
 

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 

ล าดับ โรงเรียน 
1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 41 
“นนทรีเกมส”์ 

ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560 

 

ประเภทกลางแจ้งทีมชาย (Outdoor) จ านวน 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด เอาทีมท่ีมีคะแนนล าดับที่ 3 

และท่ี 4 มาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 2 และให้น าทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 1 และ ที่ 2 มาแข่งขันชิง

ชนะเลิศ 

ทีม 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ประเภทกลางแจ้งทีมหญิง (Outdoor) จ านวน 5 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด เอาคะแนนมาจัดล าดับที่ 1  

ที่ 2 และ ที่ 3 

ทีม 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 



ประเภท 6 คน ทีมชาย (Sixes a Sides) จ านวน 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด เอาทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 3 

และท่ี 4 มาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 2 และให้น าทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 1 และ ที่ 2 มาแข่งขันชิง

ชนะเลิศ 

ทีม 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ประเภท 6 คน ทีมหญิง (Sixes a Sides) จ านวน 6 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย สาย Y 3 ทีม และสาย Z 3 

ทีม เอาทีมท่ีมีคะแนนอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ของแต่ละสายเข้ารอบรองชนะเลิศ น าทีมที่ชนะเลิศในรอบ

รองชนะเลิศเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศต่อไป ส่วนทีมที่แพ้ได้อันดับที่ 3 ร่วมกัน 

โรงเรียน 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

สาย Y สาย Z 
สาธิตเชียงใหม่ สาธิตรามค าแหง 
สาธิตขอนแก่น สาธิตเกษตร ก าแพงแสน 
สาธิตเกษตร สาธิตจุฬาลงกรณ์ 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขัน 

วันที่ 6 มกราคม 2560 

คู่ที ่ เวลา ประเภท สาย ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน 

1 8.00 น. 11 คน หญิง สาธิตเกษตร  สาธิตจุฬาลงกรณ์   

2 10.00 น. 11 คน หญิง สาธิตเกษตร ก าแพงแสน  สาธิตเชียงใหม่  
3 12.00 น. 11 คน ชาย สาธิตเกษตร  สาธิตเชียงใหม่  
4 14.00 น. 11 คน ชาย สาธิตขอนแก่น  สาธิตจุฬาลงกรณ์   
5 16.00 น. 6 คน ชาย สาธิตเกษตร  สาธิตเชียงใหม่  
6 17.00 น. 6 คน หญิง สาธิตเชียงใหม่  สาธิตขอนแก่น  
 

วันที่ 7 มกราคม 2560 

คู่ที ่ เวลา ประเภท สาย ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน 

7 8.00 น. 11 คน หญิง สาธิตขอนแก่น  สาธิตเกษตร  

8 10.00 น. 11 คน หญิง สาธิตจุฬาลงกรณ์  สาธิตเกษตร ก าแพงแสน  
9 12.00 น. 11 คน ชาย สาธิตจุฬาลงกรณ์  สาธิตเกษตร  
10 14.00 น. 11 คน ชาย สาธิตเชียงใหม่  สาธิตขอนแก่น  
11 16.00 น. 6 คน หญิง สาธิตรามค าแหง  สาธิตเกษตร ก าแพงแสน  
12 17.00 น. 6 คน ชาย สาธิตขอนแก่น  สาธิตจุฬาลงกรณ์  
 

วันที่ 8 มกราคม 2560 

คู่ที ่ เวลา ประเภท สาย ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน 

13 8.00 น. 11 คน หญิง สาธิตเชียงใหม่  สาธิตขอนแก่น  

14 10.00 น. 11 คน หญิง สาธิตเกษตร  สาธิตเกษตร ก าแพงแสน  
15 12.00 น. 11 คน ชาย สาธิตเกษตร  สาธิตขอนแก่น  
16 14.00 น. 6 คน หญิง สาธิตขอนแก่น  สาธิตเกษตร  
17 15.00 น. 6 คน หญิง สาธิตเกษตร ก าแพงแสน  สาธิตจุฬาลงกรณ์  
18 16.00 น. 6 คน ชาย สาธิตเชียงใหม่  สาธิตขอนแก่น  
19 17.00 น 6 คน ชาย สาธิตจุฬาลงกรณ์  สาธิตเกษตร  
 



วันที่ 9 มกราคม 2560 

คู่ที ่ เวลา ประเภท สาย ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน 

20 8.00 น. 11 คน หญิง สาธิตเกษตร ก าแพงแสน  สาธิตขอนแก่น  

21 10.00 น. 11 คน หญิง สาธิตเชียงใหม่  สาธิตจุฬาลงกรณ์  
22 12.00 น. 11 คน ชาย สาธิตจุฬาลงกรณ์  สาธิตเชียงใหม่  
23 14.00 น. 6 คน ชาย สาธิตเกษตร  สาธิตขอนแก่น  
24 15.00 น. 6 คน หญิง สาธิตเกษตร  สาธิตเชียงใหม่  
25 16.00 น. 6 คน หญิง สาธิตจุฬาลงกรณ์  สาธิตรามค าแหง  
 

วันที่ 10 มกราคม 2560 

คู่ที ่ เวลา ประเภท สาย ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน 

26 8.00 น. 11 คน หญิง สาธิตเชียงใหม่  สาธิตเกษตร  

27 10.00 น. 11 คน หญิง สาธิตขอนแก่น  สาธิตจุฬาลงกรณ์  
28 12.00 น. 6 คน ชาย สาธิตจุฬาลงกรณ์  สาธิตเชียงใหม่  

29 13.00 น. 6 คน หญิง ที่ 1 สาย Y  ที่ 2 สาย Z รอบรอง 
30 14.00 น. 6 คน หญิง ที่ 1 สาย Z  ที่ 2 สาย Y รอบรอง 
31 15.00 น 11 คน ชาย ที่ 3  ที่ 4 ชิงอันดับที่ 3 
 

วันที่ 11 มกราคม 2560 

คู่ที ่ เวลา ประเภท สาย ทีม พบ ทีม ผลการแข่งขัน 

32 9.00 น. 6 คน ชาย ที่ 3  ที่ 4 ชิงอันดับที่ 3 
33 10.00 น. 6 คน ชาย ที่ 1  ที่ 2 ชิงชนะเลิศ 
34 11.00 น. 6 คน หญิง ผู้ชนะคู่ที่ 29  ผู้ชนะคู่ที่ 30 ชิงชนะเลิศ 
35 13.00 น. 11 คน ชาย ที่ 1  ที่ 2 ชิงชนะเลิศ 
 

พิธีมอบเหรียญรางวัล (เวลาประมาณ 16.00 น.) 

 


