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และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝุายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มี
ความเข้าใจ   ด าเนินไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติตามระเบียบการ
แข่งขัน 
 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งนี้ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีจะส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ หากมีข้อเสนอแนะประการใดทางคณะกรรมการยินดีน าไป
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคีในครั้งหน้า 
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ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคค ี
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559  
 

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

หมวด 1 
หมวดทั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี ้เร ียกว่า ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต

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

 
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
 4.1 โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงาน

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

 
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีดังนี้ 
 5.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าและ

ประโยชน์ของการกีฬา 
 5.2 เพื่อเสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา 
 5.3 เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีบุคลิกภาพและมีความประพฤติที่ดี 
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 5.4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน อาจารย์ บุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้อง 

 5.5 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสู่ระดับมาตรฐาน 
 5.6 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีโอกาสแข่งขัน

ในระดับที่สูงขึ้น 
 5.7 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 

 
หมวด 2 

หมวดคณะกรรมการ 
 

 ข้อ 6 คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประกอบด้วย 

  6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย  
   6.1.1 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพ เป็นประธานกรรมการ 
   6.1.2 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ  ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต

เจ้าภาพในปีถัดไป เป็น รองประธานกรรมการ 
   6.1.3 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเป็นกรรมการ 
   6.1.4 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพเสนอ ช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้กรรมการ  
และ ผู้ช่วยเลขานุการได้ 

   6.1.5 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 

 6.2 คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   6.2.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

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

   6.2.3 ก าหนดและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6.2.4 ช้ีขาดปัญหาต่าง ๆ ที่คณะกรรมการอ านวยการไม่สามารถ 
ยุติได้ และค าพิจารณาช้ีขาดทั้งปวงถือเป็นสิ้นสุด 

 6.3 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
   6.3.1 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพเป็นประธานกรรมการ โดยต าแหน่ง 
   6.3.2 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือผู้แทน

โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปเป็นรองประธานกรรมการ 
   6.3.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ

โรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าเป็นกรรมการ  
   6.3.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ

โรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพหรือผู้แทน
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   6.3.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ
โรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปหรือ
ผู้แทนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   6.3.6 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่ เทียบเท่าของ
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 

  6.4 คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
   6.4.1 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่คณะกรรมการ

บริหารก าหนดไว ้
   6.4.2 อ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.4.3 พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร 
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   6.4.4 พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.5 พิจารณาจัดท าแผนงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬา
สมัครเล่นอื่นๆ เพื่อพัฒนาการกีฬาสู่ระดับมาตรฐาน 

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

ที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด 
   6.5.2 รองประธานกรรมการคนที่ 1 หมายถึง บุคลากรจาก

โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด 
   6.5.3 รองประธานกรรมการคนที่ 2 หมายถึง บุคลากรจาก

โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีถัดไปเป็นผู้ก าหนด 
   6.5.4 กรรมการ หมายถึง ประธานฝุายต่าง ๆ และบุคลากรจาก
โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ เป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้อาจเชิญผู้แทนโรงเรียนสาธิตอื่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ร่วมด้วย 
   6 .5 .5  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 

ระเบียบคณะกรรมการบร ิหารกีฬาสาธติสามัคค ี 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันฟ ุตซอล (รหัส 10) กีฬาสาธติสามัคค ีคร ั้ง ท ี่ 41 พ.ศ.2559  
โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันฟุตซอล กีฬาสาธิต
สามัคค ี
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคคี วา่ด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามคัคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 
 ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันฟุตซอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559” 
 
 ข้อ  2   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 ข้อ  3   ข้อบังคับและกติกาการแข่งขนั 
  3.1 ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี พ.ศ. 2559  
  3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพันธ์
ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ ระเบียบนี้  
 

 ข้อ  4   ประเภทการแข่งขัน  
  4.1 ทีมชาย ระดับประถมศึกษา 
  4.2 ทีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  4.3 ทีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4.4 ทีมหญิง ระดับมัธยมศึกษา 
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 ข้อ  5   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี ว่าด้วยการจดัการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
  5.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคณุสมบัติทีส่มาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ ก าหนด 
 
 ข้อ  6   จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  6.1 ให้แต่ละโรงเรียนสาธิต สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไดไ้ม่เกิน
ประเภทละ 1 ทีม ใน 1 รุ่น ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเขา้รว่มการแข่งขันได้
ไม่น้อยกว่า 10 คนและไม่เกิน 15 คน (สามารถส่งรายช่ือนักกีฬาได้ 15 คนโดยไม่มีการ
ตัดช่ือออก)  
  6.2 ให้ผู้จัดการทีม หรือผูฝ้ึกสอน หรือผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน ยืนยัน
รายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขัน ได้ประเภทละไม่เกิน 15 คน จากรายชื่อตามข้อ 
6.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  6.3 หลังจากยืนยันรายช่ือนักกีฬาทีจ่ะลงท าการแข่งขันตามข้อ 6.2 
แล้วไม่อนญุาตให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  6.5 จากรายช่ือท่ียืนยันการเข้าร่วมการแข่งขัน ตามข้อ 6.2  
ส่งให้คณะกรรมการจดัการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที 
  6.6 ในแต่ละทีมให้มีเจา้หน้าท่ีทีมได้ไมเ่กิน 4 คน ประกอบด้วย 
ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน 
 
 ข้อ  7   วิธีจัดการแข่งขนั 
  7.1 ถ้ามีจ านวนทีมไม่เกิน 5 ทีม จดัการแข่งขันแบบ “พบกัน
หมด” น าทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 แข่งขันชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมีคะแนน
อันดับที่ 3 และอันดับที่ 4 ครองต าแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
  7.2 ถ้ามีจ านวนทีม 6 - 8 ทีม ให้เจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยู่สายหนึ่ง
สายใดในรอบแรกได้ โดยจดัการแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น 2 สาย แข่งขันพบกันหมด
ในสาย รอบรองชนะเลิศน าทีมที่มคีะแนนเป็นท่ี 1 สายแรก พบ ทีมที่มีคะแนนเป็นท่ี 
2 สายสอง และทีมทีม่ีคะแนนเป็นที่ 2 สายแรก พบ ทีมที่มีคะแนนเป็นท่ี 1 สายสอง 
รอบชิงชนะเลิศ น าทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ในรอบรอง
ชนะเลิศครองต าแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
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  7.3 ถ้ามีจ านวนทีม 9 -11 ทีม ให้เจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยู่สายหนึ่ง
สายใดในรอบแรกได้ โดยจดัการแข่งขันรอบแรกเป็น 3 สาย ดังนี ้
       7.3.1 รอบแรกจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
 

จ านวนทีม A B C 
9 ทีม 3 3 3 
10 ทีม 3 3 4 
11 ทีม 3 4 4 

 

       7.3.2 รอบรองชนะเลิศ แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ดังนี้ 
 สาย X ได้แก่ ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B และที่ 2 สาย C 
 สาย Y ได้แก่ ที่ 2 สาย A ที่ 1 สาย B และที่ 1 สาย C 

       7.3.3 รอบชิงชนะเลิศทีมท่ีไดค้ะแนนอันดับ 1 ของสาย X  
    และสาย Y แข่งขันชิงชนะเลิศและทีมที่ได้คะแนน  

 อันดับ 2 ของสาย X และสาย Y ครองต าแหน่งที่ 3  
 ร่วมกัน 

  7.4 จ านวน 12 – 16 ทีม ให้เจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยูส่ายหนึ่งสาย
ใดในรอบแรกได้โดยรอบแรกแบ่งเป็น 4 สาย สายละไม่เกิน 4 ทีม (แข่งขันแบบพบกัน
หมดในสาย) ดังนี ้
 

จำนวนทีม A B C D 
12 ทีม 3 3 3 3 
13 ทีม 3 3 3 4 
14 ทีม 3 3 4 4 
15 ทีม 3 4 4 4 
16 ทีม 4 4 4 4 

 

       7.4.1 รอบที่สอง จัดการแข่งขนัแบบแพ้คัดออก  
 ให้ทีมอันดับ 1 ของแต่ละสายเป็นทมี ยืนแล้วให ้
 จับสลากทมีอันดับ 2 ของแต่ละสายไปท าการแข่งขันกับ 
 ทีมอันดับ 1 ยกเว้นทีมที่อยู่สายเดียวกันใน รอบแรก 

       7.4.2 รอบรองชนะเลศิ จัดการแข่งขัน ดังนี้ 
7.4.2.1 ทีมชนะของกลุ่มที่ 1 แข่งกับทีมชนะของ 
          กลุ่มที่ 2 
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    7.4.2.2 ทีมชนะของกลุ่มที่ 3 แข่งกับทีมชนะของ 
              กลุ่มที่ 4 
       7.4.3 รอบชิงชนะเลิศ  
    7.4.3.1 ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลศิครองต าแหน่ง  
              ที่ 3 ร่วมกัน 
    7.4.3.2 ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ 
 

 ข้อ  8   เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  
  8.1 ทุกระดับการแข่งขัน ให้ใช้เวลาในการแข่งขัน 30 นาที แบ่ง
ออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 15 นาที โดยหยุดพักระหว่างครึ่งละไม่เกิน 10 นาที 
  8.2 ทุกระดับใช้เวลาการแข่งขันแบบไม่หยดุเวลา ท้ังนี้ให้ขึ้นอยู่ที่
ดุลพินิจของผู้ตดัสินในการแข่งขันนั้นๆ  
  8.3 ในกรณีที่หมดเวลาการแข่งขันตั้งแต่รอบที่สองจนถึงรอบชิง
ชนะเลิศ แล้วปรากฏผลการแข่งขันเสมอกันให้เตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ ตามกติกา
การแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้แล้วเพื่อหาผู้ชนะ  
  8.4 การขอเวลานอก อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ  
1ครั้ง และไม่เกิน 1 นาที หากไม่ใช้สิทธ์ิการขอเวลานอกในครึ่งเวลาแรก ไมส่ามารถ
น าไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได ้
  8.5 การแข่งขันรอบแรก ให้นับคะแนนดังนี้   
       8.5.1 ทีมชนะได้ 3 คะแนน ทีมเสมอได้ 1 คะแนน  

 ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน 
       8.5.2 ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนรวมเท่ากันในแตล่ะสายและ 
    จะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งเข้าแข่งขันรอบต่อไป  
    ให้ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  

 ในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามคัคี  
 เป็นผู้ก าหนดวิธีการจับฉลาก และด าเนินการจับฉลาก 
 เพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไป 

 

 ข้อ  9   ก าหนดการแขง่ขัน 
  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกฬีา ในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามคัคี   
เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลีย่นแปลงได้ถ้ามเีหตุจ าเป็น 
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 ข้อ  10   ชุดแข่งขัน อ ุปกรณ ์การแข่งขัน และสนามแข่งขัน 
  10.1 ชุดแข่งขัน  
       10.1.1 ให้แต่ละทีมจะต้องมีชดุแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด  
     เป็นชุดสีเข้ม 1 ชุด และชุดสีอ่อน 1 ชุด ในกรณี 

  ที่ชุดแข่งขัน มีสีคล้ายคลึงกัน ใหท้ีมท่ีมีชื่อตามหลัง 
  ตามก าหนดการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขัน  
  เพื่อความสะดวกในการตัดสิน  

       10.1.2 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝกึสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
     แจ้งสีของชุดแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขนั 
     ในวันประชุมผู้จัดการทีม  
       10.1.3 ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน  
     ยกเว้นผู้รักษาประตูให้ใช้สีเสื้อแตกต่างกับผู้เข้า 
     แข่งขันอื่น และให้ติดหมายเลขดา้นหลังเสื้อขนาด 
     ความสูงไมต่่ ากว่า 25 ซม. และที่หน้าอกเสื้อและ 
     กางเกงด้านหน้า มีความสูงไม่ต่ ากว่า 10 ซม.  

  หากผู้เขา้แข่งขันไม่ตดิหมายเลขหรอืติดหมายเลขไม่ตรง 
  กับในเอกสารการยนืยันรายช่ือนักกีฬาคณะกรรมการ 
  จัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตใหผู้้เข้าแข่งขันผู้นั้นลง 
  ท าการแข่งขัน ยกเว้นจะได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการ 
  จัดการแข่งขัน และได้บันทึกเป็นหลักฐานไว้แล้ว  
  หากไม่ปฏิบตัิตามจะปรับให้ทีมนั้น เป็นแพ้และ 
  ไม่อนุญาตใหล้งท าการแข่งขันตลอดการแข่งขัน 

       10.1.4 ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมาย 
     สัญลักษณ์ (ปลอกแขน) ท่ีแขนเสื้อด้านซ้ายซึ่ง 

  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหามาเอง 
       10.1.5 ให้เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงปฏิบัติหน้าท่ีใน 

  การแข่งขัน ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยหรือตาม 
  กฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 

       10.1.6 รองเท้า รองเท้าที่อนุญาตให้ใช้ได้ ต้องเป็นรองเท้า 
     ผ้าใบหรือรองเท้าแบบหนังนิ่ม หรือรองเท้าออกก าลังกาย
     ที่พ้ืนรองเท้าทาด้วยยาง หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน 
     การสวมรองเท้าเป็นข้อบังคับในการแข่งขัน ไม่อนญุาต
ให้     สวมใส่รองเท้าฟุตบอล (สตั๊ค)  ลงท าการแข่งขัน 
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  10.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์ การแข่งขันที่สมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้
การรับรอง 
  10.3 สนามส าหรบัการแข่งขัน ใช้สนามหญ้าเทียม ขนาดสนามมี
ความกว้าง 20 เมตร ความยาว 40 เมตร เป็นสนามส าหรบัการแข่งขันฟุตซอล กีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 พ.ศ.2559 
 

 ข้อ  11   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  11.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตดัสิน และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจา้หน้าท่ี ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  11.2 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เขา้แข่งขันให้ตรงกับหมายเลข
ประจ าตัว ท่ีไดล้งทะเบียนไว้แล้วในแบบการแข่งขันประจ าวัน ส่งให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาแขง่ขันไม่น้อยกว่า 30 นาที 
  11.3 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระหว่างท าการแข่งขัน สามารถ
เปลี่ยนตัวไดไ้ม่จ ากัดจ านวนในขณะที่การแข่งขันก าลังด าเนินอยู่ ผู้เลน่ท่ีเปลี่ยนตัว
ออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้อีก 
  11.4 ทีมท่ีไม่มาแข่งขันหรือไม่พรอ้มท่ีจะแข่งขัน หรือมีผู้เขา้
แข่งขันน้อยกว่า 3 คน รวมผู้รักษาประตู หลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ 15 นาที ให้ถือว่าทีม
นั้นไม่มาแข่งขันตามที่ก าหนด และให้ปรับเป็นแพ้โดยคิดผลต่างทางประตูเป็น 2:0 
  11.5 ผู้เข้าแข่งขันทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานท่ีที่
ก าหนดโดยไมม่ีเหตุอันสมควรหรอืไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจดัการ
แข่งขัน หรือตามค าสั่งกรรมการผูต้ัดสินให้ ปรับเป็นแพ้ ในกรณดีังกล่าว ให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธติสามคัคีผ่าน
คณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณาโทษต่อไป  
  11.6 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับ
ความเป็นนักกีฬาท่ีดี และต้องปฏบิัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเครง่ครัด  
  11.7 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ละเมดิกติกาการแข่งขัน และผู้ตดัสินได้
ตักเตือนเป็นทางการ โดยแสดงใบเหลืองจะได้รบัการบันทึกเป็นทางการ โดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกครั้งและหากผู้เข้าแข่งขันคนเดิมมีการละเมิดเช่นนี้อีก
เป็นครั้งที่สอง คณะกรรมการจดัการแข่งขันจะตัดสิทธิผูเ้ข้าแข่งขัน ผู้นั้นมิให้ร่วมใน
การแข่งขันที่ทีมของตนจะต้องแข่งขันตามก าหนดการครั้งต่อไป 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ 
  11.8 ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทีม ที่ผู้ตัดสินสั่งให้ออกจาก
การแข่งขัน โดยแสดงใบแดงแล้ว จะหมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไป 1 ครั้งหากเห็น
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ว่าการลงโทษไม่เพียงพอ ให้ประธานจัดการแข่งขันรายงานให้คณะอนุกรรมการฝุายเทคนคิ
การกีฬาในคณะกรรมการบริหารกฬีาสาธิตสามคัคี  และใหค้ณะอนุกรรมการฝุายเทคนิค
การกีฬาฯ ประชุมพิจารณาความผิดหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้ลงโทษผู้เข้าแข่งขันหรือ
เจ้าหน้าท่ีทีมนั้นเพิ่มเติม ตามแต่กรณีซึ่งการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการฝุาย
เทคนิคการกีฬาฯ จะต้องด าเนิน การภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากการสิ้นการแข่งขัน 
การแข่งขันครั้งนั้น ๆ  ถ้าคณะอนกุรรมการฝุายเทคนิคการกีฬาฯ มไิด้พิจารณาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ทีมผู้นั้นมสีิทธิเขา้ร่วมการ
แข่งขันต่อไป หลังจากที่หมดสิทธเิขา้ร่วมการแข่งขันตามข้างต้นแล้ว 1 ครั้ง 
  11.9 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
ฝุายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี พิจารณาลงโทษใน
เบื้องต้นตามสมควรแก่กรณีและหาก เห็นว่าไมเ่พียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป 
 
 ข้อ  12   กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที ่
  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคค ี
 
 ข้อ  13   การประท้วงและการอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แห่งข้อบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข้อ  14   รางวัลการแข่งขัน  
  ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกฬีาและเจ้าหน้าที่ตามที่
ยืนยันรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 ดังนี ้
  รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง พร้อประกาศนียบตัร  
  รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน พร้อมประกาศนียบตัร  
  รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร 
  รางวัลนักกีฬาดีเด่น ไดร้ับเกียรตบิัตร และโลร่างวัล (เกณฑ์การ
พิจารณานักกีฬาดีเด่น ให้พิจารณาจากทีมชนะเลศิ โดยมีผู้จดัการทมี/ผูฝ้ึกสอนของ
ทีมชนะเลิศส่งรายชื่อนักกีฬาจ านวน 1 คน) 
  รางวัลนักกีฬาท่ีท าประตูสูงสุด ทั้ง 4 ระดับ รวม  4  รางวัล 
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 ข้อ  15   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายเทคนิคการกีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 ข้อ  16   ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จา่งภากร) 
ประธานกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

  



23 

 

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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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
ล าดับที ่ รายนามสถาบัน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ องครักษ ์ 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร 
14 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตาน ี
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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ก าหนดวันและสถานทีก่ารแข่งขนักีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส”์ 
ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รหัส 
กีฬา ชนิดกีฬา มกราคม 2560 จ านวนวัน สนามที่แข่งขัน 

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

 พิธีปิด          สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 พิธีเปิด – ปิด    M - ประชุมผู้จัดการทีม   T - วันฝึกซ้อม   Q -  วันแข่งขนั   F – วันชิงชนะเลิศ 
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ก าหนดการแข่งขนัฟุตซอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส”์   

ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560 
 

สนาม : หญ้าเทียมหน้าอาคารอุบลฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สายการแข่งขัน 

ประเภท  ทีมชาย ระดับประถมศึกษา 
สาย A ชื่อทีม สาย  B ชื่อทีม 

1 สาธิตจุฬาประถม 1 สาธิตศลิปากรประถม 
2 สาธติประสานมติรประถม 2 สาธิตเกษตร 
3 สาธิตก าแพงแสน 3 สาธิตสงขลาอนุบาลฯ 
4 สาธิตขอนแก่น 4 สาธิตมศว องครักษ ์

 
ประเภท  ทีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาย A ชื่อทีม สาย B ชื่อทีม สาย C ชื่อทีม 
1 สาธิตขอนแก่น 1 สาธิตเกษตร 1 สาธิตพะเยา 

2 สาธิตนเรศวร 2 
สาธิตมศว 
องครักษ์ 

2 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

3 สาธิตศลิปากร 3 สาธิตจุฬา มัธยม 3 สาธิตสงขลา 
 

ประเภท  ทีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาย A ชื่อทีม สาย B ชื่อทีม สาย C ชื่อทีม 

1 สาธิตพะเยา 1 สาธิตขอนแก่น 1 สาธิตจุฬา มัธยม 

2 สาธิตนเรศวร 2 สาธิตก าแพงแสน 2 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

3 สาธิตเกษตร 3 สาธิตศลิปากร 3 สาธิตเชียงใหม ่
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ประเภท  ทีมหญิง ระดับมัธยมศึกษา 
สาย A ชื่อทีม สาย  B ชื่อทีม 

1 สาธิตมหาสารคามมัธยม 1 สาธิตเกษตร 
2 สาธิตพะเยา 2 สาธิตก าแพงแสน 
3 สาธิตขอนแก่น 3 สาธิตศลิปากร 

 
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง 
ผลการ
แข่งขัน 

1 แรก ประถม A 8.00 
สาธิตจุฬา
ประถม  

สาธิตประสาน
มิตรประถม   

2 แรก ประถม A 8.45 
สาธิต
ก าแพงแสน 

สาธติขอนแก่น 
  

3 แรก ประถม B 9.30 
สาธิตศิลปากร
ประถม 

สาธิตเกษตร 
  

4 แรก ประถม B 10.15 
สาธิตสงขลา
อนุบาลฯ 

สาธิตมศว 
องครักษ์   

5 แรก ม.ต้น A 11.00 สาธติขอนแก่น สาธิตศิลปากร 
  

6 แรก ม.ต้น B 11.45 สาธิตเกษตร 
สาธิตจุฬา 
มัธยม   

7 แรก ม.ต้น C 12.30 สาธิตพะเยา สาธิตสงขลา 
  

8 แรก ม.ปลาย A 13.15 สาธิตพะเยา สาธิตเกษตร 
  

9 แรก ม.ปลาย B 14.00 สาธติขอนแก่น สาธิตศิลปากร 
  

10 แรก ม.ปลาย C 14.45 
สาธิตจุฬา 
มัธยม 

สาธิตเชียงใหม่ 
  

11 แรก ม.หญิง A 15.30 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม สาธติขอนแก่น 

  
12 แรก ม.หญิง B 16.15 สาธิตเกษตร  สาธิตศิลปากร 
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วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง 
ผลการ
แข่งขัน 

13 แรก ประถม B 8.00 
สาธิตสงขลา
อนุบาลฯ  

สาธิตศิลปากร
ประถม   

14 แรก ประถม B 8.45 สาธิตเกษตร 
สาธิตมศว 
องครักษ์   

15 แรก ประถม A 9.30 
สาธิต
ก าแพงแสน 

สาธิตจุฬา
ประถม   

16 แรก ประถม A 10.15 
สาธิตประสาน
มิตรประถม 

สาธิตขอนแก่น 
  

17 แรก ม.ต้น C 11.00 
สาธิต
มหาสารคาม 
มัธยม 

สาธิตพะเยา 
  

18 แรก ม.ต้น B 11.45 
สาธิตมศว 
องครักษ ์

สาธิตเกษตร 
  

19 แรก ม.ต้น A 12.30 สาธิตนเรศวร สาธิตขอนแก่น 
  

20 แรก ม.ปลาย C 13.15 
สาธิต
มหาสารคาม 
มัธยม 

สาธิตจุฬา 
มัธยม   

21 แรก ม.ปลาย B 14.00 
สาธิต
ก าแพงแสน 

สาธิตขอนแก่น 
  

22 แรก ม.ปลาย A 14.45 สาธิตนเรศวร สาธิตพะเยา 
  

23 แรก ม.หญิง B 15.30 
สาธิต
ก าแพงแสน 

สาธิตศิลปากร 
  

24 แรก ม.หญิง A 16.15 สาธิตพะเยา สาธติขอนแก่น 
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วันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

25 แรก ประถม A 8.00 สาธิตจุฬา
ประถม  สาธิตขอนแก่น   

26 แรก ประถม B 8.45 สาธิตศิลปากร 
ประถม 

สาธิตมศว 
องครักษ์   

27 แรก ประถม A 9.30 
สาธิต
ประสานมิตร
ประถม 

สาธิต
ก าแพงแสน   

28 แรก ประถม B 10.15 สาธิตเกษตร สาธิตสงขลา
อนุบาลฯ   

29 แรก ม.ต้น B 11.00 สาธิตจุฬา 
มัธยม 

สาธิตมศว 
องครักษ์   

30 แรก ม.ต้น A 11.45 สาธิตศิลปากร สาธิตนเรศวร   

31 แรก ม.ต้น C 12.30 สาธิตสงขลา 
สาธิต
มหาสารคาม 
มัธยม   

32 แรก ม.ปลาย B 13.15 สาธิตศิลปากร สาธิต
ก าแพงแสน   

33 แรก ม.ปลาย A 14.00 สาธิตเกษตร สาธิตนเรศวร   

34 แรก ม.ปลาย C 14.45 สาธิต
เชียงใหม ่

สาธิต
มหาสารคาม 
มัธยม   

35 แรก ม.หญิง A 15.30 
สาธิต
มหาสารคาม
มัธยม 

สาธิตพะเยา   

36 แรก ม.หญิง B 16.15 สาธิตเกษตร สาธิต
ก าแพงแสน   
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สายการแข่งขัน รอบสอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาย ชื่อทีม 
X ที่ 1สาย A ที่ 2 สาย B ที่ 2 สาย C 
Y ที่ 2สาย A ที่ 1 สาย B ที่ 1 สาย C 

 
สายการแข่งขัน รอบสอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาย ชื่อทีม 
X ที่ 1สาย A ที่ 2 สาย B ที่ 2 สาย C 
Y ที่ 2สาย A ที่ 1 สาย B ที่ 1 สาย C 

 
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง 
ผลการ
แข่งขัน 

37 สอง ม.ต้น X 14.00 ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B     
38 สอง ม.ต้น Y 14.45 ที่ 2 สาย A ที่ 1 สาย B     
39 สอง ม.ปลาย X 15.30 ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B     
40 สอง ม.ปลาย Y 16.15 ที่ 2 สาย A ที่ 1 สาย B     

 

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง 
ผลการ
แข่งขัน 

41 รอง ประถม - 13.00 ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B     
42 รอง ประถม - 13.45 ที่ 1 สาย B ที่ 2 สาย A     
43 สอง ม.ต้น X 14.30 ที่ 2 สาย C ผู้แพ้คู่ที่ 37     
44 สอง ม.ต้น Y 15.15 ที่ 1 สาย C ผู้แพ้คู่ที่ 38     
45 สอง ม.ปลาย X 16.00 ที่ 2 สาย C ผู้แพ้คู่ที่ 39     
46 สอง ม.ปลาย Y 16.45 ที่ 1 สาย C ผู้แพ้คู่ที่ 40     
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  วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ประเภท สาย เวลา ระหว่าง 
ผลการ
แข่งขัน 

47 รอง ม.หญิง - 13.00 ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B     
48 รอง ม.หญิง - 13.45 ที่ 1 สาย B ที่ 2 สาย A     
49 สอง ม.ต้น X 14.30 ผู้ชนะคู่ที่ 37 ที่ 2 สาย C     
50 สอง ม.ต้น Y 15.15 ผู้ชนะคู่ที่ 38 ที่ 1 สาย C     
51 สอง ม.ปลาย X 16.00 ผู้ชนะคู่ที่ 39 ที่ 2 สาย C     
52 สอง ม.ปลาย Y 16.45 ผู้ชนะคู่ที่ 40 ที่ 1 สาย C     

 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ประเภท เวลา ระหว่าง 
ผลการ
แข่งขัน 

53 ชิงชนะเลิศ ม.หญิง 8.30 ผู้ชนะคู่ที่ 47  ผู้ชนะคู่ที่ 48     
54 ชิงชนะเลิศ ประถม 9.15 ผู้ชนะคู่ที่ 41 ผู้ชนะคู่ที่ 42     
55 ชิงชนะเลิศ ม.ต้น 10.00 ที่ 1 สาย X ที่ 1 สาย Y     
56 ชิงชนะเลิศ ม.ปลาย 10.45 ที่ 1 สาย X ที่ 1 สาย Y     
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รายชื่อผู้ควบคุมทีมและนกักีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ฐาปนา ถาวร 
 2 นาย กิตติกานต ์ นภากร 
 3 นาย สุระชัย บุญราช 
 4 นาย ณรงค์ศักดิ ์ คงแก้ว 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย มานาโตะ โชดะ ป.3 
2 เด็กชาย กานต ์ สุขสุวรรณ ป.4 
3 เด็กชาย ณพชร หรุ่นศิร ิ ป.4 
4 เด็กชาย วรายุส เวชกุล ป.4 
5 เด็กชาย นรุตน ์ กัณหาทอง ป.4 
6 เด็กชาย สิริศรัณย ์ จันทร์แจ่มใส ป.4 
7 เด็กชาย สรวิชญ ์ คุณรตันสริ ิ ป.5 
8 เด็กชาย สุวิจักขณ ์ วงษ์สัจจา ป.5 
9 เด็กชาย พันธ์นิพัทธ์ ซ้ายขวัญ ป.5 
10 เด็กชาย ทัตเทพ หรุ่นศิร ิ ป.5 
11 เด็กชาย ภูชิสส ์ พันธ์ยา ป.5 
12 เด็กชาย ภานุภูม ิ บุญรัตนกรกิจ ป.5 
13 เด็กชาย ญาณิน รินทรสุนทร ป.5 
14 เด็กชาย ณพล อัตถากร ป.5 
15 เด็กชาย ปุณณตัถ ์ บุญยะเดช ป.6 
16 เด็กชาย ปุณณกฤษฏิ ์ วัชรโชคเกษม ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
17 เด็กชาย กฤติน ซ้ายขวัญ ม.1 
18 เด็กชาย ชานนท์ วาสประเสริฐสุข ม.1 
19 เด็กชาย นิธิศ ก าประสิทธ์ิ ม.1 
20 เด็กชาย ปริตต ์ ล่ าซ า ม.1 
21 เด็กชาย โภควินทร ์ หลวงจอก ม.1 
22 เด็กชาย ธนชล ปานผดุง ม.1 
23 เด็กชาย ภัทรดนย ์ โชไชย ม.1 
24 เด็กชาย ภาณุพงษ ์ รักสุจริตวงค ์ ม.1 
25 เด็กชาย ภูสิน เสรมิสมัคร ม.2 
26 เด็กชาย สุวิกร งามสง่า ม.2 
27 เด็กชาย กาย จริยวัฒนวิจิตร ม.2 
28 เด็กชาย คศิษฐ์ศักดิ ์ ธัมมัญญ ู ม.2 
29 เด็กชาย ติณณ์นวัต สุวินิจจิต ม.2 
30 เด็กชาย รบ ชวลิตธ ารง ม.3 
31 นาย กิตติคณุ แต้สกุล ม.4 
32 นางสาว พรจอมขวัญ พูลสวัสดิ ์ ม.4 
33 นาย นราวิชญ ์ ไมตรีจิตร ม.4 
34 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไพศาลกติติสกลุ ม.4 
35 นาย กัณต ์ กิจประสาน ม.4 
36 นางสาว อัญญาว ี บุญแพ ม.4 
37 นาย ภูภัฏ บุรพรัตน ์ ม.4 
38 นาย ติณห์พัชร ล าลองรตัน ์ ม.4 
39 นาย วิริทธ์ิพล แข็งขัน ม.4 
40 นาย รอย ชวลิตธ ารง ม.4 
41 นางสาว ลลิตพรรณ โชติสถิรสกุล ม.4 
42 นางสาว พชรวรรณ โชติปาละ ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
43 นาย กิตติพัฒน ์ สอนวงษ ์ ม.4 
44 นางสาว ศตพร ศรัทธา ม.4 
45 นาย ญาณพัฒน ์ เดชานนท์ ม.4 
46 นางสาว อลิษา มุสิกสินธร ม.4 
47 นาย น.ฟาดิล สุไลมาน ม.5 
48 นางสาว มนิษา กิตติวราพงศ ์ ม.5 
49 นาย ดนุชา สมมัจฉา ม.5 
50 นาย ภานุดนย ์ ลือชาพาณิชย์กุล ม.5 
51 นาย สุทธินันท์ สันทรธรรม ม.5 
52 นาย ศศิศ ศรีบุญมา ม.5 
53 นางสาว นภสร ปายัษเสถียร ม.5 
54 นาย ปุญญพัฒน ์ โตนวล ม.5 
55 นาย ปวรเอก เอกวิศาล ม.6 
56 นางสาว ณัชชา ตติยานุกลุ ม.6 
57 นางสาว ชาลิณ ี ตติยานุกลุ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาย สมโภช เหล่าเหมมณ ี
2 นาย รัชพล นองเนือง 
3 นางสาว นุชจรี ภูสีเงิน 
4 นาย กิตติศักดิ ์ พรหมชนะ 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย รพีพงษ ์ เห็นประเสริฐ ป.3 
2 เด็กชาย พัสกร ภูผา ป.3 
3 เด็กชาย วีรภัทร ์ หลาวมา ป.3 
4 เด็กชาย คณิตนันท ์ ฤทธิธรรม ป.3 
5 เด็กชาย กรกช ล่องจ้า ป.3 
6 เด็กชาย ธีรภัทร ์ แจ่มจ ารสั ป.3 
7 เด็กชาย รักษ์กิจ สถาปนพิทักษ์กิจ ป.4 
8 เด็กชาย นิธิวิทย์ เปี่ยมธนาธิป ป.5 
9 เด็กชาย ไตรวิชญ ์ สถาปนพิทักษ์กิจ ป.5 
10 เด็กชาย ภควัต ถมยา ป.5 
11 เด็กชาย พีรดนย ์ รุ่งโรจนพณิชย์ ป.6 
12 เด็กชาย เชิงชัย ฉิมมาล ี ป.6 
13 เด็กชาย ฉัตรชัย สถาปนพิทักษ์กิจ ป.6 
14 เด็กชาย พศวัฒน์ แซ่ลิ้ม ป.6 
15 เด็กชาย พลกฤต เหมือนจันทร์เชย ป.6 
16 นาย พชร เรืองฉาย ม.4 
17 นาย นพวิทย์ พีระภูริพัฒน์ ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
18 นางสาว ปีย์รดา สมบูรณ์ทรัพย ์ ม.4 
19 นางสาว สิริกร ภิรมยาภรณ ์ ม.4 
20 นาย วีธ์ไชย ปัญญาพิสุทธิกลุ ม.4 
21 นาย รัฐภัทร ์ วุฒิไชยกาญจน ์ ม.4 
22 นาย ศุภวัชร ์ นาคแท้ ม.4 
23 นางสาว สินนภรณ ์ วิภาณรุัตน ์ ม.4 
24 นางสาว ปิยฉัตร อุดม ม.4 
25 นางสาว ภิญญภ์ัสสร ์ ปภาชยานันต ์ ม.4 
26 นางสาว ธารารัตน ์ ศรีทอง ม.4 
27 นางสาว ฐานมาศ อินทร ม.4 
28 นาย พฤกษ์ ดวงงามยิ่ง ม.4 
29 นาย กฤตพล ล้อวงศ์งาม ม.6 
30 นาย นิวัฒน ์ เจริญจิตต ์ ม.6 
31 นาย รวีภัทร ์ เกียรติกรชูวงษ์ ม.6 
32 นาย ยศกร วงศ์แสงเพชร ม.6 
33 นาย ภัทรพล หัตถาภรณส์กุล ม.6 
34 นาย ชยณัฐ เพชรปานกัน ม.6 
35 นาย คุณากร แจ่มจ ารสั ม.6 
36 นาย กิตต ิ ณัฐวุฒิ ม.6 
37 เด็กชาย วสุพล สุนทรอภิชาต ิ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 รองสาสตราจารย์ ดร. อัญชุล ี ฉวีราช 
2 นาย จิตรกร สิริวัฒนากุล 
3 นาง สุชญา มาเวียง 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เกียรติกรีต ิ มาเวียง 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย ภาคภูม ิ ธรรมวิรตัน ์ ป.4 
2 เด็กชาย อภิวิชญ์ อินณรงค ์ ป.4 
3 เด็กชาย บุญช ู ช่วยเงิน ป.4 
4 เด็กชาย วริทธ์ิ ฉวีราช ป.5 
5 เด็กชาย พิชชานันท์ ศิริพานิชย์ ป.5 
6 เด็กชาย สรวิศ เสาวเนียม ป.5 
7 เด็กชาย ธีรพงษ ์ สาภูงา ป.5 
8 เด็กชาย วชิรวิทย์ แสงภักด ี ป.5 
9 เด็กชาย สัญญพงศ ์ ศิริสุนทรกลุ ป.5 
10 เด็กชาย กิตติพิชญ ์ ศรีฤาชา ป.5 
11 เด็กชาย กรพัฒน ์ แสงแก้ว ป.5 
12 เด็กชาย รชต ระวิพันธ ์ ป.6 
13 เด็กชาย วีรภัทร ปานเพชร ป.6 
14 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ สรวลเส ป.6 
15 เด็กชาย อนุชิต สาขวา ป.6 
16 เด็กชาย นัชชา กิจควรด ี ม.1 
17 เด็กชาย ปฏิภาณ โสเก่าข่า ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
18 เด็กชาย ภูดิท พรมจักร ม.1 
19 เด็กชาย พุฒิพงศ์ มหาธรรม ม.1 
20 เด็กชาย พิริยกร หันตุลา ม.2 
21 เด็กชาย อภิชาติ ผ่านบุตร ม.2 
22 เด็กชาย ณัฐมน เยี่ยมสมบัต ิ ม.2 
23 เด็กชาย ณัฐดนัย ตีเมืองซ้าย ม.2 
24 เด็กชาย ศิริโชต ิ ปานเนาว ์ ม.3 
25 เด็กชาย ฉัตรเพชร ลาแสง ม.3 
26 เด็กชาย ธนัชชา ดรอินทร ์ ม.3 
27 เด็กชาย เขมม ์ อุดมพงษ ์ ม.3 
28 เด็กชาย ปวริศ จ าปานุ้ย ม.3 
29 เด็กชาย ธนิษณ์ อุดมพานิช ม.3 
30 เด็กชาย ธีระรักษ ์ วิวัฒน์มนัสกุล ม.3 
31 นางสาว นวิยา กิจควรด ี ม.4 
32 นาย ภูชิชย์ ทองปูอง ม.4 
33 นาย ปุณณวิชญ ์ พิมพ์ชายน้อย ม.4 
34 นางสาว ศุภาพิชญ ์ เตียรถส์ุวรรณ ม.4 
35 นาย เจษฎิน คุณกิตต ิ ม.4 
36 นาย ปฏิภาณ เจริญไชย ม.4 
37 นางสาว เพรียงขวัญ พิมพ์ทอง ม.5 
38 นาย เอกวิทย ์ สรเพชร ม.5 
39 นาย กฤตภัทร จรุงศิรวัฒน ์ ม.5 
40 นางสาว ณฐพร อุทัยชัย ม.5 
41 นาย ปฏิภาณ ทินนรัตน ์ ม.5 
42 นาย ศรัญย ์ มหาจันทวงศ์ ม.5 
43 นางสาว จารุวรรณ นันทรักษา ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
44 นางสาว ปิยะฉัตร หมู่บ้านม่วง ม.5 
45 นาย ฐิติภูม ิ วุฒิสาร ม.5 
46 นางสาว จิรพัฒน์ พรหมชมชา ม.5 
47 นางสาว แพรวพรรณมาศ สุมามาลย ์ ม.5 
48 นางสาว ภิญญาพัชญ ์ กันพล ม.5 
49 นาย กิตติพิชญ ์ เอี่ยมนิรตัน ์ ม.5 
50 นาย วรินทร เกียรตสิยมภ ู ม.5 
51 นาย สุทิวัส ฤทธิ์นอก ม.6 

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 นาย เกรียงไกร อินทรชัย 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย นพวิชญ์ มณไีพโรจน ์ ป.3 
2 เด็กชาย นนพัสส ์ สุตกิจพิสิฐ ป.4 
3 เด็กชาย บวรวิชญ์ มหามิตร ป.4 
4 เด็กชาย หฤษฎ์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ป.4 
5 เด็กชาย ธณัฐ บุณยทรรพ ป.4 
6 เด็กชาย ปภังกร หวังชูเชิดกุล ป.5 
7 เด็กชาย ธัญฑ ์ กฤษณะเศรณ ี ป.5 
8 เด็กชาย ปาณัท ภู่จินดา ป.5 
9 เด็กชาย ศิวกร โกมลหริัณย ์ ป.5 
10 เด็กชาย มิกขภูม ิ ยุวประกร ป.5 
11 เด็กชาย กวิน ปูอมสนาม ป.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
12 เด็กชาย นพชัย พงศ์พันธุ์ภาณ ี ป.6 
13 เด็กชาย บัณฑัต เข็มทอง ป.6 
14 เด็กชาย พาทิศ ตันติเมธ ป.6 
15 เด็กชาย ปภพ สุวรรณวานิช ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาย บุญฤทธ์ิ บุญมา 
2 นาย กิตติศักดิ ์ เพ็ญโรจน ์
3 นาย นพคุณ พรมงาม 
4 นาย สมเกียรต ิ พรมสวสัดิ ์
5 นาย ราเชนทร ์ รักจันทร ์

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย ธีร์นิธ ิ นวลขลิบ ม.1 
2 เด็กชาย รัฐชัยนันท ์ พาณิชโชติอนันต ์ ม.1 
3 เด็กชาย ปพน จินดาวัฒน์ ม.2 
4 เด็กชาย นนทกร พรรณโคตร ม.2 
5 เด็กชาย ภูรินทร ์ ตั้งปกรณ ์ ม.2 
6 เด็กชาย โชติธัช เย็นประเสริฐ ม.2 
7 เด็กชาย คุณธเนศ วชิราพรพฤฒ ม.2 
8 เด็กชาย กฤษฏิ์ จันมาธิกรกุล ม.2 
9 เด็กชาย ชลสิทธ์ิ นงค์พรหมมา ม.3 
10 เด็กชาย ธนกฤต นวลขลิบ ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
11 เด็กชาย จารุภูม ิ สิริเตชาภิวัฒน์ ม.3 
12 เด็กชาย ภัทร ์ ภัทรวิกรม ม.3 
13 เด็กชาย ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์ ม.3 
14 เด็กชาย ปฤณ ตัณฑเกษม ม.3 
15 เด็กชาย ธีรภัทร ศรีธุระวานิช ม.3 
16 นาย อริยะ บุญศร ี ม.4 
17 นาย พิชัยภูษิต ลิ้มกอปรไพบูลย ์ ม.5 
18 นาย ปรัตถกร พิทักษ์หิรัญพงศ์ ม.5 
19 นาย อภิวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์ ม.5 
20 นาย อดิรุจ ณ สงขลา ม.5 
21 นาย อนวัช ณ สงขลา ม.5 
22 นาย พิพัฒน์ ทรัพย์ปัญญาด ี ม.5 
23 นาย ณัฐดนัย เอกเพิ่มทรัพย ์ ม.5 
24 นาย ลัทธวิทย์ เลิศนิมติกิจ ม.5 
25 นาย นนทสิทธ์ิ พฤกษา ม.5 
26 นาย ณัฐชนน ลีนะบรรจง ม.5 
27 นาย ชินชนะ ลีนะบรรจง ม.5 
28 นาย ก้องสกุล เล็บครุฑ ม.5 
29 นาย ช้ินเอก รุ่งรัตน ์ ม.5 
30 นาย ณัฐนนท์ นราประเสริฐกุล ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย อาคม ปานน้อย 
 2 นาย เอกณัฏฐ ์ กระจ่างธิมาพร 
 3 นาย กิตติลักษณ ์ ชุบไธสง 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 นาย นิติ พรหมมา ม.4 
2 นาย นรวิชญ์ เรืองกร ี ม.4 
3 นาย วงศ์วริศ วริษฐ์ศุภวุฒิ ม.4 
4 นาย สรธัญ เมืองแก้ว ม.4 
5 นาย วิทวัส เรือนพันธ์ ม.4 
6 นาย ภีย ์ เศรษฐนันท์ ม.4 
7 นาย ธีรวุธ สันทราย ม.4 
8 นาย สุโรจน ์ แพรสกุลทิพย ์ ม.4 
9 นาย ณัฐธนินท์ ดวงตาสิทธ์ิ ม.4 
10 นาย นนทกร สายโพธ์ิ ม.4 
11 นาย ณัฐนันท์ ขันติ ม.4 
12 นาย ชวิศ กรรณกลุสุนทร ม.4 
13 นาย ธีรเมธ พันธุรัตน ์ ม.4 
14 นาย เธียรบุญ จามีกร ม.5 
15 นาย ธนาณัฐ แสงหงษ ์ ม.5 
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โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย อิสรพงศ ์ คงเมือง 
 2 นาย วัชรพงศ์ อยู่คง 
 3 นาย จาตุรันต ์ วัฒนากุล 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ชวินธร เก่งระดมกจิ ม.1 
2 เด็กชาย ภูษณ ทรงคุณ ม.1 
3 เด็กชาย เมธา ปูอมสุวรรณ ม.1 
4 เด็กชาย นิพิฐพนธ ์ งามวงษ ์ ม.1 
5 เด็กชาย ณภัทร จิตอารีย ์ ม.1 
6 เด็กชาย พิชชาชาติ ทองทิน ม.1 
7 เด็กชาย ภัทรภูม ิ พรหมน้อย ม.1 
8 เด็กชาย ก้องภพ สุขทรัพย ์ ม.1 
9 เด็กชาย ชานน โสภณพงศ์พิพัฒน์ ม.1 
10 เด็กชาย ฐิติวัสส ์ กิมประสิทธ์ิ ม.3 
11 เด็กชาย ธนเดชา พจนานุวัตร ม.3 
12 เด็กชาย พีรณัฐ จะวรรณะ ม.3 
13 เด็กชาย ติณภัทร ์ ต่อยนึ่ง ม.3 
14 เด็กชาย พัทธดนย์ นาคสุวรรณ ม.3 
15 เด็กชาย เกียรติศักดิ ์ สิงห์สถิตย ์ ม.3 
16 นาย จารุวิชญ ์ พงษ์อ านวยกฤต ม.4 
17 นาย ปฐกานต ์ วชิรัคกุล ม.4 
18 นาย กฤติเดช ผลสว่าง ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
19 นาย ปธานิน ตุลาพงษ ์ ม.4 
20 นาย วีรยุทธ พานิชเจริญทรัพย ์ ม.4 
21 นาย มงคล ศรียรักษ ์ ม.4 
22 นาย พสิษฐ ์ วณิกุลพิทักษ์ ม.4 
23 นาย รวีโรจน ์ ศรีสวสัดิ ์ ม.4 
24 นาย เจตณัฐ โมไนยพงศ ์ ม.4 
25 นาย เศรษฐวิชญ ์ ไวยโมกข์ ม.4 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาย  ณัฐภูม ิ จันทราช 
2 นางสาว นภาพร ปาจุต ิ
3 นาย อิสระ ช่ืนรินทร์ 
4 นาย ณัฐวุฒิ หงษ์ทอง 
5 นางสาว กนิษฐา เกตุเนตร ์

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย ภัคธร เย็นเยือก ม.1 
2 เด็กชาย กัสกร ศิริผล ม.1 
3 เด็กชาย ชินดนัย ศักดิ์ภูวดล ม.1 
4 เด็กชาย พงศธร จันทาพูน ม.1 
5 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ศรีวุฒ ิ ม.1 
6 เด็กชาย ไทรงาม ศรีไชยเจริญวงศ ์ ม.1 
7 เด็กชาย ภูวนนท์ บรรจง ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
8 เด็กชาย จารุกิตติ ์ รัตนรักษ์มงคล ม.2 
9 เด็กชาย พิทวัส วงษ์ทันท์ ม.2 
10 เด็กชาย สิรวิชญ ์ เวียงค า ม.2 
11 เด็กชาย กัณฑเอก สองสีใส ม.2 
12 เด็กชาย จิรโชค ราษ ี ม.2 
13 นาย ธนกฤต ตะราษ ี ม.3 
14 นางสาว มรกต กาวิละ ม.4 
15 นางสาว กริสรา ใจจม ม.4 
16 นางสาว ธัญชนก ตรงธรรมกิจ ม.4 
17 นาย จิรภัทร พบที่พ่ึง ม.4 
18 นางสาว มัทวัน อินต๊ะจักร ม.4 
19 นางสาว นารากร วงศ์ชัย ม.4 
20 นาย ศรัณภพ สีลาค า ม.5 
21 นาย สรรเพชญ เลขาศักดิ ์ ม.5 
22 นางสาว ปวันรัตน ์ ช านาญวงศ์ศรีธร ม.5 
23 นางสาว อริสา วะรินทร ์ ม.5 
24 นาย ณัฐปคัลภ ์ แก้วผัด ม.5 
25 นาย ภัทรชัย คูสุวรรณ ์ ม.5 
26 นาย ศุภณัฐ มณ ี ม.5 
27 นาย ณัชพล ตาทิพย ์ ม.5 
28 นางสาว มนัสนันท์ เวียงค า ม.5 
29 นาย สิรณัฐ ปริญญา ม.5 
30 นางสาว กัณฐิกา จันแย ้ ม.5 
31 นางสาว งามจิต สุวรรณทา ม.5 
32 นาย นิธิศ พรมมา ม.5 
33 นางสาว สุภาภรณ ์ ชูเชิดรัตนา ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
34 นางสาว ณิชกานต ์ ศรีบัวคลี ่ ม.5 
35 นาย สุภทัต ถาวรวงค ์ ม.5 
36 นาย หฤษฎ์ บุญชื่น ม.6 
37 นาย ชนกันต์ ประพิณ ม.6 
38 นาย ลิขิต บุญเตมิ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นางสาว ศศินันท์ ละวิสิทธ์ิ 
 2 นางสาว ธัญกร สงเคราะห ์
 3 นาย วัชรินทร์ ภูบุญอิ่ม 
 4 นาย ทักษิณ เล่ห์กล 
 5 นาย ศราวุธ ศิลารักษ์ 
 6 นางสาว สุรัตติยา ลาดเลียง 
 7 นาย ดนุสรณ ์ จุรุฑา 
 8 นาย สุนัย อิ่มอุรัง 
 9 นาย อธิวัฒน์ สุนารักษ ์
 10 นาย พงษ์นรินทร์ ค าสงค ์
 11 นาย ฉันชัย จันทะเสน 
 12 นาง วงเดือน ปะจันทัง 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย พิริยากร วรชิน ม.1 
2 เด็กหญิง พัชฏากร ทับสอน ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
3 เด็กชาย พงษ์ไพบูลย ์ อาจหาญ ม.1 
4 เด็กหญิง ศุภาธิดาพร ทับสอน ม.1 
5 เด็กชาย ก้องภพ โพธิ์ละเดา ม.1 
6 เด็กชาย ศิวะ วรรณทอง ม.2 
7 เด็กหญิง นันทกานต์ เถรวรรณ ม.2 
8 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ยุบลพริ้ง ม.2 
9 เด็กชาย ธนกฤษ ศรีแสนยง ม.2 
10 เด็กชาย ชิษณุชา ประเสริฐศลิป์พลมา ม.2 
11 เด็กชาย คุณานนต ์ จันหาญ ม.2 
12 เด็กชาย สิทธินนท์ โบราณมลู ม.2 
13 เด็กชาย อิสริยยศ ดอกไม ้ ม.2 
14 เด็กชาย เก่งเทวา พิลาชัย ม.2 
15 เด็กหญิง สุทธิกานต ์ แก้วอรุณ ม.2 
16 เด็กชาย กานต์ณุพงศ ์ โพธิ์วัน ม.2 
17 เด็กชาย อัครวินท์ พาคณิชย์พงศภัค ม.2 
18 เด็กชาย นนทภัทร เขียวไกร ม.2 
19 เด็กหญิง ใบโพธิ ์ ศรีสว่างวงศ ์ ม.2 
20 เด็กชาย ไชยสิทธ์ิ นากุมา ม.2 
21 เด็กชาย ธนภัทร ทฤษฎี ม.2 
22 เด็กหญิง ภัทรพร ยี่วาศร ี ม.2 
23 เด็กหญิง มนสิการ วงศ์อาษา ม.3 
24 นาย ณัฐภัทร สุจันทร ์ ม.4 
25 นาย ธนภัทร ทิพศรีราช ม.4 
26 นางสาว เจนจิรา สุทธิสา ม.4 
27 นางสาว ฟูารุ่ง คณะมะ ม.4 
28 นางสาว อัญชริญา สุรเสน ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
29 นาย พงษ์ศักดิ์ นวนรักษา ม.4 
30 นาย บุญยวัฒน ์ อนันทวรรณ ม.4 
31 นาย ณภัทร งอชัยภูมิ ม.4 
32 นาย เมธาวี เทศารินทร ์ ม.4 
33 นางสาว ดลชนา พละดล ม.5 
34 นาย ภาณุวัฒน ์ รัตนทิพย ์ ม.5 
35 นาย ทัศน์พล เชื้อสะอาด ม.5 
36 นางสาว เจนจิรา ยางสุด ม.5 
37 นาย ดีเนือน นี ม.5 
38 นางสาว สุตาภัทร มุสิกสตูร ม.5 
39 นางสาว สุภนิดา นันสถิตย ์ ม.5 
40 นาย พัฒน์สน มงคลสินธุ ์ ม.5 
41 นาย วัชรพล ค ามูล ม.6 
42 นาย นครินทร ์ ตังคณิตานนท์ ม.6 
43 นาย พงศธร ศรีเมฆรัตน ์ ม.6 
44 นาย วัฒนชัย ช่วยรักษา ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 นาย ไมตร ี กุลบุตร 
2 นาย วีร์ริศท ์ สุนทรารักษ ์
3 นาย วิธวินท์ สุนทรารักษ ์
4 นาย วชิรพันธ ์ มากม ี

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย สิรวิชญ ์ เพชรมุน ี ป.3 
2 เด็กชาย ณัฐพัชร ์ อมรเวชสันต ิ ป.4 
3 เด็กชาย พชร น้อยค ายาง ป.4 
4 เด็กชาย ปัณณธร ชุมแสง ณ อยุธยา ป.4 
5 เด็กชาย สานุพงศ์ อิ่มอร่าม ป.5 
6 เด็กชาย ทนุธัม ส่งสรมิสกลุสุข ป.5 
7 เด็กชาย พัทธดนย์ ชินชัย ป.5 
8 เด็กชาย ธีรุตม ์ เจริญกลัป ์ ป.5 
9 เด็กชาย ธัชพล เจริญทรัพย์ถาวร ป.6 
10 เด็กชาย กฤตัชญ์ เทิดสงวน ป.6 
11 เด็กชาย รัฏฐวิชญ ์ ศรีประเสริฐ ป.6 
12 เด็กชาย นบธรรม ดีประเสริฐกุล ป.6 
13 เด็กชาย นราวิชญ ์ สุขลิ้ม ป.6 
14 เด็กชาย นรวิชญ์ จารุเกษมกิจ ป.6 
15 เด็กชาย กรวิชญ์ ทับเที่ยง ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาย ศุภกิจ ค าภิรมย์  
2 นางสาว เสาวณ ี วิเลปะนะ 
3 นาย พรชัย อ่วมสุวรรณ ์
4 นาย ศุรชัย สกุลขอเจริญ 
5 นาย พะเยาว ์ ตองแก้ว 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย ภัทราวุฒ ิ เเช่มชื่น ป.3 
2 เด็กชาย ชาคริต สรงกระสินธ ์ ป.4 
3 เด็กชาย ฟาคิร อยู่ดี ป.4 
4 เด็กชาย สลลิ สืบเพ็ง ป.4 
5 เด็กชาย พิรชัช วันทา ป.4 
6 เด็กชาย ชิวพงศ์ ชินสร้อย ป.5 
7 เด็กชาย จิรเมธ จุ้ยก าจร ป.5 
8 เด็กชาย รพีพัฒน ์ พลไชย ป.5 
9 เด็กชาย โชติมันต ์ สันตยารมณ ์ ป.6 
10 เด็กชาย ธรรมชาต ิ เมธีกุล ป.6 
11 เด็กชาย กิตติคณุ คงฤทธิ์พิทยา ป.6 
12 เด็กชาย นนทกร โกวิทย์วิวัฒน์ ป.6 
13 เด็กชาย ธาดา สว่างเมฆ ป.6 
14 เด็กชาย สุรพศ หลายเตื่อย ป.6 
15 เด็กชาย ธนภัทร นาจันทัด ป.6 
16 เด็กชาย ธิติหิรณัย ์ มูลงามกลูจ ์ ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
17 เด็กชาย กรวีร ์ พะโยมศร ี ม.1 
18 เด็กชาย กษิดิศ สมัย ม.1 
19 เด็กชาย เนติธร สุขสวัสดิ ์ ม.1 
20 เด็กชาย ภูมิรตัน ์ ธีรกุล ม.1 
21 เด็กชาย ภากร ระดมเล็ก ม.2 
22 เด็กชาย พิสิษฐ ์ อภิสิทธ์ิวรกุล ม.2 
23 เด็กชาย ชิณพงศ์ ชินสร้อย ม.2 
24 เด็กชาย พศิน เเดงโชต ิ ม.2 
25 เด็กชาย กชพงศ์ ภู่ประพันธ์ ม.2 
26 เด็กชาย ธนรัตน ์ รักซ้อน ม.2 
27 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แย้มวงษ ์ ม.2 
28 เด็กชาย ธนภัทร สร้อยธนศริิกุล ม.2 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศกึษา) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาย ชัยกฤต สุวรรณมาล ี
2 นาย อนุชิต ชุลีกราน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย อภิภ ู ลาภสุทธิเกษม ป.2 
2 เด็กชาย นพัศ อลงกรณร์ัศม ี ป.2 
3 เด็กชาย ธนภัทร ถิ่นประชา ป.2 
4 เด็กชาย ปวิชญา เกียรติบญุญาฤทธิ ์ ป.2 
5 เด็กชาย กฤติน ศรีสวสัดิ ์ ป.4 
6 เด็กชาย ศักย์วริษฐ ์ สราญวงศ ์ ป.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
7 เด็กชาย กฤษฎิ์ศรัณย ์ สราญวงศ ์ ป.4 
8 เด็กชาย ศุภกานต ์ ศรันย์พานิช ป.4 
9 เด็กชาย สรวิชญ ์ สงวนพันธุ ์ ป.4 
10 เด็กชาย ธนาดล สมบัติบญุมา ป.4 
11 เด็กชาย ฌาน จุฬามรกต ป.5 
12 เด็กชาย สุรพัฒน์ ถิ่นประชา ป.5 
13 เด็กชาย นิธิภัทธ ์ ปิยะวงศ์วัฒนา ป.6 
14 เด็กชาย ณัฐกิตติ ์ ฝางแก้ว ป.6 
15 เด็กชาย วิชญพงศ์ ช่ังดวงจิตร์ ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาย วีระพล พุ่มพิทักษ ์
2 นาย วิสุทธิ ์ ทองสุภาพ 
3 นาย พีระวิทย ์ ถวิลกลิ่นซ้อน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง นันทิตา ดนตรเีสนาะ ม.1 
2 เด็กชาย สุทธิพงษ ์ เจริญจิตปัญจ ์ ม.1 
3 เด็กชาย กฤตพัฒน์ จิตรค า ม.1 
4 เด็กหญิง อติกานต ์ หู้เต็ม ม.1 
5 เด็กชาย จุลภัทร งามด ี ม.1 
6 เด็กหญิง สิรินทรร์ัตน ์ นิ่มนวลภูพานิช ม.1 
7 เด็กชาย วรวัชร เลขะวัฒนะ ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
8 เด็กชาย ธนบูรณ ์ ริมดสุิต ม.2 
9 เด็กชาย ธีร์ธวัช บุญปรีชา ม.2 
10 เด็กชาย หาญณรงค ์ ฐิติถาวรวงศ์ ม.3 
11 เด็กชาย ธนัทณัฏฐ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย ์ ม.3 
12 เด็กชาย พงศ์ปณต ชูวงศ์วาน ม.3 
13 เด็กชาย ตุลณ์ธรรม สถิตย ์ ม.3 
14 เด็กชาย ศิริมงคล อริยะเลิศชัย ม.3 
15 เด็กชาย พงศ์ธร ศุภสาร ม.3 
16 เด็กชาย บดินทร ์ ธัมม์บันดาลสุข ม.3 
17 เด็กชาย ภัคฌาวัฒน ์ วะณะทอง ม.3 
18 นาย ราชศักดิ ์ สุขสบาย ม.4 
19 นาย พรภวิษญ ์ เชื่อมวราศาสตร ์ ม.4 
20 นางสาว โยษิตา สินบัว ม.5 
21 นางสาว พศิกา กิจกอบชัย ม.5 
22 นาย ศุภณัฐ พงษ์สวัสดิ ์ ม.5 
23 นาย ทะเลรักษ ์ ภูถุ ม.5 
24 นาย ภัคพงษ ์ วุฒิกิจจาทร ม.5 
25 นางสาว พัทธนันท์ อาวุธวิทยา ม.5 
26 นางสาว กานดารัตน ์ ทองอ่อน ม.5 
27 นางสาว ชนากานต์ อินทรีย์ ม.5 
28 นางสาว พรปภัส นิลทองค า ม.5 
29 นาย จิตรภาณ ุ โชติกะคาม ม.5 
30 นาย คีตภัทท์ พะวงจิตร ม.5 
31 นาย ภวพรรธน ์ ปิยเจรญิพัฒน์ ม.5 
32 นาย วิชญสิทธ์ิ สุริยะฉาย ม.5 
33 นาย นันทพัทธ์ พุ่มกุมาร ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
34 นาย ปริยวิศว์ เอี่ยมขจรชัย ม.5 
35 นางสาว ฐานพันธ ์ อินทร์เพชร ม.5 
36 นางสาว พิมพ์นภา นิ่มปุญญก าพงษ ์ ม.5 
37 นางสาว จุฑามาศ รัตนา ม.5 
38 นาย ศานติบูรณ ์ ศรีอมรศักดิ ์ ม.5 
39 นางสาว ภัทราภรณ ์ สินบัวทอง ม.6 
40 นางสาว กชพรรณ สินพรม ม.6 
41 นาย นนทพัทธ์ รี่คุปต์ฤทธิ ์ ม.6 
42 นาย อิศระ โพธิบัวทอง ม.6 

 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย มะซอบร ี หะยีซะ 
 2 นาย กามารุดดีน อารง 
 3 นาย สมพงศ ์ จิตเลขา 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย นิอัฎฮา กาเดร ์ ป.3 
2 เด็กชาย คุโนดม แซ่ฉั่ว ป.4 
3 เด็กชาย ชามิล เจะและ ป.5 
4 เด็กชาย กษิดิส ละกะเต็บ ป.5 
5 เด็กชาย นิฌากิร หะยีซะ ป.5 
6 เด็กชาย มุนตาซิร ดาโอะ ป.5 
7 เด็กชาย ธนัท หมุดแหล๊ะ ป.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
8 เด็กชาย หรัสวิน จินดารตัน ์ ป.6 
9 เด็กชาย ณัฐวุธ แก้วมณ ี ป.6 
10 เด็กชาย ฮานิฟ เจ๊ะอุบง ป.6 
11 เด็กชาย นิอดิลัน ดอเล๊าะ ป.6 
12 เด็กชาย สุพรรณพิสฎิฐ ์ ค ามณ ี ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาย ธเนศ สุขมาตย ์
2 นาย รอมล ี เจะดือราแม 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย พงศธร ก่อเกียรติพิทักษ์ ม.1 
2 เด็กชาย ซุลฮาซาน ยูโซะ ม.1 
3 เด็กชาย อิลฮาล เวาะมะ ม.1 
4 เด็กชาย รัศม์ตะวัน จันทร์แก้ว ม.1 
5 เด็กชาย ธนวินท์ แซ่ฉั่ว ม.1 
6 เด็กชาย ศิวภูม ิ โตจั่น ม.2 
7 เด็กชาย สุวินิจ ฤทธิรงค์ ม.2 
8 เด็กชาย สุทธิพงศ์ สุทธิประภา ม.3 
9 เด็กชาย ฟูฎัยลัน มหัตตระกลู ม.3 
10 เด็กชาย ธีร์ธวัช ไม้แก้ว ม.3 
11 เด็กชาย ฟาอิซ ยีด่อเหล๊าะ ม.3 
12 เด็กชาย ฟาดิล มะ ม.3 
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คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

ล าดับ คณะกรรมการ ชื่อ – สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

e-mail 

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

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

3 รองประธานกรรมการ
และฝุายปฏิคม 

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

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

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

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

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

11 ฝุายพธิีการและเหรียญ
รางวัล 

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail 

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

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

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

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

 
รองศาสตราจารย์สมหวัง  ขันตยานุวงศ์ ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยร์วีโรจน ์ จันทร์หอม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายวิโรจน์  พวงพิกุล รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายพูนศักดิ์  ทิพย์ศิร ิ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายสุรยิา  แก้วรอดฟูา รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายวิชาญ  มะวินธร รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  บ ารุงจติต ์ อนุกรรมการ 
นางสาวอวยพร  ตั้งธงชัย อนุกรรมการ 
พันเอกนิธิพัทธ์  อ่อนสนิท อนุกรรมการ 
นายพลเสฏฐ์  เตือนกลุ อนุกรรมการ 
นายเทิดศักดิ์  ใจมั่น อนุกรรมการ 
นายอาณัติชัย  วาสประเสริฐสุข อนุกรรมการ 
นายศักดิ์มงคล  ม่วงคราม อนุกรรมการ 
นายอดิเรก  วงศ์รส อนุกรรมการ  
ว่าท่ีร้อยตรีคณาพจน์  ใจรื่น อนุกรรมการ  
นายวิศรุต  ศรีถาพร อนุกรรมการ 
นายฮาดี  เปาะมา อนุกรรมการ 
นายฐาปนา  ถาวร อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายปพน  เตชะนอก อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายสาราณียกร 
 

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

สนับสนุนโดย 
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แผนผังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 


