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 สูจิบัตรการแขํงขันกีฬาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข๎อมูลในการ
แขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหวํางวันที่ 
6 – 12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีโรงเรียนสาธิต
แหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ๎าภาพ
จัดการแขํงขันในครั้งนี้  ภายในเลํมประกอบด๎วย ระเบียบการแขํงขัน  โรงเรียน
ที่เข๎ารํวมการแขํงขัน  ก าหนดการแขํงขัน  รายนามผู๎ควบคุมทีม นักกีฬา 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ตํอฝุายที่เกี่ยวข๎อง  เพ่ือให๎มี
ความเข๎าใจ   ด าเนินไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติตามระเบียบการ
แขํงขัน    
 โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ขอขอบคุณทุกทํานที่สนับสนุนการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งนี้ 
และหวังเป็นอยํางยิ่งวํา  การแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคีจะส าเร็จลุลํวงตาม
วัตถุประสงค์ หากมีข๎อเสนอแนะประการใดทางคณะกรรมการยินดีน าไป
ปรับปรุงแก๎ไข ซึ่งจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งส าหรับการจัดการแขํงขันกีฬา
สาธิตสามัคคีในครั้งหน๎า 
 

คณะผู้จัดท า 
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ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคค ี
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559  
 

 คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเห็นสมควรก าหนดข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 ไว๎ดังนี้ 
 

หมวด 1 
หมวดทั่วไป 

 
ข๎อ 1 ข๎อบังคับนี ้เร ียกวํา ข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา สาธิต

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

 
ข๎อ 2 ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป 
 
ข๎อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ 

ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน 
 
ข๎อ 4 ในข๎อบังคับนี ้
 4.1 โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได๎แกํ  
 4.1.1  โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4.1.2  โรงเรียนสาธติแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจยัและพัฒนาการศกึษา 
 4.1.3  โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแกํน 
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 4.1.4  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝาุยประถม 
 4.1.5  โรงเรยีนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝาุยมธัยม  
 4.1.6  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัเชียงใหมํ 
 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 โรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพ หมายถึง โรงเรียนสาธิตที่ได๎รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 4.3 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแขํงขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 4.4 คณะกรรมการอ านวยการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการแขํงขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.5 คณะกรรมการด าเนินการแขํงขัน หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ
จัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.6 นักเรียน หมายถึง ผู๎เรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาที่สังกัดโรงเรียนสาธิต ตามข๎อ 4.1 
 4.7 นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักเรียนที่เคยเข๎ารํวมการแขํงขันใน
นามผู๎แทนประเทศไทยจากการรับรองของการกีฬาแหํงประเทศไทย ในการแขํงขัน
โอลิมปิกเกมส์ หรือเอเชียนเกมส์ หรือซีเกมส์ หรือการแขํงขันชิงชนะเลิศของโลก หรือ
การแขํงขันชิงชนะเลิศแหํงอาเซียน  
 4.8 ชนิดกีฬา หมายถึง กีฬาที่ก าหนดให๎มีการแขํงขันในกีฬาสาธิต
สามัคคี  สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะ
กรรมการบริหาร 
 4.9 ประเภท/รุํนกีฬา หมายถึง กีฬาท่ีจัดให๎มีการแขํงขันยํอยของชนิด
กีฬาน้ัน ๆ 
 4.10 ข๎อบังคับ หมายถึง ข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.11 ระเบียบ หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ข๎อ 5 วัตถุประสงค์ของการจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีดังนี้ 
 5.1 เพื่อสํงเสริม สนับสนุน นักเรียนและผู๎ปกครองให๎เห็นคุณคําและ

ประโยชน์ของการกีฬา 
 5.2 เพื่อเสริมสร๎างและอบรมให๎นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา 
 5.3 เพื่อเสริมสร๎างนักเรียนให๎มีบุคลิกภาพและมีความประพฤติที่ดี 
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 5.4 เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํนักเรียน อาจารย์ บุคลากร 
และผู๎เกี่ยวข๎อง 

 5.5 เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสูํระดับมาตรฐาน 
 5.6 เพื่อสนับสนุนให๎นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีโอกาสแขํงขัน

ในระดับที่สูงขึ้น 
 5.7 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมรํวมกัน 

 
หมวด 2 

หมวดคณะกรรมการ 
 

 ข๎อ 6 คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประกอบด๎วย 

  6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด๎วย  
   6.1.1 ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอื่น ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียน

สาธิตเจ๎าภาพ เป็นประธานกรรมการ 
   6.1.2 ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอื่น ๆ  ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิต

เจ๎าภาพในปีถัดไป เป็น รองประธานกรรมการ 
   6.1.3 ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอื่น ๆ ท่ีเทียบเทําของโรงเรียน

สาธิตเป็นกรรมการ 
   6.1.4 ให๎ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอื่น ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียน

สาธิตเจ๎าภาพเสนอ ช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้กรรมการ  
และ ผู๎ชํวยเลขานุการได๎ 

   6.1.5 ให๎ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอื่น ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียน
สาธิตเจ๎าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได๎ 

 6.2 คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
   6.2.1 ก าหนดนโยบายสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขํงขัน

กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
แขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



5 

 

   6.2.2 ก าหนดและแก๎ไขข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6.2.3 ก าหนดและแก๎ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6.2.4 ช้ีขาดปัญหาตําง ๆ ที่คณะกรรมการอ านวยการไมํสามารถ 
ยุติได๎ และค าพิจารณาช้ีขาดทั้งปวงถือเป็นสิ้นสุด 

 6.3 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด๎วย 
   6.3.1 ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอื่น ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียน

สาธิตเจ๎าภาพเป็นประธานกรรมการ โดยต าแหนํง 
   6.3.2 ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอื่น ๆ ที่เทียบเทํา หรือผู๎แทน

โรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพในปีถัดไปเป็นรองประธานกรรมการ 
   6.3.3 หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ของ

โรงเรียนสาธิต หรือต าแหนํงอื่น ๆ ที่เทียบเทําเป็นกรรมการ  
   6.3.4 หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ของ

โรงเรียนสาธิต หรือต าแหนํงอื่น ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพหรือผู๎แทน
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   6.3.5 หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ของ
โรงเรียนสาธิต หรือต าแหนํงอื่น ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพในปีถัดไปหรือ
ผู๎แทนเป็นกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

   6.3.6 ให๎ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอื่น ๆ ที่ เทียบเทําของ
โรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได๎ 

  6.4 คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน๎าท่ีดังนี้ 
   6.4.1 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่คณะกรรมการ

บริหารก าหนดไว ๎
   6.4.2 อ านวยการจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.4.3 พิจารณาปรับปรุงข๎อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร 
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   6.4.4 พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.5 พิจารณาจัดท าแผนงานการจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รํวมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬา
สมัครเลํนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการกีฬาสูํระดับมาตรฐาน 

   6.4.6 หน๎าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
  6.5 คณะกรรมการด าเนินการแขํงขัน ประกอบด๎วย 
   6.5.1 ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิต

ที่เป็นเจ๎าภาพเป็นผู๎ก าหนด 
   6.5.2 รองประธานกรรมการคนที่ 1 หมายถึง บุคลากรจาก

โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพเป็นผู๎ก าหนด 
   6.5.3 รองประธานกรรมการคนที่ 2 หมายถึง บุคลากรจาก

โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพในปีถัดไปเป็นผู๎ก าหนด 
   6.5.4 กรรมการ หมายถึง ประธานฝุายตําง ๆ และบุคลากรจาก
โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพ เป็นผู๎ก าหนด ทั้งนี้อาจเชิญผู๎แทนโรงเรียนสาธิตอื่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝุายตําง ๆ รํวมด๎วย 
   6 .5 .5  คณะกรรมการแล ะ เลขานุ ก าร  กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ หมายถึง บุคลากรที่โรงเรียนสาธิตเป็นเจ๎าภาพ เป็นผู๎ก าหนดตาม
ความเหมาะสม 
   6.5 .6 ให๎ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอื่น ๆ ที่ เทียบเทํากับ
โรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา 
   6.5.7 ให๎โรงเรียนสาธิตทุกโรงเรยีนเสนอช่ือกรรมการด าเนินการ
จัดการแขํงขันทุกฝุาย  เป็นกรรมการรํวมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตที่เป็น
เจ๎าภาพ 
  6.6 คณะกรรมการด าเนินการแขํงขัน มีอ านาจดังนี้ 
    6.6.1 รํางระเบียบเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
    6.6.2 ด าเนินการจัดการแขํงขันกีฬาเป็นไปตามข๎อบังคับที่ก าหนด  
    6.6.3 จัดการแขํงขันให๎เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
    6.6.4 สรุปการแขํงขันกีฬาทุกชนิดให๎แกํโรงเรียนสาธิต 
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    6.6.5 ประเมินผลการด าเนินการจัดการแขํงขัน เพื่อมอบให๎แกํ
โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพในปีตํอไป 
    6.6.6 สรุปการใช๎จํายเงินสนับสนุนการจัดการแขํงขัน ที่ได๎รับจาก
โรงเรียนสาธิต 
    6.6.7 ก าหนดวันและพิธีมอบงานแกํโรงเรียนสาธิตที่ เป็น
เจ๎าภาพในปีถัดไปหลังการแขํงขันสิ้นสุดภายใน 180 วัน    
 

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

 
 ข๎อ 7 ให๎คณะกรรมการแตํละชุดเป็นผู๎พิจารณาก าหนดจ านวนครั้งในการ

ประชุมตามความเหมาะสม 
 
 ข๎อ 8 ให๎จัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ระหวํางเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยใช๎ระยะเวลาในการจัดการ
แขํงขัน ไมํเกิน 8 วัน รวมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดการแขํงขัน ในกรณีที่ไมํสามารถจัดการ
แขํงขันได๎ตามระยะเวลาดังกลําว ให๎อยูํในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหาร  

 
 ข๎อ 9 ผู๎มี สิทธิสมัครเข๎าแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สั งกัดส านักงาน

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

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   9.2 ต๎องเป็นนักเรียนภาคปกติซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาตํอเนื่องใน

โรงเรียนสาธิตมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 3 เดือน ขึ้นไป  
   9.3 เป็นนักเรียนที่ศึกษาไมํเกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   9.4 ในกรณีเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนตํางประเทศ ต๎องมีระยะเวลา

การศึกษาตํอเนื่องในโรงเรียนสาธิตมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 6 เดือนขึ้นไป  
   9.5 เป็นนักกีฬาสมัครเลํนตามข๎อบังคับของการกีฬาแหํงประเทศไทย 
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   9.6 เป็นนักเรียนที่ไมํอยูํระหวํางการถูกลงโทษ ตัดสิทธิ์การแขํงขันอัน
เนื่องมาจากการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ข๎อ 10 ให๎โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพเสนอชนิดกีฬาท่ีจัดการแขํงขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกํอนการแขํงขัน 180 วัน 
  โดยก าหนดให๎มีการแขํงขันกรีฑาและวํายน้ าเป็นกีฬาหลัก และจัด
กีฬาชนิดอื่น ๆ อีกไมํน๎อยกวํา 10 ชนิด แตํไมํเกิน 18 ชนิด กีฬาชนิดใดไมํเคยจัดการ
แขํงขันมากํอน โรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพ สามารถจัดการแขํงขันได๎ โดยให๎เป็นกีฬาสาธิตและ
สามารถจัดกีฬาได๎ไมํเกิน 1 ชนิด 
 
 ข๎อ 11 ให๎คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุํนที่จะ
แขํงขันในข๎อ 10 ให๎โรงเรียนสาธิตทราบกํอนการแขํงขันไมํน๎อยกวํา 120 วัน  

 
 ข๎อ 12 โรงเรียนสาธิตจะต๎องสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันให๎ตรงกับประเภท 

รุํน และชํวงช้ันที่ก าลังศึกษาอยูํ  ยกเว๎นการแขํงขันกีฬาบางชนิดที่ระบุไว๎ในระเบียบ
วําด๎วยชนิดกีฬานั้น 

 
 ข๎อ 13 โรงเรียนสาธิตที่ประสงค์จะสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันในแตํละชนิด 

ประเภท หรือรุํนตามข๎อ 11 ให๎แจ๎งความจ านงตํอคณะกรรมการอ านวยการกํอน
การแขํงขัน 60 วัน  

 
 ข๎อ 14 ให๎โรงเรียนสาธิตสํงรายช่ือนักกีฬาพร๎อมใบสมัครติดรูปถํายของ

นักกีฬาที่สมัครเข๎าแขํงขัน ตามข๎อ 11 และเอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
อ านวยการก าหนดไปยังโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพกํอนการแขํงขัน 45 วัน  

 
 ข๎อ 15 ให๎คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุํน รวมทั้ง

จ านวนเหรียญรางวัลที่จัดให๎มีการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให๎โรงเรียนสาธิตทราบกํอนการแขํงขันไมํน๎อยกวํา 40 วัน  
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 ข๎อ 16 การแขํงขันแตํละชนิด ประเภท และรุํนจะต๎องมีโรงเรียนสาธิต

สมัครสํงทีมเข๎าแขํงขันตามข๎อ 15 มีจ านวนไมํน๎อยกวํา 3 โรงเรียน จึงจะจัดการ
แขํงขันได๎ และให๎มีการมอบเหรียญรางวัลรวมทั้งนับคะแนนรวม ในกรณีที่โรงเรียนสาธิต
สมัครสํงทีมเข๎าแขํงขันตามข๎อ 15 มีจ านวนน๎อยกวํา 3 โรงเรียน ถือวําเป็นการ
ประลอง และให๎มีการมอบเหรียญรางวัล แตํไมํนับเหรียญรางวัลและคะแนนรวม 
 
 ข๎อ 17 จ านวนนักกีฬาที่จะเข๎าแขํงขันให๎เป็นไปตามระเบียบการแขํงขัน
ของชนิดกีฬาตําง ๆ ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม 
 
 ข๎อ 18 นักกีฬาคนหนึ่งมีสิทธิเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาได๎ไมํเกิน 3 ชนิด และ
แตํละชนิดกีฬามีสิทธิสมัครเข๎าแขํงขันในประเภทหรือรุํนตามจ านวนที่ระบุไว๎ในระเบียบ
การแขํงขัน ส าหรับนักกีฬาทีมชาติให๎มีสิทธิเข๎ารํวมแขํงขัน (เป็นทีมชาติเฉพาะที่ติดทีม
ชาติชนิดหรือประเภทกีฬานั้น) ประเภทบุคคลได๎ 1 รายการ  และประเภททีมได๎ 
1 รายการ ในชนิดกีฬานั้น ๆ เทําน้ัน 

 
 ข๎อ 19 จ านวนผู๎จัดการทีมและผู๎ฝึกสอนในแตํละชนิดกีฬาให๎เป็นไปตามที่

ก าหนดไว๎ในเอกสารการสมัคร 
 
 ข๎อ 20 หัวหน๎าคณะนักกีฬา เป็นผู๎มีอ านาจและรับผิดชอบสูงสุด ตํอ

คณะนักกีฬาและเจ๎าหน๎าท่ีของโรงเรียนสาธิตนั้น ๆ 
 
 ข๎อ 21 นักกีฬาและเจ๎าหน๎าที่ ที่เกี่ยวข๎องในการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต๎องแสดงบัตรประจ าตัวหรือบัตร
อื่น ๆ  เพื่อแสดงวําเป็นผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 ข๎อ 22 การประท๎วงและการอุทธรณ์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้  
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22 .1 การประท๎วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข๎อ 9 ให๎
คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู๎พิจารณา 

22.2 การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข๎อ 9 ให๎
คณะกรรมการบริหารเป็นผู๎พิจารณา 

22.3 การประท๎วงเกี่ยวกับเทคนิคการแขํงขันแตํละชนิดกีฬา ให๎
คณะกรรมการพิจารณาประท๎วงเทคนิคเป็นผู๎พิจารณาตัดสิน  ซึ่งประกอบด๎วย
คณะกรรมการ ตํอไปนี้ 

 22.3.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันชนิดกีฬานั้นเป็น
ประธาน 

 22.3.2 ผู๎แทนสมาคมกีฬาแหํงประเทศไทย (ถ๎ามี) เป็น
กรรมการ 

 22.3.3 หัวหน๎าผู๎ตัดสินช้ีขาดหรือกรรมการผู๎ตัดสินที่ ได๎รับ
มอบหมายในชนิดกีฬานั้น เป็นกรรมการ 

 22.3.4 ให๎เลขานุการจัดการแขํงขันชนิดกีฬานั้น เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 

 ข๎อ 23 การประท๎วงและอุทธรณ์ ให๎เป็นไปตามเงื่อนไขตํอไปนี้  
23.1 การประท๎วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข๎อ 9 ให๎หัวหน๎า

คณะนักกีฬายื่นประท๎วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร๎อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐาน
ประกอบการประท๎วงตํอคณะกรรมการอ านวยการ ภายใน 60 วัน นับจากวันจัดการ
แขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครั้งนั้น 
พร๎อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน)  
  23.2 การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข๎อ 9 ให๎
หัวหน๎าคณะนักกีฬายื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร๎อมทั้งแนบรายละเอียดและ
หลักฐานประกอบการอุทธรณ์ตํอคณะกรรมการบริหารภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีค า
ตัดสินของคณะกรรมการอ านวยการ พร๎อมเงินประกัน 1,000 บาท  (หนึ่งพันบาทถ๎วน) 
  23.3 การประท๎วงเกี่ยวกับเทคนิคการแขํงขันกีฬาให๎หัวหน๎าคณะ
นักกีฬายื่นประท๎วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร๎อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐาน
ประกอบการประท๎วงตํอคณะอนุกรรมการจัดการแขํงขันชนิดกีฬานั้น ๆ ภายในเวลา
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ที่ก าหนดไว๎ในระเบียบการแขํงขันชนิดกีฬานั้น ๆ หากมิได๎ก าหนดเวลาไว๎ให๎
ด าเนินการภายใน 4 ช่ัวโมง ภายหลังจากการแขํงขันรายการนั้นเสร็จสิ้นลง พร๎อมเงิน
ประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) 
  23.4 การประท๎วงและการอุทธรณ์ที่เป็นผลจะได๎รับเงินประกัน 
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) คืน  หากการประท๎วงและการอุทธรณ์ไมํเป็นผลให๎
ริบเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน)  นั้นเป็นรายได๎ของคณะกรรมการ
ด าเนินการแขํงขัน 
 
 ข๎อ 24 การตัดสินของคณะกรรมการตามข๎อ 22.2 และข๎อ 22.3 ถือเป็น
สิ้นสุด หากมีการฝุาฝืนไมํมีการปฏิบัติตามค าตัดสิน ให๎คณะกรรมการด าเนินการ
แขํงขัน รายงานตํอคณะกรรมการบริหารและโรงเรียนสาธิตต๎นสังกัด ทราบเพื่อ
พิจารณาตํอไป  

 
 ข๎อ 25 กรณีที่ผู๎เข๎าแขํงขันหรือทีมที่เข๎าแขํงขันกระท าความผิดให๎พิจารณา  ดังนี้ 

   25.1 ผู๎เข๎าแขํงขันที่ประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอยํางร๎ายแรง 
เชํน ชกตํอย ท าร๎ายรํางกาย ใช๎ถ๎อยค าหยาบคายตํอผู๎เข๎าแขํงขัน ผู๎ตัดสิน เจ๎าหน๎าที่ 
หรือผู๎อื่นภายในบริเวณจัดการแขํงขัน ให๎ได๎รับโทษตามระเบียบของการแขํงขันชนิด
กีฬาน้ัน ๆ พร๎อมทั้งให๎รับโทษตามข๎อ 26 ตามควรแกํกรณี  

   25.2 ทีมกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนสาธิต ที่มาถึงสนามแล๎วไมํ
ลงแขํงขัน หรือผละออกจากการแขํงขันที่ด าเนินการอยูํ หรือแสดงเจตนาที่ไมํเข๎ารํวม
การแขํงขันตํอไป ถือเป็นการประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอยํางร๎ายแรง ให๎รับโทษ
ตามระเบียบของการแขํงขันชนิดกีฬานั้น ๆ พร๎อมทั้งพิจารณาโทษตามข๎อ 26  ตาม
ควรแกํกรณี ยกเว๎นมีเหตุจ าเป็น ซึ่งได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ 
ในกรณีนี้ ให๎น าเสนอชนิดกีฬาและรายช่ือนักกีฬาตํอผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอื่น ๆ 
ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตทุกสถาบันรับทราบและพิจารณาด าเนินการลงโทษ
เพิ่มเติมตํอไป 

  25.3 ผู๎เข๎าแขํงขันที่ฝุาฝืนหรือละเมิดตามข๎อ 18 ให๎รับโทษตามข๎อ 
26 ตามควรแกํกรณี 
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  25.4 เจ๎าหน๎าที่ ที่ประพฤติตนไมํเหมาะสมแกํหน๎าที่ หรือไมํสามารถ
ควบคุมการดูแลรับผิดชอบนักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม กํอให๎เกิดความเสียหาย
ตํอการจัดการแขํงขันให๎คณะกรรมการบริหารพิจารณาโทษตามข๎อ 26 ตามควรแกํกรณี 
และเสนอต๎นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแกํกรณี 
 

 ข๎อ 26 ในกรณีละเมดิข๎อบังคับหรอืระเบียบการแขํงขันกีฬา ให๎พิจารณา
รับโทษตํอไปนี้  

26.1 ตัดสิทธ์ิผู๎เข๎าแขํงขันในปีนั้น 
26.2 ปรับผลการแขํงขันของผู๎เข๎าแขํงขัน หรือทีมผู๎เข๎าแขํงขัน

เป็นแพ๎ทุกครั้งที่ได๎ลงแขํงขันมาแล๎วในรอบนั้น ในกรณีที่มีการแขํงขันไมํเป็นรอบ ให๎
ปรับเป็นแพ๎ในการแขํงขันครั้งนั้น  
  26.3 หากผู๎เข๎าแขํงขันละเมิดข๎อบังคับหรือระเบียบการแขํงขันกีฬา 
ได๎รับรางวัลหรือรับต าแหนํงใดในการแขํงขันให๎ถือวํารางวัลหรือต าแหนํงนั้นเป็นโมฆะ และให๎
คืนรางวัลที่ได๎รับกับคณะกรรมการอ านวยการ เพื่อมอบให๎แกํผู๎ชนะในล าดับถัดไป 

26 .4 ปรับเป็นเงินจากผู๎มีสํวนรับผิดชอบ เข๎าเป็นรายได๎ของ
คณะกรรมการด าเนินการแขํงขัน ดังนี ้

  26.4.1 จากโรงเรียนจ านวน 5,000 บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน) 
   26.4.2 จากผู๎ควบคุมทีมจ านวน 3,000 บาท (สามพัน

บาทถ๎วน) 
 
 ข๎อ 27 การกระท าอ่ืนใดที่กํอให๎เกิดผลเสียหายตํอการจัดการแขํงขันกีฬา

สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิได๎ก าหนดไว๎ใน
ข๎อบังคับนี้ให๎คณะกรรมการบริหาร พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม  

 
 ข๎อ 28 ให๎มอบรางวัลการแขํงขันกีฬาทุกประเภท ดังนี้  

28.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบตัร  
28.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบตัร  
28.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบตัร   
28.4 เกียรติบัตรและโลํรางวัล ส าหรับนักกีฬาดีเดํนทุกชนิดกีฬา  
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 ข๎อ 29 ให๎รางวัลเป็นโลํหมุนเวียนในการแขํงขันกรีฑาและวํายน้ า ส าหรับ
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ชาย – หญิง ทุกรุํน ในกรณีที่ชนะเลิศการแขํงขันติดตํอกัน 
3 ปี ให๎เจ๎าภาพจัดท าโลํจ าลองมอบเป็นกรรมสิทธ์ิแกํโรงเรียนสาธิตนั้น ในการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการของเจ๎าภาพปีถัดไป 

 
หมวด 4 

หมวดพิธีการ 
 

 ข๎อ 30 ให๎มีการเรียนเชิญ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดหรือพิธีปิดเว๎นแตํคณะกรรมการบริหาร มีมติเป็นอยํางอื่น  

 
 ข๎อ 31 ให๎มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียน

สาธิตตําง ๆ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนที่ไมํได๎ลงแขํงกีฬามีสํวนรํวม และถือเป็นกิจกรรม
ที่มีความส าคัญเทํากับกิจกรรมกีฬา 

 
 ข๎อ 32 ให๎มอบโลํเพื่อเป็นเกียรติและเครื ่องหมายแหํงความชื่นชมใน

ความมีน้ าใจ รํวมมือ ความเสียสละ และอดทน แกํกองเชียร์โรงเรียนสาธิตนั้น ๆ ทั้งนี้
ในการเชียร์จะไมํมีการประกวดเพื่อมุํงหวังรางวัลใด ๆ  

 
 ข๎อ 33 ให๎มอบถ๎วย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการแกํโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพในปีถัดไป 
 

หมวด 5 
หมวดการเงิน 

 
 ข๎อ 34 เงินลงทุนในการจัดการแขํงขันกีฬา มีดังนี้  

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

34.2 เงินจากการหารายได๎ของโรงเรียนสาธติที่เป็นเจา๎ภาพ  
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หมวด 6 
หมวดอื่น ๆ 

 
 ข๎อ 35 ให๎คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข๎อก าหนดอื่น ๆ 

เพื่อให๎การจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย โดยไมํขัดแย๎งกับข๎อบังคับนี้  

 ข๎อ 36 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข๎อบังคับนี้ ให๎คณะกรรมการบริหารเป็นผู๎
วินิจฉัยช้ีขาด  และการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการบริหารถือเป็นสิ้นสุด 

 
 ข๎อ 37 ให๎ประธานกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จาํงภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
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ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน 

ระเบียบคณะกรรมการบร ิหารกีฬาสาธติสามัคค ี 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วยการแข่งขันเทเบลิเทนนสิ (รหัส 06) กีฬาสาธติสาม ัคค ี คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 

 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบ ียบคณะกรรมการบรหิารก ีฬาสาธ ิตสามัคค ี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอ ุดมศ ึกษาว ําด๎วย การแขํงข ันเทเบิลเทนนิสกีฬา
สาธ ิตสามัคค ี 
 อาศยัอำนาจตามข๎อบังคบัคณะกรรมการบริหารก ีฬาสาธ ิตสามัคคีว ําด๎วย  
การแขํงข ันก ีฬาสาธ ิตสามัคค ี คณะกรรมการบริหารก ีฬาสาธ ิตสามคัค ี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอ ุดมศึกษาจึงวางระเบยีบไวด๎ ังตํอไปน้ี 
 

 ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันเทเบิลเทนนิส 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559” 
 

 ข้อ  2   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  3   กติกาการแข่งขัน ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิส
แห่งประเทศไทยซ่ึงก าหนด ใช้ในปัจจุบนั 
 

 ข้อ  4   รุ่นการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คือ 
  4.1 ระดับประถมศึกษา 
  4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
  4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 ข้อ  5   ประเภทการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ คือ 
  1) ประเภททีมชาย 
  2) ประเภททีมหญิง 
  3) ประเภทชายเดี่ยว 
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  4) ประเภทหญิงเดี่ยว 
  5) ประเภทชายคู ํ
  6) ประเภทหญิงคู ํ
  7) ประเภทคูํผสม 
 

 ข้อ  6   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคค ีสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 

 ข้อ  7   จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 7.1 ให๎แตํละโรงเรียนสาธิตสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันเป็น

นักกีฬาชาย ไมํเกิน 13 คน และนกักีฬาหญิงไมเํกิน 13 คน ในแตํละระดับ 
 7.2 ประเภททีม  ให๎แตํละโรงเรียนสาธิตสํงนักกีฬาเข๎ารํวม 

การแขํงขันได๎ประเภทละ 1 ทีม ประกอบด๎วยนักกีฬา 3 – 5 คน 
  7.3 ประเภทบุคคล ให๎แตํละโรงเรยีนสาธิตสํงนักกีฬาเข๎าแขํงขันได๎
ไมํเกินประเภทละ 2 คน หรือ 2 คูํ ผู๎เลํนคนหนึ่งสามารถลงแขํงขันในประเภทบุคคลได๎
ไมํเกิน 2 รายการ 
  7.4 ในแตํละประเภทจะต๎องมีทีมสมัครเข๎ารํวมการแขํงขัน 
ไมํน๎อยกวํา 3 ทีม จึงจะจัดให๎มีการแขํงขันและในกรณีที่มีทีมแขํงขันจริงน๎อยกวํา  
3 ทีม ถือวําเป็นการประลอง มีการมอบเหรียญรางวัล  แตํไมํมีการนับคะแนนรวม 
 

 ข้อ  8   วิธีจัดการแข่งขนั 
  8.1 การจดัการแขํงขันประเภททีม (ทีมชายและทีมหญิง) 
        8.1.1 ประเภททมีประกอบด๎วยนักกีฬาอยาํงน๎อย 3 คน  
     แตํไมํเกิน  5 คน 
        8.1.2 ระบบการแขํงขันคือ Best of 5 Matches  
     (Olympic System, 4 Singles and 1 Doubles) 
     8.1.2.1 ประกอบด๎วยนักกีฬา 3 คน โดยนักกีฬาแตํละ
               คนจะลงท าการแขํงขันได๎ไมเํกิน 2 ครั้ง 
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   8.1.2.2 มีล าดับการแขํงขัน ดังนี ้
 คู่ท่ี ประเภท ทีม ทีม 
 1 เดี่ยว A X 
 2 เดี่ยว B Y 

พัก 5 นาที เลือกคนเลํนคู ํ   
 3 คู ํ C + A หรือ B Z + X หรือ Y 

พัก 5 นาที   

 4 เดี่ยว A หรือ B (ที่ยังไม ํได๎
เลนํคู)ํ Z 

 5 เดี่ยว C X หรือ Y (ที่ยังไมํได๎
เลํนคูํ) 

 

 ทีมท่ีชนะกํอน 3 คูํ จะเป็นทีมที่ชนะในแมทช์นั้น  โดยแตํละคูํท าการแขํงขัน
ในระบบ  3 ใน 5 เกม ๆ ละ 11 คะแนน 
 

        8.1.3 วิธีการจัดการแขํงขันประเภททีม  จัดการแขํงขัน ดังนี้ 
     8.1.3.1 รอบแรกให๎แบํงการแขํงขันออกเป็น 2 สาย 
               แขํงแบบวนพบกันหมดในสาย ทีมที่มีคะแนน
               ที่ 1 และ 2 ของแตํละสายเข๎ารอบสอง 
     8.1.3.2 รอบ 2 แขํงขันแบบแพ๎คัดออก ดังนี ้
               ที่ 1 สาย 1 พบ ท่ี 2 สาย 2 
               ที่ 1 สาย 2 พบ ท่ี 2 สาย 1 
     8.1.3.3 ทีมที่แพ๎ในรอบรองชนะเลิศ ถือวําได๎ต าแหนํง
               ที่ 3 ทั้ง 2 ทีม 
  8.2 การจัดการแขํงขันประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคูํ, 
หญิงคู,ํ คูํผสม) 
        8.2.1 แขํงขันแบบแพ๎คัดออก ตั้งแตํรอบแรกจนถึงรอบ 

  ชิงชนะเลิศ 
        8.2.2 แขํงขันระบบ 3 ใน 5 เกม เกมละ 11 คะแนน ทุกประเภท 
        8.2.3 ผู๎แพ๎ในรอบรองชนะเลศิ ถือวําได๎ต าแหนํงที่ 3 ทั้ง  

  2 คน / คู ํ
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 ในกรณีที่เวลาแขํงขันไมํเพียงพอหรือจ านวนทีมไมํเหมาะสมให๎ฝุายจัดการ
แขํงขันเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการแขํงขันตามสมควร 
 

ข้อ  9   ก าหนดการแข่งขันให้คณะอนกุรรมการจัดการแข่งขนัเทเบลิเทนนิส
เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน  ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจ าเป็น 
 

 ข้อ  10   การแต่งกายของนักกฬีาและเจ้าหน้าท่ี 
  10.1 นักกีฬาที่เข๎ารํวมการแขํงขันจะต๎องแตํงกายสุภาพเรียบร๎อย 
ตามกติกาของสมาคมเทเบิลเทนนิสแหํงประเทศไทย โดยเสื้อผ๎าที่ใช๎แขํงขันจะประกอบไป
ด๎วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น หรือกระโปรง หรือสํวนหนึ่งของชุดกีฬา  ถุงเท๎า 
และรองเท๎า และต๎องสอดชายเสื้อในกางเกงหรือกระโปรงทุกครั้ง 
  10.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแขํงขันแล๎ว สีสํวนใหญํ
ของเสื้อแขํงขัน  กางเกงหรือกระโปรง จะต๎องเป็นสีที่แตกตํางกับลูกเทเบิลเทนนสิที่ใช๎
แขํงขันอยํางชัดเจน 
  10.3 ในการแขํงขันประเภททมี และประเภทคูํ นักกีฬาที่มาจาก
สังกัดเดยีวกัน จะต๎องแตํงกายที่มรีูปแบบที่เหมือนกันเทําท่ีจะเป็นไปได๎ โดยนักกีฬา
ทั้งสองฝุายจะต๎องแตํงกายด๎วยเสือ้ท่ีมีสีแตกตํางกัน ในกรณีที่เสื้อมสีีคล๎ายคลึงกัน  
แล๎วไมสํามารถตกลงได๎จะใช๎วิธีจับฉลาก 
  10.4 นักกีฬาจะต๎องสวมชุดแขํงขันที่เป็นทางการของโรงเรียนสาธิต
ที่ตนเองสังกัดอยูเํทํานั้น 
  10.5 ชุดแขํงขันของนักกีฬาอนุญาตให๎มีการโฆษณารวมกันได๎ไมํเกิน  
40 ตารางเซนติเมตร โดยอนุญาตให๎มีบนเสื้อแขํงขัน 1 ช้ิน กางเกงหรือกระโปรง 1 ช้ิน 
  10.6 เจ๎าหน๎าท่ีที่ปฏิบตัิหน๎าที่ในการแขํงขันจะต๎องแตํงกายให๎
สุภาพเรียบร๎อย 
 

 ข้อ  11   มารยาทของนักกฬีาและเจ้าหน้าที่ 
  นักกีฬาและเจา๎หน๎าท่ีทุกคนต๎องปฏิบัติตนใหส๎มกับเป็นนักกีฬา
และเจ๎าหน๎าที่ท่ีดี  และจะต๎องปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับ กติกาการแขํงขันทุกประการ 
หากมีการประพฤติตนไมเํหมาะสมหรือมีการละเมดิจะได๎รบัการพิจารณาโทษตามควร
แกํกรณ ี
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 ข้อ  12   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  12.1  แตํละทีมทีเ่ข๎ารํวมการแขํงขันจะต๎องสํงผู๎จดัการทีมหรือ
ผู๎แทนเข๎ารํวมประชุมผู๎จัดการทีมตามวันและเวลาที่คณะอนุกรรมการจัดการแขํงขัน
เทเบิลเทนนสิก าหนด หากผู๎จดัการทีมหรือผู๎แทนทีมใดไมํเข๎ารํวมการประชุม ให๎ถือวํา
ได๎ยอมรับผลการประชุมและหรือมติที่ประชุม  โดยไมํมีข๎อโต๎แย๎งใด ๆ จะขอเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเตมิ  หรือสับเปลี่ยนรายชื่อนกักีฬาอยํางใดไมไํด๎  เว๎นแตํจะขอแก๎ไขตัวสะกด
การันต์ที่เกิดจากการเขียนหรือพิมพ์ผิดเทํานั้น 
  12.2 กํอนการแขํงขันทุกประเภท ให๎ผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันหรือ
ผู๎แทนไปรายงานตัวตํอคณะอนุกรรมการจดัการแขํงขันเทเบลิเทนนสิ โดยประเภททีม
จะต๎องรายงานตัวกํอนการแขํงขัน 30 นาที และประเภทบุคคลจะตอ๎งรายงานตัวกํอน
การแขํงขัน 15 นาที 
  12.3 ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันลงท าการแขํงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีที่
ก าหนดไว๎ เมื่อพ๎นเวลาแขํงขัน ท่ีก าหนดไว๎ในประเภทบคุคลให๎เวลา 5 นาที และใน
ประเภททีมในเวลา 15 นาที นับจากก าหนดเวลาแขํงขันหรือ หากพ๎นก าหนดเวลาแขํงขัน
แล๎วให๎นับจากเวลาที่เรียกลงท าการแขํงขัน จะถูกปรับเป็นแพ๎โดยผู๎ช้ีขาด 
 หมายเหตุ เวลาที่ระบุไว๎ข๎างต๎น อาจจะอนุญาตขยายเวลาออกได๎โดยผู๎ช้ีขาด 
  12.4 ผู๎เข๎าแขํงขันทุกประเภท ต๎องรับผิดชอบการแขํงขันของตนเอง 
และต๎องลงท าการแขํงขัน ตามที่คณะอนุกรรมการจัดการแขํงขันเทเบิลเทนนิสก าหนดไว๎
จะขอเปลี่ยนแปลงไมํได๎และไมมํีสทิธ์ิเรียกร๎องขอผัดผํอนใด ๆ ทั้งสิ้น 
  12.5 ระหวํางการแขํงขัน  ผู๎ที่จะปฏิบัติหน๎าที่ควบคุมทีม ผู๎ฝึกสอน  
นักกีฬา  จะต๎องเป็นผู๎ที่มีรายช่ืออยูํในบัญชีรายช่ือของทีมโรงเรียนสาธิตนั้น ๆ เทํานั้น 
 

 ข้อ  13  อุปกรณ์การแข่งขัน 
  13.1 โต๏ะเทเบิลเทนนิส ที่ได๎รับการรับรองจากสมาคมเทเบิลเทนนิส
แหํงประเทศไทยหรือสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาต ิ
  13.2 เน็ทเทเบิลเทนนิส ที่ได๎รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิส
นานาชาติ 
  13.3 ลูกเทเบลิเทนนิส ขนาด 40 มิลลเิมตร ที่ไดร๎ับการรับรอง
จากสหพันธ์เทเบลิเทนนสินานาชาติ 
  13.4 นักกีฬาต๎องใช๎ยางเทเบิลเทนนิสให๎ถูกต๎องตามที่สหพันธ์
เทเบิลเทนนสินานาชาติก าหนดและห๎ามทากาวในสนามแขํงขัน 
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  13.5 นักกีฬาอายุไมํเกิน 12 ปี ห๎ามใช๎ยางแอนตี้หรือยางเม็ดยาว 
  13.6 ในกรณีที่มีปญัหาเกีย่วกับอุปกรณ์การแขํงขันให๎อยูํในดุลย
พินิจของผู๎ช้ีขาด 
 

 ข้อ  14   ผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่ลงแข่งขนัตามวัน และเวลาที่ก าหนดโดย
ไม่มีเหตุอันควร หรือผละออกจากการแข่งขนัที่ก าลังด าเนินอยู่ให ้“ปรับเป็นแพ”้ 
ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนกุรรมการจัดการแข่งขันเทเบลิเทนนสิ รายงานคณะกรรมการ
ฝ่ายเทคนิคกีฬา  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือให้
พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 41 พ.ศ. 2559 
 

 ข้อ  15   กรรมการผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด มีคณุสมบัติ ดังนี้ 
  15.1 ผู๎ช้ีขาดจะต๎องเป็นบุคคลที่สมาคมเทเบลิเทนนสิแหํง
ประเทศไทยแตํงตั้ง 
  15.2 กรรมการผู๎ตัดสินจะต๎องเป็นผู๎ผํานการอบรมและขึ้นทะเบียน
จากสมาคมเทเบิลเทนนิสแหํงประเทศไทย 
 

ข้อ  16   การประท้วงให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่ง
ข้อบังคบัคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 ยกเว้นในกรณีข้อบังคับ ข้อ 23.3 จะต้อง
กระท าภายใน 60 นาที หลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
 

 ข้อ  17   รางวัลการแข่งขัน 
  17.1 รางวัลที ่1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบตัร 
  17.2 รางวัลที ่2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบตัร 
  17.3 รางวัลที ่3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบตัร 
  17.4 เกียรติบัตรและโลํรางวัลส าหรบันักกีฬาดีเดํน 3 ระดับ  
ชายและหญิง รวม 6 รางวัล 
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ข้อ  18   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
เป็นผู้วินิจฉัยชีข้าด 
 

 ข้อ  19   ให้ประธานกรรมการอ านวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จาํงภากร) 
ประธานกรรมการบริหาร 

การแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  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. สาธติแหํงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 รร. สาธติแหํงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

สาธิตก าแพงแสน กพส KUSK 

3 รร. สาธติมหาวิทยาลัยขอนแกํน สาธิตขอนแกํน สมข KKU 
4 รร. สาธติจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ฝุายประถม 
สาธิตจุฬาประถม จฬป CUE 

5 รร. สาธติจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ฝุายมัธยม 

สาธิตจุฬามัธยม จฬม CUS 

6 รร. สาธติมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 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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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนสิ 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
ล าดับที ่ รายนามสถาบัน 

1 โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

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

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
16 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตาน ี
17 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 เซปักตะกรอ๎ M Q Q Q Q Q F - 6 สนามเซปักตะกร๎อ 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 สนามบาสเกตบอลในรํม 
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 ลานด๎านข๎างสนามรักบี้ มก. 

10 ฟุตซอล M Q Q Q Q Q Q F 7 
สนามหญ๎าเทียมหน๎า
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 วํายน้ า M T F F - - - - 2 สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มก. 

15 หมากกระดาน M F F F F F F - 6 
อาคารคณะศึกษาศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๒ 
โรงเรียนสาธิตฯ 

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

17 แฮนด์บอล M - Q Q Q Q F - 5 อาคารกีฬา ชั้น ๒ 
โรงเรียนสาธิตฯ 

 พิธีเปิด – ปิด    M - ประชุมผู๎จัดการทีม   T - วันฝึกซ๎อม   Q -  วันแขํงขนั   F – วันชิงชนะเลิศ 
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โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
 
รหัสกีฬา 06: ชนิดกีฬา : เทเบิลเทนนิส 
 
เทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย: ระดับชั้นประถมศึกษา 
รอบแรก จ านวน 7 ทีม แบํงเป็น 2 สาย แขํงขันแบบพบกันหมดในแตํละสาย 
 

สาย 1 ทีม 1 2 3 ชนะ แพ ้ คะแนน อันดับ 

1 สาธิตจุฬาประถม  
       

2 สาธิตบูรพา 
       

3 
สาธิตมหาสารคาม 
ประถม        

 

สาย 2 ทีม 1 2 3 4 ชนะ แพ ้ คะแนน อันดับ 

1 สาธิตเกษตร         

2 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม  

        

3 สาธิตราม ประถม         

4 
สาธิตสงขลาฯ
อนุบาล 
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รอบสอง  แขํงแบบแพ๎คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ  
 
1 ที่ 1 สาย 1    
    

ชิงชนะเลิศ 

2 ที่ 2 สาย 2   
    
3 ที่ 2 สาย 1   
    
4 ที่ 1 สาย 2   
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เทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง : ระดับชั้นประถมศกึษา  
รอบแรก 
 1. มีทีมเข๎ารํวมแขํงขันทั้งหมด 5 ทีม 
 2. แขํงขันแบบพบกันหมด แล๎วจดัอันดับตามคะแนนจากมากไปน๎อย  
 

 
ทีม 1 2 3 4 5 ชนะ แพ้ คะแนน อันดับ 

1 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม 

         

2 สาธิตจุฬาประถม           

3 สาธิตเกษตร          

4 สาธิตบูรพา          

5 สาธิตราม ประถม          
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เทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  
รอบแรก จ านวน 8 ทีม แบํงเป็น 2 สาย แขํงขันแบบพบกันหมดในแตํละสาย 
 
สาย 
1 

ทีม 1 2 3 4 ชนะ แพ ้ คะแนน อันดับ 

1 สาธิตราม         

2 
สาธิตประสานมิตร 
มัธยม 

        

3 สาธิตสงขลา         

4 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

        

 
สาย 
2 

ทีม 1 2 3 4 ชนะ แพ ้ คะแนน อันดับ 

1 สาธิตปทุมวัน         

2 สาธิตจุฬามัธยม         

3 สาธิตเกษตร         

4 สาธิตบูรพา         
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เทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  
รอบสอง  แขํงแบบแพ๎คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ  
 
1 ที่ 1 สาย 1    
    

ชิงชนะเลิศ 

2 ที่ 2 สาย 2   
    
3 ที่ 2 สาย 1   
    
4 ที่ 1 สาย 2   
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เทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง : ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 
รอบแรก 
 1. มีทีมเข๎ารํวมแขํงขันทั้งหมด 5 ทีม 
 2. แขํงขันแบบพบกันหมด แล๎วจดัอันดับตามคะแนนจากมากไปน๎อย  
 

 
ทีม 1 2 3 4 5 ชนะ แพ้ คะแนน อันดับ 

1 
สาธิตประสานมิตร
มัธยม          

2 สาธิตจุฬามัธยม 
         

3 สาธิตปทุมวัน 
         

4 สาธิตราม 
         

5 สาธิตเกษตร 
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เทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รอบแรก จ านวน 9 ทีม แบํงเป็น 2 สาย แขํงขันแบบพบกันหมดในแตํละสาย 
 
สาย 
1 

ทีม 1 2 3 4 ชนะ แพ ้ คะแนน อันดับ 

1 สาธิตราม         

2 สาธิตบูรพา         

3 สาธิตสงขลา         

4 
สาธิตประสานมิตร
มัธยม          

 
สาย 
2 

ทีม 1 2 3 4 5 ชนะ แพ ้ คะแนน อันดับ 

1 
สาธิตมหาสารคาม 
มัธยม          

2 สาธิตจุฬามัธยม 
         

3 สาธิตเชียงใหม ํ
         

4 สาธิตปทุมวัน 
         

5 สาธิตเกษตร 
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เทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รอบสอง  แขํงแบบแพ๎คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
  
1 ที่ 1 สาย 1    

    

ชิง
ชนะเลิศ 

2 ที่ 2 สาย 2   

    

3 ที่ 2 สาย 1   

    

4 ที่ 1 สาย 2   
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เทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง : ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 
รอบแรก 
 1. มีทีมเข๎ารํวมแขํงขันทั้งหมด 5 ทีม 
 2. แขํงขันแบบพบกันหมด แล๎วจดัอันดับตามคะแนนจากมากไปน๎อย  
 

 
ทีม 1 2 3 4 5 ชนะ แพ้ คะแนน อันดับ 

1 สาธิตบูรพา 
         

2 สาธิตจุฬามัธยม 
         

3 สาธิตเกษตร 
         

4 สาธิตราม 
         

5 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม          

  



35 

 

โปรแกรมการแข่งขันประเภททีม วันที่ 8 มกราคม 2560 
คู่ท่ี เวลา ประเภท สาย รอบ ทีม   ทีม ผล 
1 9.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก เกษตร   จุฬา   
2 9.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก ปทุมวัน   เชียงใหม ํ   
3 9.00 หญิง ม.ปลาย _ _ บูรพา   รามค าแหง   
4 9.00 หญิง ม.ปลาย _ _ เกษตร   มหาสารคาม   
5 9.00 หญิง ม.ต๎น _ _ ประสานมิตร   รามค าแหง   
6 9.00 หญิง ม.ต๎น _ _ ปทุมวัน   เกษตร   
7 9.00 หญิง ประถม _ _ ประสานมิตร   บูรพา   
8 9.00 หญิง ประถม _ _ เกษตร   รามค าแหง   
9 10.30 ชาย ประถม 1 แรก จุฬา   มหาสารคาม   
10 10.30 ชาย ประถม 2 แรก เกษตร   ประสานมิตร   
11 10.30 ชาย ประถม 2 แรก รามค าแหง   สงขลา   
12 10.30 ชาย ม.ปลาย 1 แรก รามค าแหง   บูรพา   
13 10.30 ชาย ม.ปลาย 1 แรก สงขลา   ประสานมิตร   
14 10.30 ชาย ม.ต๎น 1 แรก รามค าแหง   ประสานมิตร   
15 10.30 ชาย ม.ต๎น 1 แรก สงขลา   มหาสารคาม   
16 10.30 ชาย ม.ต๎น 2 แรก ปทุมวัน   จุฬา   
17 13.00 ชาย ม.ต๎น 2 แรก เกษตร   บูรพา   
18 13.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก มหาสารคาม   จุฬา   
19 13.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก เกษตร   ปทุมวัน   
20 13.00 หญิง ม.ปลาย _ _ รามค าแหง   มหาสารคาม   
21 13.00 หญิง ม.ปลาย _ _ จุฬา   เกษตร   
22 13.00 หญิง ม.ต๎น _ _ รามค าแหง   เกษตร   
23 13.00 หญิง ม.ต๎น _ _ จุฬา   ปทุมวัน   
24 13.00 หญิง ประถม _ _ บูรพา   รามค าแหง   
25 14.30 หญิง ประถม _ _ จุฬา   เกษตร   
26 14.30 ชาย ประถม 1 แรก จุฬา   บูรพา   
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โปรแกรมการแข่งขันประเภททีม วันที่ 8 มกราคม 2560 
คู่ท่ี เวลา ประเภท สาย รอบ ทีม   ทีม ผล 
27 14.30 ชาย ประถม 2 แรก เกษตร   รามค าแหง   
28 14.30 ชาย ประถม 2 แรก สงขลา   ประสานมิตร   
29 14.30 ชาย ม.ปลาย 1 แรก รามค าแหง   สงขลา   
30 14.30 ชาย ม.ปลาย 1 แรก ประสานมิตร   บูรพา   
31 14.30 ชาย ม.ต๎น 1 แรก รามค าแหง   สงขลา   
32 14.30 ชาย ม.ต๎น 1 แรก มหาสารคาม   ประสานมิตร   
33 16.00 ชาย ม.ต๎น 2 แรก ปทุมวัน   เกษตร 

 34 16.00 ชาย ม.ต๎น 2 แรก บูรพา   จุฬา 
 35 16.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก มหาสารคาม   เชียงใหม ํ
 36 16.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก จุฬา   ปทุมวัน 
 37 16.00 หญิง ม.ปลาย _ _ บูรพา   มหาสารคาม 
 38 16.00 หญิง ม.ปลาย _ _ รามค าแหง   จุฬา 
 39 16.00 หญิง ม.ต๎น _ _ ประสานมิตร   เกษตร 
 40 16.00 หญิง ม.ต๎น _ _ รามค าแหง   จุฬา 
  

โปรแกรมการแข่งขันประเภททีม วันที่ 9 มกราคม 2560 
คู่ท่ี เวลา ประเภท สาย รอบ ทีม   ทีม ผล 
41 9.00 หญิง ประถม _ _ ประสานมิตร   รามค าแหง 

 42 9.00 หญิง ประถม _ _ บูรพา   จุฬา 
 43 9.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก มหาสารคาม   ปทุมวัน 
 44 9.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก เชียงใหม ํ   เกษตร 
 45 9.00 ชาย ม.ปลาย 1 แรก รามค าแหง   ประสานมิตร 
 46 9.00 ชาย ม.ปลาย 1 แรก บูรพา   สงขลา 
 47 9.00 หญิง ม.ปลาย _ _ บูรพา   เกษตร 
 48 9.00 หญิง ม.ปลาย _ _ มหาสารคาม   จุฬา 
 49 10.30 ชาย ประถม 1 แรก บูรพา   มหาสารคาม 
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โปรแกรมการแข่งขันประเภททีม วันที่ 9 มกราคม 2560 
คู่ท่ี เวลา ประเภท สาย รอบ ทีม   ทีม ผล 
50 10.30 ชาย ประถม 2 แรก เกษตร   สงขลา 

 51 10.30 ชาย ประถม 2 แรก ประสานมิตร   รามค าแหง 
 52 10.30 ชาย ม.ต๎น 1 แรก รามค าแหง   มหาสารคาม 
 53 10.30 ชาย ม.ต๎น 1 แรก ประสานมิตร   สงขลา 
 54 10.30 ชาย ม.ต๎น 2 แรก ปทุมวัน   บูรพา 
 55 10.30 ชาย ม.ต๎น 2 แรก จุฬา   เกษตร 
 56 10.30 หญิง ม.ต๎น _ _ ประสานมิตร   ปทุมวัน 
 57 13.00 หญิง ม.ต๎น _ _ เกษตร   จุฬา 
 58 13.00 หญิง ประถม _ _ ประสานมิตร   เกษตร 
 59 13.00 หญิง ประถม _ _ รามค าแหง   จุฬา 
 60 13.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก มหาสารคาม   เกษตร 
 61 13.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก เชียงใหม ํ   จุฬา 
 62 13.00 หญิง ม.ปลาย _ _ บูรพา   จุฬา 
 63 13.00 หญิง ม.ปลาย _ _ เกษตร   รามค าแหง 
 64 13.00 หญิง ม.ต๎น _ _ ประสานมิตร   จุฬา 
 65 14.30 หญิง ม.ต๎น _ _ ปทุมวัน   รามค าแหง 
 66 14.30 หญิง ประถม _ _ ประสานมิตร   จุฬา 
 67 14.30 หญิง ประถม _ _ เกษตร   บูรพา 
 68 14.30 ชาย ประถม _ รองฯ ที ่1 สาย 1   ที่ 2 สาย 2 
 69 14.30 ชาย ประถม _ รองฯ ที ่2 สาย 1   ที่ 1 สาย 2 
 70 14.30 ชาย ม.ต๎น _ รองฯ ที่ 1 สาย 1   ที่ 2 สาย 2 
 71 14.30 ชาย ม.ต๎น _ รองฯ ที่ 2 สาย 1   ที่ 1 สาย 2 
 72 16.00 ชาย ม.ปลาย _ รองฯ ที่ 1 สาย 1   ที่ 2 สาย 2 
 73 16.00 ชาย ม.ปลาย _ รองฯ ที่ 2 สาย 1   ที่ 1 สาย 2 
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โปรแกรมการแข่งขันประเภททีม วันที่ 10 มกราคม 2560 
คู่ท่ี เวลา ประเภท สาย รอบ ทีม   ทีม ผล 
74 9.00 ชาย ประถม _ ชิงฯ ทีมชนะคูํที่ 68   ทีมชนะคูํที่ 68 

 75 9.00 ชาย ม.ต๎น _ ชิงฯ ทีมชนะคูํที่ 70   ทีมชนะคูํที่ 71 
 76 9.00 ชาย ม.ปลาย _ ชิงฯ ทีมชนะคูํที่ 72   ทีมชนะคูํที่ 73 
  

* หลังจากแขํงขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีมจะเป็นพิธมีอบเหรยีญรางวัลประเภททีม 
* ชํวงบําย ของวันที่ 10 มกราคม 2560 จะเป็นการแขํงขันประเภท คูํผสม 
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รายชื่อผู้ควบคุมทีมและนกักีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย อภินันท์ สืบพิมพาวงศ ์  
2 นางสาว ฉัตรฑริกา คล๎ายสุวรรณ  
3 นาย ธนิต จินตไตรรตัร ์  
4 นาย พงศ์ธีรัช กนกากร  
5 นางสาว อภิรุจ ี เกตุสรุิยงค ์  
6 นาง กันทิมา ภิระบรรณ ์  
7 นาง สุมนา สืบพิมพาวงศ ์  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง ณัชณิช เปี่ยมสงํา ป.4 
2 เด็กหญิง ชนัญธิดา ภิระบรรณ ์ ป.4 
3 เด็กชาย กรทชัย สุดสาคร ป.4 
4 เด็กชาย ณัฐพนธ ์ อินทรหะ ป.5 
5 เด็กชาย สุทธิดนย ์ สุทธิพันธ์ ป.5 
6 เด็กหญิง พันธิสา สุทธิพันธ์ ป.5 
7 เด็กชาย เจตนิพันธ ์ จิตต์หมั่น ป.5 
8 เด็กหญิง บุญฐิสา ตุลละสกลุ ป.5 
9 เด็กหญิง ลักษิกา กิตติรักษ์ปญัญา ป.5 
10 เด็กหญิง อาคิรา ถามะพันธ์ ป.5 
11 เด็กชาย ชินกฤต แก๎วจินดา ป.5 
12 เด็กชาย อนุศิษฏ์ เตรียมธนะ ป.6 
13 เด็กหญิง ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน ์ ม.1 
14 เด็กชาย ศุภกร อมรวิวัฒน์ ม.1 
15 เด็กหญิง ณัฐธยาน ์ วันทนียกุล ม.1 
16 เด็กชาย ปุณยวีร ์ สุวรรณวาร ี ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
17 เด็กชาย ศิรกฤฎิ ์ สวัสดโิกศล ม.2 
18 เด็กชาย ณัฐรัตน ์ วงศ์มณีโรจน ์ ม.2 
19 เด็กชาย สุกฤษฎิ ์ แก๎วจินดา ม.2 
20 เด็กหญิง เขมสรณ ์ ภูํวุฒิกุล ม.3 
21 เด็กชาย พีรณัฐ นันทมานพ ม.3 
22 เด็กหญิง กนกวรรณ อรํามศิรริุจิเวทย ์ ม.3 
23 เด็กหญิง พิชามญช์ุ มารอด ม.3 
24 นางสาว กมลภพ คงพํวง ม.4 
25 นาย อธิวัฒน ์ หลินสวสัดิ ์ ม.4 
26 นางสาว พรรัต โสพรรณรัตน ์ ม.4 
27 นางสาว เขมอัปสร ภูํวุฒิกุล ม.5 
28 นาย ณธัช วันทนียกุล ม.5 
29 นางสาว แพรวพรรณ สุจินดา ม.5 
30 นาย ธนาพงศ ์ พรมข า ม.6 
31 นาย นภทีป ์ ใยบัวเทศ ม.6 
32 นางสาว เพ็ญจวรรณ ทั่งสุวรรณ ์ ม.6 
33 นาย พาทิศ เทพซ๎อน ม.6 
34 นางสาว สุพิชญา คุรุจิตโกศล ม.5 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาง วนิดา บุษบงค์  
2 นาง วันเพ็ญ ปรีชาธนะสิทธ์ิ  
3 นาย คุณัช แก๎วสรรพการ  
4 นาย ธนะภัศล ์ เฮ๎าส์ทาคุณาพาณิช  
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นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย รัตนสิทธิ ์ สิทธิโชค ป.3 
2 เด็กชาย อริญชย ์ เบญจปิยะพร ป.3 
3 เด็กหญิง นภสร เบญจปิยะพร ป.5 
4 เด็กหญิง กรณิศ ถาวรเจรญิสโุข ป.5 
5 เด็กหญิง ณัฐธิดา เบญจปิยะพร ม.1 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 อาจารย์ ดร. ภารด ี ศรีลดั  
2 นาย คมกริช แสงเป๋า  
3 นางสาว อารียา แสงเป๋า  
4 นางสาว รัตนาภรณ ์ รัตนวงศา  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง แพรมณ ฉัตรภตู ิ ป.4 
2 เด็กหญิง สรวีย ์ ยุติธาดา ป.4 
3 เด็กชาย พงศภัค อรุณสวสัดิ์วงศ ์ ป.5 
4 เด็กหญิง ณัฐกานต ์ บาลมงคล ป.5 
5 เด็กหญิง ธาริตา งํวนส าอางค์ ป.5 
6 เด็กหญิง ณิษาอร ตั๊นเจรญิ ป.5 
7 เด็กชาย บุณยภัทร ศิริสินสุข ป.6 
8 เด็กชาย เอื้ออังกูร เอกอภิวงศกุล ป.6 
9 เด็กชาย ธนาธนิษฐ ์ เลิศวิลาศานนท์ ป.6 
10 เด็กชาย ธีรดนย ์ บุณยะรัตเวช ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 รองศาสตราจารย ์ ศุภฤกษ ์ มั่นใจตน  
2 อาจารย ์ เจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ ์  
3 อาจารย ์ สายสวาท สุวัณณกีฏะ  
4 นาย ฐิติภูม ิ พัวจินดาเนตร  
5 นาย กฤชวุฒิ อัศวนพเกียรต ิ  
6 นาย อาสาฬห ์ อมรรัตนสุชาต ิ  
7 นาย รัฐธนินท์ วลีจิรทัศน์  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ธีภพ สุทธิพิศาล ม.1 
2 เด็กชาย ธรรม ์ งํวนส าอางค์ ม.1 
3 เด็กชาย ธาราภัทร กิติวรรณประสาร ม.2 
4 เด็กหญิง บัณฑิตา พุธขุนทด ม.2 
5 เด็กชาย กฤต เกํงเกรียงไกร ม.2 
6 เด็กหญิง สาธิตา เอื้อไพโรจน์กิจ ม.3 
7 เด็กหญิง วรกาญจน ์ โชติเลอศักดิ ์ ม.3 
8 เด็กชาย พีระพัชร อิสีประดิฐ ม.3 
9 เด็กชาย ปาณัสม ์ เศวตปิยะกลุ ม.3 
10 เด็กชาย พงศพัชร์ เจริญปญัญายิ่ง ม.3 
11 นางสาว รวีวรรณ รังษีธนะศักดิ ์ ม.4 
12 นาย ชญานนท ์ ลือชาพุฒิพร ม.4 
13 นางสาว พรรณมาศ สุขเจรญิ ม.4 
14 นาย ธัญนพ อุนพานิช ม.4 
15 นางสาว ปุณยนุช เจนธรรมนุกูล ม.6 
16 นาย วิศิษฎ์ คีตาชีวะ ม.6 
17 นาย ฐิติวัฒน์ พัวจินดาเนตร ม.6 
18 นางสาว สิรินดา ลิมทรง ม.6 
19 นาย ฉันท์ชนก เดชะวงศ์สุวรรณ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย รัฏฐกรณ ์ วรโชติพิสิฐ  
 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 นาย ณัฐปคัลภ ์ วิทยาธนานุวัฒน์ ม.4 
2 นาย ชินวัตร ศึกษาภูมิภาค ม.4 
3 นาย นวภูม ิ บุญเลศิ ม.5 
4 นางสาว จิรภัทร กองบุญเทียม ม.6 
5 นางสาว จุฑามาศ บุญม ี ม.6 

 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นางสาว วชิรญาณ ์ สัจจากลุ  
 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ปรีดา พาหิระ ม.1 
2 เด็กชาย หัสกร สุจนินทา ม.1 
3 นาย ภูวดล ค านึงธรรม ม.4 
4 นาย ศุภกฤต รีเรียง ม.5 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย โสภณ อาภรณศ์ิริโรจน ์  
2 นาย มนตร ี ทองแผํ  
3 Mr. Fred Bilay  
4 นางสาว น ้าฝน พิทักษ์โรจนกุล  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง กระจํางจันทร ์ พงศ์กิตติวิบูลย ์ ป.5 
2 เด็กหญิง พิมพ์นารา ตุลาธาร ป.5 
3 เด็กหญิง ปุณฑ์ชณ ิ วิยาภรณ ์ ป.5 
4 เด็กชาย ศุภณัฐ จันทรกานตานนท ์ ป.6 
5 เด็กหญิง แชอึน คิม ป.6 
6 เด็กหญิง ณัฐรดา จตุพงษ ์ ป.6 
7 เด็กชาย นพณัฐ เสมอวงษ ์ ป.6 
8 เด็กชาย ธนพล อัศวะศิริจินดา ป.6 
9 เด็กชาย ธนโชติ มั่นคง ม.1 
10 เด็กชาย ภีมพัศ วัชรพลากร ม.1 
11 เด็กชาย สิรวิชญ ์ จิมากร ม.2 
12 เด็กชาย นักสิทธ์ิ สร๎อยระย๎า ม.3 
13 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ผลพอตน ม.4 
14 นาย ภีมพล วัชรพลากร ม.4 
15 นางสาว ปัณฑิตา พิทักษ์วาป ี ม.5 
16 นาย ภาชีวศิลป ์ ชีวะธรรมานนท์ ม.5 
17 นาย คณัสนันท์ วิริยพงศ์รัตน ์ ม.5 
18 นางสาว รุํงฟูา อารยะรํุงเจรญิกิจ ม.5 
19 นาย คณิสร ค าประไพ ม.6 
20 นาย รัชชานนท์ สุนทโรทก ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย ปริญญา ธัญทะพิพงศ์  
2 นางสาว กมลพร ชินโฮง  
3 นาย นายพิสิษฐ ์ ยาสิงห์ทอง  
4 นาย จักรพงศ์ นาเสถียร  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย เจตนิพันธ ์ ไพฑูรย ์ ป.6 
2 เด็กหญิง ประวาฬวด ี แก๎วบุดดา ป.6 
3 เด็กชาย เผด็จ ปาเส ป.6 
4 เด็กชาย นนทพัทธ์ ได๎ผลมาก ป.6 
5 เด็กชาย ธนพล จันทาคึมบง ป.6 
6 เด็กหญิง จิณัฏฐ์ธดิา ตติยรตัน ์ ป.6 
7 เด็กหญิง อรณุช โพธิ์สาน ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นางสาว คณัสนันท์ มณีศร ี  
 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย นัจศิป์กร สิงหาบุตร ม.2 
2 เด็กชาย ณัฐภัทร คณาสวสัดิ ์ ม.2 
3 เด็กชาย ธีระดนย ์ โตรศริิวาณิชย ์ ม.2 
4 เด็กชาย กฤษฎิ ์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ ม.2 
5 เด็กหญิง ปภาว ี นูวบุตร ม.3 
6 นางสาว นัทจิราพร วิเศษลา ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
7 นางสาว วรางคณา เข็มพิลา ม.5 
8 นางสาว นวพร เกียรติวรีชน ม.5 
9 นาย ชวิศ ช่ าชอง ม.6 
10 นาย เกียรติคณุ แก๎วเขียว ม.6 
11 นาย สรกรช พรรณะ ม.6 
12 นาย พีรภัทร ทวดอาจ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย เจตพัฒน ์ เพ็ชรสันทัด  
2 นางสาว วิยะดา ค าลาพิศ  
3 นางสาว อโนชา ถิรธ ารง  
4 นาย พงษ์ศักดิ์ เพ็ชรสันทัด  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ณภัทร เพ็ชรสันทัด ป.1 
2 เด็กหญิง ธณัฏฐา ศรีวรัฏฐา ป.1 
3 เด็กหญิง พัชรกันย์ เพชรสิงห์โต ป.2 
4 เด็กชาย สร๎างสรรค ์ ประสิทธ์ินฤทธ์ิ ป.3 
5 เด็กหญิง ชนาทิป ศรีประทมุ ป.3 
6 เด็กชาย แก๎วกล๎า แก๎วประเสริฐ ป.4 
7 เด็กชาย ชวิศ พิพัฒนาทรกุล ป.4 
8 เด็กชาย ณัฐชนน พฤศวานิช ป.5 
9 เด็กหญิง กรกนก ประสิทธ์ินฤทธ์ิ ป.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นางสาว สิริวิภา หาสาสน์ศร ี  
2 นางสาว ธัญจิรา แจํมดวง  
3 นาย พัทธพล ขวัญชัยศักดา  
4 นางสาว ชโลทร เนียมหอม  
5 นาย วศิน หลีสกลุ  
6 นาย วรพล ลิขิตวิบูลย ์  
7 นางสาว พิณทิชาอรว์ กาลธิยานันท ์  
8 นาย วริศ วุฒิวงศ์สัมพันธ์  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย วรพล โชติสุต ม.1 
2 เด็กหญิง มาลิน ี อรัญศร ี ม.1 
3 เด็กหญิง ชนิกานต์ กล่ าเหวํา ม.1 
4 เด็กชาย ทัศนพงษ์ อกิจจนาสจ ์ ม.1 
5 เด็กหญิง บุณยวีย ์ จินดามณีพล ม.1 
6 เด็กหญิง รชาภา เหมือนพุฒ ม.1 
7 เด็กชาย สรวิชญ ์ เจริญกติตญิานนท ์ ม.1 
8 เด็กชาย พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด ม.2 
9 เด็กชาย ธีรภัทธ์ กิริยา ม.2 
10 นางสาว ณฟูา คุณตสิุข ม.3 
11 นางสาว ปารต ี เจริญศักดิ ์ ม.4 
12 เด็กชาย เจนวิทย ์ มหาสินเวโรจน ์ ม.4 
13 นางสาว สิริรัฐ เพ็ญสวสัดิ ์ ม.4 
14 นางสาว ชนิกานต์ เกํงลือชา ม.5 
15 นาย นฤสรณ ์ จิตรสีาร ม.5 
16 นางสาว ปลิตา แกํนแก๎ว ม.5 
17 นาย ณัฐชนน งามประเสริฐ ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
18 นาย กิตติพัศ ตะพัง ม.6 
19 นางสาว วัฒนารี วิศวโยธานันท์ ม.6 
20 นาย ภาวัช อินทร์ทุํม ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาง นิรณ ี อุทโยชาติ  
2 นางสาว ณัฐวีริน สายกลางด ี  
3 นาย สิขเรศ กิจส าเร็จ  
4 นางสาว อมรรัตน ์ อุปรี  
5 นาย ปัญญา เฉลิมวงศไ์พศาล  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง ภาวิดา วงศ์ถิรพร ม.1 
2 เด็กชาย ธีราธร แตงสกุล ม.1 
3 เด็กชาย วีรภัทร ขันธ์สุวรรณ ม.1 
4 เด็กชาย เพิ่มบุญ ดวงโสมา ม.1 
5 เด็กชาย เอี่ยมภ ู วงษ์ประดิษฐ์ ม.2 
6 เด็กหญิง ธัญจิรา หงษ์จินดา ม.2 
7 เด็กหญิง ปาณิสรา จินดาวัฒนชัย ม.2 
8 เด็กชาย ธาม แสงเลิศศลิปชัย ม.3 
9 นาย อธิศ วัฒนวรกิจกุล ม.4 
10 นาย ปฤณ พึ่งสุจริต ม.4 
11 นาย ยศพัธน์ ศิริคุปต์เกษ ม.4 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นางสาว พิมผกา อัคคะพ ู  
2 นาย สันต ิ สุขสัตย ์  
3 นาย ศรันย ์ บริรักษ์สราวุธ  
4 นาย สมชาย คงเสรดี ารง  
5 นาย ปนิก เจนทรทิน  
6 นาย มาโนชย ์ อรชร  
7 นาย ทัศนะ โสมาบตุร  
8 นาย ชยุต วิเชียรมิตร  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง สกุลญา อริยโชติมา ป.1 
2 เด็กหญิง มาธว ี ตันติพุทธ ป.2 
3 เด็กหญิง เขมจิรา ฟุูงไมตร ี ป.4 
4 เด็กชาย พสุ ปุณณรุจารุวงษ์ ป.5 
5 เด็กชาย เสกข์ รัชต์บริรักษ ์ ป.5 
6 เด็กชาย ฐีรเมธด ์ ศาสตระรจุ ิ ป.5 
7 เด็กหญิง ญาณิฐา ญาณสมบรูณ ์ ป.5 
8 เด็กหญิง ญาณีนาถ ญาณสมบรูณ ์ ป.5 
9 เด็กชาย นเอก ศิริคุปต์เกษ ป.5 
10 เด็กหญิง ณัช ศุภวัฒนกุล ป.5 
11 เด็กชาย พูริพัชร์ พรสวรรค์วงศ ์ ป.6 
12 เด็กหญิง ศิรินภา ดาราธรรม ป.6 
13 เด็กชาย ปฐมพัฒน์ สุขสัตย ์ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นางสาว อาภา แซํล ี  
2 นาย นริศ เผดมิโชค  
3 นางสาว ธัญสิน ี มํวงทอง  
4 นางสาว เกศิน ี ค าสาร  
5 นางสาว นาถนิสถ์ ชนินทรเทพ  
6 นาย สกุล อริยโชติมา  
7 นาย ปวีณ เจนทรทิน  
8 นาย อินทัช อินทร์วิเศษ  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ปุณณวัฒน ์ นนทนาคชีวิน ม.1 
2 เด็กชาย ธีธัช ฉัตรศุภกลุ ม.1 
3 เด็กหญิง ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล ม.1 
4 เด็กหญิง ไปรยา ปัญจนนท ์ ม.1 
5 เด็กหญิง ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์ ม.1 
6 เด็กชาย พสิษฐ ์ ญาณสมบรูณ ์ ม.1 
7 เด็กชาย ศรัณย ์ เจริญวงศ์ฤกษ์ ม.1 
8 เด็กชาย สิทธ์ิ รัชต์บริรักษ ์ ม.2 
9 เด็กหญิง ญาดา สุขสวัสดิ ์ ม.2 
10 เด็กหญิง ภัณฑริา เสตสุวรรณ ม.2 
11 เด็กหญิง สิรีธร ฟุูงไมตร ี ม.2 
12 เด็กหญิง ลภสัธิญาณ ์ ไพศาลสุจารีกลุ ม.2 
13 เด็กหญิง พรรษ ศุภวัฒนกุล ม.2 
14 เด็กชาย สิรภัทร วงษ์ทศรัตน์ ม.2 
15 เด็กชาย คณกฤต ศิริไพพรรณ ม.3 
16 นาย ภานุวิชญ ์ อมันตกุล ม.4 
17 นาย สารัช สุขสวัสดิ ์ ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
18 นาย ภูศิร ์ ตินทุกะสริ ิ ม.4 
19 นาย กันตพงศ์ ศรีแสงแก๎ว ม.4 
20 นาย ภูริต วีรกุลเทวัญ ม.4 
21 นาย ปิยภัทร ลีลาชัยพสิิฐ ม.4 
22 นางสาว พิมพ์พิชชา ศิริโภคานนท์ ม.5 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย วรรธนะ นาฑ ี  
 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ภูริภัทร ดิษฐวิบูลย ์ ป.4 
 

โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย สุริยา ภูยุทธานนท์  
 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ปริชญ ์ ภูยุทธานนท์ ป.4 
2 เด็กชาย ประยรูชนก คณานุรักษ ์ ป.5 
3 เด็กชาย สิรวิชญ ์ แก๎วอุทัย ป.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย เมธ ี เอกศิรินิมิตร  
2 นาย เกียรติขจร กํอเกียรติพิทักษ์  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง พรนภัส จันทร์ศิร ิ ม.2 
2 เด็กชาย ศิรวิทย ์ เทพญา ม.2 
3 เด็กชาย ภูริณัฐ พงษ์ธัญญะวิริยา ม.2 
4 เด็กชาย เดชอดุลย ์ เส็นหีม ม.2 
5 เด็กชาย ชารีฟ หะยีมะเด็ง ม.3 
6 นาย กษกรรณ ซุํนสั้น ม.4 
7 นาย ณรณัธร ชัยชนะโชติ ม.4 
8 นาย วสิษฐ์พล เหนี่ยวทอง ม.5 
9 นาย ธนภัทร รอดแสง ม.5 
10 นางสาว ชมขวัญ ชนประชา ม.6 
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คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

ล าดับ คณะกรรมการ ชื่อ – สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

e-mail 

1 ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ศศิธร  จํางภากร 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

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

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

เจ๎าหน๎าที ่
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. วําที่ ร.ต.ปิยชาติ  แก๎วมณี 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

ระบบเครือขําย 
อ.สงกรานต์  สวาํงศรี 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  น๎อยวบิล 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

ประมวลผลการแขํงขัน 
อ.วัชระ  กาแก๎ว 06 3669 9520 wkakeaw@gmail.com 

28 เลขานุการ ผศ.กัณฑิมา  เนียมโภคะ 06 2786 0572 fedugmn@ku.ac.th 
29 ผู๎ชํวยเลขานุการ อ.มลฤดี  ฐิติชัยมงคล 08 1381 7100 molly_kai@hotmail.com 
30 ผู๎ชํวยเลขานุการ ผศ.สิวลี  ลี้ศิริวัฒนกุล 08 1863 4533 siwalee_kus@yahoo.com 
31 ผู๎ชํวยเลขานุการ อ.จรรยา  สมิงวรรณ 08 1343 4757 feducys@hotmail.com 
32 ผู๎ชํวยเลขานุการ 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 ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬากรีฑา 
รองศาสตราจารย์บดินทร์  รศัมีเทศ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬากอล์ฟ 
รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
รองศาสตราจารย์กรรวี  บุญชัย ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาวอลเลย์บอล 
นายณัฐพงศ์  สุโกมล ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาซอฟท์บอล 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์กรรชิต  บุญสวุรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาเทนนิส 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์บุษรินทร ์ วรบวร ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาบาสเกตบอล 
ผู๎ชํวยศาสตราจารยร์วีโรจน ์ จันทร์หอม ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาฟุตซอล 
 และฟุตบอล 
ผู๎ชํวยศาสตราจารยร์ะลึก  สัทธาพงศ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาฮอกก้ี 
พลต ารวจตรีนิทัศน์  ลิม้ศิริพันธ ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อ 
นายอธิปัตย ์ รัตนจันทร ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาแบดมินตัน 
นายพรศักดิ์  นากช่ืน ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาเปตอง 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาลีลาศ 
นายประเพลิน  เกษมโอภาส ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาวํายน้ า 
นายศรณัย์  รื่นณรงค ์ ประธานอนุกรรมการจดัการแขํงขันกีฬาหมากกระดาน 
นายกรัยวิเชียร  น๎อยวิบล ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาแฮนด์บอล 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายศรณัย์  รื่นณรงค ์ อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
นางสาวพรธิมา  มณีรัตน ์ อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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อนุกรรมการจัดการแข่งขนัเทเบิลเทนนิส 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
รองศาสตราจารย์สาวติรี  มาไลยพันธุ์   ที่ปรึกษา 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรชัย  วิรยิารมภ ์   ที่ปรึกษา 
นางกัลยา  คุรุจิตโกศล   ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน   ประธานอนุกรรมการจดัการแขํงขัน 
นางสาวอาภัสรา  อัครพันธุ ์   รองประธานอนุกรรมการจดัการแขํงขัน 
นายอภินันท์  สืบพิมพาวงศ ์   รองประธานอนุกรรมการจดัการแขํงขัน 
นางสาวชาริณี  หว๎าจีน   อนุกรรมการ 
นางสาวปาริชาด  สภุักวัฒนะ   อนุกรรมการ 
นางนันทนา  ค าแก๎ว   อนุกรรมการ 
นางสาวประภาทิพย์  ภูนคร   อนุกรรมการ 
นายศรันพงศ์  บุญเตปิณ   อนุกรรมการ 
นางสาวหทัยรัตน์  ขวัญเจรญิ   อนุกรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์  ปูองกันทรัพย์   อนุกรรมการ  
นายเอกสิทธิ์  รุํงเบญจวรรณ   อนุกรรมการ  
นางสุมนา  สืบพิมพาวงศ ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายสาราณียกร 
 

นางสาววรวรรณ  ศรีสงคราม ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวกรรณิการ ์ ทรัพย์สมบรูณ ์ รองประธานอนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์สมศรี  กิติศรีวรพันธุ์ อนุกรรมการ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารยภ์าวนา  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 
นางรุํงฤดี  จัดเกาะ อนุกรรมการ 
นางสาววรัญญา  ปัตตะพงศ์ อนุกรรมการ 
นางสาวสวิตตา  ค าปูอง อนุกรรมการ 
นางสุภรณ ์ มีบุญ อนุกรรมการ 
นางสาวเสาวลักษณ์  กลางแก๎ว อนุกรรมการ 
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นางสาวอรพรรณ  อนุวัฒน์มงคล อนุกรรมการ 
นางสาวอุษา  กุลโสภณ อนุกรรมการ 
นายเมธี  ชูโฉม อนุกรรมการ 
นายวิชัย  เปียนขุนทด อนุกรรมการ 
นางสาวจุไรรักษ์  ศรีวัฒนา อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปัถยา  แจํมยิ่ง อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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รายนามผู้ส นับส นุนการแข่งขัน  

สนับสนุนโดย 
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