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 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
6 – 12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันในครั้งนี้  ภายในเล่มประกอบด้วย ระเบียบการแข่งขัน  โรงเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ก าหนดการแข่งขัน  รายนามผู้ควบคุมทีม นักกีฬา 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝุายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มี
ความเข้าใจ   ด าเนินไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติตามระเบียบการ
แข่งขัน    
 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งนี้ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีจะส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ หากมีข้อเสนอแนะประการใดทางคณะกรรมการยินดีน าไป
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคีในครั้งหน้า 
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ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคค ี
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559  
 

 คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเห็นสมควรก าหนดข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 ไว้ดังนี้ 
 

หมวด 1 
หมวดทั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี ้เร ียกว่า ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา สาธิต

สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

 
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
 4.1 โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่  
 4.1.1  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4.1.2  โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจยัและพัฒนาการศกึษา 
 4.1.3  โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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 4.1.4  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝาุยประถม 
 4.1.5  โรงเรยีนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝาุยมธัยม  
 4.1.6  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 4.1.7  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวทิยาลัยนเรศวร  
 4.1.8  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 
 4.1.9  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา 
 4.1.10 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝุายประถม)
 4.1.11 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
 4.1.12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝุายประถม) 
 4.1.13 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 4.1.14 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวัยและ 
          ประถมศึกษา) 
 4.1.15 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 4.1.16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
 4.1.17 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
          (ฝุายประถม) 
 4.1.18 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
          (ฝุายมัธยม) 
 4.1.19 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  
        สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
 4.1.20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 4.1.21 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
           สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 4.2 โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ หมายถึง โรงเรียนสาธิตที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 4.3 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 4.4 คณะกรรมการอ านวยการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.5 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.6 นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาที่สังกัดโรงเรียนสาธิต ตามข้อ 4.1 
 4.7 นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักเรียนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันใน
นามผู้แทนประเทศไทยจากการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขัน
โอลิมปิกเกมส์ หรือเอเชียนเกมส์ หรือซีเกมส์ หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือ
การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน  
 4.8 ชนิดกีฬา หมายถึง กีฬาที่ก าหนดให้มีการแข่งขันในกีฬาสาธิต
สามัคคี  สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะ
กรรมการบริหาร 
 4.9 ประเภท/รุ่นกีฬา หมายถึง กีฬาท่ีจัดให้มีการแข่งขันย่อยของชนิด
กีฬาน้ัน ๆ 
 4.10 ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.11 ระเบียบ หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีดังนี้ 
 5.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าและ

ประโยชน์ของการกีฬา 
 5.2 เพื่อเสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา 
 5.3 เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีบุคลิกภาพและมีความประพฤติที่ดี 
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 5.4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน อาจารย์ บุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้อง 

 5.5 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสู่ระดับมาตรฐาน 
 5.6 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีโอกาสแข่งขัน

ในระดับที่สูงขึ้น 
 5.7 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 

 
หมวด 2 

หมวดคณะกรรมการ 
 

 ข้อ 6 คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประกอบด้วย 

  6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย  
   6.1.1 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพ เป็นประธานกรรมการ 
   6.1.2 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ  ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต

เจ้าภาพในปีถัดไป เป็น รองประธานกรรมการ 
   6.1.3 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเป็นกรรมการ 
   6.1.4 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพเสนอ ช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้กรรมการ  
และ ผู้ช่วยเลขานุการได้ 

   6.1.5 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 

 6.2 คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   6.2.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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   6.2.2 ก าหนดและแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6.2.3 ก าหนดและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6.2.4 ช้ีขาดปัญหาต่าง ๆ ที่คณะกรรมการอ านวยการไม่สามารถ 
ยุติได้ และค าพิจารณาช้ีขาดทั้งปวงถือเป็นสิ้นสุด 

 6.3 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
   6.3.1 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพเป็นประธานกรรมการ โดยต าแหน่ง 
   6.3.2 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือผู้แทน

โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปเป็นรองประธานกรรมการ 
   6.3.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ

โรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าเป็นกรรมการ  
   6.3.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ

โรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพหรือผู้แทน
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   6.3.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ
โรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปหรือ
ผู้แทนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   6.3.6 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่ เทียบเท่าของ
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 

  6.4 คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
   6.4.1 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่คณะกรรมการ

บริหารก าหนดไว ้
   6.4.2 อ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.4.3 พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร 
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   6.4.4 พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.5 พิจารณาจัดท าแผนงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬา
สมัครเล่นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการกีฬาสู่ระดับมาตรฐาน 

   6.4.6 หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
  6.5 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
   6.5.1 ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิต

ที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด 
   6.5.2 รองประธานกรรมการคนที่ 1 หมายถึง บุคลากรจาก

โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด 
   6.5.3 รองประธานกรรมการคนที่ 2 หมายถึง บุคลากรจาก

โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีถัดไปเป็นผู้ก าหนด 
   6.5.4 กรรมการ หมายถึง ประธานฝุายต่าง ๆ และบุคลากรจาก
โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ เป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้อาจเชิญผู้แทนโรงเรียนสาธิตอื่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ร่วมด้วย 
   6 .5 .5  คณะกรรมการแล ะ เลขานุ ก าร  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ หมายถึง บุคลากรที่โรงเรียนสาธิตเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้ก าหนดตาม
ความเหมาะสม 
   6.5 .6 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่ เทียบเท่ากับ
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา 
   6.5.7 ให้โรงเรียนสาธิตทุกโรงเรยีนเสนอช่ือกรรมการด าเนินการ
จัดการแข่งขันทุกฝุาย  เป็นกรรมการร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตที่เป็น
เจ้าภาพ 
  6.6 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน มีอ านาจดังนี้ 
    6.6.1 ร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
    6.6.2 ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามข้อบังคับที่ก าหนด  
    6.6.3 จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
    6.6.4 สรุปการแข่งขันกีฬาทุกชนิดให้แก่โรงเรียนสาธิต 
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    6.6.5 ประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน เพื่อมอบให้แก่
โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป 
    6.6.6 สรุปการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ที่ได้รับจาก
โรงเรียนสาธิต 
    6.6.7 ก าหนดวันและพิธีมอบงานแก่โรงเรียนสาธิตที่ เป็น
เจ้าภาพในปีถัดไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดภายใน 180 วัน    
 

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

 
 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนครั้งในการ

ประชุมตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ 8 ให้จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการ
แข่งขัน ไม่เกิน 8 วัน รวมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการ
แขง่ขันได้ตามระยะเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหาร  

 
 ข้อ 9 ผู้มี สิทธิสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สั งกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   9.1 ต ้อง เป็นนัก เ ร ียนป ัจจ ุบ ันของโรง เร ียนสาธ ิต ในสังก ัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   9.2 ต้องเป็นนักเรียนภาคปกติซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องใน

โรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขึ้นไป  
   9.3 เป็นนักเรียนที่ศึกษาไม่เกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   9.4 ในกรณีเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ต้องมีระยะเวลา

การศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป  
   9.5 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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   9.6 เป็นนักเรียนที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ ตัดสิทธิ์การแข่งขันอัน
เนื่องมาจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ข้อ 10 ให้โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเสนอชนิดกีฬาท่ีจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารก่อนการแข่งขัน 180 วัน 
  โดยก าหนดให้มีการแข่งขันกรีฑาและว่ายน้ าเป็นกีฬาหลัก และจัด
กีฬาชนิดอื่น ๆ อีกไม่น้อยกว่า 10 ชนิด แต่ไม่เกิน 18 ชนิด กีฬาชนิดใดไม่เคยจัดการ
แข่งขันมาก่อน โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ สามารถจัดการแข่งขันได้ โดยให้เป็นกีฬาสาธิตและ
สามารถจัดกีฬาได้ไม่เกิน 1 ชนิด 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่นที่จะ
แข่งขันในข้อ 10 ให้โรงเรียนสาธิตทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 120 วัน  

 
 ข้อ 12 โรงเรียนสาธิตจะต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันให้ตรงกับประเภท 

รุ่น และช่วงช้ันที่ก าลังศึกษาอยู่  ยกเว้นการแข่งขันกีฬาบางชนิดที่ระบุไว้ในระเบียบ
ว่าด้วยชนิดกีฬานั้น 

 
 ข้อ 13 โรงเรียนสาธิตที่ประสงค์จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละชนิด 

ประเภท หรือรุ่นตามข้อ 11 ให้แจ้งความจ านงต่อคณะกรรมการอ านวยการก่อน
การแข่งขัน 60 วัน  

 
 ข้อ 14 ให้โรงเรียนสาธิตส่งรายช่ือนักกีฬาพร้อมใบสมัครติดรูปถ่ายของ

นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน ตามข้อ 11 และเอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
อ านวยการก าหนดไปยังโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพก่อนการแข่งขัน 45 วัน  

 
 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่น รวมทั้ง

จ านวนเหรียญรางวัลที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้โรงเรียนสาธิตทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 40 วัน  
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 ข้อ 16 การแข่งขันแต่ละชนิด ประเภท และรุ่นจะต้องมีโรงเรียนสาธิต
สมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ 15 มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน จึงจะจัดการ
แข่งขันได้ และให้มีการมอบเหรียญรางวัลรวมทั้งนับคะแนนรวม ในกรณีที่โรงเรียนสาธิต
สมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ 15 มีจ านวนน้อยกว่า 3 โรงเรียน ถือว่าเป็นการ
ประลอง และให้มีการมอบเหรียญรางวัล แต่ไม่นับเหรียญรางวัลและคะแนนรวม 
 
 ข้อ 17 จ านวนนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน
ของชนิดกีฬาต่าง ๆ ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม 
 
 ข้อ 18 นักกีฬาคนหนึ่งมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกิน 3 ชนิด และ
แต่ละชนิดกีฬามีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันในประเภทหรือรุ่นตามจ านวนที่ระบุไว้ในระเบียบ
การแข่งขัน ส าหรับนักกีฬาทีมชาติให้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน (เป็นทีมชาติเฉพาะที่ติดทีม
ชาติชนิดหรือประเภทกีฬานั้น) ประเภทบุคคลได้ 1 รายการ และประเภททีมได้ 1 
รายการ ในชนิดกีฬานั้น ๆ เท่าน้ัน 

 
 ข้อ 19 จ านวนผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬาให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในเอกสารการสมัคร 
 
 ข้อ 20 หัวหน้าคณะนักกีฬา เป็นผู้มีอ านาจและรับผิดชอบสูงสุดต่อ

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนสาธิตนั้น ๆ 
 
 ข้อ 21 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวหรือบัตร
อื่น  ๆ  เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 ข้อ 22 การประท้วงและการอุทธรณ์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้  

22 .1 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้
คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้พิจารณา 
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22.2 การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9 ให้
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา 

22.3 การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ให้
คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิคเป็นผู้พิจารณาตัดสิน  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการ ต่อไปนี้ 

 22.3.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้นเป็น
ประธาน 

 22.3.2 ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) เป็น
กรรมการ 

 22.3.3 หัวหน้าผู้ตัดสินช้ีขาดหรือกรรมการผู้ตัดสินที่ ได้รับ
มอบหมายในชนิดกีฬานั้น เป็นกรรมการ 

 22.3.4 ให้เลขานุการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 

 ข้อ 23 การประท้วงและอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้  
23.1 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้หัวหน้า

คณะนักกีฬายื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐาน
ประกอบการประท้วงต่อคณะกรรมการอ านวยการ ภายใน 60 วัน นับจากวันจัดการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครั้งนั้น 
พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
  23.2 การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9 ให้
หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและ
หลักฐานประกอบการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีค า
ตัดสินของคณะกรรมการอ านวยการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  23.3 การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันกีฬาให้หัวหน้าคณะ
นักกีฬายื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐาน
ประกอบการประท้วงต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ ภายในเวลา
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ หากมิได้ก าหนดเวลาไว้ให้
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ด าเนินการภายใน 4 ช่ัวโมง ภายหลังจากการแข่งขันรายการนั้นเสร็จสิ้นลง พร้อมเงิน
ประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  23.4 การประท้วงและการอุทธรณ์ที่เป็นผลจะได้รับเงินประกัน 
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) คืน  หากการประท้วงและการอุทธรณ์ไม่เป็นผลให้
ริบเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  นั้นเป็นรายได้ของคณะกรรมการ
ด าเนินการแข่งขัน 
 
 ข้อ 24 การตัดสินของคณะกรรมการตามข้อ 22.2 และข้อ 22.3 ถือเป็น
สิ้นสุด หากมีการฝุาฝืนไม่มีการปฏิบัติตามค าตัดสิน ให้คณะกรรมการด าเนินการ
แข่งขัน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและโรงเรียนสาธิตต้นสังกัด ทราบเพื่อ
พิจารณาต่อไป  

 
 ข้อ 25 กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขันกระท าความผิดให้พิจารณา  ดังนี้ 

   25.1 ผู้เข้าแข่งขันที่ประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง 
เช่น ชกต่อย ท าร้ายร่างกาย ใช้ถ้อยค าหยาบคายต่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ 
หรือผู้อื่นภายในบริเวณจัดการแข่งขัน ให้ได้รับโทษตามระเบียบของการแข่งขันชนิด
กีฬาน้ัน ๆ พร้อมทั้งให้รับโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี  

   25.2 ทีมกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนสาธิต ที่มาถึงสนามแล้วไม่
ลงแข่งขัน หรือผละออกจากการแข่งขันที่ด าเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาที่ไม่เข้าร่วม
การแข่งขันต่อไป ถือเป็นการประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง ให้รับโทษ
ตามระเบียบของการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ พร้อมทั้งพิจารณาโทษตามข้อ 26  ตาม
ควรแก่กรณี ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ 
ในกรณีนี้ ให้น าเสนอชนิดกีฬาและรายช่ือนักกีฬาต่อผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ 
ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตทุกสถาบันรับทราบและพิจารณาด าเนินการลงโทษ
เพิ่มเติมต่อไป 

  25.3 ผู้เข้าแข่งขันที่ฝุาฝืนหรือละเมิดตามข้อ 18 ให้รับโทษตามข้อ 
26 ตามควรแก่กรณี 

  25.4 เจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่หน้าที่ หรือไม่สามารถ
ควบคุมการดูแลรับผิดชอบนักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม ก่อให้เกิดความเสียหาย
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ต่อการจัดการแข่งขันให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี 
และเสนอต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 
 

 ข้อ 26 ในกรณีละเมดิข้อบังคับหรอืระเบียบการแข่งขันกีฬา ให้พิจารณา
รับโทษต่อไปนี้  

26.1 ตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขันในปีนั้น 
26.2 ปรับผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมผู้เข้าแข่งขัน

เป็นแพ้ทุกครั้งที่ได้ลงแข่งขันมาแล้วในรอบนั้น ในกรณีที่มีการแข่งขันไม่เป็นรอบ ให้
ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  
  26.3 หากผู้เข้าแข่งขันละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา 
ได้รับรางวัลหรือรับต าแหน่งใดในการแข่งขันให้ถือว่ารางวัลหรือต าแหน่งนั้นเป็นโมฆะ และให้
คืนรางวัลที่ได้รับกับคณะกรรมการอ านวยการ เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในล าดับถัดไป 

26 .4 ปรับเป็นเงินจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ เข้าเป็นรายได้ของ
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน ดังนี ้

  26.4.1 จากโรงเรียนจ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
   26.4.2 จากผู้ควบคุมทีมจ านวน 3,000 บาท (สามพัน

บาทถ้วน) 
 
 ข้อ 27 การกระท าอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขันกีฬา

สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม  

 
 ข้อ 28 ให้มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ดังนี้  

28.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบตัร  
28.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบตัร  
28.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบตัร   
28.4 เกียรติบัตรและโล่รางวัล ส าหรับนักกีฬาดีเด่นทุกชนิดกีฬา  
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 ข้อ 29 ให้รางวัลเป็นโล่หมุนเวียนในการแข่งขันกรีฑาและว่ายน้ า ส าหรับ
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ชาย – หญิง ทุกรุ่น ในกรณีที่ชนะเลิศการแข่งขันติดต่อกัน 
3 ปี ให้เจ้าภาพจัดท าโล่จ าลองมอบเป็นกรรมสิทธ์ิแก่โรงเรียนสาธิตนั้น ในการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการของเจ้าภาพปีถัดไป 

 
หมวด 4 

หมวดพิธีการ 
 

 ข้อ 30 ให้มีการเรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดหรือพิธีปิดเว้นแต่คณะกรรมการบริหาร มีมติเป็นอย่างอื่น  

 
 ข้อ 31 ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียน

สาธิตต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ไม่ได้ลงแข่งกีฬามีส่วนร่วม และถือเป็นกิจกรรม
ที่มีความส าคัญเท่ากับกิจกรรมกีฬา 

 
 ข้อ 32 ให้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและเครื ่องหมายแห่งความชื่นชมใน

ความมีน้ าใจ ร่วมมือ ความเสียสละ และอดทน แก่กองเชียร์โรงเรียนสาธิตนั้น ๆ ทั้งนี้
ในการเชียร์จะไม่มีการประกวดเพื่อมุ่งหวังรางวัลใด ๆ  

 
 ข้อ 33 ให้มอบถ้วย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแก่โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีถัดไป 
 

หมวด 5 
หมวดการเงิน 

 
 ข้อ 34 เงินลงทุนในการจัดการแข่งขันกีฬา มีดังนี้  

  34 .1เ งินสนับสนุนจาก โรง เ รี ยนสาธิต  สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สมัครเข้าแข่งขันในปีนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริหาร
จะเป็นผู้ก าหนดจ านวนเงินสนับสนุน 

34.2 เงินจากการหารายได้ของโรงเรียนสาธติที่เป็นเจา้ภาพ  
  



14 

 

หมวด 6 
หมวดอื่น ๆ 

 
 ข้อ 35 ให้คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 

เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ 

  
 ข้อ 36 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้

วินิจฉัยช้ีขาด  และการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการบริหารถือเป็นสิ้นสุด 
 
 ข้อ 37 ให้ประธานกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จา่งภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
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ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคค ี
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันซอฟท์บอล (รหัส 03) กีฬาสาธติสามัคค ี คร ั้งท ี่ 41 พ.ศ. 2559   
โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

 

 

 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบ ียบคณะกรรมการบรหิารก ีฬาสาธ ิตสามัคค ี 
สงักัดส านักงานคณะกรรมการ การอ ุดมศ ึกษา ว ่าด้วยการแข่งข ันซอฟท์บอล กีฬา
สาธ ิตสามคัค ี
 อาศยัอำนาจตามข้อบังคบัคณะกรรมการบริหารก ีฬาสาธ ิตสามัคคี  
ว ่าด้วยการแข่งข ันก ีฬาสาธ ิตสามัคค ี คณะกรรมการบริหารก ีฬาสาธ ิตสามัคค ี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ด ังต่อไปน้ี 
 
 ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคค ีสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันซอฟท์บอล  
กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559” 
 
 ข้อ  2   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 ข้อ  3   กติกาการแข่งขนั ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมซอฟท์
บอลสมัครเลน่แห่งประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ในปัจจุบนั 
 
 ข้อ  4   การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  4.1 ประเภททีมชาย ระดับมัธยมศึกษา 
  4.2 ประเภททีมหญิง ระดับมัธยมศึกษา 
 
 ข้อ  5   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต สามัคคี   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกฬีาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 

 ข้อ  6   จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตฯ ส่งรายชื่อนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 18 คน และ
เจ้าหน้าที่ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 
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 ข้อ  7   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  7.1 ให้แข่งขัน 7 innings หรือจ ากัดเวลาแข่งขัน 1 ช่ัวโมง 30 นาท ี
(เต็มเวลา) ยกเว้นรอบชิงชนะเลศิ ให้แข่งขัน 7 innings ไม่จ ากัดเวลา 
  7.2 ในระหว่างเกมการแข่งขัน ถ้ามีเหตุให้การแข่งขันไม่เสร็จสิ้น 
เช่น ฝนตกให้หยุดการแข่งขัน รอ 30 นาที แล้วไมส่ามารถแข่งขันได ้ให้ปฏิบัติดังนี ้
   7.2.1 ถ้าแข่งขันไปแล้วไม่ถึง 3 innings สมบูรณ์ให้
           คงผลการแข่งขัน และเวลาในการแข่งขันเพื่อ
           แข่งขันต่อให้สมบูรณ ์
   7.2.2 ถ้าแข่งขันไปแลว้ตั้งแต่ 3 innings สมบรูณ์ขึน้ไป
           ให้ถือว่าการแข่งขันสมบูรณแ์ล้ว 
  7.3 การสิ้นสุดการแข่งขัน เนื่องจากคะแนนต่างกันมาก 
   7.3.1 การแข่งขันเมื่อครบ 3 innings ไปแล้ว ถ้าทีมใด
           มีคะแนนน าคู่แข่งขนัตั้งแต่ 15 runs ขึ้นไป  
           ให้ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด 
   7.3.2 การแข่งขันเมื่อครบ 4 innings ไปแล้วถ้าทีมใด
           มีคะแนนน าคู่แข่งขันตั้งแต่ 10 runs ขึ้นไป 
           ให้ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด  
   7.3.3 การแข่งขันเมื่อครบ 5 innings ไปแล้ว ถ้าทีมใด
           มีคะแนนน าคู่แข่งขันตั้งแต่ 7 runs ขึ้นไปให ้
           ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด 
  7.4 เมื่อแข่งขันครบ 7 innings หรือ 1 ช่ัวโมง 30 นาทีแล้ว 
        ผลการแข่งขันเสมอกัน ให้ใช้การเล่นไทเบรก (Tie breaker)  
        ตั้งแต่ inning ถัดไป 
  7.5 ผูฝ้ึกสอน 
   7.5.1 ผู้ฝึกสอนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย หรือสวม 
            ชุดแข่งขันที่มีสีเดียวกับสีของทีม รวมถึง 
            การสวมรองเท้าที่เหมาะสม และผู้ฝึกสอนชาย
            ต้องสวมหมวก ถ้าผู้ฝึกสอนสวมหมวกจะต้อง 
            เป็นหมวกที่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินประจ าเพลต 
   7.5.2 ผู้ฝกึสอนด้านเบสหนึ่ง และผูฝ้ึกสอนด้านเบสสาม
            ต้องอยู่ภายในเขตผู้ฝึกสอนเท่านั้น ข้อยกเว้น
            ผู้ฝึกสอนออกจากเขตผู้ฝึกสอนได้ในกรณีต่อไปนี ้
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    7.5.2.1 ให้สัญญาณผู้วิ่งสไลด ์ 
    7.5.2.2 ให้สัญญาณผู้วิ่งเคลื่อนไปข้างหน้า  
    7.5.2.3 ให้สัญญาณผู้วิ่งกลับไปท่ีเบส  
    7.5.2.4 เคลื่อนที่ให้พ้นจากการเลน่ของ 
               ผู้เล่นฝุายรับ ตราบเท่าท่ีไม่เป็น 
               การรบกวนการเล่นครั้งนัน้ 
    7.5.2.5 ผู้ตัดสินขาน “ไทม”์ ถ้าผูฝ้ึกสอน
               ออกจากเขตผู้ฝึกสอน และผู้ตดัสิน
               พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนา พูดหรือ
               ส่งสัญญาณให้ผู้ต ีผูต้ัดสินจะลงโทษ
               โดยปรับเป็นการขอเวลานอกของ  
               ทีมฝุายรุก (หากใน inning นั้น  
               ทีมฝุายรุกขอเวลานอกไปแล้ว 
               จะท าให้เป็นการขอเวลานอกเกินสิทธิ ์
               ผู้ฝึกสอนจะถูกไล่ออก จากการแข่งขัน) 
   7.5.3 ผู้ฝึกสอนประจ าเบสจะปรึกษา พูดคุยหรือสื่อสาร
           กับสมาชิกทีมของทีมตนเองเท่านั้น 
   7.5.4 ผู้ฝกึสอนที่อยู่ในเขตผู้ฝกึสอนมีอุปกรณไ์ด้เฉพาะ  
           สมุดบันทึกผล ปากกาหรือดินสอ และอุปกรณ ์
           ช่วยนับ (Indicator) อุปกรณ์ทั้งหมดมไีว้เพื่อ
           เก็บข้อมูลและ บันทึกผลการแข่งขันเท่านั้น  
   7.5.5 ผู้ฝึกสอนต้องไม่ใช้วาจาท่ีไมเ่หมาะสม และม ี 
           ผลในทางลบต่อผู้เล่น ผู้ตัดสินหรือผู้ชม 
  7.6 ผู้ต ี
   7.6.1 ผู้ตตี้องเข้าอยู่ในเขตผูต้ีภายในเวลา 10 วินาที
           หลังจาก ผู้ตัดสินเพลตขาน “เพลย์บอล” 
   7.6.2 หลังจากผู้ตีอยู่ในเขตผู้ตี ระหว่างการพิตช์แต่ละ  
           ครั้งขณะที่รับสัญญาณหรือฝกึซ้อมเหวี่ยงไม้ตี
           เท้าของผู้ตีต้องอยู่ภายในเขตผู้ตีอยา่งน้อย 
           หนึ่งข้าง ข้อยกเว้น ผู้ตสีามารถออกจากเขต 
                      ผู้ตีได้ในกรณตี่อไปนี้ 
    7.6.2.1 ผู้ตีตลีูกบอลที่ถูก พิตช์มาเป็น 
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              แฟร์บอลหรือฟาวล์บอล 
    7.6.2.2 ผู้ตีเหวี่ยงไมต้ ีทาสแล็ปฮติ หรือ 
              เหวี่ยงไม้ตแีล้วยั้งไว้ (check swing) 
    7.6.2.3 ผู้ตีถูกบังคับให้ออกจากเขตผู้ต ี
               เนื่องจากลูกบอลที่ถูกพิตช์มาอาจ 
              ถูกผู้ตี 
    7.6.2.4 ไวลด์พิตช ์หรือพาสต์บอล 
    7.6.2.5 มีการเล่น (พยายามท าเอาต)์  
              ที่โฮมเพลต 
    7.6.2.6 ผู้ตัดสินขาน “ไทม”์ 
    7.6.2.7 พิตเชอร์ออกจากเขตพิตเชอร์หรือ
               แคตเชอร์ออกจากเขตแคตเชอร ์
    7.6.2.8 หลังจากพิตเชอร์พิตช์เป็น “บอล”  
              3 ครั้ง ลูกต่อมาพิตเชอร์พติช์มาเป็น  
              “สไตรค”์ แต่ผู้ตีคิดว่าเป็น “บอล” 
  7.7 ที่น่ังพักนักกีฬาทีมรุกก่อนพักอยู่ข้างสนามด้านเบสหนึ่ง  
ทีมรับก่อนพักอยู่ข้างสนามด้านเบส 3 
  7.8 การส่งรายช่ือให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งใบแสดงล าดับการ
ขึ้นตี (Lineup card) ซึ่งระบุชื่อ หมายเลขเสื้อต าแหน่งท่ีเล่น รวมทั้งช่ือและหมายเลข
เสื้อของผู้เล่นส ารองต่อผู้ตดัสินก่อนก าหนดเวลาเริม่การแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที  
  7.9 กรรมการผู้ตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันซอฟท์บอล 
 
 ข้อ  8   วิธีจัดการแข่งขนั  
  8.1 ถ้ามีจ านวนทีมไม่เกิน 5 ทีม จัดการแข่งขันดังนี้ 
   8.1.1 ถ้ามีจ านวนทีม 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด
           2 ครั้ง (double round robin) นับคะแนน 
           รวมทั้งหมดที่ได ้ทีมท่ีได้คะแนนมากที่สุดเป็น 
           อันดับที่ 1 คะแนนรองลงมาเป็นอันดับที ่2  
           และ 3 ตามล าดับ ถ้ามีทีมได้คะแนนเท่ากัน 
           ให้พิจารณาจัดอันดบัตามขอ้ 10.4   
   8.1.2 ถ้ามีจ านวนทีม 4 - 5 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด  
           (round robin) ทีมท่ีได้คะแนนเป็นอันดับที ่
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           1 - 4 เข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย (Page system) 
           โดยทีมที่ได้อันดับที่ 1 และ 2 แข่งขันกันเป็นคู่แรก  
           และทีมท่ีได้อันดับที่ 3 และ 4 แข่งขันกันเป็น 
           คู่ถัดไป ถ้ามีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณา 
           จัดอันดับตามข้อ 10.4 
  8.2 ถ้ามีจ านวนทีม 6 - 8 ทีม จัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 2  สาย 
แข่งขันแบบพบกันหมด ในสายคัดที1่ และ 2 ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบ
สุดท้าย (Page System) โดยทีมที่ได้อันดับที่ 1 ของแต่ละสาย แข่งขันกันเป็นคู่แรก 
และทีมที่ได้อันดับที่ 2 ของแต่ละสายแข่งขันกันเป็นคู่ถัดไป ถ้ามีทีมได้คะแนนเท่ากัน   
ให้พิจารณาจดัอันดับตามข้อ10.4 
  8.3 ถ้ามีจ านวนทีมมากกว่า 8 ทีมให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
  8.4 ทีมในรอบสดุท้ายที่ไม่ได้แข่งขนัในนัดชิงชนะเลิศ ให้ได้อันดับ 
3 ร่วมกัน 
 

 ข้อ  9   อุปกรณ์ และเคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแข่งขนั 
  9.1 สนาม อุปกรณส์นาม และลูกซอฟท์บอลที่ใช้ในการแข่งขันให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันซอฟท์บอล 
  9.2 นักกีฬาต้องสวมชุดแข่งขันที่เหมาะสม สีและแบบเดียวกันทั้ง
ทีม มีหมายเลขท่ีเห็นได้ชัดเจน และต้องสวมหมวกขณะที่เล่นเป็นฝาุยรับ 
  9.3 อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 9.1 
และ 9.2 ให้เป็นไปตามข้อ 3 ของระเบียบนี ้
 

 ข้อ  10   การนับคะแนนผลการแข่งขนั 
  10.1 ทีมชนะได ้2 คะแนน 
  10.2 ทีมแพ้ได ้1 คะแนน ยกเว้นทีมที่ถูกปรับเป็นแพ้ ได ้0 คะแนน 
  10.3 ถ้าทีมใดไม่พร้อมที่จะแข่งขันหลังจากกรรมการขาน LINE UP 
(ขานเริม่การแข่งขัน) แล้ว 15 นาที ถือว่าทีมนั้นถูกปรับเป็นแพ้ และให้บันทึก  
ผลการแข่งขันทีมชนะเป็น 7 ต่อ 0 runs 
  10.4 ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจัดอันดับของทีม
ตามล าดับดังนี ้
   10.4.1 ถ้ามีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้ทีมที่ชนะ
              ในรอบนั้น เป็นทีมที่ได้อันดับดีกว่า 
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   10.4.2  ถ้ามีทีมท่ีได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 2 ทีม 
              ให้จัดอันดับของทีมโดยพจิารณาจ านวน 
              runs ที่เสียทั้งหมดของคูก่รณีในรอบนั้น  
              ทีมท่ีมีจ านวน runs เสียน้อยกว่าถือเป็น 
              ทีมท่ีมีอันดับดีกว่า 
   10.4.3  ถ้าจ านวน runs ที่เสีย ยังเท่ากันให้ใช้การจับ
              สลากในการจัดอันดับ 
 
 ข้อ  11   ก าหนดการแข่งขนั ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันซอฟท์
บอลเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และ สถานที่ ในการแข่งขัน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมี
เหตุจ าเป็น 
 
 ข้อ  12   ผู้เข้าแข่งขันทมีใดไม่ลงแข่งขนัตามวัน เวลาที่ก าหนดโดยไม่มี
เหตุอันควร หรือผละออกจาก การแข่งขันที่ก าลังด าเนนิอยู่ให้ “ปรับเป็นแพ”้  
ในกรณีดังกล่าว ให้ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขนัซอฟท์บอลรายงานคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี พิจารณาโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะ 
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข้อ  13   การประท้วงใหก้ระท าภายใน 1 ชั่วโมง หลังการแขง่ขนัเสร็จสิน้ 
และให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคค ีสังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที ่41 พ.ศ. 2559 
 
 ข้อ  14   รางวัลการแข่งขัน 
  14.1 รางวัลที ่1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบตัร 
  14.2 รางวัลที ่2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบตัร 
  14.3 รางวัลที ่3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบตัร 
  14.4 เกียรติบตัร และโล่รางวัลส าหรบันักกีฬาดเีด่น ชายและหญิง 
รวม 2 รางวัล 
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 ข้อ  15   ในกรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี ้ให้คณะอนกุรรมการ
จัดการแข่งขันซอฟท์บอล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  
เป็นผู้วินิจฉัยชีข้าด 
 
 ข้อ  16  ให้ประธานกรรมการอ านวยการ  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จา่งภากร) 
ประธานกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกฬีาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 

ล าดับที ่ รายนามสถาบัน ค าย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 รร. สาธติแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 รร. สาธติแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

สาธิตก าแพงแสน กพส KUSK 

3 รร. สาธติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตขอนแก่น สมข KKU 
4 รร. สาธติจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ฝุายประถม 
สาธิตจุฬาประถม จฬป CUE 

5 รร. สาธติจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ฝุายมัธยม 

สาธิตจุฬามัธยม จฬม CUS 

6 รร. สาธติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธิตเชียงใหม ่ สมช CMU 
7 รร. มัธยมสาธติมหาวิทยาลัยนเรศวร สาธิตนเรศวร สมน NUD 
8 รร. สาธติมหาวิทยาลัยพะเยา สาธิตพะเยา สมพ SUP 
9 รร. สาธติ “พิบูลบ าเพญ็” 

มหาวิทยาลยับูรพา 
สาธิตบูรพา พมบ PBU 

10 รร. สาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝุายประถม) 

สาธิตมหาสารคาม
ประถม 

ปสธ SMS 

11 รร. สาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝุายมัธยม) 

สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

สมค DMSU 

12 รร. สาธติมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝุายประถม) 

สาธิตรามประถม มรป RAM 

13 รร. สาธติมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาธิตราม สธร DRU 
14 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน 
สาธิตปทุมวัน ปทว PDS 
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ล าดับที ่ รายนามสถาบัน ค าย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

15 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝุายประถม) 

สาธิตประสานมิตร
ประถม 

ปสป PSP 

16 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตร
มัธยม 

ปสม PSM 

17 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา 

สาธิตมศว 
องครักษ ์

สอร ODS 

18 รร. สาธติมหาวิทยาลัยศลิปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

สาธิตศลิปากร
ประถม 

ปศก EDSU 

19 รร. สาธติมหาวิทยาลัยศลิปากร สาธิตศลิปากร มศก DSU 
20 รร. อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี

สาธิตสงขลา
อนุบาลฯ 

อมอ APS 

21 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาธิตสงขลา สมอ PSU 
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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันซอฟท์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
ล าดับที ่ รายนามสถาบัน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
5 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ก าหนดวันและสถานทีก่ารแข่งขนักีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส”์ 
ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รหัส 
กีฬา ชนิดกีฬา มกราคม 2560 จ านวนวัน สนามที่แข่งขัน 

พฤ5 ศ 6 ส 7 อา 8 จ 9 อ 10 พ 11 พฤ 12 
 พิธีเปิด          สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก. 

 พิธีปิด          สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก. 

01 กรีฑา M - - - T Q/F Q/F - 2 สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก. 

02 กอล์ฟ - M - T Q F Q F 4 อยุธยากอล์ฟคลับ  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

03 ซอฟท์บอล M Q Q Q Q Q Q/F  6 สนามรักบี้ มก. 

04 เซปักตะกรอ้ M Q Q Q Q Q F - 6 สนามเซปักตะกร้อ มก. 

05 เทนนิส M Q Q Q/F Q Q F - 6 สนามเทนนิสโรงเรียนสาธิตฯ 
และสนามเทนนิส มก. 

06 เทเบิลเทนนิส M - - Q Q Q/F Q Q/F 5 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. 

07 บาสเกตบอล M Q Q Q Q Q Q/F F 7 สนามบาสเกตบอลในร่ม 
โรงเรียนสาธิตฯ 

08 แบดมินตัน M Q Q F Q Q Q F 7 อาคารเสรีไตรรัตน์  
ส านักการกีฬา มก. 

09 เปตอง M Q F Q F F Q F 7 ลานด้านข้างสนามรักบี้ มก. 

10 ฟุตซอล M Q Q Q Q Q Q F 7 
สนามหญ้าเทียมหน้า
อาคารอุบล เรียงสุวรรณ 
โรงเรียนสาธิตฯ 

11 ฟุตบอล M Q Q Q Q Q Q F 7 
สนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตฯ 
และ สนามอินทรี
จันทรสถิตย์ มก. 

12 ลีลาศ M T F - - - - - 1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. 

13 วอลเลยบ์อล M Q Q Q Q Q Q F 7 อาคารเสรีไตรรัตน์  
ส านักการกีฬา มก. 

14 ว่ายน้ า M T F F - - - - 2 สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มก. 

15 หมากกระดาน M F F F F F F - 6 
อาคารคณะศึกษาศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
โรงเรียนสาธิตฯ 

16 ฮอกกี ้ M Q Q Q Q Q F - 6 สนามธีระสูตะบุตร มก. 

17 แฮนด์บอล M - Q Q Q Q F - 5 อาคารกีฬา ชั้น 2 
โรงเรียนสาธิตฯ 

 พิธีเปิด – ปิด    M - ประชุมผู้จัดการทีม   T - วันฝึกซ้อม   Q -  วันแข่งขนั   F – วันชิงชนะเลิศ 
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โปรแกรมการแข่งขันกฬีาซอฟท์บอล 
ระหว่างวันที่ 6 - 11 มกราคม  2560 

 
ตารางแบ่งสายและตารางการแข่งขัน 

 

 
ระดับมัธยมศึกษา ทีมชาย 

สาย A สาย B 
สาธิตขอนแก่น สาธิตบูรพา 

สาธิตราม สาธิตเกษตร 
สาธิตจุฬามัธยม สาธิตก าแพงแสน 

 
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 

คู่ที ่ รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง 
ผลการ
แข่งขัน 

1 แรก หญิง - 8.30 น. สาธิตขอนแก่น สาธิตราม   
2 แรก ชาย A 10.30 น. สาธิตขอนแก่น สาธิตราม   
3 แรก ชาย B 12.30 น. สาธิตบูรพา สาธิตเกษตร   
4 แรก หญิง  14.30 น. สาธิตขอนแก่น สาธิตเกษตร   
 

ที ่ มัธยม ทีมหญิง  ที ่ มัธยม ทีมชาย 
1 สาธิตขอนแก่น 1 สาธิตขอนแก่น 
2 สาธิตราม 2 สาธิตราม 
3 สาธิตก าแพงแสน 3 สาธิตจุฬามัธยม 
4 สาธิตจุฬามัธยม 4 สาธิตบูรพา 
5 สาธิตเกษตร 5 สาธิตเกษตร 

  6 สาธิตก าแพงแสน 
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วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 
คู่ที ่ รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 
5 แรก ชาย A 8.30 น. สาธิตราม สาธิตจุฬา มธัยม   
6 แรก หญิง - 10.30 น. สาธิตราม สาธิตก าแพงแสน   
7 แรก หญิง - 12.30 น. สาธิตจุฬา มธัยม สาธิตขอนแก่น   
8 แรก ชาย B 14.30 น. สาธิตเกษตร สาธิตก าแพงแสน   
9 แรก หญิง - 16.00 น. สาธิตเกษตร สาธิตก าแพงแสน   

 
วันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2560 

คู่ที ่ รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง 
ผลการ
แข่งขัน 

10 แรก หญิง - 8.30 น. สาธิตราม สาธิตจุฬา มธัยม   
11 แรก ชาย A 10.30 น. สาธิตขอนแก่น สาธิตจุฬา มธัยม   
12 แรก ชาย B 12.30 น. สาธิตบูรพา สาธิตก าแพงแสน   
13 แรก หญิง - 14.30 น. สาธิตก าแพงแสน สาธิตขอนแก่น   

 
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 

คู่ที ่ รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง 
ผลการ
แข่งขัน 

14 แรก หญิง - 8.30 น. สาธิตเกษตร สาธิตราม   
15 แรก หญิง - 10.30 น. สาธิตก าแพงแสน สาธิตจุฬามัธยม   
16 สอง ชาย - 12.30 น. ที่ 1 สาย A ที่ 1 สาย B   
17 สอง ชาย - 14.30 น. ที่ 2 สาย A ที่ 2 สาย B   
18 แรก หญิง - 16.00 น. สาธิตเกษตร สาธิตจุฬา มธัยม   
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วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

คู่ที ่ รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง 
ผลการ
แข่งขัน 

19 สอง หญิง - 8.30 น. ที่ 1 จัดอันดับ ที่ 2 จัดอันดับ   
20 สอง หญิง - 10.30 น. ที่ 3 จัดอันดับ ที่ 4 จัดอันดับ   
21 สอง ชาย - 12.30 น. ทีมชนะ คู่ที่ 17 ทีมแพ้ คู่ที่ 16   
22 สอง หญิง - 14.30 น. ทีมแพ้ คู่ที่ 19 ทีมชนะ คู่ที่ 20   

 
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 

คู่ที ่ รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง 
ผลการ
แข่งขัน 

23 ชิงชนะเลิศ หญิง - 8.30 น. ทีมชนะ คู่ที่ 19 ทีมชนะ คู่ที่ 22   
24 ชิงชนะเลิศ ชาย - 10.30 น. ทีมชนะ คู่ที่ 16 ทีมชนะ คู่ที่ 21   
    13.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล   
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รายชื่อผู้ควบคุมทีมและนกักีฬา 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นางสาว พรธิมา มณีรตัน ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ธนกิจ เฮียงโฮม ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ปัทมา เปี่ยมจติร ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว วรรณพร พูลเจรญิ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย นิติธร บุญสรา้ง ผู้ฝึกสอน 
6 นาย รังสรรค ์ สมรูป ผู้ฝึกสอน 
7 นาย มหรรณพ เดชศร ี ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาว อันชีรา ศิริมหา ผู้ฝึกสอน 
9 นางสาว ณัฐสรวงกร คงจุฬากูล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ณภัทร ศรีวงศ์ชัย ม.2 
2 เด็กชาย ธรรธ ธ ารงนาวาสวัสดิ ์ ม.3 
3 เด็กชาย ธัชพงศ์ นันทศิรสิทธ์ิ ม.3 
4 เด็กชาย มาซาโตะ โชดะ ม.2 
5 เด็กชาย วรภณ รูปขจร ม.2 
6 เด็กชาย วิชญ์ภาส อังศุพาณิชย ์ ม.3 
7 นาย กษิดี สมุทรานนท ์ ม.5 
8 นาย กัษณพฤทธ์ิ เพชรแก้วปาลวัฒน ์ ม.4 
9 นาย ชวิน จรินโท ม.5 
10 นาย ชุติวัต สว่างกิจ ม.5 
11 นาย ณภัทร วัฒนกิจ ม.5 
12 นาย ด าร ิ เกตุปัญญา ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
13 นาย ธรณ ์ ตงศิร ิ ม.5 
14 นาย พจน์สกรณ ์ ไชยศร ี ม.5 
15 นาย ภูมิภราดา ศิริอาชาวัฒนา ม.5 
16 นาย ภูวเดช ยอดศิร ิ ม.5 
17 นาย วิศรุต ศุภสัจญาณกุล ม.5 
18 นาย ศิรวิชญ ์ ชอบธรรม ม.5 
19 เด็กหญิง กนกวรรณ พันธุ์เลิศ ม.3 
20 เด็กหญิง จิรัชญา วณิชชากร ม.2 
21 เด็กหญิง ชมพัชร ธิมาภรณ ์ ม.2 
22 เด็กหญิง ธนิตา มนตรีมณ ี ม.2 
23 เด็กหญิง ธัญลักษณ ์ ทองขาว ม.2 
24 เด็กหญิง นัทธมน สุวรรณพิมล ม.2 
25 เด็กหญิง พิชามญช์ุ สุวรรณโฆษิต ม.2 
26 เด็กหญิง พิมพิชญา สรลัชาต ิ ม.3 
27 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ลายทิพย ์ ม.3 
28 เด็กหญิง ลลิตพรรณ ไทยเดช ม.2 
29 เด็กหญิง ศุภิสรา สุวรรณชนะ ม.2 
30 เด็กหญิง สิรีธร ภูริปรีชา ม.3 
31 เด็กหญิง อนันตญา นินนางกุล ม.2 
32 เด็กหญิง อรพรรณ สัมฤทธิวณิชชา ม.2 
33 เด็กหญิง อัยย ์ งามกิจเจรญิลาภ ม.2 
34 นางสาว กุศลิน ระหงษ ์ ม.6 
35 นางสาว อคิราภ ์ วงศ์วิเชียร ม.6 
36 นางสาว อัสยาห ์ สุคันธวณิช ม.5 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นาย ธีรพล โชคสุวัฒนสกลุ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ปิยณัฐ ห้วยกรดวัฒนา ผู้ฝึกสอน 
3 นาย จิรภัทร ลาพิกุล ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ปริญญ ์ พูลทรัพย ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว อภิสรา สอนพา ผู้ฝึกสอน 
6 นาย อานนท์ พึ่งสาย ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ณภัทร ปัทมโรจน ์ ม.3 
2 เด็กชาย ณรงค์กร พีรพรธรรม ม.3 
3 เด็กชาย ณัชพล เจริญนนทสิทธ์ิ ม.3 
4 เด็กชาย ธนดล ค าเล็ก ม.3 
5 เด็กชาย ธนภัทร เรืองสุขอุดม ม.3 
6 เด็กชาย ธนาย ุ ศรีกุลภัทร ม.3 
7 เด็กชาย ธรรวา กอบอุดมวณิช ม.3 
8 เด็กชาย พนา ถมค้าพาณิชย ์ ม.2 
9 เด็กชาย ศุภกฤษ วีรกุลวัฒนา ม.3 
10 เด็กชาย ศุภวัฒน ์ พุกบุญม ี ม.3 
11 เด็กชาย สมิทธิ ์ จินดารตัน ์ ม.3 
12 นาย ชิติภูม ิ ศรีนวล ม.5 
13 นาย พิชชา กฤษดาธนดล ม.5 
14 นาย ภูมิพัฒน ์ บางสวนหลวง ม.5 
15 นาย สหรัฐ คูหาพิทักษ์ธรรม ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
16 เด็กหญิง กัญสิฐาณา พันนิตย์อุดม ม.3 
17 เด็กหญิง ชนันท์กานต ์ เจริญวรสกลุ ม.3 
18 เด็กหญิง ณิชา จันทรวัฒนาวณิช ม.3 
19 เด็กหญิง นภัสวรรณ ธรรมรักษ์เจรญิ ม.3 
20 เด็กหญิง พิชญ์ภัสสร ์ สระทองเนือง ม.3 
21 เด็กหญิง มลธิชา พรพิพัฒน์มั่นคง ม.3 
22 เด็กหญิง สุพิชชา เบ็ญจวรรณ ์ ม.3 
23 นางสาว ณวิสาร ์ เภรีฤกษ ์ ม.5 
24 นางสาว ณัฐนิชา มาลาพัด ม.6 
25 นางสาว ดนิตา อ่อนศิริ ม.5 
26 นางสาว นภัสสร หทัยศีลวัต ม.5 
27 นางสาว นันท์นภัส ว่องไวไพโรจน ์ ม.5 
28 นางสาว ปิโยรส จงจิตร ม.6 
29 นางสาว ปุณยนุช แผนสท้าน ม.5 
30 นางสาว ภัคมณฑน ์ เจริญกจิโชติภัทร ์ ม.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นาย อดุลย ์ จันละคร ผู้จัดการทีม 
2 นาง นาตยา สระน้ าค า ผู้จัดการทีม 
3 นาย ทศพล หอมดวง ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ศุภโชค กัญญพันธ ์ ผู้ฝึกสอน 
5 ว่าท่ีร้อยตร ี วิศรุต สีหามาตย ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย เกียรติพงษ ์ เลาหะพันธุ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ก้องภพ เนินลพ ม.3 
2 เด็กชาย ชยากร วัฒนวิทยา ม.2 
3 เด็กชาย ณภัทรขจร วัตตธรรม ม.3 
4 เด็กชาย ติณณภสัร ์ วราธิษณ์พงศ ์ ม.3 
5 เด็กชาย ปวริศ สุดสะอาด ม.2 
6 เด็กชาย ภากร พงษ์สมบัต ิ ม.3 
7 เด็กชาย ภูวเนศวร ์ ยิ่งยืน ม.2 
8 เด็กชาย มัลชวัชร ์ แสงสว่าง ม.2 
9 เด็กชาย เคนโตะ ไคนูมะ ม.3 
10 นาย ชยุตพงศ์ ทองปัน ม.5 
11 นาย ดบัสวินน์ เตียวศิรมิงคล ม.6 
12 นาย ธนวรรธน ์ วงศ์พรหมเมฆ ม.4 
13 นาย ธนวิชญ์ อัครวิเชียร ม.6 
14 นาย ธนาชัย ฮอมณ ี ม.6 
15 นาย ธนเดช เหล่าพลประทีป ม.6 
16 นาย ภัทรธร จิตรโท ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
17 นาย ภูม ิ สุริยะภูม ิ ม.6 
18 นาย ศิวกร มาลีศร ี ม.3 
19 เด็กหญิง นริศรา สุขสวาง ม.3 
20 เด็กหญิง พณิชา เปรมพงศ์พันธ ์ ม.1 
21 เด็กหญิง รัตนากร ศิลปดอนบม ม.2 
22 นางสาว จิรัชญา แสงด ี ม.4 
23 นางสาว จุฑามาศ คามมะวลัย ์ ม.6 
24 นางสาว ชนม์นิภา สีดาเคน ม.5 
25 นางสาว ณัฐชานงค์ มีลุน ม.4 
26 นางสาว นารีรัตน ์ คงเดชอุดมกุล ม.5 
27 นางสาว พรทิพย์ วงษ์พันตรี ม.6 
28 นางสาว พลอยลดา สุขสวาง ม.5 
29 นางสาว ศรุดา ไทเมืองพล ม.4 
30 นางสาว ศุภาพิชญ ์ ทองปัน ม.4 
31 นางสาว สุพัตรา ไทยน้อย ม.4 
32 นางสาว อภิรดา หยุยลือ ม.4 
33 นางสาว เก็จมณ ี ทุมมา ม.6 
34 นางสาว เพรียงขวัญ พิมพ์ทอง ม.5 
35 นางสาว เพ็ญพิชชา มานิตยกลุ ม.4 
36 นางสาว เมธาวี โคตรพงษ์สาร ม.4 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นาย จักรพงศ์ ไชยกล ผู้จัดการทีม 
2 นาย จิรายุวัฒน์ บัวใจบุญ ผู้จัดการทีม 
3 นางสาว ภัทรพร พงษ์นาค ผู้ฝึกสอน 
4 นาย คุมพล คุ้มรอด ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว สิรภัทร วีระถาวร ผู้ฝึกสอน 
6 นาย สิรวิชญ ์ ไชยานุกิจ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ณัฐสิทธิ ์ นราภิรักษ ์ ม.3 
2 เด็กชาย ดนัยนพ คุ้มทอง ม.3 
3 เด็กชาย ทวิช กมลขจรธรรม ม.2 
4 เด็กชาย ภีมเดช จันทร์เจรญิ ม.1 
5 เด็กชาย วรเดช หวง ม.3 
6 เด็กชาย อาคิร ชอุ่มพฤกษ์ ม.3 
7 นาย กฤตวัฒน ์ วชิรปาณีกุล ม.5 
8 นาย คริษฐ ์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ ม.6 
9 นาย ชนะพงษ์ โสภณวาร ี ม.5 
10 นาย ณัฐภัทร เสนาวัฒนกุล ม.5 
11 นาย ดนุเดช ธีระโรจนารตัน ์ ม.5 
12 นาย ภัทรวุฒ ิ รัตนาวิบูลย ์ ม.5 
13 นาย ภีมภัทร นิยมเสถยีร ม.5 
14 นาย วิรวิชญ์ วีร์วรวงศ ์ ม.6 
15 นาย ศรศิลป ์ นงค์พรหมมา ม.6 
16 นาย อรรถนนท์ จรัสนริัติศัย ม.5 



36 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
17 เด็กหญิง ปวิชญาดา แสงมุกดา ม.3 
18 เด็กหญิง ปาริฉัตร ทองดีแท ้ ม.3 
19 เด็กหญิง ศุภิสรา เสรมิกุลเชื้อ ม.3 
20 เด็กหญิง สาธิตา เอื้อไพโรจน์กิจ ม.3 
21 นางสาว จิตติภคั พงศ์พันธุ์ภาณ ี ม.5 
22 นางสาว ชรัลญา แก้วจันดี ม.5 
23 นางสาว ชลิดา เขมจิรากลุศิร ิ ม.5 
24 นางสาว ณิชารีย ์ เจริญรัตน ์ ม.4 
25 นางสาว นภัสวรรณ ปูุจันทร ์ ม.5 
26 นางสาว นฤภร โสติพจน์กลุ ม.5 
27 นางสาว วรนิษฐา แก้วผลึก ม.5 
28 นางสาว เยาวลักษณ ์ งามโรจน์วณิชย ์ ม.5 
29 นางสาว ใจพิจิตร อภิชาตกุล ม.4 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ฝึกสอน 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นาย โกศล ยิ้มไพบูลย ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาง กรองจิตต ์ ยิ้มไพบูลย ์ ผู้จัดการทีม 
3 นาย กมลพันธ ์ กาญจนวิสุทธิ ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ธิบดินทร ์ อาจารยางกูร ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ฐานันดร ์ เมธีธรรมวัฒน ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย นราวุธ หะยีดอเลาะเงาะ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ธงผา กิจชูตระกูล ม.3 
2 เด็กชาย ธีธัช ทองค าดี ม.2 
3 เด็กชาย โมไนย มะเล็ง ม.3 
4 นาย กฤตพัฒน์ ทองเรือง ม.6 
5 นาย คิรากร ว่องวันด ี ม.4 
6 นาย ชวัลวิชญ์ ตะเส็น ม.5 
7 นาย ณวัฒน์ จิรฉัตรางกูร ม.4 
8 นาย ทักษ์ดนัย สนูน้อย ม.4 
9 นาย ธนวัฒน์ อู่ตระกลู ม.5 
10 นาย ธันยบูรณ ์ กลั่นเกษร ม.4 
11 นาย พงศกร ด้วงแดง ม.4 
12 นาย พฤกษ์ พฤษปัญจะ ม.5 
13 นาย ภูมิรพ ี มีเจตนา ม.6 
14 นาย ภูริช ฟูาทวีพร ม.4 
15 นาย วีรภัทร ฤทธิวงค์ ม.5 
16 นาย วโรตม ์ กิ่งนวศักดิ์ ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
17 นาย สกล แก้วสีทอง ม.5 
18 นาย สถาปนันท์ โอวเจริญสกลุ ม.6 
19 เด็กหญิง กัญญ ์ ปัญญางาม ม.2 
20 เด็กหญิง กิตติยา หิรัญรักษ์วัฒนา ม.3 
21 เด็กหญิง พิมพิศา ด้วงแดง ม.3 
22 นางสาว กุลวรางค ์ ด าไทร ม.4 
23 นางสาว ปรีชญาณ ี ปันเด ม.6 
24 นางสาว ปวรา เมฆลอย ม.4 
25 นางสาว พวงผกา อักษรสว่าง ม.5 
26 นางสาว พัชชา ก ามะหยี ่ ม.5 
27 นางสาว พัชรพร สันติวรรักษ ์ ม.5 
28 นางสาว พัทธ์ธีรา บุญมานาง ม.5 
29 นางสาว ภัทรพร ชวดขุนทด ม.5 
30 นางสาว รวิกานต ์ พรหมโชต ิ ม.5 
31 นางสาว วรินทร งามรัตนประเสริฐ ม.5 
32 นางสาว สิริภัททา มูลสาร ม.6 
33 นางสาว หทัยภัทร อิ่มจิตร ม.5 
34 นางสาว อมรรัตน ์ ตุ่ยไชย ม.4 
35 นางสาว อารียา อินทรสุนทร ม.3 
36 นางสาว ไอริน ข าวิลัย ม.5 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ฝึกสอน 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นาย อรรถวิทย ์ พวงพลับ ผู้ฝึกสอน 
2 นาย ประวีณ สุทธิสง่า ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย กุลวิชญ ์ ธนาวนิชกุล ม.3 
2 เด็กชาย ธีร์ การพาณิชย ์ ม.3 
3 เด็กชาย วีรภัทร โสภารักษ ์ ม.3 
4 นาย กิตติพงษ ์ อินทรเกษม ม.6 
5 นาย จตุรพิธ ถิรเนตร ม.6 
6 นาย ธนวัสน ์ บุญประสิทธ์ิ ม.6 
7 นาย นิติธร กองโคกกรวด ม.5 
8 นาย ปัณณ ์ คูหะรัตน ์ ม.5 
9 นาย ศิวกร อุดม ม.3 
10 นาย สุชล เบญจรตันานนท์ ม.5 
11 นาย สุวิจักขณ ์ เอี่ยมส าอางค ์ ม.4 
12 นาย อนุพงศ์ พุทธารักษ์สกุล ม.6 
13 นาย อัษฎาวิช สิทธิชัยเกษม ม.3 
14 นาย อิณทัช เงินราง ม.6 
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คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

ล าดับ คณะกรรมการ ชื่อ – สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

e-mail 

1 ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ศศิธร  จ่างภากร 08 1632 4941 fedusstc@ku.ac.th 
2 รองประธานกรรมการ

และฝุายสิทธิประโยชน ์
ผศ.อ านาจ  รุจิราวรรณ 08 9477 3592 rujirawan2501@gmail.com 

3 รองประธานกรรมการ
และฝุายปฏิคม 

อ.อิษยา  นาคนาวา 08 5913 1171 isaya_mar@hotmail.com 

4 รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.เพ็ญศรี  แสวงเจริญ 08 1636 1875 pensri.sawa@gmail.com 
5 รองประธานกรรมการ อ.ทิพาวรรณ  สมิตเมฆ 08 1441 4959 tpwsmit@gmail.com 
6 รองประธานกรรมการ ผศ.กรรณิการ์  ลิมพะสุต 08 1647 5089 kannika_kus@hotmail.com 
7 ฝุายเทคนิคกีฬา อ.พรศักดิ์  นากชื่น 08 6060 3919 satpsn@ku.ac.th 
8 ฝุายสนามและอุปกรณ์

การแข่งขัน 
ผศ.ทรงวุฒิ  คิดควร 08 1457 7720 feducys@hotmail.com 

9 ฝุายสถานที ่ อ.สาธิต  ลาภเกิน 08 5920 5123 feduslp@ku.ac.th 
10 ฝุายที่พักนกักีฬาและ

เจ้าหน้าที ่
อ.ยุทธนา  วงษ์ทันท ์ 08 1624 6110 feduytw@ku.ac.th 

11 ฝุายพธิีการและเหรียญ
รางวัล 

อ.เบญจพร  ปัณฑพลังกูร 09 1802 2662 kruben1978@gmail.com 

12 ฝุายพธิีการเปิด-ปิด อ. ว่าที่ ร.ต.ปิยชาติ  แก้วมณี 08 9196 9005 bk_2957@hotmail.com 
13 ฝุายเชียร ์ อ.ธนาธปิ  เพริศพรายวงศ์ 08 9005 3151 feduttpw@gmail.com 
14 ฝุายกิจกรรมและ

นันทนาการ 
อ.สะวรรณยา  เกตานิรุจน ์ 09 5812 7070 kuskhon@hotmail.com 

15 ฝุายทัศนศึกษา อ.วีณา  ยาไทย 08 1714 9701 noovna@hotmail.com 
16 ฝุายประชาสัมพันธ ์ อ.สุวิกรม  มาประณีต 08 1910 9530 feduskmn@ku.ac.th 
17 ฝุายแสงเสียงและ

บันทึกภาพ 
ผศ.อนุวัฒน์  โพธิ์คง 08 1376 6596 satawp@ku.ac.th 

18 ฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.อินทิรา  ตรีเดช ี 08 6653 6691 tredashe@gmail.com 
19 ฝุายคอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย 
อ.สงกรานต์  สวา่งศรี 08 9138 7055 songkran_k@hotmail.com 

20 ฝุายสาราณียกร อ.วรวรรณ  ศรีสงคราม 08 8501 9955 vorawan_j@hotmail.com 
21 ฝุายยานพาหนะ อ.ธัญวรรธน ์ ชาญอาวุธ 08 9148 8105 thanyawat.c@gmail.com 
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ล าดับ คณะกรรมการ ชื่อ – สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

e-mail 

22 ฝุายรักษาความปลอดภัย อ.กรัยวิเชียร  น้อยวบิล 08 1445 8028 fedukhn@ku.ac.th 
23 ฝุายแพทย์และพยาบาล อ.เครือวัลย์  ปาวิลยั 08 7099 1651 fedukwpl@ku.ac.th 
24 ฝุายอาหารและเครื่องดื่ม อ.พิมพ์ณภัส  เช่ียวสมุทร 08 1613 5145 jantimachewsamut@ymail.com 
25 ฝุายการเงิน นางอารีย์  มัดตะเดช 08 9536 7697 feduarm@ku.ac.th 
26 ฝุายประเมินผล อ.รัตติกาล  นยิมเอี่ยม 08 3549 3562 kun.nongratti@gmail.com 
27 ฝุายรายงานและ

ประมวลผลการแข่งขัน 
อ.วัชระ  กาแก้ว 06 3669 9520 wkakeaw@gmail.com 

28 เลขานุการ ผศ.กัณฑิมา  เนียมโภคะ 06 2786 0572 fedugmn@ku.ac.th 
29 ผู้ช่วยเลขานุการ อ.มลฤดี  ฐิติชัยมงคล 08 1381 7100 molly_kai@hotmail.com 
30 ผู้ช่วยเลขานุการ ผศ.สิวลี  ลี้ศิริวัฒนกุล 08 1863 4533 siwalee_kus@yahoo.com 
31 ผู้ช่วยเลขานุการ อ.จรรยา  สมิงวรรณ 08 1343 4757 feducys@hotmail.com 
32 ผู้ช่วยเลขานุการ อ.จิตติมา  พิศาภาค 08 9204 5060 boompink@gmail.com 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
รองศาสตราจารย์เจริญ  กระบวนรัตน ์ ที่ปรึกษา 
นายพรศักดิ์  นากช่ืน ประธานอนุกรรมการ 
นายเอกวิทย์  แสวงผล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา 
รองศาสตราจารย์บดินทร์  รศัมีเทศ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
รองศาสตราจารย์กรรวี  บุญชัย ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
นายณัฐพงศ์  สุโกมล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรชิต  บุญสวุรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรินทร ์ วรบวร ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารยร์วีโรจน ์ จันทร์หอม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
 และฟุตบอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ะลึก  สัทธาพงศ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฮอกก้ี 
พลต ารวจตรีนิทัศน์  ลิม้ศิริพันธ ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 
นายอธิปัตย ์ รัตนจันทร ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
นายพรศักดิ์  นากช่ืน ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ 
นายประเพลิน  เกษมโอภาส ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า 
นายศรณัย์  รื่นณรงค ์ ประธานอนุกรรมการจดัการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน 
นายกรัยวิเชียร  น้อยวิบล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายศรณัย์  รื่นณรงค ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพรธิมา  มณีรัตน ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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อนุกรรมการจัดการแข่งขนัซอฟท์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
นายธเนตร  กลุเทศ ที่ปรึกษา 
นายณัฐพงศ์  สุโกมล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางอัจฉรา เฮียงโฮม รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวพรธิมา มณีรตัน ์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายธนกิจ  เฮียงโฮม อนุกรรมการ 
นางสาวปัทมา  เปี่ยมจิตร ์ อนุกรรมการ 
นายจารุพัฒน์  จ ากิจ อนุกรรมการ 
นางวรรณพร  วุฒิจ านงค์ อนุกรรมการ 
นางสาวสุทิศา  ลิม้สกลุ อนุกรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายสาราณียกร 
 

นางสาววรวรรณ  ศรีสงคราม ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวกรรณิการ ์ ทรัพย์สมบรูณ ์ รองประธานอนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์สมศรี  กิติศรีวรพันธุ์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าวนา  ภูมิศรสีอาด อนุกรรมการ 
นายศุภชัย  ธูปสุวรรณ อนุกรรมการ 
นางสาวบุษยา  หาญชนะชัยกลู อนุกรรมการ 
นางฐาปนีย ์ ธัญญพานิช อนุกรรมการ 
นายถิรเดช  พรหมคช อนุกรรมการ 
นายยุทธพันธ์  พงษ์ไพร อนุกรรมการ 
นางสมจิตร ์ เฉลมิสุวิวัฒนาการ อนุกรรมการ 
นางสาวสุนีย์  ทองสิริประภา อนุกรรมการ 
นางสาวสุพรรณิการ์  ศรียาภัย อนุกรรมการ 
นางสาววรพรรณ  สังขเวช อนุกรรมการ 
นางสาวกฤษณา  โภคพันธ์ อนุกรรมการ 
นางสาวนุสสรี  คันธิก อนุกรรมการ 
นายฉัตรชัย  สมรวิบลูย ์ อนุกรรมการ 
นายชัชวาล  อรุณกิจสกุล อนุกรรมการ 
นางสาวภัททิรา  อกปิ่น อนุกรรมการ 
นางสาวภาวณิี  พึ่งพัฒน์ อนุกรรมการ 
นางสาวรัตนา  แหลมศร ี อนุกรรมการ 
นางรุ่งฤดี  จัดเกาะ อนุกรรมการ 
นางสาววรัญญา  ปัตตะพงศ์ อนุกรรมการ 
นางสาวสวิตตา  ค าปูอง อนุกรรมการ 
นางสุภรณ ์ มีบุญ อนุกรรมการ 
นางสาวเสาวลักษณ์  กลางแก้ว อนุกรรมการ 
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นางสาวอรพรรณ  อนุวัฒน์มงคล อนุกรรมการ 
นางสาวอุษา  กุลโสภณ อนุกรรมการ 
นายเมธี  ชูโฉม อนุกรรมการ 
นายวิชัย  เปียนขุนทด อนุกรรมการ 
นางสาวจุไรรักษ์  ศรีวัฒนา อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปัถยา  แจ่มยิ่ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามผู้ส นับส นุนการแข่งขัน  

สนับสนุนโดย 
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แผนผังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 


