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 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
6 – 12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันในครั้งนี้  ภายในเล่มประกอบด้วย ระเบียบการแข่งขัน  โรงเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ก าหนดการแข่งขัน  รายนามผู้ควบคุมทีม นักกีฬา 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝุายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มี
ความเข้าใจ   ด าเนินไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติตามระเบียบการ
แข่งขัน 
 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งนี้ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีจะส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ หากมีข้อเสนอแนะประการใดทางคณะกรรมการยินดีน าไป
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคีในครั้งหน้า 
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สารบัญ 
 
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ....................................................... 1 

ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน .................................................................................... 15 

โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส”์................ 23 

โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน .................................................................. 25 

ก าหนดวันและสถานท่ีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส”์ ........ 26 

โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตัน .............................................................................. 27 

รายชื่อผู้ควบคุมทมีและนักกีฬา ............................................................................... 70 

คณะกรรมการด าเนินการจดัการแข่งขัน .................................................................. 89 

คณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคกีฬา ............................................................................ 91 

อนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมนิตัน ..................................................................... 92 

คณะอนุกรรมการฝุายสาราณยีกร ............................................................................ 93 

แผนผังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์........................................................................... 96 

 
 





1 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคค ี
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559  
 

 คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเห็นสมควรก าหนดข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 ไว้ดังนี ้
 

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

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

 
 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนครั้งในการ

ประชุมตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ 8 ให้จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการ
แข่งขัน ไม่เกิน 8 วัน รวมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการ
แข่งขันได้ตามระยะเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร  

 
 ข้อ 9 ผู้มี สิทธิสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สั งกัดส านักงาน

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

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   9.2 ต้องเป็นนักเรียนภาคปกติซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องใน

โรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขึ้นไป  
   9.3 เป็นนักเรียนที่ศึกษาไม่เกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   9.4 ในกรณีเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ต้องมีระยะเวลา

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

 
 ข้อ 12 โรงเรียนสาธิตจะต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันให้ตรงกับประเภท 

รุ่น และช่วงช้ันที่ก าลังศึกษาอยู่  ยกเว้นการแข่งขันกีฬาบางชนิดที่ระบุไว้ในระเบียบ
ว่าด้วยชนิดกีฬานั้น 

 
 ข้อ 13 โรงเรียนสาธิตที่ประสงค์จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละชนิด 

ประเภท หรือรุ่นตามข้อ 11 ให้แจ้งความจ านงต่อคณะกรรมการอ านวยการก่อน
การแข่งขัน 60 วัน  

 
 ข้อ 14 ให้โรงเรียนสาธิตส่งรายช่ือนักกีฬาพร้อมใบสมัครติดรูปถ่ายของ

นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน ตามข้อ 11 และเอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
อ านวยการก าหนดไปยังโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพก่อนการแข่งขัน 45 วัน  

 
 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่น รวมทั้ง

จ านวนเหรียญรางวัลที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้โรงเรียนสาธิตทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 40 วัน  
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 ข้อ 16 การแข่งขันแต่ละชนิด ประเภท และรุ่นจะต้องมีโรงเรียนสาธิต

สมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ 15 มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 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  
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22 .1 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้
คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้พิจารณา 

22.2 การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9 ให้
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา 

22.3 การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ให้
คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิคเป็นผู้พิจารณาตัดสิน  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการ ต่อไปนี้ 

 22.3.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้นเป็น
ประธาน 

 22.3.2 ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) เป็น
กรรมการ 

 22.3.3 หัวหน้าผู้ตัดสินช้ีขาดหรือกรรมการผู้ตัดสินที่ ได้รับ
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
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ที่ก าหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ หากมิได้ก าหนดเวลาไว้ให้
ด าเนินการภายใน 4 ช่ัวโมง ภายหลังจากการแข่งขันรายการนั้นเสร็จสิ้นลง พร้อมเงิน
ประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  23.4 การประท้วงและการอุทธรณ์ที่เป็นผลจะได้รับเงินประกัน 
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) คืน  หากการประท้วงและการอุทธรณ์ไม่เป็นผลให้
ริบเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  นั้นเป็นรายได้ของคณะกรรมการ
ด าเนินการแข่งขัน 
 
 ข้อ 24 การตัดสินของคณะกรรมการตามข้อ 22.2 และข้อ 22.3 ถือเป็น
สิ้นสุด หากมีการฝุาฝืนไม่มีการปฏิบัติตามค าตัดสิน ให้คณะกรรมการด าเนินการ
แข่งขัน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและโรงเรียนสาธิตต้นสังกัด ทราบเพื่อ
พิจารณาต่อไป  

 
 ข้อ 25 กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขันกระท าความผิดให้พิจารณา  ดังนี้ 

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

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

  25.3 ผู้เข้าแข่งขันที่ฝุาฝืนหรือละเมิดตามข้อ 18 ให้รับโทษตามข้อ 
26 ตามควรแก่กรณี 
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  25.4 เจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่หน้าที่ หรือไม่สามารถ
ควบคุมการดูแลรับผิดชอบนักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการจัดการแข่งขันให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี 
และเสนอต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 
 

 ข้อ 26 ในกรณีละเมดิข้อบังคับหรอืระเบียบการแข่งขันกีฬา ให้พิจารณา
รับโทษต่อไปนี้  

26.1 ตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขันในปีนั้น 
26.2 ปรับผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมผู้เข้าแข่งขัน

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

26 .4 ปรับเป็นเงินจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ เข้าเป็นรายได้ของ
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน ดังนี ้

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

บาทถ้วน) 
 
 ข้อ 27 การกระท าอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขันกีฬา

สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม  

 
 ข้อ 28 ให้มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ดังนี้  

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

 
หมวด 4 

หมวดพิธีการ 
 

 ข้อ 30 ให้มีการเรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ในพธิีเปิดหรือพิธีปิดเว้นแต่คณะกรรมการบริหาร มีมติเป็นอย่างอื่น  

 
 ข้อ 31 ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียน

สาธิตต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ไม่ได้ลงแข่งกีฬามีส่วนร่วม และถือเป็นกิจกรรม
ที่มีความส าคัญเท่ากับกิจกรรมกีฬา 

 
 ข้อ 32 ให้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและเครื ่องหมายแห่งความชื่นชมใน

ความมีน้ าใจ ร่วมมือ ความเสียสละ และอดทน แก่กองเชียร์โรงเรียนสาธิตนั้น ๆ ทั้งนี้
ในการเชียร์จะไม่มีการประกวดเพื่อมุ่งหวังรางวัลใด ๆ  

 
 ข้อ 33 ให้มอบถ้วย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแก่โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีถัดไป 
 

หมวด 5 
หมวดการเงิน 

 
 ข้อ 34 เงินลงทุนในการจัดการแข่งขันกีฬา มีดังนี้  

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

34.2 เงินจากการหารายได้ของโรงเรียนสาธติที่เป็นเจา้ภาพ  
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หมวด 6 
หมวดอื่น ๆ 

 
 ข้อ 35 ให้คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 

เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้  

 
 ข้อ 36 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้

วินิจฉัยช้ีขาดและการวินิจฉัย ช้ีขาดของคณะกรรมการบริหาร ถือเป็นสิ้นสุด 
 
 ข้อ 37 ให้ประธานกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จา่งภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
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ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคค ี
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันแบดมินตัน (รหัส 08) กีฬาสาธิตสามัคค ีคร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559   
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันแบดมินตัน กีฬา
สาธิตสามัคค ี
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคคี วา่ด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามคัคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 
 ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันแบดมินตัน 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559” 
 
 ข้อ  2   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 ข้อ  3   ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซ่ึงสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดใช้ในปีปัจจุบนั แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้
 
 ข้อ  4   ประเภทการแข่งขัน มกีารแข่งขนั 3 ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  4.1 ประเภททีม 
   4.1.1 ทีมชาย 
   4.1.2 ทีมหญิง 
  4.2 ประเภทบุคคล 
   4.2.1 ชายเดี่ยว 
   4.2.2 หญิงเดี่ยว 
   4.2.3 ชายคู่ 
   4.2.4 หญิงคู่ 
   4.2.5 คู่ผสม 
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 ข้อ  5   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข้อ  6   จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
  6.1 ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็น
นักกีฬาชายไม่เกิน 8 คน และนักกีฬาหญิงไมเ่กิน 8 คน 
  6.2 ในประเภททีมให้แตล่ะโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันไดไ้ม่
เกินประเภทละ 1 ทีม แต่ละทีมตอ้งมีนักกีฬาไม่เกิน 8 คน และไม่นอ้ยกว่า 4 คน โดย
ให้ผู้จัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันภายในระยะเวลาที่
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตันก าหนด 
  6.3 ในประเภทบุคคลให้แต่ละโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้
ประเภทละไม่เกิน 2 คน หรือไม่เกนิ 2 คู่ 
  6.4 นักกีฬาหนึ่งคนสามารถแข่งขนัได้ไม่เกิน 2 ประเภท 
  6.5 เจ้าหน้าท่ีทีมมีได้ไมเ่กิน 4 คน ประกอบด้วย 

     6.5.1 ผู้จัดการทีม 1 คน 
     6.5.2 ผู้ฝึกสอน 1 คน 

       6.5.3 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน 
  6.6 การเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาและการถอนตัว 
       6.6.1 การส่งรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาให้ 
    เป็นไปตามระเบียบฯ ภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่ง 
    จะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันประชุมจัดสายการแข่งขัน 
       6.6.2 ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายชื่อนักกีฬา 
    ที่เข้าแข่งขันในครั้งนั้น ๆ  ในวันประชุมจัดสายการแข่งขัน
    ยกเว้น การถอนตัวอย่างเป็นทางการ รายช่ือตกหล่น  

 หรือพิมพ์ผิด 
       6.6.3 ไม่ให้มีการถอนตัวภายหลังการจัดสายการแข่งขัน  
    ยกเว้น การบาดเจ็บหรือปุวยด้วยเหตุอื่น ๆ โดยแพทย์
    ที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตันแต่งตั้งไว้
   ได้ตรวจและออกใบรับรองว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้ 
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       6.6.4 การขอถอนตัวด้วยเหตผุลอื่นอันเกิดจากเหตุสดุวิสัย
    ภายหลังการจัดสายการ แข่งขันแล้วให้อยู่ในการ 
    พิจารณาของคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขัน 

 แบดมินตัน และหรือผู้ตัดสินช้ีขาดเท่าน้ัน และผล 
    การพิจารณาให้ถือเป็นสิ้นสุด 
       6.6.5 ผู้ถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตผุลอันสมควร  
    ให้ถือว่ามีความผิดตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร 
    กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
    การอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  
    สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ครั้งที่ 41 
    พ.ศ. 2559 และจะถูกลงโทษ ตามข้อบังคับฯ 
 
 ข้อ  7   วิธีจัดการแข่งขนั 
  7.1 ประเภททีม 
       7.1.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายบน และ 
    สายล่าง โดยวิธีการจับฉลาก ยกเว้นทีมที่ได้รับการ
    วางอันดับ แล้วให้ในแต่ละสายแข่งขันแบบแพ้คัดออก
    ยกเว้นกรณี ถ้ามีทีมท่ีเข้าแข่งขันไม่เกิน 4 ทีม ให้ท า 
    การแข่งขันแบบพบกันหมด (Round-Robin) 
       7.1.2 ให้จัดการแข่งขันแบบชนะ 3 ใน 5 คู่ ทีมใดชนะ 3 คู่
    แล้วให้ถือว่าทีมนั้นชนะโดยเด็ดขาด ไม่ต้องแข่งขันคู่ต่อไป
    ทั้ง 5 คู่ เรียงตามล าดับอย่างต่อเนื่องในวันเดียวกนั ดังนี ้
    1) คู่ที่ 1 เดี่ยวมือ 1 
    2) คู่ที่ 2 เดี่ยวมือ 2 
    3) คู่ที่ 3 คู่มือ 1 
    4) คู่ที่ 4 คู่มือ 2 
    5) คู่ที่ 5 เดี่ยวมือ 3 
    ยกเวน้ในการแข่งขันแบบพบกันหมด (Round-Robin)  
    ให้แข่งขันครบทั้ง 5 คู่ 
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       7.1.3 ทีมชนะครั้งสุดท้ายในแต่ละสายให้แข่งขันชิงชนะเลิศ
    ส่วนทีมที่แพ้ครั้งสุดท้ายในแต่ละสายให้ได้อันดับที่ 3
    ร่วมกัน เว้นกรณีแข่งแบบ พบกันหมด ทีมที่ได้รับ 
    ต าแหน่งที่ 3 มีเพียงทีมเดียว ตามล าดับคะแนน โดย
    การนับคะแนน ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน  
    ทีมท่ีไม่ได้ลงท าการแข่งขันไม่ได้คะแนน และหากนับ 
    คะแนนรวมเมือ่เสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วมคีะแนนเทา่กัน 
    ให้ใช้วิธีคิดดังนี้ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มอีันดับดีกว่า 
   7.1.3.1 ให้นับผลต่างระหวา่งเกมได ้และเกมเสียทีด่ีกว่า 
   7.1.3.2 ถ้าเท่ากัน ให้นับผลต่างระหว่างแต้มได้และ 
             แต้มเสียที่ดีกว่า 
   7.1.3.3 ถ้าเท่ากัน ให้ดูผลการแข่งขันระหว่างคู่นั้น 
       7.1.4 นักกีฬาหนึ่งคนสามารถแข่งขันได้ไมเ่กิน 2 ประเภท 
  7.2 ประเภทบุคคล 
       7.2.1 ทุกประเภทให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย คือ  
    สายบนและสายล่าง โดยวิธีจับสลาก ยกเว้นผู้ที่ได้รับ 
    การวางมือ แล้วให้แต่ละสายแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
       7.2.2 ให้แยกผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนเดียวกันออกไปอยู่ 

 คนละสาย 
       7.2.3 ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตันโดย 
    ความเห็นชอบของคณะกรรมการฝุายเทคนิคกีฬา  
    ร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ  
    พิจารณาวางอันดับฝีมือของผู้เข้าแข่งขัน 
       7.2.4 ทีมที่เข้าแข่งขันตั้งแต่ 5 ทีมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ทีม  
    ให้มีทีมวางอันดับ ได้ 2 ทีม ดังตอ่ไปนี้ 
   7.2.4.1 ทีมที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศการแข่งขัน 
              กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ีผ่านมา เป็นทีมวาง 
             อันดับที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 
   7.2.4.2 ทีมท่ีเหลือให้ใช้วิธีจับสลาก 
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   7.2.4.3   ถ้าทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ครั้งที่ผ่านมา  
    ทีมใดทีมหนึ่ง หรือท้ัง 2 ทีมไม่เขา้ร่วม 
    แข่งขันในครั้งนั้น ๆ ให้ท่ีประชุมรว่มกับ 
    ผู้แทนสมาคมฯ พิจารณาจากจ านวน 
    นักกีฬาที่ร่วมในทีม ซึ่งมีอันดับมือของสมาคมฯ  
    ที่ดีท่ีสุดมากกว่าเป็นทมีวางอันดบัขึน้ทดแทน  
    ทีมท่ีไม่เข้าร่วมดังกลา่วข้างต้น แตห่ากว่า 
    พิจารณาไมไ่ด้หรือไมม่ี ให้อยู่ในดลุยพินิจ 
    ของผู้แทนสมาคมฯ และถือเป็นสิน้สุด 
 
 ข้อ  8   ก าหนดการแข่งขนั ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
แบดมินตันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และ สถานที่แข่งขัน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ
มีเหตุจ าเป็น 
 
 ข้อ  9   ชุดแข่งขนั และอุปกรณ์การแข่งขัน 
  9.1 สีของเครื่องแต่งกายของผู้เล่นแต่ละชิ้นจะเป็นสีอะไร หรือ
หลายสีรวมกันได้ แบบลวดลายศลิป์ อนุญาตให้ใช้โดยปราศจากโฆษณาทางธุรกิจ
พาณิชย์ หรือส่งเสรมิการขาย 
  9.2 ให้ใช้ช่ือโรงเรียนหรือ logo ของสถาบันเท่านั้น โดยปรากฎ
ด้านหลังของเสื้อเป็นอักษรไทย หรือโรมัน มีขนาดสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ใน
ลักษณะแนวนอนและอยู่ใกลส้่วนบนของเสื้อ 
  9.3 อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันแบดมินตัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝุายเทคนิคกีฬา 
 
 ข้อ  10   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  10.1 เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน ท่ีจะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบรายชือ่ผู้เข้าแข่งขันของตนให้ถูกต้องและกรอกรายชื่อตาม
แบบฟอร์มก่อน ยื่นต่อคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขันแบดมินตัน เมื่อด าเนินการจับ
สลากเสรจ็สิ้นและประกาศแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือสบัเปลี่ยนบุคคล
อย่างใดไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ที่เกิดจากการเขียน
หรือพิมพ์ผิดเท่านั้น 
  10.2 ก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผูฝ้ึกสอน
ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประเภททีมเรียงล าดับมือให้ถูกต้อง ตามแบบที่
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตันก าหนดไวต้่อกรรมการช้ีขาด 
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  10.3 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าแข่งขันที่จะต้องตรวจดูรายการแข่งขัน
ของตนเองและไปแข่งขันตาม ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนดโดยไปถึงสนาม 
แข่งขันก่อนเวลาแข่งขันของตนเองอย่างน้อย 30 นาที ถ้าสนามว่างคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันแบดมินตันมสีิทธ์ิที่จะเรยีกนักกีฬาคู่ต่อไปลงแข่งขันก่อนเวลาทีก่ าหนด
ไว้ในสายการแข่งขันได ้
  10.4 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมแข่งขันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น
ประเภททีมหรือประเภทบุคคลให้นักกีฬามีสิทธิ์พักได้ไม่เกิน 30 นาที ก่อนที่
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตันจะจัดให้มีการแข่งขันในคู่ต่อไป 
  10.5 นักกีฬามีสิทธ์ิอุทธรณ์ผลการตัดสินต่อกรรมการผู้ช้ีขาด 
และค าวินิจฉยัถือว่าสิ้นสดุ 
  10.6 คณะอนุกรรมการจัดการแขง่ขันแบดมินตันมสีิทธ์ิที่จะท า
การเปลี่ยนแปลง แก้ไขสายการแข่งขันได้ในกรณีที่มีการพิมพ์ผิด หรือรายช่ือตกหล่น  
ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขสายการแข่งขันทั้งหมด 
  10.7 ก่อนเวลาการแข่งขันทุกประเภท ผู้เข้าแข่งขันลงช่ือรายงาน
ตัวที่โต๊ะกรรมการจัดการแข่งขัน สาหรับประเภททีมนั้น ถ้าผูเ้ข้าแขง่ขันในทีมไปลงช่ือ
ไม่ครบตามจ านวนที่ส่งรายชื่อลงท าการแข่งขันให้ปรับแพ ้
  10.8 เมื่อถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสายการแข่งขัน หลังจากท่ี
กรรมการผูต้ัดสินประกาศเรยีกผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันแล้ว 5 นาที นักกีฬาไมล่ง
แข่งขันให้ปรับเป็นแพ้ 
  10.9 ผู้เข้าแข่งขันประเภทใด หรือทีมใด ไมล่งแข่งขันตามวัน 
เวลา และสถานท่ีที่ก าหนดหรือไม ่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันแบดมินตันหรือค าสัง่กรรมการผู้ตดัสิน ให้ปรบัเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าว
ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตัน รายงานคณะกรรมการฝุายเทคนิคกีฬา
เพื่อน าเสนอ คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคคี เพื่อให้พิจารณาลงโทษตามข้อ 
26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข้อ  11   มารยาทของนักกฬีา 
  11.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตดัสินและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ  ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตัน กรรมการผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าท่ี ซึ่งปฏิบตัิหนา้ที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
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  11.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติให้สมกับ
ความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 
 ข้อ  12   รางวัลการแข่งขัน 
  12.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง พร้อมเกียรติบัตร 
  12.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน พร้อมเกียรติบัตร 
  12.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบตัร 
  12.4 เกียรติบัตร และโล่รางวัลสาหรับนักกีฬาดีเด่น 
       12.4.1 ระดับประถมศึกษา ชายและหญิง จ านวน 2 รางวัล 
       12.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชายและหญิง จ านวน 2 รางวัล 
       12.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชายและหญิง จ านวน  

  2 รางวัล 
 
 ข้อ  13   รางวัลนักกีฬาดีเด่นประกอบด้วย 
  13.1 นักกีฬาดีเด่นระดับประถมชาย 
  13.2 นักกีฬาดีเด่นระดับประถมหญิง 
  13.3 นักกีฬาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 
  13.4 นักกีฬาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง 
  13.5 นักกีฬาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 
  13.6 นักกีฬาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง 
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักกีฬาดีเด่น 
  1. มารยาทของนักกีฬา 
  2. จากจ านวนเหรียญทอง 
  3. จากประเภทบุคคล เดี่ยว /คู่ /คู่ผสม /และทีม ตามล าดับ 
 
 ข้อ  14   การแต่งต้ังกรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะอนกุรรมการจัดการแข่งขัน 
 
 ข้อ  15   การประท้วง และอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 
24 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกฬีา สาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
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 ข้อ  16   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันแบดมินตัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
เป็นผู้วินิจฉัยชีข้าด 
 
 ข้อ  17  ให้ประธานกรรมการอ านวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จา่งภากร) 
ประธานกรรมการบริหาร 

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

ล าดับที ่ รายนามสถาบัน ค าย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 รร. สาธติแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 รร. สาธติแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตก าแพงแสน กพส KUSK 

3 รร. สาธติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตขอนแก่น สมข KKU 
4 รร. สาธติจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ฝุายประถม 
สาธิตจุฬาประถม จฬป CUE 

5 รร. สาธติจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ฝุายมัธยม 

สาธิตจุฬามัธยม จฬม CUS 

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

มหาวิทยาลยับูรพา 
สาธิตบูรพา พมบ PBU 

10 รร. สาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝุายประถม) 

สาธิตมหาสารคาม
ประถม 

ปสธ SMS 

11 รร. สาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝุายมัธยม) 

สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

สมค DMSU 

12 รร. สาธติมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝุายประถม) 

สาธิตรามประถม มรป RAM 

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

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

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

15 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝุายประถม) 

สาธิตประสานมิตร
ประถม 

ปสป PSP 

16 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตร
มัธยม 

ปสม PSM 

17 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา 

สาธิตมศว 
องครักษ ์

สอร ODS 

18 รร. สาธติมหาวิทยาลัยศลิปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

สาธิตศลิปากร
ประถม 

ปศก EDSU 

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี

สาธิตสงขลา
อนุบาลฯ 

อมอ APS 

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

 
ล าดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝุายประถม) 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) 
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  

สถาบันวิจัย  พัฒนา  และสาธิตการศึกษา 
16 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 
  



27 

 

โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตนั 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 6 - 12 มกราคม 2559 
 
ทีมชาย ประถม 

 
Quarterfinals Semifinals Final Winner 

1 สาธิตจุฬาประถม [1]    
  

 
  สาธิตจุฬาประถม [1] 

  2 Bye 1  #1:     
 

 
      

 
3 สาธิตรามประถม   

#5: ส. 7/1/2017  
9:00  

 
 

      
 4 สาธิตเกษตร #2: ศ. 6/1/2017 9:00      

 
        

5 สาธิต มศว องครักษ ์     
#7: อา. 8/1/2017 
9:00  

 
        

6 สาธิตขอนแก่น  #3: ศ. 6/1/2017 9:00    
 

 
      

 
7 Bye 2    

#6: ส. 7/1/2017  
9:00  

 
 

  สาธิตประสานมิตรประถม [2]   
 

8 
สาธิตประสานมติร 
ประถม [2]  

#4:   
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ทีมหญิง ประถม 

 
Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
  

   1 สาธิตจุฬาประถม [1]   
  

   สาธิตจุฬาประถม [1] 
  2 Bye 1 #1:    

 
       

 
3 สาธิตก าแพงแสน   #5: ส. 7/1/2017  

9:00 
 

       
 

4 สาธิตมศว องครกัษ์ 
#2: ศ. 6/1/2017  
9:00 

    

         

5 สาธิตขอนแก่น      
#7: อา. 8/1/2017  
9:00 

         

6 สาธิตรามประถม 
#3: ศ. 6/1/2017  
9:00 

  

 
       

 
7 สาธิตเกษตร   #6: ส. 7/1/2017  

9:00 
 

       
 

8 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม [2] 

#4: ศ. 6/1/2017  
9:00 
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ทีมชาย ม.ต้น 

 
Quarterfinals  Semifinals  Final   Winner 

  
  

 

1 
สาธิตประสานมติรมัธยม 
[1] 

 

 
 

 
   

 
 

2 สาธิตขอนแก่น  
#1: ศ. 6/1/2017 
11:30 

  
 

 
       

3 สาธิตปทุมวัน    
#5: ส. 7/1/2017 
11:30  

 
      

4 สาธิตจุฬามัธยม  
#2: ศ. 6/1/2017 
11:30 

  

 
      

5 สาธิตเกษตร     
#7: อา. 8/1/2017  
11:30 

 
      

6 สาธิตมหาสารคามมัธยม 
#3: ศ. 6/1/2017 
11:30 

 
 

 
      

7 สาธิตก าแพงแสน    
#6: ส. 7/1/2017 
11:30  

 
       

8 สาธิตราม [2]  
#4: ศ. 6/1/2017 
11:30 
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ทีมหญิง ม.ต้น 

 
Quarterfinals  Semifinals  Final   Winner 

 
  

   1 สาธิตจุฬามัธยม [1]    
  

 
    

  
2 สาธิตขอนแก่น  

#1: ศ. 6/1/2017 
11:30 

  

 
 

      
 

3 สาธิตปทุมวัน    
#5: ส. 7/1/2017 
11:30 

 
 

      
 

4 สาธิตราม 
#2: ศ. 6/1/2017 
14:00 

    

 
        

5 สาธิตเชียงใหม่      
#7: อา. 8/1/2017 
9:00 

 
        

6 สาธิตเกษตรศาสตร์ 
#3: ศ. 6/1/2017 
14:00 

  

 
 

      
 

7 สาธิตมหาสารคามมัธยม   
#6: ส. 7/1/2017 
11:30 

 
 

      
 

8 
สาธิตประสานมิตรมัธยม 
[2]  

#4: ศ. 6/1/2017 
14:00 
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ทีมชาย ม.ปลาย 

 
Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
  

   
1 

สาธิตประสานมิตรมัธยม 
[1]  

  

  
 

    
  

2 สาธิตราม  
#1: ศ. 6/1/2017 
17:00 

  

 
 

      
 

3 สาธิตปทุมวัน    
#5: ส. 7/1/2017 
14:00 

 
 

      
 

4 สาธิตเกษตร  
#2: ศ. 6/1/2017 
17:00 

    

 
        

5 สาธิตจุฬามัธยม      
#7: อา. 8/1/2017 
11:30 

 
        

6 สาธิตมหาสารคามมัธยม 
#3: ศ. 6/1/2017 
17:00 

  

 
 

      
 

7 สาธิตบูรพา    
#6: ส. 7/1/2017 
14:00 

 
 

      
 

8 สาธิตขอนแก่น [2]  
#4: ศ. 6/1/2017 
17:00 

    



32 

 

ทีมหญิง ม.ปลาย 

 
Quarterfinals  Semifinals  Final   Winner 

 
  

   1 สาธิตเกษตร [1]    
  

 
  สาธิตเกษตร [1] 

  2 Bye 1  #1:     
 

 
  

 
  

 
3 สาธิตราม    

#5: ส. 7/1/2017 
14:00  

 

 
      

 
4 สาธิตประสานมิตรมัธยม  

#2: ศ. 6/1/2017 
14:00      

 
        

5 สาธิตมหาสารคามมัธยม     
#7: อา. 8/1/2017 
11:30  

 
        

6 สาธิตจุฬามัธยม  
#3: ศ. 6/1/2017 
14:00    

 

 
      

 
7 Bye 2    

#6: ส. 7/1/2017 
14:00  

 

 
  สาธิตขอนแก่น [2]   

 8 สาธิตขอนแก่น [2]  #4:   
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ชายเด่ียว ประถม 

 โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

1 สาธิตขอนแก่น  ภคนันท์  
เหล่าเลิศวรกุล    

   
     ภคนันท์   

เหล่าเลิศวรกุล  
   2   Bye 1  #1:     

  
         

  
3 สาธิตรามประถม สุณัฐพงศ์ 

พุทธิวงศาสุนทร    #9: อ. 10/1/2017 
10:30  

  
         

  
4 สาธิตมศว 

องครักษ์ 
พลัฏฐ์   
ธันโชติธนไพศาล  

#2: จ. 9/1/2017 
12:20     

 
          

 
5 สาธิตประสานมิตร

ประถม 
วิธวินท์   
ชีวาสิทธิ์      

#13: พ. 
11/1/2017 
10:10 

 
     วิธวินท์  ชีวาสิทธิ์     

 6   Bye 3  #3:      
 

          
 

7 สาธิตเกษตร  ภาวัต แสนสุทธิ์    #10: อ. 10/1/2017 
 10:30   

 
          

 
8 สาธิตจุฬาประถม  วีรชัย กฤตพงษ์  #4: จ. 9/1/2017 

12:20  
 

   

       
 

   

9 สาธิต
เกษตรศาสตร์  กฤษฎ์ิ ประภาศิริ    

 

 

#15: พฤ. 
12/1/2017 
9:00  

       
 

   

10 สาธิตรามประถม ชินกฤต  
เคลือบสุวรรณ  

#5: จ. 9/1/2017 
12:45     

 
          

 
11 สาธิตจุฬาประถม  เจษฎากร 

เลิศวิริยจิตต์    #11: อ. 10/1/2017 
 10:30   

 
          

 
12 สาธิตมศว 

องครักษ์ ชวณัฐ กิจวาสน์  #6: จ. 9/1/2017 
12:45     

 



34 

 

 โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

          
 

13 สาธิตก าแพงแสน  ภูวิศ  
สุวรรณสุนทร      

#14: พ. 
11/1/2017 
10:45 

 
          

 
14 สาธิตขอนแก่น  กัญจน์  

เหล่าเลิศวรกุล  
#7: จ. 9/1/2017 
12:45    

  
         

  
15   Bye 2    #12: อ. 10/1/2017 

 10:30  
  

     ณวัตร ซองกึน  
สุรวิริยาการ    

  
16 สาธิตประสานมิตร

ประถม 
ณวัตร ซองกึน  
สุรวิริยาการ  #8:   
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หญิงเด่ียว ประถม 

 
โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

1 
สาธิตประสานมิตร
ประถม 

นนทพร พานิช [1]    

   
 

    นนทพร พานิช [1]  

   2   Bye 1  #1:     
  

 
        

  
3 สาธิตรามประถม 

สรัญทร  
นริชภวรัญชน์  

  #9: อ. 10/1/2017 
11:00  

  
 

        

  
4 

สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ 
ฝุายประถม  

พลอยสีรุ้ง  
เจริญปัญญายิ่ง  

#2: จ. 9/1/2017 
12:45  

    

 
 

          

 

5 สาธิตขอนแก่น มนัญญา ศรีมันตะ 
    

#13: พ. 
11/1/2017 
10:10  

 
 

    มนัญญา ศรีมันตะ      

 6   Bye 3  #3:       

 
 

          

 
7 สาธิตเกษตร พบพร บุญมี    #10: อ. 10/1/2017 

11:00  
  

 
 

          

 
8 สาธิตมศว องครักษ์ กิตติยา อานทอง  #4: จ. 9/1/2017  

12:45  
    

 
      

 

    

9 สาธิตก าแพงแสน ชวัลรดา ประยูรวงค์ 
  

 

  
#15: พฤ. 
12/1/2017 
9:00  

 
      

 

    

10 สาธิตจุฬาประถม  มาตา ชลสายพันธ์  #5: จ. 9/1/2017 
13:10  

    

 
 

          

 
11 สาธิตเกษตร  กิตติญา ไกรธีรวุฒิ    #11: อ. 10/1/2017 

11:00  
  

 
 

          

 
12 สาธิตมศว องครักษ์ วีรณัฐชา หล่าสกุล  

#6: จ. 9/1/2017 
13:10  
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โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
          

 
13 สาธิตรามประถม ธัญชนก ศิริไพพรรณ      

#14: พ. 
11/1/2017 
10:10  

 
 

          

 
14 

สาธิตประสานมิตร
ประถม 

วรพร ขันธ์สุวรรณ  
#7: จ. 9/1/2017 
13:10  

  

  
 

        

  15   Bye 2    #12: อ. 10/1/2017  
11:00  

 
 

    พีรชาภา สันติวรากร    
  16 สาธิตขอนแก่น  พีรชาภา สันติวรากร  #8:   
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ชายคู่ ประถม 

 
โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
สาธิตจุฬาประถม  วีรชัย กฤตพงษ์ [1]   

   1 สาธิตจุฬาประถม เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์  วีรชัย กฤตพงษ์ [1]   
  

 
    เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์  

   2   Bye 1  #1:     
  

 
สาธิตรามประถม ตรรกพล ตันธวัช      

  3 สาธิตรามประถม ศุภวิชญ์ สุขเขตต์    
#9: อ. 10/1/2017 
13:30  

  
 

สาธิตขอนแก่น  ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล      
  4 สาธิตขอนแก่น  วิชญ์ ประฏิภาณวัตร  #2: จ. 9/1/2017 16:05      

 
 

สาธิตประสานมิตร
ประถม นิธิวัฒน์ กมลสิทธิชัย        

 
5 สาธิตประสานมิตร

ประถม ศรัณย์ธร เศรษฐวงศ์  นิธิวัฒน์ กมลสทิธิชัย    
#13: พ. 
11/1/2017 
12:30  

 
 

    ศรัณย์ธร เศรษฐวงศ์      
 6   Bye 3  #3:       
 

 
สาธิตมศว องครักษ์ ณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณ        

 7 สาธิตมศว องครักษ์ ภัคพงศ์ คงศรี    
#10: อ. 10/1/2017 
13:30  

  

 
 

สาธิตเกษตร  ธาวิน โกรัตนะ        
 8 สาธิตเกษตร ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง  #4: จ. 9/1/2017 16:05       

 
สาธิตประสานมิตร
ประถม 

ณภัทร ซองวอน  
สุรวิริยาการ  

  

 

    

9 สาธิตประสานมิตร
ประถม ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์    

 

  
#15: พฤ. 
12/1/2017 
9:00  

 
สาธิตรามประถม ชินกฤต เคลือบสุวรรณ    

 
    

10 สาธิตรามประถม นันทวัชร์ บุญเฮง  #5: จ. 9/1/2017 16:05      
 

 
          

 11   Bye 4  ก้องเกียรติยศ ชาทองยศ  
#11: อ. 10/1/2017 
13:30  

  

 
 

สาธิตขอนแก่น  ก้องเกียรติยศ ชาทองยศ  ปราญชล สันติวรากร      
 12 สาธิตขอนแก่น  ปราญชล สันติวรากร  #6:       
 

 
สาธิตจุฬาประถม  ชิน แก้วเทวี        

 
13 สาธิตจุฬาประถม นวิน สุเมธกิจการ      

#14: พ. 
11/1/2017 
13:05  

 

 
สาธิต มศว องครักษ์ กฤษฏิน อานทอง        

 14 สาธิต มศว องครักษ์ พีรพัฒน์ ต.วรพานิช  #7: จ. 9/1/2017 16:05    
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โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
        

  15   Bye 2  ประวีร์ ภูริพันธ์วิชัย  
#12: อ. 10/1/2017 
13:30   

 
 

สาธิตเกษตร ประวีร์ ภูริพันธ์วิชัย  วรานนท์ ต่อกิจไพศาล    
  16 สาธิตเกษตร วรานนท์ ต่อกิจไพศาล  #8:   
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หญิงคู่ ประถม 

 โรงเรียน Round 1  Quarterfinals  Semifinals  Final  Winner 

 
สาธิตก าแพงแสน  ชนัญดา เกตุมณี  

    1 สาธิตก าแพงแสน ชวัลรดา ประยูรวงค์  ชนัญดา เกตุมณี  
   

 
    ชวัลรดา ประยูรวงค์  

   2   Bye 1  #1:     

  
 

สาธิตขอนแก่น  ฟูาใส สิงคิบุตร      

  
3 สาธิตขอนแก่น  อภิสรา จัตวัฒนกุล    #9: อ. 10/1/2017 

14:00  
  

 
สาธิตรามประถม ณัชชา ลอยฤทธิวุฒิไกร      

  
4 สาธิตรามประถม สรัญทร นริชภวรัญชน์  #2: จ. 9/1/2017 

16:05  
    

 
 

สาธิตเกษตร ปทิตตา แสนสุทธิ์        

 
5 สาธิตเกษตร วิชญาพร อาจท า      

#13: พ. 
11/1/2017 
12:30  

 
 

สาธิตประสานมิตร
ประถม ณัฐพิมล กมลสิทธิชัย        

 
6 สาธิตประสานมิตร

ประถม วรพร ขันธ์สุวรรณ  #3: จ. 9/1/2017 
16:30  

    

 
 

สาธิตมศว องครักษ์ รัศมิ์ร าไพ เอียดแก้ว        

 
7 สาธิตมศว องครักษ์ อภิชญา พานหล้า    #10: อ. 10/1/2017 

14:00    

 
 

สาธิตจุฬาประถม  ธนภร พรรณประภาศรี        

 
8 สาธิตจุฬาประถม พลอยสีรุ้ง เจริญปัญญายิ่ง  #4: จ. 9/1/2017 

16:30  
 

    

 
สาธิตก าแพงแสน  ชลธิชา สวัสด์ิจิรพงศ์    

 

    

9 สาธิตก าแพงแสน นชนนท ภักดีฉนวน    
 

  #15: พฤ. 12/1/2017 
9:00  

 
สาธิตรามประถม ญาณิศา สวมศรี   

 

    

10 สาธิตรามประถม ณัฏฐ์ชนุตต์ รุจิแสงวิทยา #5: จ. 9/1/2017 
16:30  

    

 
 

สาธิตเกษตร  กิตติญา ไกรธีรวุฒิ       

 
11 สาธิตเกษตร พบพร บุญมี    #11: อ. 10/1/2017 

14:00    

 
 

สาธิตประสานมิตร
ประถม จิณัฐตา สุธรรมจารุ        

 
12 สาธิตประสานมิตร

ประถม เปรมากร เถียรถาวร  #6: จ. 9/1/2017 
16:30  

    

 1       
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 โรงเรียน Round 1  Quarterfinals  Semifinals  Final  Winner 

 
สาธิตมศว องครักษ์ กิตติยา อานทอง        

 
13 สาธิตมศว องครักษ์ วีรณัฐชา หล่าสกุล      

#14: พ. 
11/1/2017 
12:30  

 
 

สาธิตขอนแก่น  บงกช เข็มทองหลาง        

 
14 สาธิตขอนแก่น  มนัญญา ศรีมันตะ  #7: จ. 9/1/2017 

16:30  
  

  
 

        

  
15   Bye 2  ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา  #12: อ. 10/1/2017 

14:00  
  

 
สาธิตจุฬาประถม  ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา  มาตา ชลสายพันธ์    

  16 สาธิตจุฬาประถม มาตา ชลสายพันธ์  #8:   
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คู่ผสม ประถม 
 

โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
สาธิตเกษตรศาสตร์  กฤษฎิ์ ประภาศิริ  

    1 สาธิตเกษตรศาสตร์ วิชญาพร อาจท า  กฤษฎิ์ ประภาศิริ  
   

 
    วิชญาพร อาจท า  

   2   Bye 1  #1:     
  

 
สาธิตรามประถม  ธนกฤต อินทรานุกูล      

  
3 สาธิตรามประถม ธัญชนก ศริิไพพรรณ    

#9: อ. 10/1/2017 
9:00  

  
 

สาธิตจุฬาประถม  ชิน แก้วเทว ี     
  

4 สาธิตจุฬาประถม ธนภร พรรณประภาศรี  #2: จ. 9/1/2017 
10:40  

    

 
 

สาธิตขอนแก่น  ปราญชล สนัติวรากร        

 5 สาธิตขอนแก่น  พีรชาภา สนัติวรากร  ปราญชล สันติวรากร    #13: พ. 
11/1/2017 9:00  

 
 

    พีรชาภา สันติวรากร      

 6   Bye 3  #3:       

 
 

สาธิตมศว องครักษ์ พันธ์ยศ สิทธิจาตุโรจน์        

 
7 สาธิตมศว องครักษ์ รัศมิ์ร าไพ เอียดแก้ว    

#10: อ. 
10/1/2017 9:00  

  

 

 
สาธิตประสานมิตร
ประถม 

ณภัทร ซองวอน  
สุรวิริยาการ  

      

 
8 สาธิตประสานมิตร

ประถม ณัฐพิมล กมลสทิธชิัย  #4: จ. 9/1/2017 
10:40  

 

    

 
สาธิตขอนแก่น  วิชญ์ ประฏิภาณวัตร    

 
    

9 สาธิตขอนแก่น  บงกช เข็มทองหลาง    

 

  
#15: พฤ. 
12/1/2017 
9:00  

 
สาธิตจุฬาประถม นวิน สุเมธกจิการ    

 
    

10 สาธิตจุฬาประถม ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา  #5: จ. 9/1/2017 
10:40  

    

 
 

สาธิตรามประถม นันทวัชร์ บุญเฮง        

 
11 สาธิตรามประถม ณัชชา ลอยฤทธวิุฒิไกร    

#11: อ. 
10/1/2017 9:00  

  

 

 
สาธิตประสานมิตร
ประถม ภูมิสิษฐ์ ศริิโชติวณิชย์        

 
12 สาธิตประสานมิตร

ประถม นนทพร พานิช  #6: จ. 9/1/2017 
10:40  
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โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
สาธิตเกษตร ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง        

 13 สาธิตเกษตร ณัฐสิณี บุญช่วยธนาสิทธิ์      #14: พ. 
11/1/2017 9:00  

 
 

สาธิตมศว องครักษ์ กฤตธ ีสุขเสกสรรค์        

 
14 สาธิตมศว องครักษ์ อภิชญา พานหล้า  #7: จ. 9/1/2017 

11:05  
  

  
 

        
  

15   Bye 2  ภูวิศ สุวรรณสุนทร  
#12: อ. 
10/1/2017 9:00  

  
 

สาธิตก าแพงแสน ภูวิศ สุวรรณสนุทร  ชนัญดา เกตุมณี    
  16 สาธิตก าแพงแสน ชนัญดา เกตุมณี  #8:   
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ชายเด่ียว ม.ต้น 

 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarter 
finals Semifinals Final Winner 

1 สาธิตประสาน
มิตรมัธยม ธนนนท์ จิตใจภูรี [1]    

    
      ธนนนท์ 

จิตใจภูรี [1]  
    2   Bye 1  #1:     

             
   

3 สาธิตจุฬามัธยม  อศะ คะชิมา    #17: จ. 9/1/2017 
13:10  

         อศะ คะชิมา    

   4   Bye 9  #2:       

              

  
5 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

พันธวัธน์ ไชยวงศ์      
#25: อ. 
10/1/2017 
11:30  

  
      พันธวัธน์ 

ไชยวงศ์      

  6   Bye 5  #3:       

              

  
7 สาธิตเกษตร  ปัญญากร ไกรธีรวุฒิ    #18: จ. 

9/1/2017 13:10    

              
  

8 สาธิตขอนแก่น  เมทัส เจริญวานิช  
#4: จ. 
9/1/2017 
9:00  

 

    

         

 

    

 
9 สาธิตก าแพงแสน  

กฤษฏ์ชนก  
พุกนิลฉาย    

 

  
#29: พ. 
11/1/2017 
11:20  

 
      กฤษฏ์ชนก 

พุกนิลฉาย  
 

    

 10   Bye 3  #5:         

               

 
11 สาธิตปทุมวัน  

เกียรติเมธว์  
เพ็ชรเจริญ    #19: จ. 

9/1/2017 13:35      

               

 

12 สาธิตบูรพา  ธนสิน ศิริวรรณ  
#6: จ. 
9/1/2017 
9:00  
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 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarter 
finals Semifinals Final Winner 

        

13 สาธิตเชียงใหม่  เอดวิน กันธัง      
#26: อ. 
10/1/2017 
11:30  

  

 
      เอดวิน 

กันธัง        

 14   Bye 7  #7:     
 

  
           

 
  

 
15 สาธิตนเรศวร  ยศพล มากมี    #20: จ. 

9/1/2017 13:35  
 

  

           
 

  
 

16 สาธิตราม บุญฤทธิ์ ชนะภัย  
#8: จ. 
9/1/2017 
9:25  

  

    

        

  

    

17 
สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

กวิน ศักด์ิสกุล
วัฒนา    

  

  
#31: พฤ. 
12/1/2017 
9:00  

        

  

    

18 สาธิตปทุมวัน  
กันตพัฒน์ อรุณรักษ์
วิลาส  

#9: จ. 
9/1/2017 
10:15  

  

 

  

           

 

  

 
19   Bye 8    #21: จ. 

9/1/2017 13:35  
 

  

 
      ภูมินทร์ 

แผลงสูงเนิน    

 

  

 
20 สาธิตขอนแก่น  

ภูมินทร์ แผลงสูง
เนิน  #10:         

               
 

21 สาธิตบูรพา  
ภัทรลภัส  
ใช้ฮวดเจริญ      

#27: อ. 
10/1/2017 
11:30  

  

               
 

22 สาธิตประสาน
มิตรมัธยม 

ปวริศร์  
คงเจริญ  

#11: จ. 
9/1/2017 
9:25  

      

               
 

23   Bye 4    #22: จ. 
9/1/2017 13:35      

 
      ยศพนธ์ 

มณฑีรรัตน์        

 24 สาธิตเชียงใหม่  ยศพนธ์ มณฑีรรัตน์  #12:   
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 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarter 
finals Semifinals Final Winner 

        

25 สาธิตราม ธนภัทร อาภาพันเลิศ    

 

  
#30: พ. 
11/1/2017 
11:20  

         
 

    
 

26 สาธิตจุฬามัธยม  วณิชย์ เช่ียวชาญรัตนกุล  
#13: จ. 
9/1/2017 
9:25  

    

              

  
27   Bye 6    #23: จ. 

9/1/2017 13:35    

  
      เป็นไท  

จ่างกมล      

  28 สาธิตสงขลา  เป็นไท จ่างกมล  #14:       

              

  
29   Bye 10      

#28: อ. 
10/1/2017 
11:30  

        พชร ล้ าเลิศธน      

  30 สาธิตนเรศวร  พชร ล้ าเลิศธน  #15:     

             

   
31   Bye 2    #24: จ. 9/1/2017 

14:00  
   

      
กรวิชญ์ 
ประณีตวตกุล 
[2]  

  

   
32 สาธิตเกษตร  

กรวิชญ์  
ประณีตวตกุล [2]  #16:   
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หญิงเด่ียว ม.ต้น 

 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarter 
finals Semifinals Final Winner 

1 สาธิตเกษตร  
พรพิชชา 
เชยกีวงศ์ [1]    

    
      พรพิชชา  

เชยกีวงศ ์[1]  
    2   Bye 1  #1:     

             
   

3 สาธิตขอนแก่น  
ศุภิสรา  
ทองเจียว    #17: จ. 9/1/2017 

14:00  
         ศุภิสรา ทองเจียว    
   4   Bye 9  #2:       

              
  

5 สาธิตประสาน
มิตรมัธยม 

อติกานต์ 
พฤกษ์พิจารณ์      #25: อ. 10/1/2017 

12:00  
  

      อติกานต์  
พฤกษพ์จิารณ์      

  6   Bye 5  #3:       
              
  

7 
สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

พิชามญชุ์ มณีใส    #18: จ. 9/1/2017 
14:00    

        พิชามญช์ุ มณีใส      
  8   Bye 13  #4:   

 
    

         
 

    
 

9 สาธิตปทุมวัน  ภาวิดา ย่ีภู่    

 

  
#29: พ. 
11/1/2017 
10:45  

       ภาวิดา ย่ีภู่  
 

    
 10   Bye 3  #5:         
               
 

11 สาธิตบูรพา  
สิมิลัน จันทร์
ด ารงกุล    #19: จ. 9/1/2017 

14:00      

 
      สิมิลัน จันทร์ด ารง

กุล        

 12   Bye 11  #6:         
               
 13 สาธิตเชียงใหม่  มิ่งมุก เมียร์แมน      #26: อ. 10/1/2017 

12:00    

       มิ่งมุก เมียร์แมน       
 14   Bye 7  #7:     
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 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarter 
finals Semifinals Final Winner 

          
 

  
 15 สาธิตราม  สุธีรา หงษ์ทอง    #20: จ. 

9/1/2017 14:00  
 

  

           
 

  
 

16 สาธิตจุฬา
มัธยม  

สิริญญา  
เสริมสิริสัมพันธ์  

#8: จ. 9/1/2017 
9:25  

  

    

        
  

    

17 สาธิตราม 
จุฑารัตน์  
กลิ่นทิพย์ขจร    

  

  
#31: พฤ. 
12/1/2017 
9:00  

        
  

    

18 สาธิตจุฬา
มัธยม  

รินรดา  
อัมพรสิทธิกูล  

#9: จ. 9/1/2017 
9:25    

 

  

           
 

  
 

19   Bye 8    #21: จ. 9/1/2017 
14:25  

 

  

       สิรินาถ ภิระบรรณ์    
 

  
 

20 สาธิตเกษตร  
สิรินาถ  
ภิระบรรณ์  #10:         

               
 

21   Bye 12      #27: อ. 10/1/2017 
12:00    

 
      ธนัชชา  

ดรอินทร์        

 
22 สาธิตขอนแก่น  

ธนัชชา  
ดรอินทร์  #11:         

               
 23   Bye 4    #22: จ. 9/1/2017 

14:25      

 
      อัญชุลีพร  

โยธารินทร์        

 
24 สาธิตมหาสารคาม

มัธยม  
อัญชุลีพร  
โยธารินทร์  #12:   

 

    

         
 

    
 

25   Bye 14    

 

  
#30: พ. 
11/1/2017 
10:45  

 
      อธีนา  

เลากุลศานต์  
 

    

 
26 สาธิตปทุมวัน  

อธีนา  
เลากุลศานต์  #13:       

  

1           
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 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarter 
finals Semifinals Final Winner 

        

27   Bye 6    #23: จ. 9/1/2017 
14:25    

  
      เพียงพอ  

สุขวัฒนาการวิทย์      

  
28 สาธิตประสาน

มิตรมัธยม 
เพียงพอ  
สุขวัฒนาการวิทย์  #14:       

              
  29   Bye 10      #28: อ. 10/1/2017 

12:00  
        ศิริรัตน์ นวลมะ      
  

30 สาธิต
ก าแพงแสน  ศิริรัตน์ นวลมะ  #15:     

             
   

31   Bye 2    #24: จ. 9/1/2017 
14:25  

   
      วรธิดา  

หาอุปละ [2]    

   
32 สาธิตเชียงใหม่  

วรธิดา  
หาอุปละ [2]  #16:   
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ชายคู่ ม.ต้น 

 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
สาธิตประสาน
มิตรมัธยม 

ธนนนท์  
จิตใจภูรี [1]  

     
1 สาธิตประสาน

มิตรมัธยม 
สุรสิทธิ์  
อริยะบารนีกุล  

ธนนนท์  
จิตใจภูรี [1]  

    
 

    สุรสิทธิ์ อริยะ
บารนีกุล  

    2   Bye 1  #1:     

   
 

สาธิตปทมุวัน  ณัฐธัญ หวังถาวร      
   

3 สาธิตปทมุวัน สรวิชญ์  
เลิศศิริขจร ณัฐธัญ หวังถาวร  #17: จ. 9/1/2017 

16:55  
   

 
    สรวิชญ์  

เลิศศิริขจร    

   4   Bye 9  #2:       

  
 

สาธิตจุฬา
มัธยม  จิรายุ สรรพกิจ        

  
5 สาธิตจุฬา

มัธยม ธนัท ชีวช่ืน  จิรายุ สรรพกจิ    #25: อ. 10/1/2017 
14:30  

  
 

    ธนัท ชีวช่ืน      

  6   Bye 5  #3:       

  

 
สาธิตขอนแก่น  กฤตพงศ์  

แสนเมือง        

  
7 สาธิตขอนแก่น  ภูมินทร์  

แผลงสูงเนิน  
กฤตพงศ์  
แสนเมือง  

#18: จ. 9/1/2017 
16:55    

  
 

    ภูมินทร์  
แผลงสูงเนิน      

  8   Bye 13  #4:   

 

    

 

 
สาธิตเชียงใหม่  ฉันทพัฒน์  

ยศรุ่งโรจน์    

 

    

 
9 สาธิตเชียงใหม่  เอดวิน กันธัง  ฉันทพัฒน์  

ยศรุ่งโรจน์  

 

  
#29: พ. 
11/1/2017 
13:40  

 
 

    เอดวิน กันธัง  

 

    

 10   Bye 3  #5:         

 

 
สาธิตราม ธนภัทร  

อาภาพันเลิศ          

 
11 สาธิตราม วรพรต  

ต้ังวงศ์กิจศิริ  
ธนภัทร  
อาภาพันเลิศ  

#19: จ. 9/1/2017 
16:55      

 
 

    วรพรต  
ตั้งวงศ์กิจศิริ        

 12   Bye 11  #6:         
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 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
สาธิต
ก าแพงแสน  

กฤษฏ์ชนก  
พุกนิลฉาย  

        

 
13 สาธิต

ก าแพงแสน 
ธนเสฏฐ์ ศรี
อนันต์  

กฤษฏ์ชนก  
พุกนิลฉาย    #26: อ. 10/1/2017 

14:30    

 
 

    ธนเสฏฐ์ ศรี
อนันต์        

 14   Bye 7  #7:     
 

  
 

 
สาธิตเกษตร   ปัญญากร  

ไกรธีรวุฒิ      

 

  

 
15 สาธิตเกษตร   พอดี บุญมี    #20: จ. 9/1/2017 

16:55  
 

  

 

 
สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

ภูดิภัทร์ พูลเพิ่ม      

 

  

 
16 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

อิฏฐดนัย ได้ผล
มาก  

#8: จ. 
9/1/2017 
10:15  

  

    

 
สาธิต
ก าแพงแสน  

คณธัช  
สกุลลีรุ่งโรจน์    

  

    

17 สาธิต
ก าแพงแสน 

ณธีพัฒน์  
จิตติเจริญฤทธิ์    

  

  
#31: พฤ. 
12/1/2017 
9:00  

 
สาธิตนเรศวร  ปัณณ์ วรรณคีรี    

  

    

18 สาธิตนเรศวร ยศพล มากมี  
#9: จ. 
9/1/2017 
10:40  

  

 

  

 
         

 

  

 
19   Bye 8  ธนธัส  

อนุกูลไพบลูย์  
#21: จ. 9/1/2017 
16:55  

 

  

 

 
สาธิตประสาน
มิตรมัธยม 

ธนธัส  
อนุกูลไพบูลย์  นวิน แปูนพันธ์ุ    

 

  

 
20 สาธิตประสาน

มิตรมัธยม  นวิน แปูนพันธุ์  #10:         

 
             

 
21   Bye 12  ธีรัตม์  

นิคโคลัส ลิม้    #27: อ. 10/1/2017 
14:30    

 

 
สาธิตจุฬา
มัธยม  

ธีรัตม์ นิคโคลัส 
ลิ้ม  

พลรัชย์  
ศรีดุรงฤทธ์ิ        

 
22 สาธิตจุฬา

มัธยม 
พลรัชย์  
ศรีดุรงฤทธิ์  #11:         

 
             

 
23   Bye 4  ชนน  

เศวตรัตนเสถียร  
#22: จ. 9/1/2017 
17:20      

 

 
สาธิตปทุมวัน  ชนน  

เศวตรัตนเสถียร  
พชรเมธว์  
เพ็ชรเจรญิ        

 
24 สาธิตปทุมวัน  พชรเมธว์  

เพ็ชรเจริญ  #12:   
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 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
      

 

    

 
25   Bye 14  ตะวัน ภูวิจิตร  

 

  
#30: พ. 
11/1/2017 
13:40  

 

 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

ตะวัน ภูวิจิตร  พันธวัธน์ ไชยวงศ์  

 

    

 
26 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

พันธวัธน์ ไชยวงศ์  #13:       

  
 

          
  

27   Bye 6  กาจพน ศรีรอต  #23: จ. 9/1/2017 
17:20    

  
 

สาธิตเกษตร กาจพน ศรีรอต  เว็ป สันทนาคณิต      

  28 สาธิตเกษตร เว็ป สันทนาคณิต  #14:       

  
 

          

  
29   Bye 10  รัฐธรรมนูญ  

ชุณหคันธรส    #28: อ. 10/1/2017 
14:30  

  

 
สาธิตขอนแก่น  รัฐธรรมนูญ  

ชุณหคันธรส  วรินทร ตันมิ่ง      

  30 สาธิตขอนแก่น วรินทร ตันมิ่ง  #15:     

   
 

        
   

31   Bye 2  ฐากนิษฐ์  
พิสฐศาสน์ [2]  

#24: จ. 9/1/2017 
17:20  

   

 
สาธิตราม ฐากนษิฐ์  

พิสฐศาสน์ [2]  
ธนภัทร  
ภูแรศรี    

   
32 สาธิตราม ธนภัทร  

ภูแรศรี  #16:   
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หญิงคู่ ม.ต้น 
 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

  สาธิตจุฬา
มัธยม  

บุณยาพร  
ด ารงธรรมวุฒิ [1] 

   

 

 
1 สาธิตจุฬา

มัธยม 
รินรดา  
อัมพรสิทธิกูล  

บุณยาพร  
ด ารงธรรมวุฒิ [1] 

  

 

 
      รินรดา  

อัมพรสิทธิกูล  
    2   Bye 1  #1:     

   
  สาธิตปทุมวัน  

ณิภาพัชร์  
ตรีรานุรัตน์  

    

   
3 สาธิตปทุมวัน อธีนา เลากุลศานต์  ณิภาพัชร์  

ตรีรานุรัตน์  
#17: จ. 9/1/2017 
17:20  

         อธีนา เลากุลศานต์    

   4   Bye 9  #2:       
  

  สาธิตราม  
จุฑารัตน์  
กลิ่นทิพย์ขจร  

      

  
5 สาธิตราม  

ไอรดา  
ลอยฤทธิวุฒิไกร  

จุฑารัตน์  
กลิ่นทิพย์ขจร    #25: อ. 10/1/2017 

15:00  
  

      ไอรดา  
ลอยฤทธิวุฒิไกร      

  6   Bye 5  #3:       

  
  สาธิต ม.

เชียงใหม่  
ณพัฒน์  
ถาวรสุขาวดี  

      

  
7 สาธิต ม.

เชียงใหม่  
พิมพ์ลภัส  
ตาลเงิน  

ณพัฒน์  
ถาวรสุขาวดี  

#18: จ. 9/1/2017 
17:20    

  
      พิมพ์ลภัส  

ตาลเงิน      

  8   Bye 13  #4:   

 

    

 
  สาธิตเกษตร  

สุจิมา  
ต้ังมิตรเจริญ  

  

 

    

 
9 สาธิตเกษตร  อชิดา รอดศิริ  สุจิมา ตั้งมิตรเจริญ  

 

  
#29: พ. 
11/1/2017 
13:05  

       อชิดา รอดศิริ  

 

    

 10   Bye 3  #5:         

 
  สาธิต

ก าแพงแสน  ธัญวลัย อาจคงหาญ          

 
11 สาธิต

ก าแพงแสน  สุพรรดา เกตุมณี  ธัญวลัย อาจคงหาญ  #19: จ. 9/1/2017 
17:45      

       สุพรรดา เกตุมณี        

 12   Bye 11  #6:         

 



53 

 

 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

  สาธิตขอนแก่น  
บุญยารัตน์  
จันทร์เชิด  

        

 
13 สาธิตขอนแก่น ปภาวรินท์ ผลพูน  บุญยารัตน์ จันทร์

เชิด    #26: อ. 10/1/2017 
15:00    

       ปภาวรินท์ ผลพูน        

 14   Bye 7  #7:     

 

  

 
  สาธิตประสาน

มิตรมัธยม ศรุตยา ฉะอ้อนศรี      

 

  

 
15 สาธิตประสาน

มิตรมัธยม 
สุพิชญา ปัญญา
โรจน์  

  #20: จ. 9/1/2017 
17:45  

 
  

 
  

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

จินตปาตี  
นิลละออง  

    

 

  

 
16 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

รมย์ธีรา  
คูสกุลรัตน์  

#8: จ. 9/1/2017 
10:15  

 

 
    

  สาธิตราม  
ธนภรณ์  
สุนนานนท์  

  

  

    

17 สาธิตราม 
รุจิพัชญ์  
ควรปรียาวัฒน์  

  

  

  
#31: พฤ. 
12/1/2017 
9:00  

  สาธิตจุฬา 
มัธยม  

จญา  
พิมพ์ขาวข า  

  

  

    

18 สาธิตจุฬา 
มัธยม  

พชรวรรณ์  
คงสิทธิ์  

#9: จ. 9/1/2017 
9:50    

 

  

           

 

  

 
19   Bye 8  สุชัญญา  

พัววรานุเคราะห์  
#21: จ. 9/1/2017 
17:45  

 

  

 
  สาธิตบูรพา  

สุชัญญา  
พัววรานุเคราะห์  

สิมลิัน  
จันทร์ด ารงกลุ    

 

  

 
20 สาธิตบูรพา 

สิมิลัน  
จันทร์ด ารงกุล  

#10:         

               

 
21   Bye 12  กันตินันท์  

ชัยรัตนศักดิ์    #27: อ. 10/1/2017 
15:00    

 
  สาธิตนเรศวร  

กันตินันท์  
ชัยรัตนศักด์ิ  

ชนกานต์ ประยุร
ค า        

 
22 สาธิตนเรศวร 

ชนกานต์ ประยุร
ค า  

#11:         
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 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

        
23   Bye 4  

ปาลิตา  
ต้นกิตติรัตนกุล 
[3/4]  

#22: จ. 9/1/2017 
17:45      

 

  สาธิตเชียงใหม่  
ปาลิตา  
ต้นกิตติรัตนกุล 
[3/4]  

วรธิดา หาอุปละ        

 24 สาธิตเชียงใหม ่ วรธิดา หาอุปละ  #12:   

 

    

         

 

    

 
25   Bye 14  ภาวิดา ยี่ภู่  

 

  
#30: พ. 
11/1/2017 
13:05  

 

  สาธิตปทุมวัน  ภาวิดา ย่ีภู่  แพรวา  
อริยชาญศิลป์  

 

    

 
26 สาธิตปทุมวัน  

แพรวา  
อริยชาญศิลป์  

#13:       

              

  
27   Bye 6  พิชญาภา  

ไชยเนตร  
#23: จ. 9/1/2017 
17:45    

  
  

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

พิชญาภา  
ไชยเนตร  

อัญชุลีพร  
โยธารินทร์      

  
28 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

อัญชุลีพร  
โยธารินทร์  

#14:       

              

  
29   Bye 10  พิมพ์มาดา  

หิรัญบัฏ    #28: อ. 10/1/2017 
15:00  

 

 
  สาธิตเกษตร 

พิมพ์มาดา  
หิรัญบัฏ  

วิรัลพัชร  
หัตถศักดิ์      

  
30 สาธิตเกษตร 

วิรัลพัชร  
หัตถศักด์ิ  

#15:     

             

   
31   Bye 2  ปิยภัสสร์  

ไวยาณรางกูร [2]  
#24: จ. 9/1/2017 
18:10  

 

 

 
  สาธิตประสาน

มิตรมัธยม 
ปิยภัสสร์  
ไวยาณรางกูร [2]  

เพียงพอ  
สุขวัฒนาการวทิย์    

   
32 สาธิต ประสาน

มิตรมัธยม 
เพียงพอ  
สุขวัฒนาการวิทย์  

#16:   
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คู่ผสม ม.ต้น 
 

โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
สาธิตราม 

ธนภัทร  
ภูแรศรี [1]  

   

 

 
1 สาธิตราม 

ธนภรณ์  
สุนนานนท์  

ธนภัทร  
ภูแรศรี [1]  

  

 

 

 
    

ธนภรณ์  
สุนนานนท์  

    2   Bye 1  #1:     
   

 
สาธิตเชียงใหม่  

กันตธร  
สอาดล้วน  

    

   
3 สาธิตเชียงใหม ่

พิมพ์ลภัส  
ตาลเงิน  

กันตธร  
สอาดล้วน  

#17: จ. 9/1/2017 
11:05  

   

 
    

พิมพ์ลภสั  
ตาลเงิน  

  

   4   Bye 9  #2:       
  

 
สาธิตจุฬามัธยม  

วณิชย์  
เชี่ยวชาญรัต
นกุล  

      

  
5 สาธิตจุฬามัธยม 

บุณยาพร  
ด ารงธรรมวุฒิ  

วณิชย์  
เช่ียวชาญรัตนกุล  

  
#25: อ. 
10/1/2017 9:30  

  

 
    

บุณยาพร  
ด ารงธรรมวุฒิ  

    

  6   Bye 5  #3:       
  

 
สาธิตก าแพงแสน  

ธนเสฏฐ์  
ศรีอนันต์  

      

  
7 สาธิตก าแพงแสน 

สุพรรดา  
เกตุมณี  

ธนเสฏฐ์  
ศรีอนันต์  

#18: จ. 9/1/2017 
11:05  

  

  

 
    สุพรรดา  

เกตุมณี  
    

  8   Bye 13  #4:   
 

    
 

 
สาธิตขอนแก่น  

เมทัส  
เจริญวานิช  

  

 

    

 
9 สาธิตขอนแก่น  

ศุภิสรา  
ทองเจียว  

เมทัส  
เจริญวานิช  

 

  
#29: พ. 
11/1/2017 9:00  

 

 
    

ศุภิสรา  
ทองเจียว  

 

    

 10   Bye 3  #5:         
 

 11       



56 

 

 
โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 สาธิตเกษตร  
เว็ป  
สันทนาคณิต          

 
11 สาธิตเกษตร 

สิรินาถ  
ภิระบรรณ์  

เว็ป  
สันทนาคณิต  

#19: จ. 9/1/2017 
11:05      

 
     สิรินาถ  

ภิระบรรณ์        

 12   Bye 11  #6:         
 

 
สาธิตประสาน
มิตรมัธยม  

ปวริศร์  
คงเจริญ          

 
13 สาธิตประสาน

มิตรมัธยม 
ปิยภัสสร์  
ไวยาณรางกูร  

ปวริศร์  
คงเจริญ    #26: อ. 

10/1/2017 9:30    

 
     ปิยภัสสร์  

ไวยาณรางกูร        

 14   Bye 7  #7:     
 

  
 

 สาธิตปทุมวัน  
ชนน  
เศวตรัตนเสถียร      

 

  

 
15 สาธิตปทุมวัน 

แพรวา  
อริยชาญศิลป์    #20: จ. 9/1/2017 

11:30  
 

  

 

 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม  

กวิน  
ศักด์ิสกุลวัฒนา      

 

  

 
16 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

รมย์ธีรา  
คูสกุลรัตน์  

#8: จ. 
9/1/2017 9:00  

 

 
    

 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

ตะวัน  
ภูวิจิตร    

  

    

17 
สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

จินตปาตี  
นิลละออง    

  

  #31: พฤ. 
12/1/2017 9:00  

 สาธิตเชียงใหม่  
ยศพนธ์  
มณฑีรรัตน์    

  

    

18 สาธิตเชียงใหม ่
ปาลิตา  
ต้นกิตติรัตนกุล  

#9: จ. 
9/1/2017 9:00    

 

  

          
 

  
 

19   Bye 8  ภาณุพงศ์  
ทองจันทร์  

#21: จ. 9/1/2017 
11:30  

 

  

 

 สาธิตขอนแก่น  
ภาณุพงศ์  
ทองจันทร์  

ธนัชชา  
ดรอินทร์    

 

  

 
20 สาธิตขอนแก่น 

ธนัชชา  
ดรอินทร์  #10:         

 

  1           
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โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

        

21   Bye 12  สุรสิทธิ์  
อริยะบารนีกุล  

  #27: อ. 
10/1/2017 9:30    

 

 
สาธิตประสาน
มิตรมัธยม  

สุรสิทธิ์   
อริยะบารนีกุล  

อติกานต์  
พฤกษพ์จิารณ์  

      

 
22 สาธิตประสาน

มิตรมัธยม 
อติกานต์  
พฤกษ์พิจารณ์  #11:         

 
 

            
 

23   Bye 4  ฐากนิษฐ์  
พิสฐศาสน์  

#22: จ. 9/1/2017 
11:30      

 

 
สาธิตราม  

ฐากนิษฐ์  
พิสฐศาสน์  

รุจิพัชญ์  
ควรปรียาวัฒน์  

      

 
24 สาธิตราม 

รุจิพัชญ์  
ควรปรียาวัฒน์  #12:   

 

    

 

 
สาธิตปทุมวัน  

พชรเมธว์ 
เพ็ชรเจริญ    

 

    

 
25 สาธิตปทุมวัน 

ณิภาพัชร์  
ตรีรานุรัตน์    

 

  #30: พ. 
11/1/2017 9:35   

 
สาธิตจุฬามัธยม 

ธีรัตม์  
นิคโคลัส ลิ้ม    

 

    

 
26 สาธิตจุฬามัธยม  

พรรณพรรษ 
คงสิทธิ์  

#13: จ. 
9/1/2017 9:00  

    

             
  

27   Bye 6  กรวิชญ์  
ประณีตวตกุล  

#23: จ. 9/1/2017 
11:30    

  

 
สาธิตเกษตร  

กรวิชญ์  
ประณีตวตกุล  

พรพิชชา  
เชยกีวงศ์  

    

  
28 สาธิตเกษตร 

พรพิชชา  
เชยกีวงศ์  #14:       

             
  

29   Bye 10  ภัทรลภัส  
ใช้ฮวดเจริญ  

  #28: อ. 
10/1/2017 9:30  

 

 

 
สาธิตบูรพา  

ภัทรลภัส  
ใช้ฮวดเจริญ  

สุชัญญา  
พัววรานุเคราะห์  

    

  
30 สาธิตบูรพา 

สุชัญญา  
พัววรานุเคราะห์  #15:     

            
   

31   Bye 2  
คณธัช  
สกุลลีรุ่งโรจน์  

#24: จ. 9/1/2017 
11:55  

 

 

 

 
สาธิตเกษตร  

คณธัช  
สกุลลีรุ่งโรจน์  

ธัญวลัย  
อาจคงหาญ  

  

   
32 สาธิตเกษตร 

ธัญวลัย  
อาจคงหาญ  

#16:   
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ชายเด่ียว ม.ปลาย 
 

โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

1 สาธิตประสาน
มิตรมัธยม 

รุษฐนภัค 
 อูปทอง [1]  

  

    
 

    รุษฐนภัค  
อูปทอง [1]  

    2   Bye 1  #1:     
   

         
   

3 สาธิตราม วิชญวรรธน์ นาครักษ์    
#17: จ. 
9/1/2017 
14:25  

   
 

    วิชญวรรธน์ นาครักษ์    
   4   Bye 9  #2:       

  
           

  
5 สาธิตบูรพา ประพันธ์ 

 พงษ์ประพันธ์  
    

#25: อ. 
10/1/2017 
12:30  

  
 

    ประพันธ์  
พงษ์ประพันธ์      

  6   Bye 5  #3:       
  

           
  

7 
สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

สุรสิทธ์ิ พารา    
#18: จ. 
9/1/2017 
14:50  

  

  
           

  8 สาธิตจุฬา
มัธยม ทศ น าชัยศิริ  #4: จ. 9/1/2017 

11:05      

         
 

    
 

9 สาธิต
ขอนแก่น 

พศวัต  
สุรกุลประภา [3/4]  

  

 

  
#29: พ. 
11/1/2017 
11:55  

 
 

    พศวัต 
สุรกุลประภา [3/4]  

 

    

 10   Bye 3  #5:         
 

 
            

 
11 สาธิตปทุมวัน กวิน  

ประดิษฐ์อาชีพ  
  

#19: จ. 
9/1/2017 
14:50  

    

 
 

    กวิน  
ประดิษฐ์อาชีพ        

 12   Bye 11  #6:         
 

             
 

13 สาธิตเกษตร เสฏฐนันท์ ถาวร      
#26: อ. 
10/1/2017 
12:30  

  

 
 

    เสฏฐนันท์ ถาวร        
 14   Bye 7  #7:     

 
  

 

         
 

  
 1        
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โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

15 สาธิต
เชียงใหม่ 

สันห์  
พงษ์เจตสุพรรณ  

  
#20: จ. 
9/1/2017 
14:50  

  

   
        

 
  

 16 สาธิต
ก าแพงแสน  จิรายุทธ เอยีดคง  #8: จ. 9/1/2017 

9:50  
  

    

       
  

    

17 สาธิตราม ธนกฤต ภูแรศรี    

  

  
#31: พฤ. 
12/1/2017 
9:00  

 
      

  
    

18 สาธิต
ขอนแก่น  

ศรัณยู  
โอฬารอร่ามกุล  

#9: จ. 9/1/2017 
10:15    

 

  

 
         

 
  

 
19   Bye 8    

#21: จ. 9/1/2017  
14:50  

 

  

 
 

    ชลันธร อนังคณกุล    
 

  
 20 สาธิตบูรพา  ชลันธร อนงัคณกลุ  #10:         
 

             
 

21   Bye 12      
#27: อ. 
10/1/2017 
12:30  

  

 
 

    อนพัช สารสิน        
 22 สาธิตจุฬา

มัธยม  อนพัช สารสิน  #11:         

 1             
 

23   Bye 4    
#22: จ. 9/1/2017 
14:50      

 
 

    ธนกฤต  
วัฒนตรีภพ [3/4]        

 
24 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

ธนกฤต  
วัฒนตรีภพ [3/4]  

#12:   

 

    

 
       

 
    

 
25 สาธิตสาธิต

ปทุมวัน  ณัฐกิตติ์ กิตติเ์รอืงพัชร    

 

  
#30: พ. 
11/1/2017 
11:55  

        
 

    
 26 สาธิต

ก าแพงแสน วชิรวิชญ์ อู่ศิลา  #13: จ. 9/1/2017 
10:15      

  
           

  
27   Bye 6    

#23: จ. 9/1/2017 
15:15    

  
 

    ณัชพล  
สุรศักดิ์ปัญญา      

  
28 สาธิตเกษตร 

ณัชพล  
สุรศักดิป์ัญญา  

#14:       

          

1        
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โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

           
  

29   Bye 10      
#28: อ. 
10/1/2017 
12:30  

  
 

    ธนบดี  
แก้ววิจิตร      

  
30 สาธิตสงขลา  

ธนบดี  
แก้ววิจิตร  

#15:     

   
         

   
31   Bye 2    

#24: จ. 
9/1/2017 
15:15  

   
 

    ธนบดี  
สินเจริญ [2]    

   
32 สาธิตประสาน

มิตรมัธยม 
ธนบดี 
สินเจริญ [2]  

#16:   
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หญิงเด่ียว ม.ปลาย 
 โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

      
    

1 สาธิตประสานมิตร
มัธยม  

ธนัชพร  
ด ารงธรรมวุฒิ [1]  

  

           
   

2 สาธิตราม สิริยากร ศรีสวัสด์ิ  #1: จ. 9/1/2017 
15:15    

            
  

3 สาธิตขอนแก่น  
กนกลักษณ์  
คุรุศาสตรา  

  #9: อ. 10/1/2017 
13:00  

            
  

4 สาธิตก าแพงแสน  ปภาวี ชาวนาดอน  #2: จ. 9/1/2017 
15:15      

             
 

5 สาธิตจุฬามัธยม  รวิพร เข็มศรี      #13: พ. 11/1/2017 
11:20  

             
 

6 สาธิตเกษตร  
ปริชมน  
ศานติวงศ์สกุล  

#3: จ. 9/1/2017 
15:15      

             
 

7 สาธิตเชียงใหม่  อารียา ชมภู่    #10: อ. 10/1/2017 
13:00    

             
 

8 สาธิตมหาสารคาม
มัธยม  โยธะกา กะสังข์  #4: จ. 9/1/2017 

15:40      

         
 

    

9 สาธิตราม  วีริยา อัศวภักดีพันธุ์    

 

  #15: พฤ. 
12/1/2017 9:00  

        
 

    

10 สาธิตจุฬามัธยม  ชนิสา กระแสสินธุ์  #5: จ. 9/1/2017 
15:40      

             
 

11 สาธิตประสานมิตร
มัธยม กุลนิดา สิงห์นาครอง    #11: อ. 10/1/2017 

13:00    

             
 

12 สาธิตบูรพา  นันทิชา นนทะโคตร  #6: จ. 9/1/2017 
15:40      

             
 

13 สาธิตเกษตร  อภิสรา เลิศวิเศษธีรกุล      #14: พ. 11/1/2017 
11:55  

             
 

14 สาธิตมหาสารคาม
มัธยม พรชนก เพียกุนา  #7: จ. 9/1/2017 

15:40    
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 โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 
          

  
15 สาธิตขอนแก่น  

วรัญญา  
สรรพสมบัติ  

  #12: อ. 10/1/2017 
13:00  

            
  

16 สาธิตสงขลา  
พิมพ์มา  
บวรวิชญ์ธนกุล [2]  

#8: จ. 9/1/2017 
15:40  
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ชายคู่ ม.ปลาย 
 

โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

ธนกฤต วัฒนตรีภพ [1]  

    
1 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

พัฒน์สน มงคลสินธุ์    

   
 

สาธิตบูรพา  ธนภพ ดีเด่น    
   

2 สาธิตบูรพา  ประพันธ์ พงษ์ประพันธ์  #1: จ. 9/1/2017 
18:10  

  

  
 

สาธิตจุฬามัธยม  ธรรม ชัยพิพัฒน์      
  

3 สาธิตจุฬามัธยม อริยะ เวชชาชีวะ    
#9: อ. 10/1/2017 
15:30  

  

 
สาธิตประสาน
มิตรมัธยม กานต์ วรวิเศษ      

  
4 สาธิตประสาน

มิตรมัธยม ธนบดี สินเจริญ  #2: จ. 9/1/2017 
18:10  

    

 
 

สาธิตขอนแก่น  บุณย์มนัส พันธุตา        
 

5 สาธิตขอนแก่น  ศรัณยู  โอฬารอร่ามกุล      
#13: พ. 11/1/2017 
14:15  

 

 
สาธิตเกษตร  

จิณพรต   
วรานนท์จิราโชติ  

      

 
6 สาธิตเกษตร เสฏฐนันท์ ถาวร  #3: จ. 9/1/2017 

18:10  
    

 
 

สาธิตปทุมวัน  กวิน ประดิษฐ์อาชีพ        
 

7 สาธิตปทุมวัน ศุภกร จรจันทึก    
#10: อ. 10/1/2017 
15:30  

  

 
 

สาธิตราม  จิรัฏฐ์ ควรปรียาวัฒน์        
 

8 สาธิตราม ธีรภัทร สุทธิเกษม  #4: จ. 9/1/2017 
18:10  

    

 
 

สาธิตเกษตร ยี่ชิน ภักดีเศรษฐกุล    
 

    

9 สาธิตเกษตร เผ่าผลิน อุทัยรัตนกิจ    

 

  
#15: พฤ. 
12/1/2017 9:00  

 
สาธิตปทุมวัน ณัฐกิตต์ิ กิตต์ิเรืองพัชร    

 
    

10 สาธิตปทุมวัน ธนวัต สุพรรณธเนศ  #5: จ. 9/1/2017 
18:35  

    

 
 

สาธิตราม ปฏิภาณ พัวกนกหิรัญ        
 

11 สาธิตราม รัฐนันท์ ทองสาริ    
#11: อ. 
10/1/2017 15:30  

  

 

 
สาธิตขอนแก่น 

ปัญญชน พรหมสาขา 
ณ สกลนคร  

      

 
12 สาธิตขอนแก่น สุวีร์ เข็มทองหลาง  #6: จ. 9/1/2017 

18:35  
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โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 
สาธิตบูรพา ชยุตม์ ฉัตรมงคล        

 
13 สาธิตบูรพา รุจิรธรรม ยุติธรรม      

#14: พ. 11/1/2017 
14:15  

 
 

สาธิตจุฬามัธยม อธิวัฒน์ ต้ังพูลสินธนา        
 

14 สาธิตจุฬามัธยม อนพัช สารสิน  #7: จ. 9/1/2017 
18:35  

  

  

 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

ประนิธิ สีสุเเล      

  
15 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

พิสิษฐ์ จันทรจตุรภัทร    
#12: อ. 10/1/2017 
15:30  

  
 

สาธิตประสาน
มิตรมัธยม ภัทราวุธ วรวิเศษ      

  
16 สาธิตประสาน

มิตรมัธยม อาชว์วิญญ์ วณชิาพัชร  #8: จ. 9/1/2017 
18:35  
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หญิงคู่ ม.ปลาย 
 

โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

ชรินรตัน์  
ชูเจริญตรากูล [1]  

    
1 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

ฟ้าใส อาจวิชัย  ชรินรัตน์  
ชูเจริญตรากูล [1]  

   
     ฟ้าใส อาจวิชยั  

   2   Bye 1  #1:     
  

 สาธิตราม ปฐมรัตน์ น้อมสมทรัพย์      
  

3 สาธิตราม ปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์    
#9: อ. 10/1/2017 
16:00  

  
 

สาธิตจุฬา
มัธยม ชินภัทร ลีนะบรรจง      

  
4 

สาธิตจุฬา
มัธยม รมิดา ธีรวชิรกุล  #2: จ. 9/1/2017 

18:35  
    

 
 สาธิตเกษตร ชนัญญา เพ็ญศรี        

 
5 สาธิตเกษตร พิจิกา วันธงไชย  ชนัญญา เพ็ญศรี    

#13: พ. 11/1/2017 
13:40  

 
     พิจิกา วันธงไชย      

 6   Bye 3  #3:       
 

 สาธิตขอนแก่น กชกร เข็มทองหลาง        
 

7 สาธิตขอนแก่น ศุภาพิชญ์ เตียรถ์สุวรรณ    
#10: อ. 10/1/2017 
16:00  

  

 
 

สาธิตประสาน
มิตรมัธยม 

กฤตยวรรณ ภิรมย์รักษ์        

 
8 

สาธิตประสาน
มิตรมัธยม บุญญพร สีทองดี  #4: จ. 9/1/2017 

19:00  
    

 
 สาธิตขอนแก่น กนกลักษณ์ คุรุศาสตรา    

 
    

9 สาธิตขอนแก่น วรัญญา สรรพสมบัติ    

 

  
#15: พฤ. 
12/1/2017 9:00  

 สาธิตราม วีริยา อัศวภักดีพันธุ์    
 

    

10 สาธิตราม สิริยากร ศรีสวัสด์ิ  #5: จ. 9/1/2017 
19:00  

    

 
           

 
11   Bye 4  รัชนี เสือพอน  

#11: อ. 10/1/2017 
16:00  

  

 
 

สาธิตจุฬา
มัธยม 

รัชนี เสือพอน  รวิภา เข็มศรี      

 
12 

สาธิตจุฬา
มัธยม 

รวิภา เข็มศรี  #6:       
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โรงเรียน Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner 

 สาธิตปทุมวัน ปพิชญา ผุดผ่อง        
 

13 สาธิตปทุมวัน อภิชญา วางทุกข์      
#14: พ. 11/1/2017 
14:15  

 
 สาธิตเกษตร ปริชมน ศานติวงศ์สกุล        

 
14 สาธิตเกษตร อภิสรา เลิศวิเศษธีรกุล  #7: จ. 9/1/2017 

19:00  
  

  
         

  
15   Bye 2  พรชนก เพียกุนา  

#11: อ. 10/1/2017 
16:00  

  
 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

พรชนก เพียกุนา  มทิรา จินดารัตน์    

  

16 
สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

มทิรา จินดารัตน์  #8:   
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คู่ผสม ม.ปลาย 

 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarter 
finals Semifinals Final Winner 

 สาธิตสงขลา  ทวิทย์ รัตนกาญจน์  
     1 สาธิตสงขลา เกวลี แก้วโชติรุ่ง  ทวิทย์  
รัตนกาญจน์  

    
     เกวลี แก้วโชติรุ่ง  

    2   Bye 1  #1:     

   
 สาธิตปทุมวัน  ศุภกร จรจันทึก      

   
3 สาธิตปทุมวัน  สุพิฌาย์ เพชรชู  ศุภกร จรจนัทกึ  #17: จ. 9/1/2017 

11:30  
   

     สุพฌิาย์ เพชรชู    

   4   Bye 9  #2:       

  

 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม  

ประนิธิ สีสุเเล        

  
5 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

โยธะกา กะสังข์  ประนิธิ สสีุเเล    #25: อ. 10/1/2017 
10:00  

  
     โยธะกา กะสงัข์      

  6   Bye 5  #3:       

  

 สาธิตเชียงใหม่  
สันห์  
พงษ์เจตสุพรรณ  

      

  
7 สาธิตเชียงใหม ่ อารียา ชมภู่  สันห์ พงษ์เจต

สุพรรณ  
#18: จ. 9/1/2017 
11:55    

  
     อารียา ชมภู่      

  8   Bye 13  #4:   

 

    

 
 สาธิตขอนแก่น บุณย์มนัส พันธุตา    

 

    

 
9 สาธิตขอนแก่น กชกร เข็มทองหลาง  บุณย์มนัส พันธุตา  

 

  #29: พ. 11/1/2017  
9:35  

 
     กชกร เข็มทองหลาง  

 

    

 10   Bye 3  #5:         

 

 สาธิตเกษตร  
ณัชพล  
สุรศักด์ิปัญญา  

        

 
11 สาธิตเกษตร ชนัญญา เพ็ญศรี  ณัชพล  

สุรศักดิป์ัญญา  
#19: จ. 9/1/2017 
11:55      

 
     ชนัญญา เพ็ญศรี        

 12   Bye 11  #6:         
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 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarter 
finals Semifinals Final Winner 

 สาธิตราม ธนกฤต ภูแรศรี          

 
13 สาธิตราม ปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์  ธนกฤต ภูแรศรี    #26: อ. 10/1/2017 

10:00    

 
     ปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์        

 14   Bye 7  #7:     

 

  

 

 
สาธิตประสาน
มิตรมัธยม 

รุษฐนภัค  
อูปทอง  

    

 

  

 
15 สาธิตประสาน

มิตรมัธยม 
ธนัชพร  
ด ารงธรรมวุฒิ  

  #20: จ. 9/1/2017 
12:20    

  
 

สาธิตจุฬา
มัธยม  ทศ น าชัยศิริ      

 

  

 
16 สาธิตจุฬา

มัธยม 
ชินภัทร  
ลีนะบรรจง  

#8: จ. 9/1/2017 
9:50  

  

    

 สาธิตเกษตร 
จิณพรต วรานนท์
จิราโชติ  

  

  

    

17 สาธิตเกษตร 
กัญญาณภัทร 
เนื่องจ านง  

  

  

  #31: พฤ. 
12/1/2017 9:00  

 
สาธิตประสาน
มิตรมัธยม  

บุรฉัตร  
ก่อเฉลิมสนธิ  

  

  

    

18 สาธิตประสาน
มิตรมัธยม 

กุลนิดา  
สิงห์นาครอง  

#9: จ. 9/1/2017 
9:50    

 

  

 
         

 
  

 
19   Bye 8  วชิรวิชญ์ อู่ศิลา  #21: จ. 9/1/2017 

11:55  
 

  

 
 

สาธิต
ก าแพงแสน  วชิรวิชญ์ อู่ศิลา  ปภาวี ชาวนาดอน    

 

  

 
20 สาธิต

ก าแพงแสน ปภาวี ชาวนาดอน  #10:         

 
             

 
21   Bye 12  ธนบดี แก้ววิจิตร    #27: อ. 10/1/2017 

10:00    

 
 สาธิตสงขลา  ธนบดี แก้ววิจิตร  พิมพ์มา บวรวิชญ์

ธนกุล        

 
22 สาธิตสงขลา 

พิมพ์มา  
บวรวิชญ์ธนกุล  

#11:         

         

23   Bye 4  จิรัฏฐ์  
ควรปรียาวัฒน์  

#22: จ. 9/1/2017 
11:55      

 
 สาธิตราม จิรัฏฐ์ ควรปรียาวัฒน์  ปฐมรัตน์  

น้อมสมทรพัย์        

 
24 สาธิตราม 

ปฐมรัตน์  
น้อมสมทรัพย์  

#12:   
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 โรงเรียน Round 1 Round 2 Quarter 
finals Semifinals Final Winner 

 สาธิตบูรพา  ชยุตม์ ฉัตรมงคล    

 

    

 
25 สาธิตบูรพา 

นันทิชา  
นนทะโคตร  

  

 

  #30: พ. 11/1/2017 
9:35  

 
 สาธิตปทุมวัน ธนวัต สุพรรณธเนศ    

 

    

 
26 สาธิตปทุมวัน อภิชญา วางทุกข์  #13: จ. 

9/1/2017 9:50      

  
           

  
27   Bye 6  พัฒน์สน  

มงคลสินธ์ุ  
#23: จ. 9/1/2017 
12:20    

  

 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

พัฒน์สน  
มงคลสินธุ์  

ฟูาใส อาจวิชัย      

  
28 

สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

ฟูาใส อาจวิชัย  #14:       

  
           

  
29   Bye 10  พศวัต  

สุรกลุประภา    #28: อ. 10/1/2017 
10:00  

  
 สาธิตขอนแก่น  

พศวัต  
สุรกุลประภา 

ศุภาพิชญ์  
เตียรถ์สุวรรณ      

  
30 สาธิตขอนแก่น 

ศุภาพิชญ์  
เตียรถ์สุวรรณ  

#15:     

   
         

   
31   Bye 2  อนวัช ณ สงขลา  #24: จ. 9/1/2017 

12:20  
   

 
สาธิตจุฬา
มัธยม อนวัช ณ สงขลา  ชนิสา กระแสสินธ์ุ    

   
32 สาธิตจุฬา

มัธยม ชนิสา กระแสสินธุ์  #16:   
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รายชื่อผู้ควบคุมทีมและนกักีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ถิรวุฒ ิ โปรดตญะกลุ 
 2 นางสาว จิรัชญา ราชมนตร ี
 3 นางสาว ชนาพร เชื้อญวน 
 4 นาย วรวิทย์ ราชมนตร ี
 5 นาย อธิปัตย์ รัตนจันทร ์
 6 จ.อ. สมศักดิ ์ มุสิกเกษม 
 7 พ.อ.อ. ศุภฤกษ ์ จันทรพิศาล 
  

นักกีฬา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ช. ประวีร ์ ภูริพันธ์วิชัย ป.3 
2 ด.ญ. กิตติญา ไกรธีรวุฒ ิ ป.3 
3 ด.ช. ธนกฤต ด าดวน ป.3 
4 ด.ช. ธาวิน โกรัตนะ ป.3 
5 ด.ช. ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง ป.4 
6 ด.ช. ชลธีริทธ์ิ พัชรด ารงกุล ป.4 
7 ด.ญ. ชัญญาณุช สนจด ป.4 
8 ด.ช. กฤษฎิ ์ ประภาศิร ิ ป.4 
9 ด.ช. ภาวัต แสนสุทธ์ิ ป.5 
10 ด.ญ. ปทิตตา แสนสุทธ์ิ ป.5 
11 ด.ญ. พบพร บุญม ี ป.5 
12 ด.ช. วรานนท์ ต่อกิจไพศาล ป.5 
13 ด.ญ. โชติกา โอวรางค ์ ป.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
14 ด.ญ. วิชญาพร อาจท า ป.6 
15 ด.ญ. พีรญา อ าภาไพ ป.6 
16 ด.ญ. ณัฐสณิ ี บุญช่วยธนาสิทธิ ์ ป.6 
17 ด.ญ. สิรินาถ ภิระบรรณ ์ ม.1 
18 ด.ญ. วิรัลพัชร หัตถศักดิ ์ ม.1 
19 ด.ช. จักรภัทร จันทรปรีดา ม.1 
20 ด.ญ. อชิดา รอดศิร ิ ม.1 
21 ด.ช. ปัญญากร ไกรธีรวุฒ ิ ม.2 
22 ด.ช. ภวิศ รุ่งทิวาสุวรรณ ม.2 
23 ด.ญ. สุจิมา ตั้งมิตรเจรญิ ม.2 
24 ด.ญ. พิมพ์มาดา หิรัญบฏั ม.2 
25 ด.ญ. พรพิชชา เชยกีวงศ ์ ม.2 
26 ด.ช. พอดี บุญม ี ม.3 
27 ด.ช. กรวิชญ์ ประณตีวตกลุ ม.3 
28 ด.ช. กันต์กฤช ดิเรกลาภ ม.3 
29 ด.ช. เว็ป สันทนาคณติ ม.3 
30 ด.ช. กาจพน ศรีรอต ม.3 
31 นางสาว กัลยาภรณ ์ กังวานวงศ์ ม.4 
32 นาย ณัชพล สุรศักดิป์ัญญา ม.4 
33 นางสาว ภัทรมน ไกรธีรวุฒ ิ ม.4 
34 นางสาว ศิริมาตา มหาเวชาศิร ิ ม.4 
35 นาย เสฏฐนันท์ ถาวร ม.4 
36 นาย ฐากฤศ ธาดาธนาศิร ิ ม.5 
37 นางสาว ชนัญญา เพ็ญศร ี ม.5 
38 นางสาว ปริชมน ศานติวงศ์สกุล ม.5 
39 นางสาว อภิสรา เลิศวิเศษธรีกุล ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
40 นางสาว กัญญาณภัทร เนื่องจ านง ม.5 
41 นาย จิณพรต วรานนท์จิราโชต ิ ม.5 
42 นางสาว พิจิกา วันธงไชย ม.5 
43 นาย ยี่ชิน ภักดีเศรษฐกุล ม.6 
44 นาย อิงครัต แจ้งชัด ม.6 
45 นาย พัชร์พล เพชรรุ่ง ม.6 
46 นาย เผ่าผลิน อุทัยรัตนกิจ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ภาคภูม ิ ศรีวัฒนตระกูล 
 2 นาย เอกพันธ ์ สุทธิอุทธรณ ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ช. ภูวิศ สุวรรณสุนทร ป.3 
2 ด.ญ. ชวัลรดา ประยรูวงค ์ ป.5 
3 ด.ญ. นชนนท ภักดีฉนวน ป.5 
4 ด.ญ. ชลธิชา สวัสดิจ์ิรพงศ ์ ป.5 
5 ด.ญ. ชนัญดา เกตุมณ ี ป.5 
6 ด.ช. กฤษฏ์ชนก พุกนิลฉาย ม.2 
7 ด.ช. ณธีพัฒน์ จิตติเจริญฤทธิ ์ ม.2 
8 ด.ช. คณธัช สกุลลีรุ่งโรจน ์ ม.2 
9 ด.ญ. ธัญวลัย อาจคงหาญ ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
10 ด.ช. ธนเสฏฐ ์ ศรีอนันต ์ ม.3 
11 ด.ญ. สุพรรดา เกตุมณ ี ม.3 
12 นาย จิรายุทธ เอียดคง ม.4 
13 นางสาว ปภาว ี ชาวนาดอน ม.4 
14 นาย วชิรวิชญ ์ อู่ศิลา ม.5 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย สุพศิน สิงชมภ ู
 2 นาย วิชวาล ศรีดาว 
 3 นาย วรุฒ แดงหนอแดง 
 4 นางสาว วัชราภรณ ์ เทวรักษ์พิทักษ ์
 5 ผศ. เกียรติศักดิ ์ เผือกพันธ ์
 6 นาย วันชัย จันทการกุล 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ช. ปราญชล สันติวรากร ป.2 
2 ด.ช. ก้องเกียรติยศ ชาทองยศ ป.3 
3 ด.ญ. ฟูาใส สิงคิบุตร ป.4 
4 ด.ช. ภคนันท ์ เหล่าเลิศวรกุล ป.4 
5 ด.ญ. พีรชาภา สันติวรากร ป.5 
6 ด.ญ. อภิสรา จัตวัฒนกุล ป.5 
7 ด.ญ. บงกช เข็มทองหลาง ป.6 
8 ด.ญ. มนัญญา ศรีมันตะ ป.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
9 ด.ช. กัญจน ์ เหล่าเลิศวรกุล ป.6 
10 ด.ช. วิชญ์ ประฏภิาณวตัร ป.6 
11 ด.ช. กฤตพงศ์ แสนเมือง ม.1 
12 ด.ญ. ปภาวรินท์ ผลพูน ม.2 
13 ด.ญ. บุญยารตัน ์ จันทร์เชิด ม.2 
14 ด.ช. ภาณุพงศ ์ ทองจันทร์ ม.2 
15 ด.ช. รัฐธรรมนูญ ชุณหคันธรส ม.2 
16 ด.ญ. ศุภิสรา ทองเจียว ม.2 
17 ด.ช. วรินทร ตันมิ่ง ม.2 
18 ด.ญ. ธนัชชา ดรอินทร ์ ม.3 
19 ด.ช. ภูมินทร ์ แผลงสูงเนิน ม.3 
20 ด.ช. เมทัส เจริญวานิช ม.3 
21 นางสาว ศุภาพิชญ ์ เตียรถส์ุวรรณ ม.4 
22 นางสาว วรัญญา สรรพสมบตั ิ ม.4 
23 นาย สุวีร ์ เข็มทองหลาง ม.4 
24 นางสาว กนกลักษณ ์ คุรุศาสตรา ม.4 
25 นางสาว กชกร เข็มทองหลาง ม.6 
26 นาย ศรัณย ู โอฬารอร่ามกุล ม.6 
27 นาย บุณย์มนสั พันธุตา ม.6 
28 นาย พศวัต สุรกุลประภา ม.6 
29 นาย ปัญญชน พรหมสาขา ณ สกลนคร ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย รัชชานนท์ ช่ืนอารมณ ์
 2 นาย คฑาวุฒ ิ พันธ์ครุธ 
 3 นาย อานุภาพ ธีระรตัน์สกลุ 
 4 นาย ธีรพัฒน ์ คล้ายมุข 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ญ. ปาณัทดา แสงน้ าเพชร ป.2 
2 ด.ญ. รัญชิดา สุริยะพรชัยกุล ป.2 
3 ด.ช. วรพล ตันติสุวรรณนาพล ป.4 
4 ด.ญ. ดวงพรรธน ์ ดวงพัสตรา ป.4 
5 ด.ช. ก้องภพ อัศวอารักษ ์ ป.4 
6 ด.ช. พิชญะ อริยชาญศิลป ์ ป.4 
7 ด.ช. ธนิก ศิริสุนทรไพบูลย ์ ป.4 
8 ด.ญ. ณภัทร วรพิเชฐ ป.5 
9 ด.ญ. พลอยสีรุ้ง เจริญปญัญายิ่ง ป.6 
10 ด.ช. นวิน สุเมธกิจการ ป.6 
11 ด.ช. เจษฎากร เลิศวิรยิจิตต ์ ป.6 
12 ด.ช. วีรชัย กฤตพงษ ์ ป.6 
13 ด.ช. ชิน แก้วเทว ี ป.6 
14 ด.ญ. ธนภร พรรณประภาศร ี ป.6 
15 ด.ญ. มาตา ชลสายพันธ์ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย พีรณัฐ ร้อยถิ่น 
 2 นาย สุรวิชฌ ์ พึ่งแก้ว 
 3 นาย ธนวัฒน์ วณสัฒน์ 
 4 อาจารย ์ ชัญญภัค โตเจริญบด ี
 5 นาย ชวพัส โตเจริญบด ี
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ช. พลรัชย ์ ศรีดุรงฤทธิ ์ ม.1 
2 ด.ช. อศะ คะชิมา ม.1 
3 ด.ญ. สิริญญา เสรมิสริิสัมพันธ์ ม.1 
4 ด.ญ. จญา พิมพ์ขาวข า ม.1 
5 ด.ญ. พรรณพรรษ คงสิทธ์ิ ม.1 
6 ด.ช. วณิชย ์ เชี่ยวชาญรัตนกลุ ม.1 
7 ด.ช. ธีรัตม์  นิคโคลสั  ลิ้ม ม.1 
8 ด.ช. ภูมิธรรม อ าพลพงษ ์ ม.2 
9 ด.ญ สาธิตา อสุนี ณ อยุธยา ม.2 
10 ด.ช. จิราย ุ สรรพกิจ ม.3 
11 ด.ช. ณัฏฐ์ชนาธิป ประสิทธ์ิด ารง ม.3 
12 ด.ญ. พลอยพรรณ สุทธิรัตน ์ ม.3 
13 ด.ช. ธนัท ชีวช่ืน ม.3 
14 ด.ญ. บุณยาพร ด ารงธรรมวุฒ ิ ม.3 
15 ด.ญ. พชรวรรณ ์ คงสิทธ์ิ ม.3 
16 ด.ญ. รินรดา อัมพรสิทธิกูล ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
17 นาย ธรรม ชัยพิพัฒน์ ม.4 
18 นางสาว ชนิสา กระแสสินธุ ์ ม.4 
19 นางสาว ณัฐชยาน ์ เกี่ยวศรีกลุ ม.4 
20 นางสาว รวิพร เข็มศร ี ม.5 
21 นางสาว รวิภา เข็มศร ี ม.5 
22 นางสาว รัชน ี เสือพอน ม.5 
23 นาย อนวัช ณ สงขลา ม.5 
24 นาย อธิวัฒน์ ตั้งพูลสินธนา ม.5 
25 นาย อริยะ เวชชาชีวะ ม.5 
26 นาย อดิรุจ  ณ สงขลา ม.5 
27 นางสาว รมิดา ธีรวชิรกุล ม.6 
28 นาย อนพัช สารสิน ม.6 
29 นางสาว ชินภัทร ลีนะบรรจง ม.6 
30 นาย พร้อม พุทธศรี ม.6 
31 นาย ทศ น าชัยศิร ิ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก 
 2 นาย ทศพล ภูมิดิษฐ ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ญ. ธัญชนก กวีกุล ม.1 
2 ด.ญ. ณัฐธิดา ขัดทองนาค ม.1 
3 ด.ญ. มิ่งมุก เมียร์แมน ม.1 
4 ด.ญ. วรธิดา หาอุปละ ม.2 
5 ด.ช. กันตธร สอาดล้วน ม.2 
6 ด.ช. ยศพนธ์ มณฑรีรัตน ์ ม.2 
7 ด.ญ. ณพัฒน์ ถาวรสุขาวด ี ม.2 
8 ด.ช. ฉันทพัฒน์ ยศรุ่งโรจน ์ ม.3 
9 ด.ญ. ปาลิตา ต้นกิตตริัตนกุล ม.3 
10 ด.ญ. พิมพ์ลภสั ตาลเงิน ม.3 
11 ด.ช. เอดวิน กันธัง ม.3 
12 ด.ญ. อารียา ชมภู่ ม.4 
13 นาย สันห ์ พงษ์เจตสุพรรณ ม.6 
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โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ญ. ศิริรัตน ์ นวลมะ ม.1 
2 ด.ช. ปัณณ ์ สุวรรณครี ี ม.2 
3 ด.ช. ยศพล มากม ี ม.2 
4 ด.ช. พชร ล้ าเลิศธน ม.2 
5 ด.ญ. กันตินันท์ ชัยรัตนศักดิ ์ ม.2 
6 ด.ญ. ชนกานต์ ประยรุค า ม.3 

 
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย พรศักดิ ์ บูรณประทีปรตัน ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ช. ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจรญิ ม.1 
2 ด.ช. ธนสิน ศิริวรรณ ม.1 
3 ด.ญ. สุชัญญา พัววรานุเคราะห ์ ม.1 
4 ด.ญ. สิมิลัน จันทร์ด ารงกลุ ม.2 
5 นาย รุจิรธรรม ยุติธรรม ม.4 
6 นางสาว นันทิชา นนทะโคตร ม.4 
7 นาย ธนภพ ดีเด่น ม.5 
8 นาย ชลันธร อนังคณกุล ม.5 
9 นาย ชยุตม ์ ฉัตรมงคล ม.5 
10 นาย ประพันธ ์ พงษ์ประพันธ์ ม.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ภาณุพงศ ์ นาสุริวงศ ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ช. ตะวัน ภูวิจิตร ม.1 
2 ด.ญ. พิชามญช์ุ มณีใส ม.2 
3 ด.ช. พันธวัธน ์ ไชยวงศ์ ม.2 
4 ด.ญ. รมย์ธีรา คูสกุลรัตน ์ ม.2 
5 ด.ช. ภูดิภัทร ์ พูลเพิ่ม ม.2 
6 ด.ช. กวิน ศักดิ์สกลุวัฒนา ม.2 
7 ด.ช. อิฏฐดนัย ได้ผลมาก ม.2 
8 นางสาว พิชญาภา ไชยเนตร ม.3 
9 นางสาว จินตปาต ี นิลละออง ม.3 
10 ด.ญ. อัญชุลีพร โยธารินทร ์ ม.3 
11 นาย สุรสิทธ์ิ พารา ม.4 
12 นางสาว มทิรา จินดารตัน ์ ม.4 
13 นางสาว โยธะกา กะสังข ์ ม.4 
14 นาย พิสิษฐ ์ จันทรจตุรภัทร ม.4 
15 นางสาว ชรินรัตน ์ ชูเจริญตรากูล ม.5 
16 นางสาว พรชนก เพียกุนา ม.5 
17 นาย ประนิธ ิ สีสุเเล ม.5 
18 นาย พัฒน์สน มงคลสินธุ ์ ม.5 
19 นาย ธนกฤต วัฒนตรีภพ ม.6 
20 นางสาว ฟูาใส อาจวิชัย ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ณัฐพงค์ บุญเฮง 
 2 นางสาว พรทิพย์ เจริญกลุ 
 3 นาย วิเชียร สกุลปักษ ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ช. ธนกฤต อินทรานุกูล ป.2 
2 ด.ช. เพียรพิรุจ สิริวรานุกลู ป.2 
3 ด.ญ. ปัณฑิตา ประทุมสูต ิ ป.3 
4 ด.ญ. ธัญชนก ศิริไพพรรณ ป.4 
5 ด.ญ. กรจิรา ธนไชยรุ่ง ป.4 
6 ด.ญ. ณัชชา ลอยฤทธิวุฒิไกร ป.4 
7 ด.ช. ศุภวิชญ ์ สุขเขตต ์ ป.4 
8 ด.ญ. ญาณิศา สวมศร ี ป.4 
9 ด.ช. ตรรกพล ตันธวัช ป.4 
10 ด.ช. ภาคิน ไชยประณิธาน ป.4 
11 ด.ช. สุณัฐพงศ ์ พุทธิวงศาสุนทร ป.5 
12 ด.ญ. สรัญทร นริชภวรัญชน ์ ป.5 
13 ด.ช. ชินกฤต เคลือบสุวรรณ ป.5 
14 ด.ญ. ณัฏฐ์ชนุตต ์ รุจิแสงวิทยา ป.6 
15 ด.ญ. ภัคธีมา แพ่งสุภา ป.6 
16 ด.ช. นันทวัชร์ บุญเฮง ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 32 นาย สกล เฉลิมราษฎร ์
 33 นาย การย์รณัเอก ทับทิมดง 
 34 นางสาว พรมมณ ี โฮชิน 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ช. ธนกฤต เกิดไพบูลย ์ ม.1 
2 ด.ญ. ณัฏฐานดุ ี พิสฐศาสน ์ ม.1 
3 ด.ช. วิสิษฐ์พล เรืองณรงค ์ ม.1 
4 ด.ญ. ไอรดา ลอยฤทธิวุฒิไกร ม.1 
5 ด.ญ. ฐานิดา ตั้งวงศ ์ ม.2 
6 ด.ญ. จุฑารัตน ์ กลิ่นทิพย์ขจร ม.2 
7 ด.ช. ธนภัทร อาภาพันเลิศ ม.2 
8 ด.ช. ธนภัทร ภูแรศร ี ม.3 
9 ด.ช. กิตติภพ เพชรเลิศอนันต ์ ม.3 
10 ด.ญ. อรพิมล คลังเพชร ม.3 
11 ด.ช. บุญฤทธ์ิ ชนะภัย ม.3 
12 ด.ช. วรพรต ตั้งวงศ์กิจศิร ิ ม.3 
13 ด.ช. ฐากนิษฐ์ พิสฐศาสน ์ ม.3 
14 ด.ญ. สุธีรา หงษ์ทอง ม.3 
15 ด.ญ. รุจิพัชญ ์ ควรปรียาวัฒน์ ม.3 
16 ด.ญ. ธนภรณ ์ สุนนานนท์ ม.3 
17 นางสาว ปวีณ์ธิดา อุบลพงษ ์ ม.4 
18 นางสาว ปฐมรัตน ์ น้อมสมทรัพย ์ ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
19 นาย ชุติพงษ์ เสรมิสุขเจริญชัย ม.4 
20 นาย ธีรภัทร สุทธิเกษม ม.4 
21 นาย วิชญวรรธน ์ นาครักษ ์ ม.5 
22 นาย ธนกฤต ภูแรศร ี ม.5 
23 นาย เขตโสภณ เจริญพานิช ม.5 
24 นาย รัฐนันท์ ทองสาริ ม.5 
25 นาย จิรัฏฐ ์ ควรปรียาวัฒน์ ม.5 
26 นางสาว วีริยา อัศวภักดีพันธุ์ ม.5 
27 นาย ปฏิภาณ พัวกนกหิรัญ ม.6 
28 นางสาว สิริยากร ศรีสวสัดิ ์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย กิตติพล สิงห์เทียน 
 2 นาย อมรเทพ ทัศนสุวรรณ 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ช. ชนน เศวตรตันเสถยีร ม.1 
2 ด.ช. พชรเมธว์ เพ็ชรเจรญิ ม.1 
3 ด.ช. เกียรตเิมธว์ เพ็ชรเจรญิ ม.1 
4 ด.ญ. แพรวา อริยชาญศิลป ์ ม.1 
5 ด.ญ. ณิภาพัชร ์ ตรีรานรุัตน ์ ม.2 
6 ด.ญ. ณิชารีย ์ วารุณประภา ม.2 
7 ด.ช. ณัฐธัญ หวังถาวร ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
8 ด.ช. กันตพัฒน์ อรุณรักษ์วลิาส ม.2 
9 ด.ช. สรวิชญ ์ เลิศศริิขจร ม.2 
10 ด.ญ. อธีนา เลากลุศานต ์ ม.2 
11 ด.ญ. ภาวิดา ยี่ภู ่ ม.3 
12 นางสาว สุพิฌาย ์ เพชรช ู ม.4 
13 นาย ณัฐกิตติ ์ กิตติ์เรืองพัชร ม.4 
14 นางสาว อภิชญา วางทุกข์ ม.5 
15 นาย กวิน ประดิษฐ์อาชีพ ม.5 
16 นาย ศุภกร จรจันทึก ม.5 
17 นางสาว ปพิชญา ผุดผ่อง ม.5 
18 นาย ธนวัต สุพรรณธเนศ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย ชัยณรงค ์ ธเนศวงศ์ 
 2 นางสาว อัญชิลา สังข์สวน 
 3 พันตรีหญิง ชลัยรัตน ์ โสภจารีย ์
 4 นาย สมเกียรต ิ วรรณเฉลมิ 
 5 นาง ปราณ ี วิสุทธิแพทย์ 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ญ. สิรินุช ศรัทธาบุญ ป.3 
2 ด.ช. ณวัตร ซองกึน สุรวิรยิาการ ป.3 
3 ด.ญ. นภัส ภู่ประเสริฐ ป.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
4 ด.ช. นิธิวัฒน์ กมลสิทธิชัย ป.4 
5 ด.ช. ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์ ป.4 
6 ด.ญ. เปรมากร เถียรถาวร ป.4 
7 ด.ช. นภนต์พัฒน์ ภู่ประเสริฐ ป.4 
8 ด.ญ. นนทพร พานิช ป.4 
9 ด.ช. ศรัณย์ธร เศรษฐวงศ ์ ป.5 
10 ด.ญ. ณัฐพิมล กมลสิทธิชัย ป.5 
11 ด.ญ. จิณัฐตา สุธรรมจาร ุ ป.5 
12 ด.ญ. มณปราริยา อินทร์น้อย ป.5 
13 ด.ช. ณภัทร ซองวอน สุรวิรยิาการ ป.5 
14 ด.ญ. วรพร ขันธ์สุวรรณ ป.5 
15 ด.ช. วิธวินท์ ชีวาสิทธิ์ ป.6 
16 ด.ช. ปาณศิษฐ์ ชุณหะมาน ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ธารา เรืองศักดิ์วิชิต 
 2 นาย ธนนันท์ อินทิตานนท์ 
 3 นาย ศิริพงษ ์ เกษวงศ ์
 4 นาย ธนัท หงษ์กระจ่าง 
 5 นาย จิรวัฒน์ ลิปิการวงศ ์
 6 นางสาว วริศธีร ์ ดาราสุริยะภานพ 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ช. ปวริศร ์ คงเจริญ ม.1 
2 ด.ญ. อติกานต ์ พฤกษ์พิจารณ ์ ม.1 
3 ด.ญ. สุพิชญา ปัญญาโรจน ์ ม.1 
4 ด.ญ. ศรุตยา ฉะอ้อนศร ี ม.2 
5 ด.ช. สุรสิทธ์ิ อริยะบารนีกุล ม.2 
6 ด.ช. นวิน แปูนพันธุ ์ ม.2 
7 ด.ญ. เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย ์ ม.2 
8 ด.ญ. ปิยภัสสร ์ ไวยาณรางกูร ม.3 
9 ด.ช. ธนนนท์ จิตใจภูร ี ม.3 
10 ด.ช. ธนธัส อนุกูลไพบูลย ์ ม.3 
11 นางสาว กุลนิดา สิงห์นาครอง ม.4 
12 นาย บุรฉัตร ก่อเฉลิมสนธิ ม.4 
13 นาย ภัทราวุธ วรวิเศษ ม.4 
14 นาย ธนบดี สินเจรญิ ม.5 
15 นางสาว ธนัชพร ด ารงธรรมวุฒ ิ ม.5 
16 นาย อาชว์วิญญ์ วณิชาพัชร ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
17 นางสาว บุญญพร สีทองดี ม.5 
18 นาย รุษฐนภัค อูปทอง ม.5 
19 นาย กานต์ วรวิเศษ ม.6 
20 นางสาว กฤตยวรรณ ภิรมยร์ักษ ์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ฐิติพงศ์ ลาโพธิ ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 ด.ช. พลัฏฐ ์ ธันโชติธนไพศาล ป.2 
2 ด.ช. พันธ์ยศ สิทธิจาตุโรจน ์ ป.3 
3 ด.ช. ณัฐพัชร ์ ศรีสุวรรณ ป.3 
4 ด.ช. ชวณัฐ กิจวาสน ์ ป.3 
5 ด.ช. กฤษฏิน อานทอง ป.3 
6 ด.ญ. อภิชญา พานหล้า ป.4 
7 ด.ช. ภัคพงศ์ คงศรี ป.4 
8 ด.ช. กฤตธี สุขเสกสรรค ์ ป.4 
9 ด.ญ. วีรณัฐชา หล่าสกลุ ป.5 
10 ด.ญ. ลิลรวรรธ ์ กิจวาสน ์ ป.5 
11 ด.ญ. รัศมิ์ร าไพ เอียดแก้ว ป.5 
12 ด.ญ. กิตติยา อานทอง ป.5 
13 ด.ช. พีรพัฒน ์ ต.วรพานิช ป.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ทรงธรรม แก้วประถม 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 นาย เป็นไท จ่างกมล ม.3 
2 นาย ทวิทย ์ รัตนกาญจน ์ ม.4 
3 นาย ธนบดี แก้ววิจิตร ม.5 
4 นางสาว พิมพ์มา บวรวิชญ์ธนกุล ม.6 
5 นางสาว เกวล ี แก้วโชติรุ่ง ม.6 
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คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

ล าดับ คณะกรรมการ ชื่อ – สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

e-mail 

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

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

3 รองประธานกรรมการ
และฝุายปฏิคม 

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

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

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

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

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

11 ฝุายพธิีการและเหรียญ
รางวัล 

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail 

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

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

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

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

 
ร้อยต ารวจเอกธนศักดิ์  สว่างศร ี ที่ปรึกษา 
ร้อยต ารวจเอกณธัชพงศ์  สินศิรยิานนท์ ที่ปรึกษา 
นายอธิปัตย ์ รัตนจันทร ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  ตะลณุเพชย์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวผสุดี  แก้วทอง รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายพฤกษา  กิ้วสระทรัพย ์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายวรวิทย์  ราชมนตร ี อนุกรรมการ 
นางสาววรัญญา  ท่องหล่อ อนุกรรมการ 
นางสาวดวงกมล  เวชวงค ์ อนุกรรมการ 
นางสาวน้ าทิพย์  ฉิมสะอาด อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวบุษยา  หาญชนะชัยกลู 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 

  



95 

 

สนับสนุนโดย 
 

 
  

  
  

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  



96 

 

แผนผังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
 
 


