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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 ในข้อบังคับนี ้
 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

สาธิตเปน็กรรมการ 
   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 านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 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
สมัครเล่นอื่นๆ เพื่อพัฒนาการกฬีาสู่ระดับมาตรฐาน 

   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 ทั้งนี้อาจ เชิญผู้แทนโรงเรียนสาธิตอื่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ร่วมด้วย 
   6 .5 .5  คณะกรรมการและ 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
แข่งขันได้ตามระยะเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร  

 
 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 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้โรงเรียนสาธิตทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 40 วัน  
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 ข้อ 16 การแข่งขันแต่ละชนิด ประเภท และรุ่นจะต้องมีโรงเรียนสาธิต

สมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ 15 มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3  โรงเรียนจึงจะจัดการ
แข่งขันได้ และให้มีการมอบเหรียญรางวัลรวมทั้งนับคะแนนรวม ในกรณีที่โรงเรียนสาธิต
สมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ 15 มีจ านวนน้อยกว่า 3 โรงเรียนถือว่าเป็นการประลอง 
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  
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22 .1 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้
คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้พิจารณา 

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
มอบหมายในชนดิกีฬานั้น 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
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ที่ก าหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ หากมิได้ก าหนดเวลาไว้ให้
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 



12 

 

  25.4 เจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่หน้าที่ หรือไม่สามารถ
ควบคุมการดูแลรับผิดชอบนักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม ก่อให้เกิดความเสียหาย
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
ในพธิีเปิดหรือพิธีปิดเว้นแต่คณะกรรมการบริหาร 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  
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หมวด 6 
หมวดอื่น ๆ 

 
 ข้อ 35 ให้คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 

เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้  

 
 ข้อ 36 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้

วินิจฉัยช้ีขาดและการวินิจฉัย ช้ีขาดของคณะกรรมการบริหาร ถือเป็นสิ้นสุด 
 
 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 

ระเบียบคณะกรรมการบร ิหารกีฬาสาธติสามัคค ี 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันเซปักตะกร้อ (รหัส 04) กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 41 พ.ศ. 2559 
โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 

 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาว่าด้วย การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬา
สาธิตสามัคค ี
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคคีว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามคัคี  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงวางระเบียบไวด้ังต่อไปนี้  
 
 ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคค ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 พ.ศ. 2559” 
 
 ข้อ  2   บรรดาระเบยีบที่ขดัหรือแย้งกับระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบยีบนี้แทน 
 
 ข้อ  3   กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อ
นานาชาติ (ISTAF) ทีส่มาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยใช้ในปัจจุบัน 
 
 ข้อ  4   ประเภทการแข่งขันให้แข่งขันประเภททีมเด่ียว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นชาย และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายชาย 
 
 ข้อ  5   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬา สาธิตสามัคคี สังกัดส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย การแข่งขันกฬีาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 

 ข้อ  6   จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  6.1 ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตส่งเข้าแข่งขันได้  โดยระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นส่งได้ 1 ทีม ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายส่งได ้1 ทีม 
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  6.2 ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทีมละไม่
น้อยกว่า 3 คนแตไ่ม่เกิน 5 คน 
 
 ข้อ  7   วิธีจัดการแข่งขนั 
  7.1 ให้โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพมสีิทธิ์เลือกอยู่สายหนึ่งสายใด 
ในรอบแรกได ้
  7.2 ในรอบแรกให้โรงเรียนสาธิตทีไ่ด้ต าแหน่งชนะเลิศในการ
แข่งขันครั้งก่อนอยู่ในสายแรก และให้โรงเรียนสาธติที่ไดต้ าแหน่งรองชนะเลิศ 
ในการแข่งขันครั้งก่อนอยู่ในสายสดุท้าย 
  7.3 ถ้ามีจ านวนทีมไม่เกิน 5 ทีม จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” 
แล้วน าทีมท่ีมีคะแนนอันดับที ่1 และ2 มาแข่งขันชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมีคะแนน
อันดับที ่3 ไดต้ าแหน่งท่ี 3 
  7.4 ถ้ามีจ านวนทีม 6 - 8 ทีม จัดการแข่งขัน ดังนี ้

  7.4.1 รอบแรกแบ่งออกเป็น 2 สาย สายละเท่า ๆ กัน
           แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 

  7.4.2 หากจ านวนทีมไม่เท่ากันใหส้ายแรกมีจ านวน 
           ทีมมากกว่า 

  7.4.3 รอบรองชนะเลศิน าทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1
           สายแรก พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 2 สายสอง
           และทีมท่ีมีคะแนนอันดับที ่2 สายแรก  
           พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายสอง 
   7.4.4 รอบชิงชนะเลิศน าทีมที่ชนะในรอบ 
           รองชนะเลิศมาแข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมท่ีแพ้ 
           รอบรองชนะเลิศให้ครองที ่3 ร่วมกัน 
  7.5 ถ้ามีจ านวน ทีม 9 - 11 ทีม 
   7.5.1 จ านวนทีม 9 ทีม จัดการแขง่ขันดังนี้ 
           รอบแรก แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย  
           สายแรกม ี5 ทีม สายสองม ี4 ทีม แข่งขัน  
           แบบแพ ้2 ครั้งคดัออก น าทีมที่ได้อันดบัที ่1  
           และ 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบ 
           รองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศ น าทีมที่มีคะแนน
           อันดับที่ 1 สายแรกพบกับทีมท่ีมคีะแนน 
           อันดับที่ 2 สายสอง และทีมท่ีมีคะแนน 
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           อันดับที่ 2 ของสายแรก พบกับทีมที่มีคะแนน
           อันดับที่ 1 สายสองในรอบสองรอบชิงชนะเลิศ  
           น าทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข่งขัน 
           ชิงชนะเลิศ ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศให ้
           ครองท่ี 3 ร่วมกัน 
 

 
 
   7.5.2 จ านวนทีม 10 ทีม จัดการแข่งขันดังนี้ 
           รอบแรก แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย  
           สายละ 5 ทีม แข่งขันแบบแพ้ 2 ครั้งคัดออก 
           น าทีมที่ได้อันดับที ่1 และ2 ของแต่ละสาย 
           เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรองชนะเลิศ  
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           น าทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายแรกพบกับทีม 
           ที่มีคะแนนอันดับที ่2 สายสองและทีมที่มีคะแนน 
           อันดับที่ 2 ของสายแรก พบกับทีมที่มีคะแนน 
           อันดับที่ 1 สายสองในรอบสองรอบชิงชนะเลิศ 
           น าทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข่งขัน 
           ชิงชนะเลิศ ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศให ้
           ครองท่ี 3 ร่วมกัน 
 

 
 
   7.5.3 จ านวนทีม 11 ทีม จัดการแข่งขันดังนี้ 
           รอบแรก แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย  
           สายแรกม ี6 ทีม สายสองมี 5 ทีม แข่งขันแบบ  
           แพ้ 2 ครั้งคัดออก น าทีมที่ได้อันดับที ่1และ 2  
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           ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 
           รองชนะเลิศ น าทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายแรก 
           พบกับทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 2 สายสอง และ 
           ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 2 ของสายแรก พบกับ 
           ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 สายสองในรอบสอง 
           รอบชิงชนะเลศิ น าทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ 
           มาแข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ 
           ให้ครองที่ 3 ร่วมกัน 
 

 
 
  7.6 ถ้ามีจ านวน ทีม 12 ทีม 
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   7.6.1 รอบแรก  แบ่งออกเป็น 4  สาย สาย ละ 3 ทีม 
           แข่งขันแบบพบกันหมดในสายน าทีมท่ีม ี
           คะแนนอันดับ 1 และ 2  ของสายเข้าแข่งขัน 
           ในรอบสอง  กรณีที่มีทีมคะแนนเท่ากัน  
           ให้พิจารณาอันดับต่อไปนี ้
    1) ทีมมีคะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้พิจารณาว่า
        ทีมใดเป็นอันดับก่อนหรือหลัง ให้ถือ 
        ผลการแข่งขันระหว่าง 2 ทีม ในรอบนั้น 
    2) ทีมมีคะแนนเท่ากัน 3 ทีม ต้องการเข้ารอบ
        2 ทีม ให้ถือผลการแข่งขันระหว่างกัน 
        3 ทีม โดยพิจารณาการได้เซตและ 
        การเสียแตม้น้อยที่สดุเขา้รอบในรอบนัน้ 
    3) ทีมมีคะแนนเท่ากัน 2 ทีม ต้องการ 
        เข้ารอบต่อไปทีมเดียว พิจารณาว่าทีมใด  
        เข้ารอบ ให้พิจารณาผลการแขง่ขัน 
        ระหว่าง 2 ทีม ในรอบนั้น 
    4) การด าเนินการจบัสลากเข้ารอบให้ 
        คณะกรรมการจดัการแข่งขันเป็น 
        ผู้ด าเนินการ 
   7.6.2 รอบสอง ให้ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 ของ 
           แต่ละสาย เป็นทีมยืนในแต่ละคู่แข่งขันโดย 
           คู่แข่งขันต้องไม่เคยแข่งขันกันมาก่อนในรอบแรก 
           (ตามผังการแข่งขันแนบท้าย) 
   7.6.3 รอบรองชนะเลิศ น าทีมที่ชนะในรอบสองมา 
           แข่งขันตามผังการแข่งขันแนบท้าย 
   7.6.4 รอบชิงชนะเลิศ 
    7.6.4.1 ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ 
     ให้ครองอันดับที่ 3 ร่วมกัน 
    7.6.4.2 ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ 
     แข่งขันชิงชนะเลิศ 
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ผังการแข่งขันรอบสองรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ 
 
รอบสอง     รอบรองชนะเลิศ      รอบชิงชนะเลิศ 
 

 
 
  7.7 การให้คะแนนการแข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อจัดอันดับ 
   7.7.1 ทีมชนะได ้2 คะแนน 
   7.7.2 ทีมแพ้ได ้1 คะแนน 
   7.7.3 ทีมที่ไม่ท าการแข่งขันหรือถูกปรับแพ้ ได้ 0 คะแนน 
  7.8 ประเภททีมเดีย่วแตล่ะสถาบัน ส่งนักกีฬาได้ประเภทละ 1 ทีม 
โดยมรีายชื่อนักกีฬาไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยมีเจ้าหน้าที ่3 คน คือ 
ผู้จัดการทีม 1 คน ผูฝ้ึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 
 

ข้อ  8   ก าหนดการแข่งขนัให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ  เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการแข่งขันซ่ึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจ าเป็น 
 
 ข้อ  9   เคร่ืองแต่งกายของผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อย    
หากมีผู้เข้าแข่งขนัคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย   หรือไม่สุภาพตามที่ก าหนด  ให ้
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขนัเซปักตะกร้อพิจารณาห้ามผู้นั้นลงแข่งขันจนกว่า
จะแต่งกายให้เรียบร้อย 

ที่ 2 สาย B 
 

ที่ 2 สาย A 
 

ที่ 2 สาย D 
 

ที่ 1 สาย C 
 

ที่ 2 สาย C 
 

ที่ 1 สาย D 
 

ที่ 1 สาย B 
 

ที่ 1 สาย A 
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 ข้อ  10   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  10.1 ก่อนการแข่งขัน 30 นาที ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนส่ง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตามแบบที่ก าหนดไว้ต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเซปัก
ตะกร้อ  ถ้าทีมใดไม่พร้อมที่จะลงท าการแข่งขันหลังจากเลยก าหนดการแข่งขันไป
แล้ว 15 นาที ให้ปรับเป็นแพ้ แต่ตอ้งเข้าแข่งขันครั้งต่อไปตามปกติ 
  10.2 ในวันแข่งขันเมือ่ถึงเวลาแข่งขนั ทีมใดมผีู้เล่นน้อยกวา่ 3 คน  
ให้ถือว่าทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
  10.3 แต่ละทมีที่เข้าร่วมการแข่งขนัจะต้องส่งผู้จดัการทีมหรือ
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมตามวันและเวลาที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
เซปักตะกร้อก าหนด หากผู้จัดการทีมหรือผู้แทนทีมใดไม่เข้าร่วมการประชุม ให้ถือว่าได้
ยอมรับผลการประชุมหรือมติที่ประชุม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  ขอเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม 
หรือ เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาอย่างใดไมไ่ด้  เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ที่
เกิดจากการเขียนหรือพิมพ์ผิด เทา่นั้น 
 
 ข้อ  11   ชุดแข่งขนัและอุปกรณ์การแข่งขนั 
  11.1 ชุดแข่งขัน 
   11.1.1 ให้แต่ละทีมจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด
             เป็นชุดสีอ่อน 1 ชุด และชุดสีเข้ม 1 ชุด โดย 
             ให้ทีมชื่อแรกตามก าหนดการแข่งขันสวมชุด 
             สีอ่อน และทีมช่ือตามหลังสวมชุดสีเข้ม 
   11.1.2 ให้นักกีฬาแต่ละทมีแต่งกายเข้าแข่งขัน 
             เหมือนกันทุกคน  และตดิหมายเลขให้ตรง
             กับหมายเลขในเอกสารการสมคัร  โดยให ้
             ใช้หมายเลข 1 - 36 เท่านั้น จะสลับหมายเลขเสื้อ
             ไม่ได้และนักกีฬาต้องใช้หมายเลขน้ันตลอด
             การแข่งขัน 
   11.1.3 ให้หัวหน้าทีมแตล่ะทมีเตรียมปลอกแขนมาเอง
             โดยต้องมีสีที่แตกต่างจากชุดแข่งขันและ 
             สวมที่แขนซ้ายตลอดการแข่งขัน 
  11.2 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนกุรรมการ
จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขนัที่สหพันธเ์ซปักตะกร้อ
นานาชาติ (ISTAF) ให้การรับรอง 
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 ข้อ  12   รางวัลการแข่งขัน 
  12.1 รางวัลที ่1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบตัร 
  12.2 รางวัลที ่2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบตัร 
  12.3 รางวัลที ่3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบตัร 
  12.4 เกียรติบัตร และโล่รางวัลส าหรับนักกีฬาดีเด่น 
   12.4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 รางวัล
             พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
   12.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  
             1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
   12.4.3 การพิจารณานักกีฬาดีเด่นให้เป็นไปตามมติ 
             การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
             กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559  
             เฉพาะกีฬาตะกร้อ 
  12.5 เกียรติบัตร ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน 
ส าหรับทีมที่ไดร้ับรางวัล 
 
 ข้อ  13   ผู้เข้าแข่งขันทมีใดไม่ลงแข่งขนัตามวัน และเวลาที่ก าหนดโดย
ไม่มีเหตุอันควร หรือผละออก จากการแข่งขนัที่ก าลังด าเนินอยู่ให ้ 
“ปรับเป็นแพ้”  ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
รายงานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคีเพ่ือให้ พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคค ีสังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข้อ  14   กรรมการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันเซปักตะกร้อ 
 

ข้อ  15   การประท้วง ให้เป็นไปตาม ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่ง
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย การแข่งขนักฬีาสาธิตสามัคค ีสังกัดส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 ยกเว้นในกรณีข้อบังคับ ข้อ 23.3 จะต้องกระท า
ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
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ข้อ  16   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขนัเซปักตะกร้อ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้วินิจฉัยชีข้าด 

 
 ข้อ  17   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   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

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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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
กีฬาสาธิตสามัคคีคร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
ล าดับที ่ รายนามสถาบัน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร 
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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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โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกรอ้ 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี41 

 
สายการแข่งขันเซปักตะกร้อ  

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

สาย A  สาย B 
A 1 รร.สาธิตจุฬาฯ  B 1 รร.สาธิตมหาสารคาม มัธยม 
A 2 รร.สาธิตก าแพงแสน  B 2 รร.สาธิตเชียงใหม ่
A 3 รร.สาธิตประสานมิตรมัธยม  B 3 รร.สาธิตเกษตร 
A 4 รร.สาธิตราม  B 4 รร.สาธิตศลิปากร 
A 5 รร.สาธิตขอนแก่น  B 5 รร.สาธิตพะเยา 

 
สายการแข่งขันเซปักตะกร้อ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

สาย A  สาย B 
A 1 รร.สาธิตขอนแก่น  B 1 รร.สาธิตเกษตร 
A 2 รร.สาธิตราม  B 2 รร.สาธิตก าแพงแสน 
A 3 รร.สาธิตมหาสารคาม มัธยม  B 3 รร.สาธิตพะเยา 
A 4 รร.สาธิตจุฬามัธยม  B 4 รร.สาธิตประสานมิตรมัธยม 
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ก าหนดการแข่งขนัเซปักตระกร้อ  กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 
 

วันที ่ คู่ท่ี ระดับ รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง 
6 

ม.
ค.

 6
0 

คู่1 ม.ต้น แรก A 16.00 น. 1 รร.สาธิตก าแพงแสน : 
รร.สาธิตประสานมิตร

มัธยม 
คู่2 ม.ต้น แรก B 16.00 น. 2 รร.สาธิตเชียงใหม ่ : รร.สาธิตเกษตร 
คู่3 ม.ปลาย แรก A 17.00 น. 1 รร.สาธิตขอนแก่น : รร.สาธิตราม 
คู่4 ม.ปลาย แรก B 17.00 น. 2 รร.สาธิตเกษตร : รร.สาธิตก าแพงแสน 
คู่5 ม.ต้น แรก A 18.00 น. 1 รร.สาธิตราม : รร.สาธิตขอนแก่น 
คู่6 ม.ต้น แรก B 18.00 น. 2 รร.สาธิตศลิปากร : รร.สาธิตพะเยา 

คู่7 ม.ปลาย แรก A 19.00 น. 1 
รร.สาธิตมหาสารคาม 

มัธยม 
: รร.สาธิตจุฬามัธยม 

คู่8 ม.ปลาย แรก B 19.00 น. 2 รร.สาธิตพะเยา : 
รร.สาธิตประสานมิตร

มัธยม 
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วันที ่ คู่ท่ี ระดับ รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง 

7 
ม.

ค.
 6

0 
คู่9 ม.ต้น แรก A 16.00 น. 1 รร.สาธิตจุฬามัธยม : ทีมชนะคู่1 

คู่10 ม.ต้น แรก B 16.00 น. 2 
รร.สาธิตมหาสารคาม 

มัธยม 
: ทีมชนะคู่2 

คู่11 ม.ปลาย แรก A 17.00 น. 1 รร.สาธิตขอนแก่น : 
รร.สาธิตมหาสารคาม 

มัธยม 
คู่12 ม.ปลาย แรก B 17.00 น. 2 รร.สาธิตเกษตร : รร.สาธิตพะเยา 
คู่13 ม.ต้น แรก A 18.00 น. 1 ทีมแพ้คู่ที่1 : ทีมแพ้คู่ที่5 
คู่14 ม.ต้น แรก B 18.00 น. 2 ทีมแพ้คู่ที่2 : ทีมแพ้คู่ที่6 
คู่15 ม.ปลาย แรก A 19.00 น. 1 รร.สาธิตราม : รร.สาธิตจุฬามัธยม 

คู่16 ม.ปลาย แรก B 19.00 น. 2 รร.สาธิตก าแพงแสน : 
รร.สาธิตประสานมิตร

มัธยม 
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วันที ่ คู่ท่ี ระดับ รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง 

8 
ม.

ค.
 6

0 
คู่17 ม.ต้น แรก A 16.00 น. 1 ทีมชนะคู่ที่9 : ทีมชนะคู่ที่5 
คู่18 ม.ต้น แรก B 16.00 น. 2 ทีมชนะคู่ที่10 : ทีมชนะคู่ที่6 

คู่19 ม.ปลาย แรก A 17.00 น. 1 รร.สาธิตราม : 
รร.สาธิตมหาสารคาม

มัธยม 
คู่20 ม.ปลาย แรก B 17.00 น. 2 รร.สาธิตก าแพงแสน : รร.สาธิตพะเยา 
คู่21 ม.ต้น แรก A 18.00 น. 1 ทีมแพ้คู่ที่9 : ทีมชนะคู่ที่13 
คู่22 ม.ต้น แรก B 18.00 น. 2 ทีมแพ้คู่ที่10 : ทีมชนะคู่ที่14 

 
วันที ่ คู่ท่ี ระดับ รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง 

9 
ม.

ค.
 6

0 

คู่23 ม.ปลาย แรก A 16.00 น. 1 รร.สาธิตขอนแก่น : รร.สาธิตจุฬามัธยม 

คู่24 ม.ปลาย แรก B 16.00 น. 2 รร.สาธิตเกษตร : 
รร.สาธิตประสานมิตร

มัธยม 
คู่25 ม.ต้น แรก A 17.00 น. 1 ทีมชนะคู่ที่21 : ทีมแพ้คู่ที่11 
คู่26 ม.ต้น แรก B 17.00 น. 2 ทีมชนะคู่ที่22 : ทีมแพ้คู่ที่18 
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วันที ่ คู่ท่ี ระดับ รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง 
10

 ม
.ค

. 6
0 

คู่27 ม.ต้น รองชนะเลิศ 
 

16.00 น. 1 ที่1 สายA : ที่2 สายB 

คู่28 ม.ต้น รองชนะเลิศ 
 

16.00 น. 2 ที่1 สายB : ที่2 สายA 

คู่29 ม.ปลาย รองชนะเลิศ 
 

17.00 น. 1 ที่1 สายA : ที่2 สายB 

คู่30 ม.ปลาย รองชนะเลิศ 
 

17.00 น. 2 ที่1 สายB : ที่2 สายA 

 

วันที ่ คู่ท่ี ระดับ รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง 

11
 ม

.ค
. 6

0 คู่31 ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
 

16.00 น. 1 ทีมชนะคู่ที่ 27 : ทีมชนะคู่ที่ 28 

คู่32 ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
 

17.00 น. 2 ทีมชนะคู่ที่ 29 : ทีมชนะคู่ที่ 30 
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35 
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สายการแข่งขันเซปักตะกร้อมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
สายA 

  A1 
รร.สาธิต
ขอนแก่น A2 รร.สาธิตราม A3 

รร.สาธิต
มหาสารคาม

มัธยม 
A4 

รร.สาธิตจุฬา
มัธยม 

A1 
รร.สาธิต
ขอนแก่น  

 
คู่3 

 
คู่11 
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สาย B 

  B1 รร.สาธิตเกษตร B2 
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รายชื่อผู้ควบคุมทีมและนกักีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาย เมธ ี ศิลา 
2 นาย ทิวา จินตกานนท์ 
3 นาย ณัฐกิตติ ์ แสนทวีสุข 
4 นาย ยศพร รักติประกร 
5 นาย ชัยภักดิ ์ จ านงชอบ 
6 นางสาว นันลนา ควรพันธ์ 

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย นวภัทร สมนึก ม.2 
2 เด็กชาย ปฏิพัฒน์ เพ็ชรฤทธ์ิ ม.2 
3 เด็กชาย สตภมู ิ สุขสมบรูณ ์ ม.2 
4 เด็กชาย ก่อพงศ์ แสงกฤติยากร ม.2 
5 เด็กชาย นรวิชญ์ อุดมมั่นถาวร ม.2 
6 นาย ศิระ พิทักษ์ติกุล ม.4 
7 นาย ธิติกร สุขสมบรูณ ์ ม.4 
8 นาย ชยณัฐ ลออรรถพงศ ์ ม.4 
9 นาย จุลปัจจุ ์ เจริญรัชต ์ ม.6 
10 นาย นพคุณ คงเมือง ม.6 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาย ณัฐกานต ์ นาคศรีสังข ์
2 นาย กฤตมาส สงสุรพันธ ์
3 นาย สุพรรณ บุดด ี
4 นาย ศราวุฒิ ครุฑศิร ิ

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ยศภัทร ตันประทุมวงษ ์ ม.2 
2 เด็กชาย กฤษฏ์ชนก พุกนิลฉาย ม.2 
3 เด็กชาย ภูร ี ศรีเลศิวุฒิ ม.2 
4 เด็กชาย ภูวกร ค้าธัญเอกมงคล ม.3 
5 เด็กชาย ณภัทร ปัทมโรจน ์ ม.3 
6 นาย จักรภัทร ฉิมสะอาด ม.5 
7 นาย ชยพล ปิ่นทอง ม.5 
8 นาย วัชรากร ชิณวงษ์รอด ม.5 
9 นาย ปรมัตถ ์ ว่องกิตติกูล ม.5 
10 นาย อนุภัทร โตทัพ ม.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดลชัย ศรีส าราญ 
2 นาย ภัทรพงษ ์ วงษ์วิจิตรานนท์ 
3 ว่าท่ีร้อยตร ี ศักดาเดช สิงคิบุตร 

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ จันทร์อ่อน ม.2 
2 เด็กชาย กิตติพงษ ์ บุดดา ม.2 
3 เด็กชาย เจตดลิก ทรัพย์สินพันธ์ ม.2 
4 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชินค าหาญ ม.3 
5 เด็กชาย ศิวกรณ ์ ค าเมฆ ม.3 
6 นาย ภานุพงศ์ ผ่านเภา ม.5 
7 นาย ณัฐชนน โสมาศร ี ม.5 
8 นาย สืบศักดิ ์ โสไกส ี ม.5 
9 นาย ราชสาส์น สมานจติต ์ ม.6 
10 นาย วิทวัส หอมหวล ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 พล.ต.ต. สมประสงค ์ เย็นท้วม 
2 นาย ตาท ี ตันจันทร์พงษ์ 
3 นาย อรรคพล ทองค า 
4 นาย อุทิศ ทองค า 
5 นาย ธนวิทย์ ช่วยบ ารุง 
6 นาย ธนวัฒน์ ช่วยบ ารุง 
7 นาย กรกช กอผจญ 
8 นาย อธิรัตน ์ บุญสมบรูณ์สกลุ 

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ชนสิทธิ ์ นิมิหุต ม.3 
2 เด็กชาย พงศ์ภัสร ์ โตวิวัฒน์ ม.3 
3 เด็กชาย ฉันทภัทร ล่ าซ า ม.3 
4 เด็กชาย พสิษฐ ์ ตันจันทร์พงศ ์ ม.3 
5 เด็กชาย ดิษย์ชนก บุญยะรัตเวช ม.3 
6 นาย จิรภัทร จิระพันธ์ุทอง ม.4 
7 นาย ภีมภัทร นิยมเสถยีร ม.5 
8 นาย มนุเชษฐ ์ บุญสมบรูณ์สกลุ ม.5 
9 นาย ดิศรณ ์ เอียดแก้ว ม.6 
10 นาย นนทวรรษ อุปยโส ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาย มนตร ี แรงจัดงาน 
 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ชนัต หรรษภญิโญ ม.3 
2 นาย จิรายสุ มั่งคั่ง ม.3 
3 นาย วฤธ มะโนผาบ ม.3 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาย ณัฐภูม ิ จันทราช 
 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ภูวนนท์ บรรจง ม.2 
2 เด็กชาย จารุกิตติ ์ รัตนรักษ์มงคล ม.2 
3 เด็กชาย พิทวัส วงษ์ทันท์ ม.2 
4 เด็กชาย จิรโชค ราษ ี ม.2 
5 เด็กชาย ธนกฤต ตะราษ ี ม.3 
6 นาย ภัทรชัย คูสุวรรณ ์ ม.5 
7 นาย สุภทัต ถาวรวงค ์ ม.5 
8 นาย หฤษฎ์ บุญชื่น ม.6 
9 นาย ชนกันต์ ประพิณ ม.6 
10 นาย ลิขิต บุญเตมิ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 นางสาว ธนิดา แหลมฉลาด 
2 นาย พัชรพล สิงห์ชุม 
3 นาย จักรกฤษ นามแสงผา 

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย พงษธร ด้วงค าจันทร ์ ม.1 
2 เด็กชาย กีฏวิทย์ บุญแน่น ม.3 
3 นาย กวิณภพ กรมวด ี ม.3 
4 นาย จารุวัฒน ์ เสนาวงศ ์ ม.3 
5 นาย คณิศร ศรีโคตร ม.3 
6 นาย ปริชต ิ ควรคง ม.5 
7 นาย ณปกรณ ์ ธรรมสา ม.6 
8 นาย พิทยุตม ์ แสงห้าว ม.6 
9 นาย ภูริภัทร หน่ายครบรุ ี ม.6 
10 นาย ธนกฤต วงศ์เข็มมา ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 นาง สุปราณ ี วันเพ็ญ 
2 นาย กมล สาระมิตร 
3 นาย สุรศักดิ ์ ถนาวร 
4 นาย ประดิษฐ ์ สีมา 

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย กวิน วงษ์สันต์ ม.1 
2 เด็กชาย ชนธีร ์ ฉิมพสุทธิ ์ ม.1 
3 เด็กชาย จิตรภาพ สงครินทร ์ ม.3 
4 เด็กชาย ภัคพล ภูช าน ิ ม.3 
5 เด็กชาย พุดดิสรรค ์ แย้มสตัธรรม ม.3 
6 นาย พงศกร เลิศสิทธิสุทธ์ิ ม.6 
7 นาย สหรัถ กิตติวัฒนาชัย ม.6 
8 นาย ณฐพล ขวัญทอง ม.6 
9 นาย โชคทว ี มุสิกสุวรรณ ม.6 
10 นาย วรวิทย์ แปูนน้อย ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 นาง ธนลาวัณย ์ เพียรค้า 
2 นาย วรพงษ ์ แสงประเสริฐ 
3 นาย พลรัตน ์ ถวิลรักษ ์
4 นาย ธิติวุฒิ หลิ่มเทศ 
5 นาย จารุวัฒน ์ ชูรักษ์ 
6 นาย กฤษพล วัฒนปาน 
7 นาย นิกูล ชุ่มมั่น 

 
นักกีฬา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย สหรัชต ์ นิมิตยนต ์ ม.2 
2 เด็กชาย พชร ส่องแสงเจรญิ ม.2 
3 เด็กชาย อินทัช พงศ์ฑีฆาย ุ ม.2 
4 เด็กชาย พีรพล อินดี ม.2 
5 เด็กชาย คุณภัทร เพียรค้า ม.2 
6 นาย นักรบ คุณชล ม.4 
7 นาย กิตติพล น้อยสุวรรณ ม.4 
8 นาย สิรดนยั ชินรัตน ์ ม.4 
9 นาย จุไทย รุ่งสุข ม.5 
10 นาย ชยธัต นาราษฎร ์ ม.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 ว่าท่ีร้อยโท จรูญศักดิ ์ ศรภักด ี
 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ธนัทณัฏฐ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย ์ ม.3 
2 เด็กชาย พงศ์ปณต ชูวงศ์วาน ม.3 
3 เด็กชาย ศิริมงคล อริยะเลิศชัย ม.3 
4 เด็กชาย พงศ์ธร ศุภสาร ม.3 
5 เด็กชาย ภัคฌาวัฒน ์ วะณะทอง ม.3 
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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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อนุกรรมการจัดการแข่งขนัเซปักตะกร้อ 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์  แย้มงามเหลือ ที่ปรึกษา 
พลต ารวจตรีนิทัศน์  ลิม้ศิริพันธ ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มบัติ  อ่อนศริิ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
พันต ารวจเอกกล้าหาญ  โชคพิพฒัน์ไพบูลย์ อนุกรรมการ 
พันต ารวจโทปริญญา  กลิ่นเกษร อนุกรรมการ 
พันต ารวจตรีสืบศักดิ์  ผันสบื อนุกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ อนุกรรมการ 
นายกรัยวิเชียร  น้อยวิบล อนุกรรมการ 
นางสาวนันลนา  ควรพันธ ์ อนุกรรมการ 
นายเมธี  ศิลา 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 ์

 


