบัตร  
  รางวัลท่ี 2เหรียญชุบเงินพร$อมประกาศนียบัตร  
  รางวัลท่ี 3เหรียญชุบทองแดงพร$อมประกาศนียบัตร 
  รางวัลนักกีฬาดีเด�นได$รับเกียรติบัตรและโล#รางวัล (เกณฑ>การพิจารณานักกีฬา
ดีเด#น ให$พิจารณาจากทีมชนะเลิศโดยมีผู$จัดการทีม/ผู$ฝKกสอนของทีมชนะเลิศส#งรายชื่อนักกีฬาจํานวน 
1 คน) 
  รางวัลนักกีฬาท่ีทําประตูสูงสุด ท้ัง 4 ระดับ รวม  4  รางวัล 
 
 ข�อ15ในกรณีท่ีมีปJญหาเก่ียวกับการใช�ระเบียบนี้ให�คณะอนุกรรมการฝMายเทคนิคการกีฬา 
ในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคค ีเปNนผู�ว ิน ิจฉัยช้ีขาด 
 
  



 

 ข�อ16ให�ประธานอนุกรรมการฝMายเทคนิคการกีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี รักษาการตามระเบี
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  
 
 

การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
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ให�ประธานอนุกรรมการฝMายเทคนิคการกีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
ระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี  28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

(ผู$ช#วยศาสตราจารย> ดร.ศศิธร  จ#างภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

ให�ประธานอนุกรรมการฝMายเทคนิคการกีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 


