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 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
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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 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต

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

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 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 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  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 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 เป็นนักเรียนท่ีศึกษาไม่เกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 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  
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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

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 ี 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส (รหัส 05)  กีฬาสาธิตสามัคค ีคร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 

 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส กีฬาสาธิต
สามัคค ี 
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคคี วา่ด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคค ีคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามคัคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 

 ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคค ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส กีฬา
สาธิตสามัคค ีครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559” 
 

 ข้อ  2   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  3   กติกาการแข่งขนั  
  3.1 ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคค ีสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  3.2 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทนนิสนานาชาต ิ(ITF) ซึ่ง
แปลเป็นภาษาไทยโดยลอนเทนนสิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับล่าสดุ  
  3.3 ให้น าบทลงโทษกรณีถ่วงเวลา การสอน และมารยาทของ
นักกีฬา ตามข้อบังคับการแข่งขันเทนนิสเยาวชน ไอทีเอฟ (ITF) ก าหนดดังนี ้ 
   ครั้งท่ี 1 ตักเตือน 
   ครั้งท่ี 2 ตัดแต้ม 
   ครั้งท่ี 3 ตัดเกม 
ครั้งต่อ ๆ ไป ตัดเกมและหรือถูกปรับให้เป็นฝุายแพ ้โดยอยู่ในดุลยพนิิจของผู้ช้ีขาด  
  3.4 ใช้ลูกเทนนิสที่สหพันธ์เทนนิสนานาชาติให้การรับรอง 
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 ข้อ  4   ประเภทการแข่งขัน มีการแข่งขัน 3 ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4.1 ประเภททีม 
       4.1.1 ทีมชาย 
       4.1.2 ทีมหญิง 
  4.2 ประเภทบุคคล 
       4.2.1 ชายเดี่ยว 
       4.2.2 หญิงเดีย่ว 
       4.2.3 ชายคู่ 
       4.2.4 หญิงคู ่
       4.2.5 คู่ผสม 2 
 
 ข้อ  5   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
  ให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธิต
สามัคค ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคค ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข้อ  6   จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
  6.1 ประเภททีมระดับประถม 
       6.1.1 ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ 
    ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม 
       6.1.2 ทีมชายส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 8 คน  แต่ไม่น้อยกว่า  
     4 คน (บัญชีรายช่ือคนที่ 1 – 6 คน จะเล่นประเภททีม
     ส่วนคนที่ 7 – 8 เล่นประเภทบุคคลเท่านั้น (ถ้ามี) 
       6.1.3 ทีมหญิงส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 8 คน  แต่ไม่น้อยกว่า  
     4 คน (บัญชีรายช่ือคนที่ 1 – 6 คน จะเล่นประเภททีม
     ส่วนคนที่ 7 – 8 เล่นประเภทบุคคลเท่านั้น (ถ้ามี) 
  6.2 ประเภทบุคคลระดับประถม 
       6.2.1 ให้แต่ละโรงเรยีนสาธิตสามารถส่งนักกีฬาประเภทเดีย่ว
     เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน  2 คน  ประเภทชายคู่  หญิงคู่  
     และคู่ผสมไดไ้ม่เกินประเภทละ 2 คู ่
       6.2.2 ให้นักกีฬาเข้าแข่งขันในประเภทบุคคลได้ไม่เกินคนละ  
     2 ประเภท  
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  6.3 ประเภททีมมัธยม 
       6.3.1 ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
     ได้ไมเ่กินประเภทละ 1 ทีม  
       6.3.2 ทีมชายส่งเข้าแข่งขันไดไ้ม่เกิน 6 คน และไม่น้อยกว่า 
     4 คน  
       6.3.3 ทีมหญิงส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 6 คน และไม่น้อยกว่า 
     4 คน  
  6.4 ประเภทบุคคลมัธยม  
       6.4.1 ให้แตล่ะโรงเรยีนสาธิตสามารถส่งนักกีฬาประเภทเดีย่ว  
     เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน ประเภทชายคู่หญิงคู ่ 
     และคู่ผสม ได้ไม่เกินประเภทละ 2 คู ่ 
       6.4.2 ให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขนัในประเภทบุคคลไดไ้ม่เกิน
     คนละ 2 ประเภท  
  6.5 การส่งรายชื่อ (สธ. 2 – 4) 
       6.5.1 ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตส่งรายชื่อนักกีฬาท้ังประเภท
     บุคคลและประเภททีม ตามประเภทและรุ่นที่ก าหนดไว้ 
     ภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 00.00 น.
     (45 วัน ก่อนท าการแข่งขัน)  
 

 ข้อ  7   วิธีแบ่งสาย และจัดอันดับ  
  7.1 การแบ่งสายการแข่งขัน  ให้ใช้วิธีการวางอันดับมือและ 
จับสลาก โดยอยู่ในดลุยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิส เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี ้ให้แยกไปอยู่คนละสาย 
       7.1.1 ผู้เข้าแข่งขันที่ไดร้ับการจัดอันดับมือ  
       7.1.2 ผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ในโรงเรียนเดยีวกัน  
  7.2 การจดัอันดับมือผู้เข้าแข่งขัน  
       7.2.1 ประเภททีมให้พิจารณาผลการแข่งขันของปีล่าสุด ดังนี้  
   7.2.1.1 มือวางอันดับ 1 คือ ทีมโรงเรียนสาธติที่ครอง
             ต าแหน่งชนะเลิศ  
   7.2.1.2 มือวางอันดับ 2 คือ ทีมโรงเรียนสาธติที่ครอง
             ต าแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 1 
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   7.2.1.3 มือวางอันดับ 3 และ 4 คือ ทีมโรงเรียนสาธิต  
             ที่ครองต าแหน่งที ่3 ร่วมกนัจากผลการแข่งขัน
             ครั้งล่าสุดและก าหนดให้จบัสลากแบ่งสาย 
             ด้วยการสุ่มจากบนลงล่าง (Draw by lot) 
   7.2.1.4 ทีมที่เหลือทั้งหมดจบัสลากแบ่งสายด้วยการสุ่ม
             จากบนลงล่าง (Draw by lot) 
       7.2.2 ประเภทบุคคล 
   7.2.2.1 ในการจัดอันดับมือของนักกีฬาเข้าร่วม 
             การแข่งขัน  ให้พิจารณาจากอันดับ 
             นักเทนนิสเยาวชน (National Ranking)  
             โดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  
             ฉบับที่ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 
   7.2.2.2 ระดับประถมศึกษาใช้แรงค์รุ่นอายุ 12 ป ี
   7.2.2.3 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้นใช้แรงค์รุน่อายุ 16 ปี 
   7.2.2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้แรงค์รุ่นอายุ 18 ปี 
   7.2.2.5 การจัดสายการแข่งขันประเภทบุคคล จับฉลาก
             แบ่งสายและจัดมือวาง ในวันเสาร์ที ่26  
               พฤศจิกายน 2559 
   7.2.2.6 การจัดสายการแข่งขันประเภททีม จับฉลาก
             แบ่งสายและจัดมือวาง ในวันเสาร์ที ่26  
             พฤศจิกายน 2559 (ก่อนการแข่งขัน 40 วัน  
             ตามข้อบังคับ) 
  7.3 ผลการจับสลากสายแข่งขันใหถ้ือเป็นที่สุด 
  7.4 ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม
เพื่อยืนยันรายชื่อในการแข่งขันประเภทบุคคล (ในวันพฤหัสบดีที ่5 มกราคม 2560 
เวลา 14.00 น.) หากผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนทีมใดไม่เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม ให้
ถือว่ายอมรับผลการประชุมและหรือมติที่ประชุม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เว้นแต่จะขอ
แก้ไขตัวสะกดการันต์ที่เกิดจากการเขียนหรือพิมพ์ผิดเท่านั้น 
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 ข้อ  8   วิธีจัดการแข่งขนั  
  8.1 ประเภททีม  
       8.1.1 ในแต่ละครั้งของการแข่งขันนักกีฬาสามารถลงท า 
    การแข่งขันได้เพียง  ประเภทเดี่ยว หรือประเภทคู ่
    ประเภทเดียวเท่านั้น และใหส้่งรายชื่อ  นักกีฬา 
    ผู้เข้าร่วมแข่งขันภายใน 15 นาที ก่อนเวลาลงท า 
    การแข่งขันโดย  กรรมการผู้จัดการแข่งขันจะประกาศ
    แจ้งเตือนล่วงหน้า  
       8.1.2 ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยแบ่งสายและ
    ถ้าทีมที่เข้าแข่งขันมี จ านวนไม่ถึง 6 ทีม ให้จัดการ 
    แข่งขัน แบบพบกันหมด 
       8.1.3 ทีมชายให้จัดการแข่งขัน 3 คู ่ดังนี ้ 
    คู่ที ่1 เดี่ยวมือ 1  
    คู่ที ่2 เดี่ยวมือ 2  
    คู่ที ่3 ชายคู่ไม่ซ้ ามือ  
       8.1.4 ทีมหญิงให้จัดการแข่งขัน 3 คู ่ดังนี ้ 
    คู่ที ่1 เดี่ยวมือ 1  
    คู่ที ่2 เดี่ยวมือ 2  
    คู่ที ่3 หญิงคู่ไมซ่้ ามือ  
       8.1.5 ระบบการแข่งขัน  
     8.1.5.1 ในระดับประถมศึกษาให้ใช้ระบบการแข่งขัน  
    2/3 ช้อทเซต  (4 เกมส์),  ไทเบรก 7 คะแนน,
    ดิวส์แต้มเดียว, เซตสุดท้ายใช้  ระบบแมทช์
    ไทเบรก 10 คะแนนแทนการแข่งขันในเซตปกติ 
    ตลอดการแข่งขัน 
     8.1.5.2 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
    ใช้ระบบการแข่งขัน  2/3 ช้อทเซต (4 เกมส์),
    เซตไทเบรก 7 คะแนน, ดิวส์แต้มเดียว, 
    สุดท้ายใช้ระบบแมทช์ไทเบรก 10 คะแนน 
    แทนการแข่งขันในเซตปกติ ยกเว้นรอบชิงชนะเลิศ
    ในทุกประเภทจะท าการแข่งขัน ในระบบ 2/3 เซต
    (6 เกมส์), ไทเบรก 7 คะแนน,เซตสุดทา้ย  ใช้ระบบ
    แมทช์ไทเบรก 10 คะแนนแทนการแข่งขันในเซตปกติ 
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     8.1.5.3 กรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติจากธรรมชาติหรือใด ๆ  
    ก็ตามคณะกรรมการร่วมกับผู้ตดัสนิช้ีขาด 
    อาจพิจารณาให้แข่งขันใน ระบบการแข่งขัน
    ที่เหมาะสม และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
    และหรือผู้ตดัสินช้ีขาดถือเป็นที่สิ้นสดุ 
       8.1.6  ทีมท่ีชนะ 2 คู่ก่อน ให้ถือว่าทีมนี้เป็นผู้ชนะ  
       8.1.7  หากเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดให้นับคะแนน 
     รวมจากการแข่งขันทั้งหมดทุกคูด่ังนี้  
     8.1.7.1 คู่ที่ชนะได ้2 คะแนน  
     8.1.7.2 คู่ที่แพ้ได ้1 คะแนน  
     8.1.7.3 คู่ที่ไม่ได้แข่งขันได ้0 คะแนน  
       8.1.8 หากการแข่งขันในรอบพบกันหมดมีทีมท่ีมคีะแนน  
    เท่ากันเพียง 2 ทีม ให้ทีมท่ีชนะการแข่งขันในรอบ
    พบกันหมดเป็นฝุายชนะการแข่งขัน (Head to Head)   
    ทั้งนี้กรณีที่มีคะแนนเท่ากันตั้งแต ่3 ทีมขึ้นไปให้ 
    พิจารณาจดัอันดับตามล าดับดังตอ่ไปนี้ 
    8.1.8.1  ทีมท่ีชนะการแข่งขัน (Tie) มากกว่าเป็น 
    ทีมท่ีมีผลการจดัอันดับที่ดีกว่า 
    8.1.8.2  ทีมท่ีชนะประเภทการแข่งขัน (Event)  
    มากกว่าเป็นทีมที่มี  การจดัอันดับที่ดีกว่า 
    8.1.8.3  ทีมท่ีชนะเซตการแข่งขนั (Set) มากกว่า 
    เป็นทีมท่ีมีผลการจัดอันดับที่ดีกว่า 
    8.1.8.4  ทีมที่ชนะเกมการแข่งขัน (Game) มากกว่า
    เป็นทีมท่ีมีผลการจัดอันดบัท่ีดีกว่า  
     8.1.8.5 กรณีที่ยังไม่อาจหาทีมทีม่ีอันดับดีกว่าได้ให้
    ทีมท่ีมีคะแนนเท่ากันครองต าแหนง่นั้น ๆ  
    ร่วมกัน  
  8.2 ประเภทบุคคล  
       8.2.1 ให้แบ่งออกเป็นสายและแต่ละสายแข่งแบบแพ้คัดออก
    และถ้าทีมที่เข้าแข่งขันมีจ านวนไม่ถึง 6 คน/คู ่ 
    ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด  
       8.2.2 ให้มีการจัดอันดับมือผู้เข้าแข่งขนั  



21 

 

       8.2.3  ระบบการแข่งขัน  
     8.2.3.1 ในระดับประถมศึกษาใช้ระบบการแข่งขัน  
     2/3 ช้อทเซต (4 เกมส์), ไทเบรก 7 คะแนน,  
     ดิวส์แต้มเดียว, เซตสุดท้ายใช้ระบบแมทช์ 
     ไทเบรก 10 คะแนนแทนการแข่งขันใน 
     เซตปกติ ตลอดการแข่งขัน 
     8.2.3.2 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
     ใช้ระบบการแข่งขัน 2/3 ช้อทเซต (4 เกมส)์,  
     ไทเบรก 7 คะแนน, ดิวส์แตม้เดยีว, เซตสดุท้าย 
     ใช้ระบบแมทช์ไทเบรก 10 คะแนนแทน 
     การแข่งขันในเซตปกติ ยกเว้น รอบชิงชนะเลิศ 

 ในทุกประเภทจะท าการแข่งขันในระบบ  
 2/3 เซต (6 เกมส์), ไทเบรก 7 คะแนน,  
 เซตสดุท้ายใช้ระบบแมทช์ไทเบรก 10 คะแนน 
 แทนการแข่งขันในเซตปกติ 

     8.2.3.3 กรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติจากธรรมชาติ  
     หรือใด ๆ ก็ตามคณะอนุกรรมการร่วมกับ 
     ผู้ตัดสินช้ีขาดอาจพิจารณาให้แข่งขันใน 
     ระบบการแข่งขันที่เหมาะสม และการพิจารณา 
     ของคณะอนุกรรมการ และหรือผูต้ัดสินช้ี 
     ขาดถือเป็นที่สิ้นสดุ 
       8.2.4 ให้ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขนัในรอบชิง
ชนะเลิศ ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลศิ ครองต าแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน  
  8.3 หากนักกีฬาซึ่งท าการแข่งขันแล้ว จะต้องลงท าการแข่งขันอีก
ในวันเดียวกัน ให้นักกีฬาผู้นั้นมสีทิธ์ิพักได้ภายหลังจบการแข่งขันแต่ละครั้ง ตาม
ก าหนดเวลาดังนี ้ 
       8.3.1 หากแข่งขันน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง ให้พักได้ 30 นาที  
       8.3.2 หากแข่งขันมากกว่า 1 ช่ัวโมง แต่ไม่เกนิ 1 ช่ัวโมง  
30 นาท ีให้พักได ้1 ช่ัวโมง  
       8.3.3 หากแข่งขันมากกว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที ให้พักได ้ 
1 ช่ัวโมง 30 นาที  
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 ข้อ  9  ก าหนดการแข่งขนั  
 9.1 การแข่งขันจะเริ่มในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไปโดยไมม่ีการหยุด
พักจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามตารางการแข่งขัน (Order of Play) ในแต่ละวัน และอาจ
ท าการแข่งขันภายใต้แสงไฟ  
 9.2 คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันจะก าหนดตารางการแข่งขัน 
(Order of Play) แต่ละประเภทในแตล่ะวันตามความเหมาะสม และจะปิดประกาศให้ทราบ ณ 
กองอ านวยการจัดการแข่งขันทั้ง  2 สนาม และที่ www.tournamentsoftware.com  
รวมถึงเทคโนโลยีทางการสื่อสารประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น Facebook หรือ Line เป็นต้น 
โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 1 วนัก่อนการแข่งขันในเวลาประมาณ 17.00 น. ของทุกวนั 
 9.3 การแข่งระดับประถมศึกษาใช้สนามหมายเลข 7 ถึง สนาม
หมายเลข 9 ท าการแข่งขันตลอดรายการแข่งขัน ท้ังนี้ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศของการ
แข่งขันประเภทบุคคลเป็นต้นไป คณะอนุกรรมการอาจพิจารณาให้ใช้สนามหมายเลข 
1 ถึง สนามหมายเลข 6 ร่วมกับการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา 
 9.4 การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และตอนปลายใช้สนาม
หมายเลข 1 ถึง สนามหมายเลข 6 ท าการแข่งขันตลอดรายการแข่งขัน 
 9.5 หากมีเหตุสดุวิสยั ไมส่ามารถด าเนินการแข่งขันตามรายการที่
ก าหนด คณะอนุกรรมการจัดการ แข่งขันเทนนิสมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนระบบการแข่งขัน 
เปลี่ยนวันเวลาแข่งขัน  และเปลี่ยนสถานที่แข่งขันได้ตามความจ าเป็น   และความ
เหมาะสม  โดยจะประกาศการเปลีย่นแปลงให้ทราบ ณ กองอ านวยการแข่งขัน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
 9.6 นักกีฬาท่ีมีก าหนดการแข่งขัน ลาดับแรกของแตล่ะวัน จะต้อง
พร้อมที่จะลงท าการแข่งขันได้ก่อนก าหนดเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที โดย
จะต้องไปรายงานตัวด้วยสภาพท่ีพร้อมลงแข่งขันต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
เทนนิส ณ กองอ านวยการแข่งขัน  
 9.7 ส าหรับนักกีฬาท่ีจะต้องลงแข่งขันในล าดับต่อ ๆ ไป จะต้องไป
ถึงสนามแข่งขันและหากการแข่งขันในล าดับก่อนหน้าล าดับของตนไม่มีการแข่งขัน 
หรือมเีหตุที่ท าใหก้ารแข่งขันต้องยุตลิงก่อนเวลาอันสมควรด้วยเหตุใด ๆ  ก็ดี ให้พร้อมลง
แข่งขันทันทีภายในเวลา 15 นาที ที่ถูกประกาศเรียกและโดยไม่มีข้ออ้างใด ๆ ถ้าไม่
พร้อมลงแข่งขันจะถูกปรับเป็นแพ้  
 
 ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขนั  
 10.1 ก่อนการแข่งขันประเภททีม 15 นาที  ให้ผู้จัดการทมี หรือ   
ผู้ฝึกสอนส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันเรียงล าดับมือให้ถูกต้องตามแบบที่คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันเทนนิสก าหนดไว ้
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 10.2 ก่อนการแข่งขันประเภทบุคคล 15 นาที ให้ผู้เข้าแข่งขันต้อง
ไปรายงานตัวที่โต๊ะกรรมการรับรายงานตัว  
 10.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานท่ี  
ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสก าหนดไว ้ภายใน 15 นาที หลังจากได้
ประกาศใหล้งท าการแข่งขันแล้ว เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนด 15 นาที ผู้เขา้แข่งขันประเภท
ใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้ 
 
 

 ข้อ  11   การแต่งกาย และมารยาทของนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี  
  11.1 นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้องประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นนักกีฬา พึงแสดงมารยาทท่ีดีต่อกัน ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และ
กติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม จะได้รับการ
พิจารณาโทษตามข้อบังคับ  
  11.2 นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ 
และสวมเสื้อคอปก (ในกรณีนี ้เว้นเสื้อแบบไม่มีคอปกที่ออกแบบข้ึนเป็นชุดแข่งขัน
เทนนิสเสื้อทีม และไดร้ับการอนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิส 
หรือผู้ตดัสินเท่านั้น) 
 
 

 ข้อ  12   รางวัลการแข่งขันและการรับรางวัล 
  12.1 ผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศไดร้ับรางวัลที ่1 ผู้แพ้ในรอบชิงชนะเลิศ
ได้รับรางวัลที ่2 และผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศทั้ง 2 คน/คู/่ทีม ได้รับรางวัลที ่3  
 12.1.1 รางวัลที ่1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร  
 12.1.2 รางวัลที ่2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบตัร  
 12.1.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
  12.2 เกียรติบัตร และโล่รางวัลส าหรับนักกีฬาดีเด่น  
 12.2.1 ระดับประถมศึกษา ชายและหญิง จ านวน  2  รางวัล  
 12.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชายและหญิง       
จ านวน 2 รางวัล  
 12.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชายและหญิง  
จ านวน 2 รางวัล  
  12.3 ให้นักกีฬาผูไ้ด้รับรางวลัการแข่งขันเป็นผูร้ับรางวัลด้วยตนเอง 
และแต่งกายด้วยชุดแข่งขันหรือแต่งกายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด  ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของ
โรงเรียนสาธิตที่นักกีฬาสังกัด  และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบ  
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  12.4 เป็นหน้าที่ของนักกีฬาผู้ได้รบัเหรียญรางวัลการแข่งขัน
จะต้องเข้าร่วมพิธีรับเหรียญรางวัล    หากนักกีฬาผู้ใดไม่รับเหรียญรางวัลโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ให้ถือว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมตามข้อบังคับ 6 
  12.5 นักกีฬาผู้ใดไม่สามารถรับรางวัลได้ด้วยตนเองให้ส่งรางวัล
นั้นคืนไว้กับเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อเก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีการตดิต่อจากผูจ้ัดการ
ทีม และหรือผู้ฝึกสอน เพื่อขอรับในโอกาสต่อไป 
 
 ข้อ  13  ผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่ลงแข่งขันตามวัน และเวลาที่ก าหนดโดย
ไม่มีเหตุอันควร หรือผละออกจากการแข่งขนัที่ก าลังด าเนินอยู่ให้ “ปรับเป็นแพ”้  
ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสรายงานคณะกรรมการ
ฝ่ายเทคนิคกีฬา เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือให้
พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคค ี
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที ่41 พ.ศ. 2559 
 
 ข้อ  14  อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันเทนนิส  
 
 ข้อ  15  กรรมการผู้ตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนกุรรมการ
จัดการแข่งขันเทนนสิ 
 
 ข้อ  16  ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันให้ถือค าตัดสินของผู้ตัดสินชี้
ขาดหรือคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิส แล้วแต่กรณี ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 ข้อ  17   การประท้วงและการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23  
และข้อ 24 แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที ่41 พ.ศ. 2559 ยกเว้นในกรณีขอ้บังคับ ข้อ 23.3 
จะต้องกระท าภายใน 30 นาที หลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
 
 ข้อ  18  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี ้ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันเทนนสิ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้
วินจิฉัยชีข้าด 
 
 ข้อ  19  ให้ประธานกรรมการอ านวยการ  รักษาการตามระเบียบนี้ 
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 ข้อ  20   หลักเกณฑก์ารคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสยอดเยี่ยม 
  20.1 นักกีฬาเทนนิสชายยอดเยี่ยมระดบัประถมชาย 
  20.2 นักกีฬาเทนนิสหญิงยอดเยีย่มระดบัประถมหญิง 
  20.3 นักกีฬาเทนนิสชายยอดเยี่ยมระดบัมัธยมต้นชาย 
  20.4 นักกีฬาเทนนิสหญิงยอดเยีย่มระดบัมัธยมต้นหญิง 
  20.5 นักกีฬาเทนนิสชายยอดเยี่ยมระดบัมัธยมปลายชาย 
  20.6 นักกีฬาเทนนิสหญิงยอดเยีย่มระดบัมัธยมปลายหญิง 
  20.7 การล าดับความส าคญัของเหรียญทองให้ปฏิบัตดิังนี้ 
         20.7.1 อันดับแรกเหรยีญทองประเภทบุคคลชายเดี่ยว 
       และหญิงเดี่ยว 
         20.7.2 อันดับสองเหรียญทองประเภทบุคคลชายคู่และ
       หญิงคู่ 
         20.7.3 อันดับสามเหรียญทองประเภทคูผ่สม 
         2.07.4 อันดับสี่เหรยีญทองประเภททีมชายและทีมหญิง 
  จ านวนเหรียญทองเท่ากันให้นับจ านวนเหรียญเงิน ทองแดง 
ตามล าดับของนักกีฬาคู่กรณีนั้น ๆ 
         20.7.5 และหากยังมจี านวนเหรยีญเท่ากนัให้นับจ านวนเซต  
       เกมส์ และแต้ม ตามล าดับของนักกีฬาคู่กรณีนั้น ๆ 
 
 ข้อ  21   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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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส 
กีฬาสาธิตสามัคคีคร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

ล าดับที ่ รายนามสถาบัน 
1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
9 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม) 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝุายประถมX 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) 
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์ 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร 
20 โรงเรียนอนุบาลสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตาน ี
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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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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โปรแกรมการแข่งขันเทนนสิ 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41  ระหว่างวันที่ 6 - 11 มกราคม 2560 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สนามโรงเรียนสาธิตฯ | 3 สนาม 

# ประเภทการ
แข่งขัน No 6/1/2017 7/1/2017 8/1/2017 9/1/2017 10/1/2017 11/1/2017 

1 ทีมประถมชาย 7 QF SF F       
2 ทีมประถมหญิง 3 RR1 RR2 RR3       
3 เดี่ยว ประถมชาย 16     R16 QF SF F 
4 เดี่ยว ประถมหญงิ 11     R16 QF SF F 
5 คู่ ประถมชาย 12     R16 QF SF F 
6 คู่ ประถมหญิง 5     RR1 RR2 RR3/4 RR5 
7 คู่ผสมประถม 11     R16 QF SF F 

 
สนามมหาวิทยาลัย | 6 สนาม 

# ประเภทการ
แข่งขัน No 6/1/2017 7/1/2017 8/1/2017 9/1/2017 10/1/2017 11/1/2017 

8 ทีม ม.ต้นชาย 8 QF SF F    
9 ทีม ม.ต้นหญิง 6 QF SF F    
10 ทีม ม.ปลายชาย 7 QF SF F    
11 ทีม ม.ปลายหญิง 5 RR1/2 RR3/4 RR5    
12 เด่ียว ม.ต้นชาย 17     R32/R16 QF SF F 
13 เด่ียว ม.ต้นหญิง 12     R16 QF SF F 
14 เดี่ยว ม.ปลายชาย 13     R16 QF SF F 
15 เดี่ยว ม.ปลายหญิง 10     R16 QF SF F 
16 คู่ ม.ต้นชาย 15     R16 QF SF F 
17 คู่ ม.ต้นหญิง 9     R16 QF SF F 
18 คู่ ม.ปลายชาย 10     R16 QF SF F 
19 คู่ ม.ปลายหญิง 7       QF SF F 
20 คู่ผสม ม.ต้น 14     R16 QF SF F 
21 คู่ผสม ม.ปลาย 10     R16 QF SF F 
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ทีมประถมชาย 
# Quarterfinals Semifinals Final Winner 
    

   
1  สาธิตจุฬาฯ [1]  

   
    สาธิตจุฬาฯ [1] 

  
2  Bye 1  

   
    

   
3  สาธิตขอนแก่น [3]  

 
7/1/2560 

 
    

   
4  สาธิต ม.บรูพา  6/1/2560 

  
    

   
5  สาธิตศลิปากร  

  
8/1/2560 

    
   

6  สาธิตเกษตรฯ [4]  6/1/2560 
  

    
   

7  สาธิตประสานมิตร  
 

7/1/2560 
 

    
   

8  สาธิตรามค าแหง [2]  6/1/2560 
  

 
ทีมประถมหญิง 

# ทีม 1  2  3  

1  สาธิตจุฬาฯ [1]   7/1/2560 8/1/2560 

2  สาธิตรามค าแหง [2] 7/1/2560   6/1/2560 

3  สาธิตเกษตรฯ 8/1/2560 6/1/2560   
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ชายเด่ียวประถมฯ 
# อันดับ รร. Round 1 

Quarter 
finals 

Semifinals Final Winner 

        
    

1  3  สมก  รชตะ ธรรมเจริญสถิต [1]    
   

          
   

2    กพส  ณัฐพร ชูวงษ์  8/1/2560   
  

            
  

3  108  ปสป  นิธิวัฒ สกุลวงศ์ธนา    9/1/2560 
  

            
  

4    ปศก  ภูริวัฒ ช้ามะเริง  8/1/2560     
 

              
 

5  94  สมข  ทศพร ตั้งกุลบริบูรณ์ [4]      10/1/2560 
 

              
 

6  216  จฬป  จิรัฏฐ์ สร้อยทอง  8/1/2560     
 

              
 

7  145  มรป  ณชพล ณัฐประเสริฐ    9/1/2560   
 

              
 

8    พมบ  ภพธรรม ศรีวงษ์  8/1/2560 
 

    
          

 
    

9  110  มรป  กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์    
 

  11/1/2560 
          

 
    

10    สมก  ภัทรกร เทศนธรรม  8/1/2560     
 

              
 

11  216  สมข  พีรวิชญ์ อุทัยธรรม    9/1/2560   
 

              
 

12  44  สอร  คณพล พานหล้า [3]  8/1/2560     
 

              
 

13    ปสป  พิทวัส ลิ้มวัฒนะกูร      10/1/2560 
 

              
 

14    กพส  ยศกร ชูวงษ์  8/1/2560   
  

            
  

15  255  ปศก  ฐิตินันทร์ แซ่ลี้    9/1/2560 
  

            
  

16  23  จฬป  สกาย ถาวรไชยโสภณ [2]  8/1/2560 
   

  



33 

 

หญิงเด่ียวประถมฯ 
# อันดับ รร. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

      
    

1 74 จฬป  มาหยา บุญญาอรุณเนตร [1]    
   

      มาหยา  
บุญญาอรุณเนตร [1]     

2    Bye 1      
  

          
  

3  สมก  อัยรินทร์ วัฒนวงษ์    9/1/2560 
  

          
  

4  ปสป  ธันยพรรษ พงษ์พชรอัมพร  8/1/2560     
 

            
 

5  มรป  สุวิภา เทพตระการพร      10/1/2560 
 

      สุวิภา เทพตระการพร      
 

6    Bye 3        
 

            
 

7    Bye 12    9/1/2560   
 

      สุพิชชา ศรีเกษ      
 

8  ปศก  สุพิชชา ศรีเกษ    
 

    

        
 

    
9  สมก  รญา ซื่อเมย นามวัฒน์    

 
  11/1/2560 

        
 

    
10  ปศก  พรนภัส หงส์จ ารัสศิลป์  8/1/2560     

 
            

 
11    Bye 4    9/1/2560   

 
      จิดาภา จันทรัมพร [3]      

 
12 128 จฬป  จิดาภา จันทรัมพร [3]        

 
            

 
13  ปสป  ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา      10/1/2560 

 
            

 
14  สมข  ชาลิสา ต้ังกุลบริบูรณ์  8/1/2560   

  
          

  
15    Bye 2    9/1/2560 

  
      ชญานัน อัศวธีระธรรม [2]    

  
16 96 มรป  ชญานัน อัศวธีระธรรม [2]    

   
  



34 

 

ชายคู่ประถมฯ 
# อันดับ รร. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
108 ปสป  นิธิวัฒ สกุลวงศ์ธนา [1]      

1 64 ปสป  รัชพล สกุลวงศ์ธนา  นิธิวัฒ สกุลวงศ์ธนา [1]  
   

  
    รัชพล สกุลวงศ์ธนา  

   
2 

 
  Bye 1      

  

  
มรป  ณภัทร ดาราสิชฌน์      

  
3 202 มรป  จีน โพธิ์รัชต์    9/1/2560 

  

 
3 สมก  รชตะ ธรรมเจริญสถิต      

  
4 

 
สมก  ภัทรกร เทศนธรรม  8/1/2560     

 

 
94 สมข  ทศพร ตั้งกุลบริบูรณ์ [4]        

 
5 216 สมข  พีรวิชญ์ อุทัยธรรม  ทศพร ตั้งกุลบริบูรณ์ [4]    10/1/2560 

 

  
    พีรวิชญ์ อุทัยธรรม      

 
6 

 
  Bye 3        

 

  
จฬป  ปัณณวิชญ์ กานตกุล        

 
7 

 
จฬป  นารา นรานนท์กิตติกุล    9/1/2560   

 

  
ปศก  ศุภณัฐ ศรีเกษ        

 
8 

 
ปศก  ธนวินท์ เที่ยวมาพบสุข  8/1/2560 

 
    

  
สมก  ศุภเศรษฐ์ จูเลิศตระกูล    

 
    

9 181 สมก  ณัฏฐพล อนุสสรนิติสาร    
 

  11/1/2560 

  
ปสป  ปวริศ ลิ้มวัฒนะกูร    

 
    

10 
 

ปสป  พิทวัส ลิ้มวัฒนะกูร  8/1/2560     
 

  
          

 
11 

 
  Bye 4  ณชพล ณัฐประเสริฐ [3]  9/1/2560   

 

 
145 มรป  ณชพล ณัฐประเสริฐ [3]  กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์      

 
12 110 มรป  กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์        

 

 
255 ปศก  ปุณณัตถ์ สงษ์ทอง        

 
13 255 ปศก  ฐิตินันทร์ แซ่ลี้      10/1/2560 

 

  
สมข  สิรวิชญ์ พีรพัฒนา        

 
14 154 สมข  วรชิต เดชานุบกษา  8/1/2560   

  

  
        

  
15 

 
  Bye 2  สกาย ถาวรไชยโสภณ [2]  9/1/2560 

  

 
23 จฬป  สกาย ถาวรไชยโสภณ [2]  จิรัฏฐ์ สร้อยทอง    

  
16 216 จฬป  จิรัฏฐ์ สร้อยทอง    
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หญิงคู่ประถมฯ 

# รร. ทีม 1  2  3  4  5  

1  จฬป จิดาภา จันทรัมพร [1]  
มาหยา บุญญาอรุณเนตร  

  9/1/2560 10/1/2560 10/1/2560 11/1/2560 

2  มรป ศิรภัสสร ประสิทธิ์สารปรีชา [2]  
ชญานัน อัศวธีระธรรม  

9/1/2560   10/1/2560 11/1/2560 8/1/2560 

3  จฬป ศิริวิโรจน์สกุล ชนัสนันท์  
ภคพรรณ ชาญช่าง  

10/1/2560 10/1/2560   8/1/2560 9/1/2560 

4  มรป สลิล ต้ังเคียงศิริสิน  
สุวิภา เทพตระการพร  

10/1/2560 11/1/2560 8/1/2560   10/1/2560 

5  สมก นัทลี ราชพลสิทธิ ์ 
อแมนด้า แฮนส์สัน  

11/1/2560 8/1/2560 9/1/2560 10/1/2560   
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คู่ผสมประถมฯ 
# อันดับ รร. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
64  ปสป  รัชพล สกุลวงศ์ธนา [1]      

1   ปสป  ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา  รัชพล สกุลวงศธ์นา [1]     

       ณัฐรดา สกลุวงศ์ธนา     
2     Bye 1        

 
  สมก  ชนัฎพงษ์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์        

3   สมก  นัทลี ราชพลสิทธิ ์   9/1/2560   

 
  จฬป  อธิศ โคมิน        

4   จฬป  สุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์  8/1/2560      

 255  ปศก  ปุณณัตถ์ สงษ์ทอง [4]         
5   ปศก  พรนภัส หงส์จ ารัสศิลป์  ปณุณตัถ์ สงษ์ทอง [4]    10/1/2560  

       พรนภสั หงส์จ ารัสศิลป ์      
6     Bye 3         

 
  มรป  รวิพล ขวัญจันทร์         

7   มรป  สลิล ต้ังเคียงศิริสิน  รวิพล ขวัญจันทร์  9/1/2560    

 
      สลิล ต้ังเคียงศิริสิน       

8     Bye 5         

   ปศก  ธนวินท์ เที่ยวมาพบสุข         

9   ปศก  สุพิชชา ศรีเกษ       11/1/2560 

   ปสป  ปวริศ ลิ้มวัฒนะกูร         

10   ปสป  ธันยพรรษ พงษ์พชรอัมพร  8/1/2560      

 
             

11     Bye 4  ปังยะ ผลพริุฬห์ [3]  9/1/2560    

   จฬป  ปังยะ ผลพิรุฬห์ [3]  มุฑิตา เกตุแก้ว       
12 158  จฬป  มุฑิตา เกตุแก้ว         

   มรป  บารมี ฐานะวโรธร         
13   มรป  ศิรภัสสร ประสิทธิส์ารปรีชา      10/1/2560  

   สมก  พศิน เทศนธรรม         
14   สมก  อแมนด้า แฮนส์สัน  8/1/2560     

 
            

15     Bye 2  วรชิต เดชานบุกษา [2]  9/1/2560   

 154  สมข  วรชิต เดชานุบกษา [2]  ชาลิสา ตั้งกุลบรบิูรณ ์     
16   สมข  ชาลิสา ตั้งกุลบริบูรณ์       
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ทีมมัธยมต้นชาย 
# Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
  

   
1 สาธิตประสานมิตร [1]  

   
 

  
   

2 สาธิต ม.บรูพา  6/1/2560 
  

 
  

   
3 สาธิตขอนแก่น [3]  

 
7/1/2560 

 
 

  
   

4 สาธิตศลิปากร  6/1/2560 
  

 
  

   
5 สาธิตเกษตรฯ  

  
8/1/2560 

 
  

   
6 สาธิตปทุมวัน [4]  6/1/2560 

  
 

  
   

7 สาธิตจุฬาฯ  
 

7/1/2560 
 

 
  

   
8 สาธิตรามค าแหง [2]  6/1/2560 
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ทีมมัธยมต้นหญิง 
# Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
  

   
1 สาธิตประสานมิตร [1]  

   
 

  สาธิตประสานมิตร [1] 
  

2 Bye 1  
   

 
  

   
3 สาธิตปทุมวัน  

 
7/1/2560 

 
 

  
   

4 สาธิตจุฬาฯ  6/1/2560 
  

 
  

   
5 สาธิตรามค าแหง  

  
8/1/2560 

 
  

   
6 สาธิตเกษตรฯ  6/1/2560 

  
 

  
   

7 Bye 2  
 

7/1/2560 
 

 
  สาธิตขอนแก่น [2] 

  
8 สาธิตขอนแก่น [2]  
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ชายเด่ียวมัธยมต้น 
# อันดับ รร. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

         
1 1 พมบ กฤช จิตโรภาส [1]       

    
กฤช จิตโรภาส [1]      

2   Bye 1     
   

    
    

   
3  

สมข คมชล ทวยนันท ์   8/1/2560 
   

    
    

   
4  

สมช ศุภวิชญ์ ประดิษฐก์ุล 8/1/2560     
  

    
      

  
5   Bye 9     9/1/2560 

  

    
จีรวัสส์ ภัสสิริวิชช์ [8]      

  
6 172 มศก จีรวัสส์ ภัสสิริวิชช ์[8]       

  
    

      
  

7   Bye 7   8/1/2560   
  

    
กสิน เจริญธนา [6]      

  
8 99 สธร กสิน เจริญธนา [6]    

    
 

    
  

 
    

 
9 63 ปสม คุณากร สวสัดิ์ชัย [4]    

  10/1/2560 
 

    
คณุากร สวัสดิ์ชัย [4]   

    
 

10   Bye 3         
 

    
        

 
11  

สมก ฐานวฒัน์ สิงหโกวนิท ์   8/1/2560     
 

    
ฐานวัฒน์ สิงหโกวินท์        

 
12   Bye 13         

 
    

        
 

13   Bye 12     9/1/2560   
 

    
จริย ธเนศวร        

 
14  

ปทว จริย ธเนศวร     
   

 
    

    
   

 
15   Bye 5   8/1/2560 

   
 

    
ธาม โรจนสุนทร [8]    

   
 

16 172 จฬม ธาม โรจนสุนทร [8]         
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# อันดับ รร. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 
         

17 67 สธร ภัทราวุธ สายมงคล [5]       11/1/2560 

    
ภัทราวุธ สายมงคล [5]        

18   Bye 6     
   

 
         

19  
สมข วริศ วรรณวิเชษฐ ์   8/1/2560 

   
 

    
วริศ วรรณวิเชษฐ์    

   
 

20   Bye 11         
 

    
        

 
21   Bye 14     9/1/2560   

 

    
ภฤศ จันทนะภาพ        

 
22  

มศก ภฤศ จันทนะภาพ         
 

    
        

 
23   Bye 4   8/1/2560     

 

    
ปัณณธร ปญัญา [3]        

 
24 63 สมก ปัณณธร ปัญญา [3]    

    
 

    
  

 
    

 
25 164 พมบ สุวภัทร จินดาไทย [7]    

  10/1/2560 
 

    
สุวภัทร จินดาไทย [7]   

    
 

26   Bye 8       
  

    
      

  
27 172 จฬม ณัฐสิทธิ์ ศิริงามเพ็ญ [8]   8/1/2560   

  

    
ณัฐสิทธิ์ ศิรงิามเพญ็ [8]      

  
28   Bye 10       

  
    

      
  

29   Bye 15     9/1/2560 
  

    
ศิระ ดวงเนตร      

  
30  

ปทว ศิระ ดวงเนตร     
   

    
    

   
31   Bye 2   8/1/2560 

   

    
ปรัชญา ใบบง้ [2]    

   
32 14 ปสม ปรัชญา ใบบ้ง [2]         
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หญิงเด่ียวมัธยมต้น 
# อันดับ รร. Round 1 Quarterfinals 

Semi 
finals Final Winner 

 
  

      
1 9  ปสม ณัฏฐณิชา  กนิรี [1] 

    
 

  
  

ณัฏฐณิชา  กินรี [1] 
   

2   
 

Bye 1     
 

  
      

3   มศก ชามาวีร์ ปรางเปรมปรี  
9/1/2560 

  
 

  
      

4 53  สมข พรนัชชา ก่อทรัพย์ 8/1/2560 
   

 
  

      
5 29  จฬม จิรัชญา ขาวเธียร [3]   

10/1/2560 
 

 
  

  
จิรัชญา ขาวเธียร [3] 

   
6   

 
Bye 3     

 
  

      
7 94  สมก ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง  

9/1/2560 
  

 
  

      
8   ปทว ปิยะปาน อัจฉรานุกูล 8/1/2560 

   

 
  

      
9 92  มศก อัญชสา วิโรจน์กิจเจริญ    

11/1/2560 

 
  

      
10   จฬม ภิญญดา กอบเกื้อกูล 8/1/2560 

   

 
  

      
11   

 
Bye 4  

9/1/2560 
  

 
  

  
ณัฏฐณิชา  

แก้วเจริญวงษ์ [4]    

12 40  สมข ณัฏฐณิชา  
แก้วเจรญิวงษ์ [4]     

 
  

      
13   สมก ธาราพร ผู้อุตส่าห ์   

10/1/2560 
 

 
  

      
14   ปทว นัทธมน พิทักษ์ 8/1/2560 

   

 
  

      
15   

 
Bye 2  

9/1/2560 
  

 
  

  
วริศรา ลี [2] 

   
16 22  ปสม วริศรา ลี [2] 
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ชายคู่มัธยมต้น 
# อันดับ รร. Round 1  Quarterfinals Semi 

finals Final Winner 

 23 ปสม ภูวิศ ลี [1]      
1 14 ปสม ปรัชญา ใบบ้ง  ภูวิศ ลี [1]    

     ปรัชญา ใบบง้    
2   Bye 1      

  จฬม ศุภณัฐ ขาวเธียร      
3 172 จฬม ธาม โรจนสุนทร   9/1/2560   

  มศก ชญานนท์ กล่อมใจขาว      
4 191 มศก ภาสวุฒิ อภิรักษ์อร่ามวง  8/1/2560    

 67 สธร ภัทราวุธ สายมงคล [3]      
5 99 สธร กสิน เจริญธนา    10/1/2560  

  สมข สิริวัฒน์ ภัทรสิริโรจน์      
6  สมข พรภวิทย์ รัตนสุวรรณ  8/1/2560    

  ปทว ศิระ ดวงเนตร      
7  ปทว จริย ธเนศวร   9/1/2560   

  พมบ วรธรรม มณีโชติ      
8 191 พมบ นรภัทร วิริโยฬาร  8/1/2560    

  ปทว ภูมิ ปลอดมีชัย      
9  ปทว นราวิชญ์ อรุณสุขสว่าง     11/1/2560 

  สมข วริศ วรรณวิเชษฐ์      
10  สมข ปิยธนิต เซียวศิริกุล  8/1/2560    

  สธร ธนกฤต หล้าพรหม      
11  สธร โชติวัฒน์ แน่นอุดร   9/1/2560   

 63 ปสม คุณากร สวัสดิ์ชัย [4]      
12  ปสม อนิรุทธ์ หิตการุญ  8/1/2560    

  สมก มีระเกตุ จุลคงคา      
13  สมก ฐานวัฒน์ สิงหโกวินท์    10/1/2560  

  จฬม กวิน จันศิษย์ยานนท์      
14  จฬม กิตติธัช ตติยกวี  8/1/2560    

  มศก ภฤศ จันทนะภาพ      
15 172 มศก จีรวัสส์ ภัสสิริวิชช ์  9/1/2560   

 1 พมบ กฤช จิตโรภาส [2]      
16 164 พมบ สุวภัทร จินดาไทย  8/1/2560    
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หญิงคู่มัธยมต้น 
# อันดับ รร. Round 1 Quarterfinals Semi 

finals 
Final Winner 

 
9 ปสม ณัฏฐณิชา กินรี [1]      

1 25 ปสม ธัญพิชา นพจินดา  ณัฏฐณิชา กนิรี [1]     

   
  ธัญพิชา นพจินดา     

2 
  

Bye 1       

  
สมก รุจิรัตน์ บัตรเจริญ       

3 
 

สมก การัณญภาส แสงลิ้มสวุรรณ    9/1/2560 
  

  
ปทว ธนัชญา ตรีสิริเกษม       

4 
 

ปทว ปิยะปาน อัจฉรานุกูล  8/1/2560  
  

 

 
70 สธร ญาณิน เจริญธนา [3]     

  
 

5 
 

สธร วิภาดา เทพตระการพร  ญาณนิ เจรญิธนา [3]   
10/1/2560 

 

   
  วิภาดา เทพตระการพร   

  
 

6 
  

Bye 3     
  

 

  
จฬม ภิญญดา กอบเกื้อกูล     

  
 

7 
 

จฬม สุภาสินี ดุษฎีโหนด  ภิญญดา กอบเกื้อกูล  9/1/2560   
 

   
  สุภาสินี ดุษฎีโหนด   

  
 

8 
  

Bye 5     
    

   
     

    

9 
  

Bye 6  ดลพร ทองสุข   
  11/1/2560 

  
ปสม ดลพร ทองสุข  กชกร เคลื่อนสูงเนิน   

    

10 
 

ปสม กชกร เคลื่อนสูงเนิน     
  

 

   
     

  
 

11 
  

Bye 4  มิซือซึ อิวาโมโตะ  9/1/2560   
 

  
สมก มิซือซึ อิวาโมโตะ  อันนิกา แฮนส์สัน   

  
 

12 
 

สมก อันนิกา แฮนส์สัน     
  

 

   
     

  
 

13 
  

Bye 7  ญาณิศา พาดกลาง   
10/1/2560 

 

  
ปทว ญาณิศา พาดกลาง  อภิชญา สินชัยพาณิชย์   

  
 

14 
 

ปทว อภิชญา สินชัยพาณิชย์       

   
       

15 
  

Bye 2  พรนัชชา ก่อทรัพย์ [2]  9/1/2560 
  

 
53 สมข พรนัชชา ก่อทรัพย์ [2]  ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์     

16 40 สมข ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์       
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คู่ผสมมัธยมต้น 
# อันดับ รร. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
23 ปสม ภูวิศ ลี [1]      

1 25 ปสม ธัญพิชา นพจินดา  ภูวิศ ลี [1]     

   
  ธัญพิชา นพจินดา     

2 
  

Bye 1       

  
ปทว ตรัณ อัศวเรืองชัย       

3 
 

ปทว พิมพ์อารยา อรรถวิภัชน์    9/1/2560 
  

  
จฬม ภูบดีณ์ ต้ังบูรณากิจ       

4 
 

จฬม สริตา แสนสุทธิ์  8/1/2560    

 
191 มศก ภาสวุฒิ อภิรักษ์อร่ามวง [3]       

5 92 มศก อัญชสา วิโรจน์กิจเจริญ     
10/1/2560 

 

  
สมก มีระเกตุ จุลคงคา       

6 
 

สมก การัณญภาส แสงลิ้มสุวรรณ  8/1/2560    

  
สธร โชติวัฒน์ แน่นอุดร       

7 70 สธร ญาณิน เจริญธนา    9/1/2560 
  

  
สมข ธณาพัฒศฐ์ รุญเจริญ       

8 
 

สมข วสุนธรา รัตนโกเศศ  8/1/2560    

  
ปทว แผ่นฟูา บ้านไกรทอง       

9 
 

ปทว ญาณิศา พาดกลาง      
11/1/2560 

  
สมข คมชล ทวยนันท ์      

10 
 

สมข วริศรา มุยสุข  8/1/2560    

  
สธร พัทธดนย์ ศรีระษา       

11 
 

สธร วิภาดา เทพตระการพร    9/1/2560 
  

  
จฬม ศุภณัฐ ขาวเธียร [4]       

12 29 จฬม จิรัชญา ขาวเธียร  8/1/2560    

  
ปสม ภูมิภัทร ชาตรีกุล       

13 
 

ปสม พิมพ์มาดา ใจกล้า     
10/1/2560 

 

  
มศก ชญานนท์ กล่อมใจขาว       

14 
 

มศก ชามาวีร์ ปรางเปรมปรี  8/1/2560    

   
       

15 
  

Bye 2  ปัณณธร  ปญัญา [2]  9/1/2560 
  

 
63 สมก ปัณณธร ปัญญา [2]  ปัณฑิตา  สกุลมาลัยทอง     

16 94 สมก ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง       
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ทีมมัธยมปลายชาย 
# Quarterfinals Semifinals Final Winner 

     
1 สาธิตรามค าแหง [1] 

   
  

สาธิตรามค าแหง [1] 
  

2 Bye 1 
   

     
3 สาธิต ม.บรูพา 

 
7/1/2560 

 
     
4 สาธิตเกษตรฯ 6/1/2560 

  
     
5 สาธิตขอนแก่น 

  
8/1/2560 

     
6 สาธิตจุฬาฯ 6/1/2560 

  
     
7 สาธิตปทุมวัน 

 
7/1/2560 

 
     
8 สาธิตประสานมิตร [2] 6/1/2560 
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ทีมมัธยมปลายหญิง 

# ทีม 1  2  3  4  5  

1  สาธิตรามค าแหง [1]     6/1/2560 7/1/2560 7/1/2560 8/1/2560 

2  สาธิตประสานมิตร [2] 6/1/2560   7/1/2560 8/1/2560 6/1/2560 

3  สาธิตเกษตรฯ 7/1/2560 7/1/2560   6/1/2560 6/1/2560 

4  สาธิตจุฬาฯ   7/1/2560 8/1/2560 6/1/2560   7/1/2560 

5  สาธิตปทุมวัน   8/1/2560 6/1/2560 6/1/2560 7/1/2560   
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ชายเด่ียวมัธยมปลาย 
# อันดับ รร. Round 1 Quarterfinals Semi 

finals Final Winner 

        
1 51 สมข จิรเมธ ทวยนันท์ [1]      

   
  จิรเมธ ทวยนันท์ [1]    

2   
Bye 1      

        
3  สมก กษิด์ิเดช อ่ าอินทร์   9/1/2560   

   
      

4  พมบ กิจพิเชษฐ ปิ่นทอง  8/1/2560    

        
5 60 ปทว ภาสวิธ จิรกาลโสภาสกุล [3]    10/1/2560  

     ภาสวิธ  
จิรกาลโสภาสกลุ [3]    

6   Bye 3      

         
7  จฬม ชยุตม์ โรจนสุนทร   9/1/2560   

        
8  ปสม ติณห์ นิธิวาณิชย์  8/1/2560    

        
9 257 มศก ธีรณัฏฐ์ ภัสสิริวิชช์     11/1/2560 

        
10  สมข ปรินทร์ ใจขาน  8/1/2560    

        
11  ปทว สุรเชษฐ์ ยุกติรัตน   9/1/2560   

        
12 74 พมบ กฤษฎ์ิ จิตโรภาส [4]  8/1/2560    

        
13  จฬม พบสุข บุญเสรฐ    10/1/2560  

        
14  สมก วิศรุต เรืองโวหาร  8/1/2560    

        
15   

Bye 2   9/1/2560   

   
  สิปาณัสม ์

จรัณยานนท์ [2]    

16 57 ปสม สิปาณัสม์ จรัณยานนท์ [2]      
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หญิงเด่ียวมัธยมปลาย 
# อันดับ รร. Round 1 Quarterfinals 

Semi 
finals 

Final Winner 

   
      

1 13 ปสม ณัชชา จิตอักษร [1]    
   

   
  ณัชชา จิตอกัษร [1]  

   
2 

  
Bye 1      

  

   
      

  
3 

 
ปทว อติกานต์ งามไตรเลิศ    9/1/2560 

  

   
      

  
4 

 
สมข กุลสตรี สุคนธชาติ  8/1/2560     

 

   
        

 
5 41 สธร กัญญลักษณ์ บุญยะรัตน์ [3]      10/1/2560 

 

   
  กัญญลกัษณ์ บุญยะรตัน์ [3]      

 
6 

  
Bye 3        

 

   
        

 
7 

 
จฬม นันท์นภัส มิตรภักดี    9/1/2560   

 

   
  นันท์นภัส มิตรภักดี      

 
8 

  
Bye 5    

 
    

   
    

 
    

9 
  

Bye 6    
 

  11/1/2560 

   
  กฤดิภัค สินธวานนท์  

 
    

10 
 

จฬม กฤดิภัค สินธวานนท์        
 

   
        

 
11 

  
Bye 4    9/1/2560   

 

   
  รัชนก ประทุมถ่ิน [4]      

 
12 138 สมก รัชนก ประทุมถ่ิน [4]        

 

   
        

 
13 

 
ปสม รวิ ธชโยธิน      10/1/2560 

 

   
        

 
14 

 
ปทว ปภากร อัจฉรานุกูล  8/1/2560   

  

   
      

  
15 

  
Bye 2    9/1/2560 

  

   
  ปริษา รัชฎานนท์ [2]    

  
16 18 สธร ปริษา รัชฎานนท์ [2]    
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ชายคู่มัธยมปลาย 

# อันดับ รร. Round 1 Quarterfinals Semi 
finals Final Winner 

 74 พมบ กฤษฎิ์ จิตโรภาส [1]      
1 128 พมบ ณัฐภัทร ศรีศิริกุลวัฒนะ  กฤษฎิ์ จิตโรภาส [1]     

     ณัฐภัทร ศรีศริิกุลวัฒนะ     
2   Bye 1        
  สมข ชาญชล สุคนธชาต ิ       
3  สมข ปรินทร์ ใจขาน    9/1/2560   
  สมก นนทัช ธมิาภรณ ์       
4  สมก มังกรพนัธุ์ ศานติวจิัย  8/1/2560      
  สธร อาลีฟ แบรอฮีม [3]         
5 136 สธร อสมา โฉมศรี  อาลีฟ แบรอฮีม [3]    10/1/2560  

     อสมา โฉมศร ี      
6   Bye 3         

  จฬม พบสุข บุญเสรฐ         
7  จฬม ชยุตม์ โรจนสนุทร  พบสุข บุญเสรฐ  9/1/2560    
     ชยุตม์ โรจนสุนทร       
8   Bye 5         

            
9   Bye 6  วรฤทธิ์ ดิษยบุตร     11/1/2560 

  ปสม วรฤทธิ์ ดิษยบุตร  ติณห์ นิธิวาณิชย์       
10  ปสม ติณห์ นิธวิาณิชย์         

            
11   Bye 4  ธีร์ ตรีสิริเกษม  9/1/2560    
  ปทว ธีร์ ตรีสิรเิกษม  ปิยวัชร มหัทนาดุลย์       

12  ปทว ปิยวัชร มหัทนาดุลย์         
  พมบ กิจพิเชษฐ ป่ินทอง         

13  พมบ ศตายุ ยุทธกล้า      10/1/2560  

  จฬม นันทิพัฒน ์ชื่นปกรณ ์        
14  จฬม วรุตม์ เสรมิเบญจพร  8/1/2560     

           
15   Bye 2  จิรเมธ ทวยนันท์ [2]  9/1/2560   

 51 สมข จิรเมธ ทวยนนัท์ [2]  อริญชัย ศรีชาพนัธุ ์     
16  สมข อริญชัย ศรีชาพันธุ ์      
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หญิงคู่มัธยมปลาย 
# อันดับ รร. Quarterfinals  Semifinals  Final  Winner  

 
18  สธร  ปริษา รชัฎานนท์ [1]     

1 63  สธร  มินตรา เย็นสดใส  ปริษา รัชฎานนท์ [1]  
  

 
      มินตรา เย็นสดใส  

  
2     Bye 1      

 

 
  สมก  ธัญชนก ประทุมถิ่น      

 
3 138  สมก  รัชนก ประทุมถิ่น    10/1/2560 

 

 
  จฬม  นันท์นภัส มิตรภักด ี     

 
4   จฬม  กฤดิภัค สินธวานนท ์ 9/1/2560     

 
  ปทว  นภัสวรรณ สฤษดิ์อภิรักษ ์       

5   ปทว  กชสร อัจฉรานุกูล      11/1/2560 

 
  ปสม  ณัฏฐนิช ศรีคชา        

6   ปสม  อภิชญา อัจฉรานุกุล  9/1/2560   
 

 
  จฬม  ชนันอนงค์ สุธรรมพันธุ ์     

 
7   จฬม  ชุติภา เศรษฐโอฬาร    10/1/2560 

 

 
88  สธร  ปรัชญาพร รักการด ี[2]      

 
8   สธร  ปริญญาพร แฉฉ่าย  9/1/2560 
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คู่ผสมมัธยมปลาย 
# อันดับ รร. Round 1 Quarterfinals 

Semi 
finals 

Final Winner 

 
57 ปสม สิปาณัสม์ จรัณยานนท์ [1]      

1 13 ปสม ณัชชา จิตอักษร  สิปาณัสม์ จรัณยานนท์ [1] 
   

   
  ณัชชา จิตอกัษร  

   
2 

  
Bye 1      

  

  
จฬม วรุตม์ เสริมเบญจพร      

  
3 

 
จฬม ชุติภา เศรษฐโอฬาร    9/1/2560 

  

  
สมก กษิด์ิเดช อ่ าอินทร์      

  
4 

 
สมก ธัญชนก ประทุมถ่ิน  8/1/2560     

 

  
สธร อาลีฟ แบรอฮีม [4]        

 
5 63 สธร มินตรา เย็นสดใส  อาลีฟ แบรอฮีม [4]    10/1/2560 

 

   
  มินตรา เยน็สดใส      

 
6 

  
Bye 3        

 

  
ปทว ปิยวัชร มหัทนาดุลย์        

 
7 

 
ปทว กชสร อัจฉรานุกูล  ปิยวัชร มหัทนาดุลย์  9/1/2560   

 

   
  กชสร อัจฉรานุกูล      

 
8 

  
Bye 5    

 
    

   
    

 
    

9 
  

Bye 6  ศุภกรณ์ ชุติมาอนันต์กุล  
 

  11/1/2560 

  
ปสม ศุภกรณ์ ชุติมาอนันต์กุล  รวิ ธชโยธิน  

 
    

10 
 

ปสม รวิ ธชโยธิน        
 

   
        

 
11 

  
Bye 4  ภาสวิธ จิรกาลโสภาสกุล [3]  9/1/2560   

 

 
60 ปทว ภาสวิธ จิรกาลโสภาสกุล [3]  อตกิานต์ งามไตรเลศิ      

 
12 

 
ปทว อติกานต์ งามไตรเลิศ        

 

  
จฬม นันทิพัฒน์ ชื่นปกรณ์        

 
13 

 
จฬม ชนันอนงค์ สุธรรมพันธุ์      10/1/2560 

 

  
สมข ชาญชล สุคนธชาติ        

 
14 

 
สมข กุลสตรี สุคนธชาติ  8/1/2560   

  

   
      

  
15 

  
Bye 2  อสมา โฉมศรี [2]  9/1/2560 

  

 
136 สธร อสมา โฉมศรี [2]  กัญญลกัษณ์ บุญยะรตัน ์   

  
16 41 สธร กัญญลักษณ์ บุญยะรัตน์       
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รายชื่อผู้ควบคุมทีมและนกักีฬา 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ   

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กรรชิต บุญสุวรรณ   
2 นาย ภูมิฉัตร คนฟู   
3 นางสาว ณุวีร ์ เกิดสมบูรณ ์   
4 นาง ธนกฤต ชอบท าด ี   
5 นางสาว ณัฐชลิยา บุตรพรหม   
6 นางสาว ณัฐชนิตา บุตรพรหม   
7 นางสาว ศุภสุตา พรหมหิตาทร   
8 นาย สถาพร ธรรมเจริญสถิต   
9 นาย สรายุทธ ยอดยิ่งสมบตั ิ   

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย พศิน เทศนธรรม ป.4 
2 เด็กหญิง อแมนด้า แฮนสส์ัน ป.4 
3 เด็กหญิง อัยรินทร ์ วัฒนวงษ์ ป.4 
4 เด็กชาย ชนัฎพงษ ์ ลิ้มศรสีกลุวงศ์ ป.5 
5 เด็กชาย ภัทรกร เทศนธรรม ป.5 
6 เด็กชาย ศุภเศรษฐ ์ จูเลิศตระกลู ป.5 
7 เด็กหญิง รญา ซื่อเมย นามวัฒน์ ป.5 
8 เด็กหญิง นัทลี ราชพลสิทธ์ิ ป.6 
9 เด็กชาย จิตต์พัฒน ์ วิชัยกุล ป.6 
10 เด็กชาย รชตะ ธรรมเจริญสถิต ป.6 
11 เด็กชาย ณัฏฐพล อนุสสรนติิสาร ป.6 
12 เด็กชาย กฤษณ์ สมณะ ป.6 
13 เด็กหญิง การัณญภาส แสงลิ้มสุวรรณ ม.1 
14 เด็กหญิง มิซือซ ึ อิวาโมโตะ ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
15 เด็กหญิง ธาราพร ผู้อุตส่าห ์ ม.1 
16 เด็กหญิง อันนิกา แฮนสส์ัน ม.1 
17 เด็กหญิง รุจิรัตน ์ บัตรเจริญ ม.2 
18 เด็กชาย ฐานวัฒน์ สิงหโกวินท์ ม.3 
19 เด็กชาย ปวรปรัชญ ์ ทรงชัยกุล ม.3 
20 เด็กชาย กษิดิศ โรจนวณิชชากร ม.3 
21 เด็กชาย จุลคงคา มีระเกต ุ ม.3 
22 เด็กชาย ปัณณธร ปัญญา ม.3 
23 เด็กหญิง ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง ม.3 
24 นางสาว ธัญชนก ประทุมถิ่น ม.4 
25 เด็กชาย กษิดิ์เดช อ่ าอินทร์ ม.4 
26 นาย นนทัช ธิมาภรณ ์ ม.5 
27 นาย มังกรพันธุ ์ ศานติวิจัย ม.5 
28 นาย ต้นกล้า วงศ์พินิจวโรดม ม.5 
29 นางสาว ณัชชา ตติยานุกลุ ม.6 
30 นางสาว ชาลิณ ี ตติยานุกลุ ม.6 
31 นางสาว รัชนก ประทุมถิ่น ม.6 
32 นาย วิศรุต เรืองโวหาร ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  
1 นาย เจริญศักดิ ์ ชูวงษ์  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย ณัฐพร ชูวงษ์ ป.4 
2 เด็กชาย ยศกร ชูวงษ์ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ   
1 นาย เจริญชัย ใจขาน   

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง ชาลิสา ตั้งกุลบริบรูณ ์ ป.3 
2 เด็กชาย วรชิต เดชานุบกษา ป.5 
3 เด็กชาย สิรวิชญ ์ พีรพัฒนา ป.5 
4 เด็กชาย ทศพร ตั้งกุลบริบรูณ ์ ป.5 
5 เด็กชาย พีรวิชญ์ อุทัยธรรม ป.5 
6 เด็กหญิง วริศรา มุยสุข ม.1 
7 เด็กชาย คมชล ทวยนันท์ ม.1 
8 เด็กหญิง พรนัชชา ก่อทรัพย์ ม.1 
9 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์ ม.2 
10 เด็กชาย ปิยธนิต เซียวศิริกลุ ม.2 
11 เด็กหญิง วสุนธรา รัตนโกเศศ ม.2 
12 เด็กชาย วริศ วรรณวเิชษฐ์ ม.2 
13 เด็กชาย สิริวัฒน ์ ภัทรสริิโรจน ์ ม.2 
14 เด็กชาย พรภวิทย ์ รัตนสุวรรณ ม.2 
15 เด็กชาย ธณาพัฒศฐ์ รุญเจริญ ม.3 
16 นาย ชาญชล สุคนธชาต ิ ม.4 
17 นาย ปรินทร ์ ใจขาน ม.4 
18 นางสาว กุลสตร ี สุคนธชาต ิ ม.5 
19 เด็กชาย จิรเมธ ทวยนันท์ ม.5 
20 นาย อริญชัย ศรีชาพันธุ ์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ฉัตรพงศ ์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ 
 2 นาย กิตติพงษ ์ ตรุวรรณ ์
 3 นาย บุญมาก สระสม 
 4 นางสาว นันทวรรณ ธีรสรเดช 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ปังยะ ผลพิรุฬห ์ ป.2 
2 เด็กหญิง ภคพรรณ ชาญช่าง ป.4 
3 เด็กหญิง ชนัสนันท ์ ศิริวิโรจนส์กลุ ป.4 
4 เด็กหญิง มุฑิตา เกตุแก้ว ป.4 
5 เด็กหญิง มาหยา บุญญาอรณุเนตร ป.4 
6 เด็กชาย จิรัฏฐ ์ สร้อยทอง ป.5 
7 เด็กหญิง จิดาภา จันทรัมพร ป.5 
8 เด็กชาย อธิศ โคมิน ป.5 
9 เด็กชาย สกาย ถาวรไชยโสภณ ป.6 
10 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ กานตกุล ป.6 
11 เด็กชาย นารา นรานนท์กิตติกลุ ป.6 
12 เด็กหญิง สุพิชญาณ ์ เหมรญัช์โรจน ์ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 รองศาสตราจารย์ ดร. สุธา ขาวเธียร 
 2 รองศาสตราจารย ์ ศุภฤกษ ์ มั่นใจตน 
 3 นาง วิรัชดา ตติยกว ี
 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธนะ ติงศภัทิย ์
 5 นาง จารุวรรณ ต้นจันทร์พงศ ์
 6 นาย ณัฐสิทธิ ์ เจียรพันธ ์
 7 นาย ศม มั่นใจตน 
 8 นาย นพปฏล ศรีเจริญ 
 9 นาย เรวัต ิ กิจประเสริฐกลุ 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ศุภณัฐ ขาวเธียร ม.1 
2 เด็กหญิง สริตา แสนสุทธ์ิ ม.2 
3 เด็กหญิง ภิญญดา กอบเกื้อกูล ม.2 
4 เด็กหญิง สุภาสิน ี ดุษฎีโหนด ม.2 
5 เด็กชาย ภูบดณี ์ ตั้งบูรณากิจ ม.2 
6 เด็กชาย ธาม โรจนสุนทร ม.2 
7 เด็กชาย กวิน จันศิษย์ยานนท์ ม.3 
8 เด็กชาย ณัฐสิทธิ ์ ศิริงามเพ็ญ ม.3 
9 เด็กหญิง จิรัชญา ขาวเธียร ม.3 
10 เด็กชาย กิตติธัช ตติยกว ี ม.3 
11 นางสาว ณัฐธิดา เขมสถิตย์อนันต ์ ม.4 
12 นาย วรุตม ์ เสรมิเบญจพร ม.4 
13 นาย นันทิพัฒน์ ช่ืนปกรณ ์ ม.4 
14 นางสาว วรมน ธนาโนวรรณ ม.4 
15 นางสาว ชนันอนงค์ สุธรรมพันธ์ุ ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
16 นางสาว ชุติภา เศรษฐโอฬาร ม.4 
17 นางสาว กฤดิภัค สินธวานนท์ ม.6 
18 นาย พบสุข บุญเสรฐ ม.6 
19 นางสาว นันท์นภัส มิตรภักด ี ม.6 
20 นาย ชยุตม ์ โรจนสุนทร ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย ประกรณ ์ ตุ้ยศร ี
 2 นาย นายณัฐวุฒิ กลิ่นนาค 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ด.ช.ศุภวิชญ ์ ประดิษฐ์กลุ ม.3 
 

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นางสาว ศศิประภา ทองเงิน 
 2 นาย รงคภูม ิ ปุรณะวิทย ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ภพธรรม ศรีวงษ์ ป.4 
2 เด็กชาย นรภัทร วิริโยฬาร ม.1 
3 นาย กฤช จิตโรภาส ม.3 
4 เด็กชาย วรธรรม มณีโชต ิ ม.3 
5 นาย สุวภัทร จินดาไทย ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
6 นาย ณัฐภัทร ศรีศิริกลุวัฒนะ ม.4 
7 นาย กฤษฎิ ์ จิตโรภาส ม.4 
8 นาย ศตาย ุ ยุทธกล้า ม.6 
9 นาย กิจพิเชษฐ ปิ่นทอง ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย นภดล สุขประโคน 
 2 นางสาว อรชุลี นิราศรพ 
 3 นาย ปรีชา สุดตา 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย รวิพล ขวัญจันทร ์ ป.3 
2 เด็กชาย บารม ี ฐานะวโรธร ป.4 
3 เด็กชาย ณภัทร ดาราสิชฌน ์ ป.5 
4 เด็กชาย ณชพล ณัฐประเสริฐ ป.5 
5 เด็กชาย กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต ์ ป.6 
6 เด็กหญิง ศิรภสัสร ประสิทธ์ิสารปรีชา ป.6 
7 เด็กหญิง ชญานัน อัศวธีระธรรม ป.6 
8 เด็กชาย จีน โพธิ์รัชต ์ ป.6 
9 เด็กหญิง สุวิภา เทพตระการพร ป.6 
10 เด็กหญิง สลลิ ตั้งเคียงศิรสิิน ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 รองศาสตราจารย ์ ขจรพงษ ์ เพชรเลิศอนันต ์
 2 นาย จักรกฤษณ ์ เพชรเลิศอนันต ์
 3 Mr. YINGSAK SASOM 
 4 นาย ธนดล ชลเจรญิ 
 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กิตติศักดิ ์ เชื้ออาษา 
 6 นาย พงศ์พันธ์ ศรีระษา 
 7 นาย จักรกฤษณ ์ บุญยะรัตน ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย โชติวัฒน ์ แน่นอุดร ม.1 
2 เด็กหญิง ญาณิน เจริญธนา ม.1 
3 เด็กหญิง วิภาดา เทพตระการพร ม.2 
4 เด็กหญิง อริศา ฉันทธีรานนท์ ม.2 
5 เด็กชาย พัทธดนย์ ศรีระษา ม.2 
6 เด็กชาย ธนกฤต หล้าพรหม ม.2 
7 เด็กหญิง หย่าหลิง เลียว ม.2 
8 เด็กหญิง สุมิตรา อิงค์สกุลสุข ม.3 
9 เด็กหญิง ณิศาชล รักเมือง ม.3 
10 นาย กสิน เจริญธนา ม.3 
11 นาย ภัทราวุธ สายมงคล ม.3 
12 เด็กชาย คณิศติน ณัฐประเสริฐ ม.3 
13 นางสาว ปริญญาพร แฉ่ฉาย ม.4 
14 นาย อาลีฟ แบรอฮีม ม.4 
15 นาย อสมา โฉมศร ี ม.4 
16 นางสาว ปรัชญาพร รักการด ี ม.4 
17 นางสาว กัญญลักษณ ์ บุญยะรัตน ์ ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
18 นางสาว ปริษา รัชฎานนท์ ม.5 
19 นางสาว รุ่งรัตนา แดงงาม ม.5 
20 นางสาว มินตรา เย็นสดใส ม.5 
21 นาย พลกฤต อิ่มประเสริฐสุข ม.6 
22 นาย ศุภกานต ์ ตันประเสริฐ ม.6 
23 นาย เป็นเลิศ แดงงาม ม.6 
24 นาย ฐณวรัฒม ์ พิชยาชัยวุฒิกุล ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นางสาว พิชญ์นิตา สองสน ู
 2 นางสาว ชนิกานต์ ชัยณรงค ์
 3 นางสาว นัทจนันท์ ชูจิตร 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ศิระ ดวงเนตร ม.1 
2 เด็กหญิง อภิชญา สินชัยพาณิชย ์ ม.1 
3 เด็กหญิง ญาณิศา พาดกลาง ม.1 
4 เด็กหญิง ปิยะปาน อัจฉรานุกูล ม.2 
5 เด็กชาย นราวิชญ ์ อรุณสุขสว่าง ม.2 
6 เด็กชาย จริย ธเนศวร ม.2 
7 เด็กหญิง พิมพ์อารยา อรรถวิภัชน ์ ม.2 
8 เด็กชาย แผ่นฟูา บ้านไกรทอง ม.2 
9 เด็กชาย ตรัณ อัศวเรืองชัย ม.3 
10 เด็กหญิง นัทธมน พิทักษ์ ม.3 
11 เด็กชาย ภูม ิ ปลอดมีชัย ม.3 
12 เด็กหญิง ธนัชญา ตรีสริิเกษม ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
13 นางสาว ปภากร อัจฉรานุกูล ม.4 
14 นาย ปิยวัชร มหัทนาดุลย ์ ม.4 
15 นางสาว อติกานต ์ งามไตรเลศิ ม.5 
16 นาย ธีร์ ตรีสริิเกษม ม.5 
17 นางสาว กชสร อัจฉรานุกูล ม.6 
18 นาย สุรเชษฐ์ ยุกติรัตน ม.6 
19 นาย ภาสวิธ จิรกาลโสภาสกลุ ม.6 
20 นางสาว นภัสวรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นางสาว ราศร ี เวียงวีระ 
 2 นาย เทพฤทธิ ์ สิทธินพพันธ์ 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย เศรษฐศิษฏ ์ จิรกาลโสภาสกลุ ป.4 
2 เด็กชาย นิธิวัฒ สกุลวงศ์ธนา ป.5 
3 เด็กชาย ปิยะบุตร วีระพันธุ์ ป.5 
4 เด็กชาย ธีร์ สุธนะเสรีพร ป.5 
5 เด็กหญิง ธันยพรรษ พงษ์พชรอัมพร ป.5 
6 เด็กชาย รัชพล สกุลวงศ์ธนา ป.6 
7 เด็กหญิง ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา ป.6 
8 เด็กชาย กรัณย์พล สถิตย ์ ป.6 
9 เด็กชาย ปวริศ ลิ้มวัฒนะกูร ป.6 
10 เด็กชาย พิทวัส ลิ้มวัฒนะกูร ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย คล่อง จิตอักษร 
 2 นาย ปภณ มะโน 
 3 นาย บัณฑิต แพนลิ้นฟูา 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ใจกล้า ม.1 
2 เด็กหญิง ดลพร ทองสุข ม.1 
3 เด็กชาย อนิรุทธ ์ หิตการญุ ม.1 
4 เด็กชาย ภูมิภัทร ชาตรีกุล ม.1 
5 เด็กชาย ปรัชญา ใบบ้ง ม.2 
6 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กินรี ม.2 
7 เด็กหญิง ธัญพิชา นพจินดา ม.2 
8 เด็กหญิง กชกร เคลื่อนสูงเนิน ม.2 
9 เด็กหญิง วริศรา ล ี ม.3 
10 เด็กชาย ภูวิศ ล ี ม.3 
11 เด็กชาย คุณากร สวัสดิ์ชัย ม.3 
12 นาย ศุภกรณ ์ ชุติมาอนันต์กุล ม.4 
13 นางสาว อภิชญา อัจฉรานุกุล ม.4 
14 นางสาว ณัฏฐนิช ศรีคชา ม.4 
15 นางสาว ณัชชา จิตอักษร ม.5 
16 นาย สิปาณสัม ์ จรัณยานนท์ ม.5 
17 นาย ติณห ์ นิธิวาณิชย ์ ม.5 
18 นางสาว รวิ ธชโยธิน ม.5 
19 นาย วรฤทธิ ์ ดิษยบุตร ม.6 
20 นางสาว ปราญชล ี เขียวอ้น ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย อรรควรรธน ์ วีระเดโช 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย คณพล พานหล้า ป.5 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศกึษา) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นางสาว อรอุษา ปุณยบุรณะ 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง สุพิชชา ศรีเกษ ป.3 
2 เด็กชาย ภูริวัฒ ช้ามะเริง ป.3 
3 เด็กชาย ธนวินท์ เที่ยวมาพบสุข ป.3 
4 เด็กหญิง พรนภัส หงส์จ ารสัศิลป ์ ป.3 
5 เด็กชาย ศุภณัฐ ศรีเกษ ป.5 
6 เด็กชาย ปุณณตัถ ์ สงษ์ทอง ป.5 
7 เด็กชาย ฐิตินันทร ์ แซ่ลี ้ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตร ี บุญยืน สุวรรณศร ี
 2 นาย ชิตประชา ทองศิริ 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย จีรวัสส ์ ภัสสิริวิชช์ ม.1 
2 เด็กหญิง ชามาวีร ์ ปรางเปรมปร ี ม.1 
3 เด็กหญิง อัญชสา วิโรจน์กิจเจริญ ม.1 
4 เด็กชาย ภฤศ จันทนะภาพ ม.1 
5 เด็กชาย ภาสวุฒิ อภิรักษ์อร่ามวง ม.2 
6 เด็กชาย ชญานนท ์ กล่อมใจขาว ม.2 
7 นาย ธีรณัฏฐ ์ ภัสสิริวิชช์ ม.4 
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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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อนุกรรมการจัดการแข่งขนัเทนนสิ 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
นายวุฒิชัย  ธรรมานุธรรม ที่ปรึกษา 
นางสาวสรติา  ศิลปไชย ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรชิต  บุญสวุรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายนิยม  เอี่ยมสระอาด รองประธานอนุกรรมการจดัการแข่งขัน 
นายเชิดชัย  มโนจริยานุพันธ ์ รองประธานอนุกรรมการจดัการแข่งขัน 
นางสาวจุฑาทิพย์  กล่อมพงษ ์ อนุกรรมการ 
นางสาวณุวีร์  เกดิสมบูรณ ์ อนุกรรมการ 
พันเอกพิเศษอมรินทร์  เทศนธรรม อนุกรรมการ 
นางพลอยฐิตา  จิระการณบวรภคั อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุภาพร  ประทุมศร ี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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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 
 

 
  

  
  

 
 

  
 

 
 

 

 
 

แผนผังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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