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

สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559  
 

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

หมวด 1 
หมวดทั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี ้เร ียกว่า ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต

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

 
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
 4.1 โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่  
 4.1.1  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4.1.2  โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจยัและพัฒนาการศกึษา 
 4.1.3  โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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 4.1.4  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝาุยประถม 
 4.1.5  โรงเรยีนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝาุยมธัยม  
 4.1.6  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 4.1.7  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวทิยาลัยนเรศวร  
 4.1.8  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 
 4.1.9  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา 
 4.1.10 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝุายประถม)
 4.1.11 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
 4.1.12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝุายประถม) 
 4.1.13 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 4.1.14 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวัยและ 
          ประถมศึกษา) 
 4.1.15 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 4.1.16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
 4.1.17 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
          (ฝุายประถม) 
 4.1.18 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
          (ฝุายมัธยม) 
 4.1.19 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  
        สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
 4.1.20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 4.1.21 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
           สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 4.2 โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ หมายถึง โรงเรียนสาธิตที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 4.3 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



3 

 

 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 4.1ฃ 
 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
สมัครเล่นอื่น ๆ 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 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหาร  

 
 ข้อ 9 ผู้มี สิทธิสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สั งกัดส านักงาน

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

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   9.2 ต้องเป็นนักเรียนภาคปกติซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องใน

โรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขึ้นไป  
   9.3 เป็นนักเรียนที่ศึกษาไม่เกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   9.4 ในกรณีเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ต้องมีระยะเวลา

การศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป  
   9.5 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย 



8 

 

   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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ระเบียบข้อบังคับการแข่งขนั 

ระเบียบคณะกรรมการบร ิหารกีฬาสาธติสามัคค ี 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล (รหัส 11)  กีฬาสาธติสามัคค ี คร ั้งท ี่ 41 พ.ศ. 2559    
โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอลกีฬาสาธิต
สามัคคี 
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขนัฟุตบอล 
กีฬาสาธิตสามัคคีคร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559” 
 
 ข้อ  2   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 ข้อ  3   กติกาการแข่งขนัให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA) ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ก าหนดใช้ในปัจจุบัน 
 
 ข้อ  4   ประเภทการแข่งขัน  
  4.1 ระดับประถมศึกษาชาย 
  4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 
  4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 
 
 ข้อ  5   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามคัคีสังกัดส านกังาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คร้ังที่ 41 พ.ศ. 2559 
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 ข้อ  6   จ านวนผู้เข้าแข่งขันให้แต่ละโรงเรียนสาธิตฯส่งทีมเข้าแข่งขัน
โดยมีนักกีฬาทีมละไม่น้อยกว่า 15 คนและไม่เกิน 25 คน (สามารถส่งรายชื่อ
นักกีฬาได้ 25 คนโดยไม่มีการตัดชื่อออก) 
 
 ข้อ  7   วิธีจัดการแข่งขนั 
  7.1 ให้โรงเรียนสาธิตฯเจ้าภาพมีสทิธ์ิเลือกอยู่สายหนึ่งสายใดใน
รอบแรกได ้
  7.2 ให้โรงเรียนสาธิตฯทีไ่ด้ต าแหนง่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้ง
ก่อนอยู่ในสายแรก ล าดับที่ 1 ในรอบแรก 
  7.3 ให้โรงเรียนสาธิตฯทีไ่ด้ต าแหนง่รองชนะเลิศในการแข่งขันครั้ง
ก่อนอยู่ในสายสดุท้ายล าดับที่ 1 ในรอบแรก 
  7.4 ถ้ามีจ านวนทีมไมเ่กิน 4 ทีมจัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด”  
มีรอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่ 3 ดังนี ้
       7.4.1 ชิงอันดับที่ 3 ระหว่างทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 3  

 กับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 4 
       7.4.2 ชิงชนะเลิศระหว่างทีมที่มีคะแนนเป็นท่ี 1  

 กับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 
       7.4.3 หากในข้อ 7.4 เมื่อการแข่งขันในรอบแรกสิ้นสุดแล้ว 
    มีทีมที่ไดค้ะแนน เท่ากันให้ใช้หลักเกณฑต์ามข้อ 10.1.1  
    ถึงข้อ 10.1.6 ตัดสิน  
  7.5 จ านวนทีม 5 ทีมจัดการแข่งขนัแบบ “พบกันหมด” เมื่อการ
แข่งขันในรอบแรกสิ้นสุดลง แล้วให้นับคะแนนรวมเพื่อหาทีมชนะเลิศทีมอันดับที่ 2 
และทีมอันดับที่ 3 หากมีทีมที่ได้คะแนนเท่ากันให้ใช้ เกณฑ์ตามข้อ 10.1.1 ถึงข้อ 
10.1.6 ตัดสิน 
  7.6 จ านวนทีม 6 - 8 ทีมจัดการแข่งขนัรอบแรกเป็น 2 สาย
แข่งขันพบกันหมดในสาย รอบรองชนะเลิศน าทีมทีไ่ด้คะแนนอันดับที่ 1 สายแรกพบ
กับทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ 2 สายสองและทีมท่ีได้ คะแนนอันดับที่ 2 สายแรกพบกับ
ทีมท่ีได้คะแนนอันดับที่ 1 สายสอง รอบชิงชนะเลิศน าทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ
แข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
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รอบที่ 2 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยจดัสายการแข่งขันดังนี ้

 
หมายเหตุ: ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ครองที่ 3 ร่วมกัน 
 
  7.7 จ านวนทีม 9 ทีม จัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 3 สาย (แข่งขัน
พบกันหมดในสาย) ดังน้ี 
 

จ านวนทีม A B C 
9 ทีม 3 3 3 

 
       7.7.1 รอบ 2 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยจดัสายการ
แข่งขันดังนี ้
 

 
หมายเหตุ: ทีมที่อยู่ในสายเดียวกันในรอบแรกจะไม่เจอกันในรอบ 2 
 
       7.7.2 รอบชิงชนะเลิศให้มีทีมชนะของสาย X และสาย Y  
    แข่งขันชิงชนะเลิศ และทีมที่ได้อันดับ 2 ของสาย X 
    และสาย Y ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
  7.8 จ านวนทีม 10 ทีมจัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 2 สายแข่งขัน
พบกันหมดในสายรอบรองชนะเลศินาทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 สายแรกพบกับทีมที่
ได้คะแนนอันดับที่ 2 สายสองและทีมท่ีได้คะแนนอันดับที่ 2 สายแรกพบกับทีม 
ที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 สายสองรอบชิงชนะเลิศน าทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขัน
ชิงชนะเลิศทีมท่ีแพ้ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
  

ที่ 3 ที่ดีที่สดุ A,B,C ที่ 3 ที่ดีที่สดุ A,B,C 
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รอบที่ 2 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยจดัสายการแข่งขันดังนี ้

 
 

  7.9 จ านวน 11 ทีมจัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 3 สาย (แข่งขัน
พบกันหมดในสาย) ดังน้ี 
 

จำนวนทีม A B C 
11 ทีม 3 4 4 

 

       7.9.1 รอบ 2 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยจดัสาย 
    การแข่งขันดังนี ้
 

 
 
       7.9.2 รอบชิงชนะเลิศให้มีทีมชนะของสาย X และสาย Y  
    แข่งขันชิงชนะเลิศและทีมที่ได้อันดับ 2 ของ สาย X  
    และสาย Y ครองต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
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  7.10 ถ้ามีจ านวนทีม 12 - 16ทีมรอบแรกเป็น 4 สาย (แข่งขันพบกัน
หมดในสาย) 
 

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 

 

       7.10.1 รอบที่ 2 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกดังน้ี 
     กลุ่มที่ 1 ที่ 1 สาย A แข่งขันกับอันดับที่ 2 สาย C 
     กลุ่มที่ 2 ที่ 1 สาย B แข่งขันกับอันดับที่ 2 สาย D 
     กลุ่มที่ 3 ที่ 1 สาย C แข่งขันกับอันดับที่ 2 สาย A 
     กลุ่มที่ 4 ที่ 1 สาย D แข่งขันกับอันดับที่ 2 สาย B 
       7.10.2 รอบรองชนะเลิศจัดการแข่งขันดังนี้ 
     7.10.2.1 ทีมชนะของกลุ่มที่ 1 แข่งขันกับทีมชนะ
      ของกลุ่มที่ 2 
     7.10.2.2 ทีมชนะของกลุ่มที่ 3 แข่งขันกับทีมชนะ
      ของกลุ่มที่ 4 
       7.10.3 รอบชิงชนะเลิศ 

7.10.3.1 ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศครองอันดับที่ 3 
   ร่วมกัน 

     7.10.3.2 ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ 
 
 ข้อ  8   เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
  8.1 ระดับประถมศึกษาชายแข่งขันครึ่งเวลาละ 25 นาที พัก
ระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที 
  8.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชายแข่งขันครึ่งเวลาละ 35 นาที 
พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที 
  8.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชายแข่งขันครึ่งเวลาละ 40 นาที 
พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที 
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 ข้อ  9   คะแนนจากผลการแข่งขัน 
  9.1 การแข่งขันแบบ “พบกันหมด” และการแข่งขันในรอบแรกของ
การจัดแบบ “แบ่งสาย” จะมผีลการแข่งขันทั้งชนะเสมอและแพ้ 
  9.2 ทีมท่ีชนะแต่ละครั้งได้ 3 คะแนนเสมอได้ 1 คะแนนและแพ้
ได้ 0 คะแนน 
  9.3 การแข่งขันรอบที่สองถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อหมดเวลาการ
แข่งขันแล้วผลการแข่งขันยังเสมอกันให้ตัดสินผลด้วยการเตะลูกจากจุดเตะโทษ 
 
 ข้อ  10   การจัดอันดับของการแข่งขัน 
  10.1 แข่งขันแบบ “พบกันหมด” 
       10.1.1  นับจากคะแนนรวมทั้งหมดที่ไดม้ากที่สดุเป็นอันดับที่ 1  
       และคะแนนรองลงมาเป็นอันดบัท่ี 2, 3, 4 และ 5  
       ตามล าดับ 
       10.1.2  หากข้อ 10.1.1 เท่ากันให้พิจารณาจากผลการแข่งขัน 

    ในเกมที่ แข่งขันกันมา 
       10.1.3  หากในข้อ 10.1.2 ผลการแข่งขันเสมอกันให ้
      พิจารณาจ านวนครั้งท่ีชนะ 
       10.1.4  หากในข้อ 10.1.3 เท่ากันอีกให้พิจารณาจาก 
      ผลต่างของประตไูด-้ประตเูสีย 
       10.1.5  หากในข้อ 10.1.4 เท่ากันอีกให้พิจารณาประตไูด ้
       10.1.6  หากในข้อ 10.1.5 เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากหาทีม 
      ที่ต้องการต่อไป 
  10.2 แข่งขันแบบ “แบ่งสาย” เมื่อการแข่งขันของแต่ละสายใน
รอบแรกสิ้นสุดแล้วให้ใช้ข้อ 10.1.1 ถึงข้อ10.1.6 เพื่อเข้ารอบท่ีสองต่อไป 
  10.3 จากข้อที่ 10.2 ถ้าจะต้องเอาทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับที่ 3 
ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบที่ 2 ให้เรียงล าดับคะแนนของอันดับที่ 3 ของแต่ละสาย 
จากสูงสุดไปหาต่ าสุดตามล าดับแลว้ให้ทีมอันดับที่ 3 ที่มีคะแนนสูงสุดตามด้วยคะแนน
รองลงมาตามจ านวนที่ก าหนดเข้าไปแข่งขันในรอบที่ 2 ต่อไป (ดูคะแนนอย่างเดียว)  
  10.4 หากทีมอันดับท่ี 3 ของแต่ละสายมีคะแนนเท่ากันและต้อง
หาทีมตามจ านวนที่ก าหนดให้ใช้วิธี “จับสลาก” เพื่อเข้ารอบท่ี 2 ต่อไป 
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 ข้อ  11   วิธีการเตะลูกจากจุดโทษเพ่ือตัดสินในกรณีเสมอกัน (ในรอบท่ี
สองจนถึงรอบชิงชนะเลิศ) 
  11.1 ให้ผู้ตัดสินเป็นผู้เลือกประตูซึ่งใช้ในการเตะลูกที่จุดโทษทั้งหมด 
  11.2 ให้แต่ละทมีเตะลูกท่ีจดุโทษทีมละ 5 ลูกโดยสลับกันเตะ 
ทีมละ 1 คน 
  11.3 ให้ผู้ตัดสินใช้วิธีการเสี่ยงต่อหน้าหัวหน้าทีมทั้งสองเพื่อ
ตัดสินให้ทีมที่ชนะการเสี่ยงเริม่เตะก่อน 
  11.4 ให้ทีมที่เตะลูกโทษเข้าประตไูด้มากกว่าเป็นทีมชนะ 
  11.5 ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมท่ีแข่งขันเมื่อหมดเวลาจากการ
แข่งขันแล้วเท่าน้ันมีสิทธ์ิเป็นผู้เตะลูกท่ีจุดโทษ 
  11.6 ในกรณีที่ทั้งสองทีมเตะลูกที่จุดโทษครบ 5 ลูกแล้วยังเสมอ
กันอีกให้เตะลูกที่จุดโทษสลับทีมกนั (Sudden Death) ครั้งละลูกจนกว่าทีมใดทีมหนึ่ง
จะได้ประตูมากกว่าจากการเตะที่มีจ านวนครั้งเท่ากันให้ ทีมนั้นเป็น “ผู้ชนะ” 
  11.7 การเตะลูกท่ีจดุโทษแตล่ะครัง้เมื่อผู้มสีิทธ์ิทุกคนรวมทั้ง
ผู้รักษาประตเูตะไปคนละครั้งแล้วยังเสมอกันอีกจึงจะยอมให้ผู้มสีิทธ์ิคนใดคนหนึ่งเตะ
ได้อีกเป็นครั้งท่ี 2 จนกว่าทีมใดทีมหนึ่งจะได้ประตูมากกว่า จากการเตะทีม่ีจ านวน
ครั้งเท่ากันให้ทีมนั้นเป็น “ผู้ชนะ” 
 
 ข้อ  12   การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน 
  12.1 ระหว่างการแข่งขันให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ไมเ่กิน 5 คน
จากผู้เข้าแข่งขันส ารองที่ได ้ระบุช่ือไว้ก่อนการแข่งขันครั้งนั้นๆ 
  12.2 ผู้เข้าแข่งขันที่เปลีย่นตัวออกไปแล้วจะกลับเขา้ไปแข่งขันใน
ครั้งนั้นๆ อีกไมไ่ด ้
 
 ข้อ  13   ก าหนดการแข่งขันให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล
เป็นผู้ก าหนดวันเวลาและสถานทีแ่ข่งขันซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจ าเป็น 
 
 ข้อ  14   เคร่ืองแต่งกายของผู้แข่งขัน 
  14.1 ให้แต่ละทมีใช้สีตามโรงเรียนสาธิตฯของตนถ้าใช้สีอื่นต้องไม่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสีของโรงเรียนคู่แข่งขัน 
  14.2 ในกรณีที่สีเสื้อของทีมคู่แข่งคล้ายคลึงกันให้ทีมที่ใช้สีเสื้อผิดไป
จากสีโรงเรียนสาธิตฯ ของตนเองหรือทีมที่มีช่ือเป็นทีมเยือนเป็นผู้เปลี่ยนเป็นใช้สีอื่น 
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  14.3 ให้แต่ละทมีแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคนยกเว้น
ผู้รักษาประตูให้ใช้สีเสื้อแตกต่างจากผู้เข้าแข่งขันอ่ืนและใหต้ิดหมายเลขด้านหลังเสื้อ
ขนาดความสูงไม่ต่ ากว่า 25 เซนติเมตรและที่หน้าอกเสื้อและกางเกงด้านหน้ามีขนาด
ความสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
  14.4 ให้ผูเ้ลน่สวมถุงเท้ายาวและสวมใสส่นบัแข้งตลอดการแข่งขัน 
 
 ข้อ  15   ข้อปฏิบัติในการเข้าแข่งขัน 
  15.1 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เขา้แข่งขันจริงและผูเ้ล่นส ารองลง
ในใบส่งตัวผู้เล่นประจ าวันได้ไม่เกิน 25 คนโดยระบุหมายเลขประจ าตัวให้ตรงกับที่แจ้งไว้
ในทะเบียนให้ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลก่อนก าหนดเวลาแข่งขัน 15 นาที 
  15.2 ทีมท่ีมาถึงสนามแล้วไม่ลงท าการแข่งขันหรือผละออกจาก
การแข่งขันที่ก าลังด าเนินอยู่หรือแสดงเจตนาที่ไมร่่วมการแข่งขันต่อไปเมื่อหมด
ก าหนดเวลาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ตลอดทุกครั้งท่ีได้แข่งขนัมาแล้วในรอบ
นั้นในกรณีดังกลา่วให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายงานคณะกรรมการ
ฝุายเทคนิคกีฬาเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเพื่อให้พิจารณา
ลงโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 
  15.3 ให้ทีมที่มาช้ากว่าเวลาที่ท าการแข่งขัน 15 นาทีให้ปรับเป็น
แพ้โดยคิดผลต่างทางประตู 2 : 0 
  15.4 ทีมท่ีไม่มาแข่งขันหรือไม่พรอ้มแข่งขันหรือมีผู้เข้าแข่งขัน
น้อยกว่า 7 คนหลังจากเวลาที่ ก าหนดการแข่งขันไว้ 15 นาทีให้ถือว่าทีมนั้นไม่มา
แข่งขันตามที่ก าหนดให้ปรับเป็นแพ้โดยคิดผลต่างทางประตูเป็น 2 : 0 
 
 ข้อ  16   มารยาทของผู้เข้าแข่งขัน 
  16.1 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับ
ความเป็นนักกีฬาท่ีดีและต้องปฏิบตัิตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  16.2 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ละเมดิกติกาการแข่งขันซึ่งผู้ตดัสินได้
ตักเตือนเป็นทางการโดยแสดงใบเหลอืงจะได้รับการบันทกึเปน็ทางการโดยคณะอนุกรรมการ 
จัดการแข่งขันฟุตบอลทุกครั้งและหากมีการละเมิดเช่นนี้อีกเป็นครั้งที่สองในครั้งต่อ ๆ
ไปในการนี้จะตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขันมิให้ร่วมการแข่งขันในทีมของตนตามก าหนดการ
แข่งขันในครั้งต่อไปโดยอตัโนมตั ิ
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  16.3 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ผูต้ัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันโดย
แสดงใบแดงแล้วจะหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไป 1 ครั้งหากคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลเห็นว่าการลงโทษไม่เพียงพอให้รายงานคณะกรรมการฝุาย
เทคนิคกีฬาเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธิตสามัคคีเพื่อพิจารณาหาก
คณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธิตสามัคคีเห็นว่าไม่เพยีงพอให้ลงโทษผู้เข้าแข่งขันนั้น
เพิ่มเตมิตามกรณซีึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจะต้องด าเนินการภายใน 
24 ช่ัวโมงหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันครั้งนั้น ๆ ถ้ามิได้พิจารณาภายในระยะเวลาที่
ก าหนดผูเ้ข้าแข่งขันผู้นั้นมีสิทธิเ์ข้าร่วมการแข่งขันต่อไปหลังจากท่ีหมดสิทธ์ิเข้าร่วม
การแข่งขันข้างต้นแล้ว 1 ครั้ง 
  16.4 การตัดสินของผู้ตดัสินถือเปน็ท่ีสิ้นสุด 
 
 ข้อ  17   ผู้ตัดสินและผู้ช่วยตัดสนิให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันฟุตบอล  
 
 ข้อ  18   อุปกรณ์และขนาดสนามการแข่งขัน 
  18.1 ลูกฟุตบอล 
        18.1.1 ระดับประถมศึกษาชาย ใช้ลูกฟุตบอลเบอร์ 4 
        18.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชายและระดับมัธยมศึกษา
       ตอนปลายชาย ใช้ลูกฟุตบอลเบอร์ 5 
  18.2 ขนาดของสนาม 
        18.2.1 ระดับประถมศึกษาชาย กว้าง 50 - 55 เมตร  
       ยาว 85 - 90 เมตร 
        18.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชายและระดับมัธยมศึกษา
       ตอนปลายชาย กว้าง 45 – 90 เมตร  
       (50 - 100 หลา) ยาว 90 -117 เมตร (100 – 130 หลา) 
  18.3 ขนาดประต ู
        18.3.1 ระดับประถมศึกษาชาย  กว้าง 6 เมตรสูง 2 เมตร 
        18.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชายและระดับมัธยมศึกษา
       ตอนปลายชาย กวา้ง 7.2 เมตร  (8 หลา) สูง 2.4 เมตร 
       (8 ฟุต) 
 
 ข้อ  19   รางวัลการแข่งขัน 
  19.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบตัร 
  19.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
  19.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดงและเกยีรติบตัร 
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  19.4 เกียรติบัตรและโล่รางวัลส าหรับนักกีฬาดีเด่น ทั้ง 3 ระดับ 
         รวม 3 รางวัล 
  19.5 นักกีฬาท่ีท าประตสููงสุด ทั้ง 3 ระดับ รวม 3 รางวัล 
  19.6 โล่รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ทั้ง 3 ระดับ รวม 3 รางวัล 
 
 ข้อ  20   เกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น ให้พิจารณาจากทีมชนะเลิศ 
โดยมีผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ของทีมชนะเลิศส่งรายชื่อนักกฬีาจ านวน 1 คน 
 
 ข้อ  21   เกณฑ์การพิจารณาทีมมารยาทยอดเย่ียมให้พิจารณาจาก
ใบเหลือง ใบแดง และจ านวนนัด ที่ลงท าการแข่งขัน 
 
 ข้อ  22   การประท้วงให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่ง
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ครั้งท่ี41 พ.ศ. 2559 ยกเว้นในกรณีข้อบังคับข้อ 23.3 จะต้องกระท า 
ภายใน 30 นาทีหลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ (ในการพิจารณา
การประท้วงหรือกรณี อ่ืนหากท่ีประชุมมีมติ 2 ใน 3 ให้ถือว่ามติที่ประชุมถูกต้อง) 
 
 ข้อ  23   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้
วินิจฉัยชีข้าด 
 
 ข้อ  24   ให้ประธานกรรมการอ านวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จา่งภากร) 
ประธานกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

  



25 

 

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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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
ล าดับที ่ รายนามสถาบัน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
7 โรงเรียนสาธิตพิบลูบ าเพญ็ มหาวทิยาลัยบูรพา 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝุายประถม) 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 
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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 าหนดการการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ระดับประถมศึกษา 
สนามโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สายการแข่งขัน  
สาย A ชื่อทีม  สาย B ชื่อทีม 

1 สาธิตประสานมิตรประถม  1 สาธิตเกษตร 

2 สาธิตรามค าแหง  2 สาธิตบูรพา 

3 สาธิตขอนแก่น  3 สาธิตจุฬาประถม 
 

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 
1 แรก B 08.00 น. สาธิตเกษตร สาธิตบูรพา   

2 แรก A 09.00 น. 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม 

สาธิตรามค าแหง 
ประถม 

  

 

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

3 แรก A 08.00 น. 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม 

สาธิตขอนแก่น   

4 แรก B 09.00 น. สาธิตบูรพา  สาธติจฬุา ประถม   
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วันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

5 แรก A 08.00 น. 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม 

สาธิตขอนแก่น   

6 แรก B 09.00 น. สาธิตเกษตร สาธติจฬุา ประถม   
 
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 
7 สอง - 08.00 น. ที่ 1 สาย A  ที่ 2 สาย B   
8 สอง - 09.00 น. ที่ 1 สาย B ที่ 2 สาย A   
 
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 
9 ชิงชนะเลิศ   15.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 7  ผู้ชนะคู่ที่ 8   
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การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สนามโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สายการแข่งขัน 
สาย A ชื่อทีม  สาย B ชื่อทีม 

1 สาธิตรามค าแหง  1 สาธิตจุฬามัธยมมัธยม 
2 สาธิตมหาสารคามมัธยม  2 สาธิตประสานมิตรมัธยม 
3 สาธิตบูรพา  3 สาธิตก าแพงแสน 
4 สาธิตปทุมวัน  4 สาธิตขอนแก่น 
5 สาธิตเกษตร  5 สาธิตเชียงใหม่ 

 

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

1 แรก A 10.30 น. สาธิตรามค าแหง 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม  

  

2 แรก A 12.00 น. สาธิตปทุมวัน สาธิตเกษตร   

3 แรก B 13.30 น. สาธิตจุฬา มัธยม  
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม  

  

4 แรก B 15.00 น. สาธิตขอนแก่น สาธิตเชียงใหม ่   
 
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 
5 แรก B 10.30 น. สาธิตก าแพงแสน  สาธิตจุฬามัธยม    

6 แรก B 12.00 น. 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม  

สาธิตเชียงใหม ่   

7 แรก A 13.30 น. สาธิตบูรพา สาธิตรามค าแหง   

8 แรก A 15.00 น. 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

สาธิตเกษตร   
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วันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 
9 แรก A 10.30 น. สาธิตบูรพา สาธิตปทุมวัน   
10 แรก A 12.00 น. สาธิตรามค าแหง สาธิตเกษตร   

11 แรก B 13.30 น. 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม  

สาธิตก าแพงแสน    

12 แรก B 15.00 น. สาธิตจุฬามัธยม  สาธิตขอนแก่น   
 
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 
13 แรก B 10.30 น. สาธิตจุฬามัธยม  สาธิตเชียงใหม ่   
14 แรก B 12.00 น. สาธิตขอนแก่น สาธิตก าแพงแสน    
15 แรก A 13.30 น. สาธิตบูรพา สาธิตเกษตร   

16 แรก A 15.00 น. สาธิตปทุมวัน 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

  

 
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

17 แรก A 10.30 น. 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

สาธิตบูรพา   

18 แรก A 12.00 น. สาธิตรามค าแหง สาธิตปทุมวัน   

19 แรก B 13.30 น. 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม  

สาธิตขอนแก่น   

20 แรก B 15.00 น. สาธิตก าแพงแสน  สาธิตเชียงใหม ่   
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วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 
21 สอง  10.30 น. ที่ 1 สาย A  ที่ 2 สาย B   
22 สอง  12.00 น. ที่ 1 สาย B ที่ 2 สาย A   
 
วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 
23 ชิงชนะเลิศ  11.00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 21 ผู้ชนะคู่ที่ 22   
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การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนามอนิทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สายการแข่งขัน 

สาย A ชื่อทีม  สาย B ชื่อทีม 

1 สาธิตจุฬามัธยม  1 สาธิตรามค าแหง 

2 สาธิตมหาสารคามมัธยม  2 สาธิตปทุมวัน 

3 สาธิตเกษตร  3 สาธิตมหาสารคามมัธยม 

   4 สาธิตขอนแก่น 

 
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

1 แรก A 09.00 น. สาธิตจุฬามัธยม 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

  

2 แรก B 13.00 น. สาธิตรามค าแหง สาธิตปทุมวัน   

3 แรก B 15.00 น. 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

สาธิตขอนแก่น   

 
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

4 แรก B 09.00 น. สาธิตปทุมวัน  
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

  

5 แรก B 13.00 น. สาธิตรามค าแหง สาธิตขอนแก่น   
6 แรก A 15.00 น. สาธิตเกษตร สาธิตจุฬามัธยม   
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วันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

7 แรก B 09.00 น. 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

สาธติรามค าแหง   

8 แรก B 13.00 น. สาธิตขอนแก่น สาธิตปทุมวัน   

9 แรก A 15.00 น. 
สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

สาธิตเกษตร   

 
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 
10 สอง   18.00 น. ที่ 1 สาย A  ที่ 2 สาย B   
11 สอง   19.30 น. ที่ 1 สาย B ที่ 2 สาย A   
 
วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2560 
คู่ท่ี รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 
12 ชิงชนะเลิศ   09.00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 10 ผู้ชนะคู่ที่ 11   
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รายชื่อผู้ควบคุมทีมและนกักีฬา 
 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รวีโรจน ์ จันทร์หอม 
 2 นาย ศักดิ์มงคล ม่วงคราม 
 3 นาย วิศรุต ศรีถาพร 
 4 ว่าท่ีร้อยตร ี คณาพจน ์ ใจรื่น 
 5 นาย พีรณัฐ ทองมา 
 6 นาย ปพน เตชะนอก 
 7 นาย อดิเรก วงศ์รส 
 8 นาย ประสตูิเวช ทองโสภา 
 9 นาย ณรงค ์ โต๊ะมดุบ ารุง 
 10 นาย เทิดศักดิ ์ ใจมั่น 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย สหคณุ ชนะกุลภักด ี ป.3 
2 เด็กชาย ก้องอังกูร สายแก้ว ป.3 
3 เด็กชาย กันตณัฐ กฤติยาภิชาตกลุ ป.5 
4 เด็กชาย ภูวเดช เมฆหมอก ป.5 
5 เด็กชาย ศรัณยภ์ัทร จันทร์แจ่มใส ป.5 
6 เด็กชาย มาซาก ิ โชดะ ป.5 
7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยงสวัสดิ ์ ป.5 
8 เด็กชาย อัครินทร ์ ศิริรุจลิักษณ ์ ป.6 
9 เด็กชาย ฐานัตถ ์ วีระพันธุ์ ป.6 
10 เด็กชาย ณฐภรรท มุ่งหมาย ป.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
11 เด็กชาย ภูมิพัฒน ์ ชัยวณิชยา ป.6 
12 เด็กชาย วิน เตโชเรืองวิวัฒน์ ป.6 
13 เด็กชาย วิชญ์ วุฒิวิวัฒน์ชัย ป.6 
14 เด็กชาย เอื้ออังกูร ศรีวิริยเลิศกลุ ป.6 
15 เด็กชาย พิชาพงศ์ เทียมประเสริฐ ป.6 
16 เด็กชาย สุรชา ตั้งสุณาวรรณ ป.6 
17 เด็กชาย รุ่งรดิศ ชินบุตร ป.6 
18 เด็กชาย พสธร สัทธาพงศ์ ป.6 
19 เด็กชาย สินภูม ิ โชคคุณัญญา ป.6 
20 เด็กชาย ภรัณย ู ปีตานนท์ชัย ป.6 
21 เด็กชาย ธีทัต อุตวัฒน ์ ป.6 
22 เด็กชาย ภคภพ พูลสมบตั ิ ป.6 
23 เด็กชาย ธีรภัทร เล็กสรรเสริญ ป.6 
24 เด็กชาย สุภวัฒน ์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ ป.6 
25 เด็กชาย พงศพัฒน์ พุฒฤทธิ์ ป.6 
26 เด็กชาย ปวิธ ล่ าซ า ม.1 
27 เด็กชาย นิวัตน ์ นพคุณ ม.1 
28 เด็กชาย อนัส สาและ ม.2 
29 เด็กชาย ศิลา วงษ์ศิริ ม.2 
30 เด็กชาย ทัตธน กิจก าจาย ม.2 
31 เด็กชาย ปุณยวีร ์ วัชรโชคเกษม ม.3 
32 เด็กชาย นิธิศ อ่อนสนิท ม.3 
33 เด็กชาย ภควัต จงจีน ม.3 
34 เด็กชาย วงศธร แย้มฉาย ม.3 
35 เด็กชาย นนทนาท กิตติวรกิจ ม.3 
36 เด็กชาย ภาคิน พุทธา ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
37 เด็กชาย ปัญญ ์ พิศาลสงคราม ม.3 
38 เด็กชาย ชาคริต วาสประเสริฐสุข ม.3 
39 เด็กชาย คเณศร ์ บุญเจือ ม.3 
40 เด็กชาย เตชทัต พราหมณ ี ม.3 
41 เด็กชาย กษิดิศ โรจนวณิชชากร ม.3 
42 เด็กชาย พชรภัทร ใจมั่น ม.3 
43 เด็กชาย สหรัฐมงคล กุลมงคล ม.3 
44 เด็กชาย ศิรัส มหาเวชาศิร ิ ม.3 
45 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ขอพรกลาง ม.3 
46 เด็กชาย ภัทรนันท ์ ฤทธิ์จันดี ม.3 
47 เด็กชาย ยศพัทธ ์ ปัทมดิลก ม.3 
48 เด็กชาย ซึบาสะ อิสาโมโตะ ม.3 
49 เด็กชาย สุชาครีย ์ ค ามาตย ์ ม.3 
50 เด็กชาย ปุณภณ โชคบุณยการณ ์ ม.3 
51 เด็กชาย รตน กาญจนวิโรจน ์ ม.4 
52 เด็กชาย ไทยอันน ์ สิงหาปัด ม.4 
53 นาย วิริทธ์ิพล แข็งขัน ม.4 
54 นาย กิตติพัฒน ์ สอนวงษ์ ม.4 
55 นาย ธนกร สรวยสุวรรณ ม.4 
56 นาย ญาณพัฒน ์ เดชานนท์ ม.4 
57 นาย ธนาธร สุภารส ม.5 
58 นาย กิตต ิ บุตรเหล ่ ม.5 
59 นาย ชัชนันท์ กุลเถื่อน ม.5 
60 นาย ต้นกล้า วงศ์พินิจวโรดม ม.5 
61 นาย ภาวินท ์ วงศ์ภาวิทย์ ม.5 
62 นาย กาณฑ ์ วงษ์ศิริ ม.5 



39 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
63 นาย วรัชญ ์ ผลอนันต ์ ม.5 
64 นาย กฤตบุญ บุญรัตนกรกิจ ม.5 
65 นาย ธีรวีร ์ นาคนาวา ม.5 
66 นาย สรวิศ สังโขบล ม.5 
67 นาย กวิน วิจันทมุข ม.5 
68 นาย จุลปัจจ ์ เจริรัชต ์ ม.6 
69 นาย สุชเนศ จรรยา ม.6 
70 นาย นรินทร ์ ริมคีร ี ม.6 
71 นาย ชัยมงคล กุลมงคล ม.6 
72 นาย ธรรศพงศ ์ สุระกลุเศรษฐ ์ ม.6 
73 นาย นพคุณ คงเมือง ม.6 
74 นาย กฤษฏา สีเขียว ม.6 
75 นาย ศรีวิชัย คลศรีชัย ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย สุคนธ ์ มณีรตัน ์
 2 นาย นิมิตร มีรักษา 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ศุภณัฐ จงสิทธิสัจจะกลุ ม.1 
2 เด็กชาย ภูมิพัฒน ์ ช้อยประเสริฐ ม.1 
3 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ สุวรรณเรืองศร ี ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
4 เด็กชาย คุณากร พรพิพัฒน์มั่นคง ม.1 
5 เด็กชาย เอกอนันต์ สุขสมกิจ ม.1 
6 เด็กชาย เพิ่มยศ นิลน้ าค้าง ม.1 
7 เด็กชาย ปิยังกูร กิตติคณุชนก ม.3 
8 เด็กชาย สิทธิลักษณ ์ เพิ่มพูล ม.3 
9 เด็กชาย ธนเชษฐ์ พุทธจักรศร ี ม.3 
10 เด็กชาย สุภาพ เซี่ยงฉิน ม.3 
11 เด็กชาย ณัฐพล ขันตี ม.3 
12 เด็กชาย พันธศักดิ์ อุบลสิงห ์ ม.3 
13 เด็กชาย ณัฐภัทร สิรินวรตัน์พันธ์ุ ม.3 
14 เด็กชาย จักรพงศ์ เลาหบตุร ม.3 
15 เด็กชาย ณภัทร มณีรตัน ์ ม.3 
16 เด็กชาย ฐิติพันธ์ุ เพลงปาน ม.3 
17 เด็กชาย ปุณณพ ศักดิ์ศรสีกุล ม.3 
18 เด็กชาย สุรชัช แซ่ว่อง ม.3 
19 เด็กชาย ธเนศพล ฤทธิธรรม ม.3 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประกอบ กระแสโสม 
 2 นาย โฆสติ แจ้งสกุล 
 3 นาย พงษ์เทพ ตรีเดช 
 4 Mr. Nicholas John Gorman 
 5 นาย ชิงชัย ทาดาหา 
 6 นาย ชัชวาลย์ บุญเตม็สุข 
 7 นาย สุรศักดิ ์ ไทยน้อย 
 8 นาย จรูญศักดิ ์ พันธวิศิษฏ์ 
 9 นาย นนทิช กุลวิเศษ 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ขวัญเกล้า รัตนเหม ป.4 
2 เด็กชาย สุวิจักษณ ์ บุราญฤทธิ ์ ป.4 
3 เด็กชาย จอมพจน์ กัมปนาวราวรรณ ป.5 
4 เด็กชาย กิตติภูม ิ ศรีเสาร ์ ป.5 
5 เด็กชาย กวินทรา ทาดาหา ป.5 
6 เด็กชาย ณัฏฐวัฒน์ แก้วนพจิตร ป.5 
7 เด็กชาย ชยางกูร เหล่าเราวิโรจน ์ ป.5 
8 เด็กชาย ธัชชัย นาสมจติร ป.5 
9 เด็กชาย ปรินทร ศรณรินทร ์ ป.6 
10 เด็กชาย ฤชุกร พรมจักร ป.6 
11 เด็กชาย ปฐวี พระชัย ป.6 
12 เด็กชาย กีรติกร บุญสุข ป.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
13 เด็กชาย ก้องภพ แก่นจันทร์ ป.6 
14 เด็กชาย ธนภัทร โคตรพัฒน์ ป.6 
15 เด็กชาย ภคภูม ิ โพธิจักร ์ ป.6 
16 เด็กชาย รพีพงศ์ อุปชิตร ป.6 
17 เด็กชาย พิทวัส สุวัฒน์ศรสีกุล ป.6 
18 เด็กชาย กอปรบุญ การุญ ป.6 
19 เด็กชาย พีระนันท ์ เรืองชยจตุพร ป.6 
20 เด็กชาย เตชภัทร บุราณฤทธิ ์ ป.6 
21 เด็กชาย นครินทร ์ ยูระทัย ม.1 
22 เด็กชาย วิชยุตม ์ สุรินทร์ชมภ ู ม.1 
23 เด็กชาย ศุภกิตติ ์ ประเสริฐสุข ม.1 
24 เด็กชาย ศุภโชค วงษ์อินทร์จันทร์ ม.1 
25 เด็กชาย อลังการ ศิริสุนทรกลุ ม.1 
26 เด็กชาย วรภัทร วรรณชัย ม.1 
27 เด็กชาย จิรภัทร นิรมัยถาวร ม.1 
28 เด็กชาย สรวิชญ ์ จันทริมา ม.2 
29 เด็กชาย กิตตินันท ์ อันทะเกษ ม.2 
30 เด็กชาย ภูรินทร ์ ภูห้องไศย ม.2 
31 เด็กชาย จิราวัฒน ์ ผิวพันค า ม.2 
32 เด็กชาย ศุภเศรษฐ ์ บุญจวง ม.2 
33 เด็กชาย กฤษฏิน คนล่ า ม.2 
34 เด็กชาย พิพัฒน์ จันทะเสน ม.2 
35 เด็กชาย สุภฤกษ์ บุญพรหมมา ม.2 
36 เด็กชาย พีรพัฒน ์ น้อยหา ม.2 
37 เด็กชาย คมน์สรณ ์ พรรธนประเทศ ม.2 
38 เด็กชาย เจตดลิก ทรัพย์สินพันธ์ ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
39 เด็กชาย จิตราวุธ ฉัตรชัยพลรัตน ์ ม.2 
40 เด็กชาย กิตติศักดิ ์ จ าปาส ี ม.2 
41 เด็กชาย ภูตะวัน ภู่สุวรรณ ม.2 
42 เด็กชาย ณัฐพนธ ์ โนนเทิง ม.2 
43 เด็กชาย ไวทีน กินบุญ ม.2 
44 เด็กชาย ฐิติพงศ์ ปรีชากุล ม.3 
45 เด็กชาย พีรภาส โคบายาชิ ม.3 
46 นาย ณัฐธกรณ ์ จ าปาส ี ม.4 
47 นาย กันตภณ วิชาโคตร ม.5 
48 นาย ธนัตถ ์ นัยพินิจ ม.5 
49 นาย วรรณธัช แวงวรรณ ม.5 
50 นาย พุทธวัฒน์ จ าปาส ี ม.5 
51 นาย ชนาพัทธ์ กุลจรสัประเสริฐ ม.5 
52 นาย นภพล เหล่าวิทวัส ม.5 
53 นาย ลัทธพล ผาลา ม.5 
54 นาย โขมพัสตร ์ ชูศรีทอง ม.5 
55 นาย ทัตพงศ์ ผ่องศร ี ม.6 
56 นาย ชนินท์ ตงศิร ิ ม.6 
57 นาย วิษณุ เคหาไสย ม.6 
58 นาย ธรรศ คุณาธิปพงษ์ ม.6 
59 นาย รัชวัลลภ แสงสุวรรณ ม.6 
60 นาย อริญชัย ศรีชาพันธุ ์ ม.6 
61 นาย ภัทรดนัย มะลิวลัย ์ ม.6 
62 นาย ทศพร นามพรหมมา ม.6 
63 นาย เตชนันท์ รัตนวิศิษฎ์กลุ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย เกรียงไกร อินทรชัย 
 2 นาย เชียรชัย จวงโปุงแก้ว 
 3 นางสาว ศิริพร โชติแสงศร ี
 4 นางสาว ปานวาด กอวัฒนา 
 5 นางสาว นาถลดา ธนวัฒนาด ารง 
 6 นางสาว ศรัณย์ธร พิณธุรักษ ์
 7 นาย เชี่ยวเวทย์ เจริญพร 
 8 นาย สุระศักดิ ์ อุ่นผาง 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย รณกร พาณิชโชติอนันต ์ ป.3 
2 เด็กชาย ปกรณ์เกยีรต ิ เอี่ยมสุวรรณ ป.4 
3 เด็กชาย พิธิวัต ชาวหา ป.4 
4 เด็กชาย นันทกร ปฐมปัทมะ ป.4 
5 เด็กชาย ชุฏิพัฒน์ อัศดรไพรศานติ ์ ป.4 
6 เด็กชาย วงศธร ฉัตรเพ็ชร ป.4 
7 เด็กชาย ปัณณทตั จิตรภักด ี ป.4 
8 เด็กชาย เตชิน เตชะอินทราวงศ ์ ป.4 
9 เด็กชาย นพวินท์ มณไีพโรจน ์ ป.5 
10 เด็กชาย บรมกร วรรณสารเมธา ป.5 
11 เด็กชาย กวิน ติรชัยมงคล ป.5 
12 เด็กชาย ธัญฑ ์ กฤษณะเศรณ ี ป.5 
13 เด็กชาย รพีพงศ์ โตตี ่ ป.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
14 เด็กชาย เมธัส โอภาสเอี่ยมขจร ป.5 
15 เด็กชาย ศิวกร โกมลหริัณย ์ ป.5 
16 เด็กชาย รัชพล สิงห์โตโรจน ์ ป.5 
17 เด็กชาย พงศ์ภรณ ์ นิยมทอง ป.5 
18 เด็กชาย ปพน เบญจรรุาวงศ ์ ป.5 
19 เด็กชาย วรกันต ์ สิงห์ทวีศักดิ ์ ป.5 
20 เด็กชาย กวิน ปูอมสนาม ป.5 
21 เด็กชาย นพชัย พงศ์พันธุ์ภาณ ี ป.6 
22 เด็กชาย เสาวภาคย ์ ลัดกระทุ่ม ป.6 
23 เด็กชาย บัณฑัต เข็มทอง ป.6 
24 เด็กชาย พาทิศ ตันติเมธ ป.6 
25 เด็กชาย ปภพ สุวรรณวานิช ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ธนพัฒน์ ทองมา 
 2 นาย จตุพงษ ์ ทองสุข 
 3 นาย ณัฐวุฒิ มัฐยมจันทร ์
 4 นาย อรรถพล กันหนู 
 5 นาย ณัฐสรณ ์ ปูุจันทร ์
 6 นาย ตินณ ์ กรีอักษร 
 7 นาย ปริวัฒน ์ เรืองปราชญ ์
 8 นาย นัดด์สมัย มั่นใจอางค์ 
 9 นาย นฤชล อรชร 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ธีร์นิธ ิ นวลขลิบ ม.1 
2 เด็กชาย กิตติธัช เที่ยงหนู ม.1 
3 เด็กชาย รัฐชัยนันท ์ พาณิชโชติอนันต ์ ม.1 
4 เด็กชาย ปพน จินดาวัฒน์ ม.2 
5 เด็กชาย กนกธร จตุจินดา ม.2 
6 เด็กชาย ดิศพงษ ์ สมภพรุ่งโรจน ์ ม.2 
7 เด็กชาย คุณธเนศ วชิราพรพฤฒ ม.2 
8 เด็กชาย กฤษฏิ์ จันมาธิกรกุล ม.2 
9 เด็กชาย วรัท โกศลพิศิษฐ์กุล ม.2 
10 เด็กชาย ตรีทเศศ พฤทธิปถัมภ์ ม.3 
11 เด็กชาย กรพัณ ประดับพลอย ม.3 
12 เด็กชาย อัครพล ธนวัฒนาเจริญ ม.3 
13 เด็กชาย ธนกฤต นวลขลิบ ม.3 
14 เด็กชาย ณภัทร แพทยานันท ์ ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
15 เด็กชาย อิงภพ ห่อเกียรต ิ ม.3 
16 เด็กชาย นครินทร ์ วงศ์ชัยอนุกูล ม.3 
17 เด็กชาย จารุภูม ิ สิริเตชาภิวัฒน์ ม.3 
18 เด็กชาย ภัทร ์ ภัทรวิกรม ม.3 
19 เด็กชาย ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์ ม.3 
20 เด็กชาย เจตต ์ อัศวานันท์ ม.3 
21 เด็กชาย กิตติพิชญ ์ ถนัดกิจ ม.3 
22 เด็กชาย พฤกษ์ มัธยมจันทร ์ ม.3 
23 เด็กชาย ศุภธัช หาญแกล้วกล้า ม.3 
24 เด็กชาย ธีทัต วัฒนศิลป ์ ม.3 
25 เด็กชาย ธีรภัทร ศรีธุระวานิช ม.3 
26 นาย ณภัทร จัตุชัย ม.4 
27 นาย กันตวัฒน์ อ่วมเลี้ยง ม.4 
28 นาย ญาณพงศ ์ เสนจันทร์ฒไิชย ม.4 
29 นาย จอมพล เพทายบรรลือ ม.4 
30 นาย พชร วัชราภรณ ์ ม.4 
31 นาย ภัทรพล ทองปลาเค้า ม.4 
32 นาย ปองภพ เวโรจน์พิพัฒน ์ ม.4 
33 นาย นรุทธ ์ ประทีปภวเมธา ม.4 
34 นาย พรราม ดูเบ ม.4 
35 นาย ธีร์ธรรม ์ กลชาญวิทย ์ ม.4 
36 นาย กฤตภาส พัฒนาการ ม.5 
37 นาย ปรัตถกร พิทักษ์หิรัญพงศ์ ม.5 
38 นาย อภิวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์ ม.5 
39 นาย พิพัฒน์ ทรัพย์ปัญญาด ี ม.5 
40 นาย ปิยพล บุนนาค ม.5 
41 นาย ก้องสกุล เล็บครุฑ ม.5 
42 นาย ศุภณัฐ ทรวดทรง ม.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
43 นาย ถิรคุณ บุญเสริม ม.6 
44 นาย ณภัทร เล้าแสงฟูา ม.6 
45 นาย ศุภโชค พิเศษนครกิจ ม.6 
46 นาย วนัย วนัย ม.6 
47 นาย ชาครีย ์ บุษยโภคะ ม.6 
48 นาย ณกฤช เงื้อมผา ม.6 
49 นาย ภีม มัธยมจันทร ์ ม.6 
50 นาย สุขธนัท สุทธิวงศ์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย อ านาจ เลิศปญัญาธิกลุ 
 2 นางสาว สินิทธา แหวนเงิน 
 3 นาย กิตติคณุ สุนทรประดิษฐ์ 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย สุกฤษฎิ ์ ชูโต ม.1 
2 เด็กชาย พันธวัสส ์ ทิพากรกานต ์ ม.1 
3 เด็กชาย คุณาภตั ไชยวุฒ ิ ม.1 
4 เด็กชาย ชวกร อ่อนสองช้ัน ม.1 
5 เด็กชาย จักรกฤษณ ์ กระสังข ์ ม.2 
6 เด็กชาย ธนกฤต อินทรัคคัมพร ม.2 
7 เด็กชาย กฤษฎิ์ สายเพชร ม.2 
8 เด็กชาย ศกร ค าวังสวัสดิ ์ ม.2 
9 เด็กชาย กฤตนนท ์ ชัยมินทร ์ ม.2 
10 เด็กชาย คัทพล สุวรรณประสพ ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
11 เด็กชาย ชนภัทร เนียมหุ่น ม.2 
12 เด็กชาย ก้องภพ สมณา ม.3 
13 เด็กชาย นิติ ทองอ่อน ม.3 
14 เด็กชาย เจษฎา โตวิบูลย์ชัย ม.3 
15 เด็กชาย วริทธ์ิธร ปันดอน ม.3 
16 เด็กชาย ภัทรพล มีจันทร ์ ม.3 
17 เด็กชาย กันต ์ เก่งสกุล ม.3 
18 เด็กชาย ทสร เชื้อพูล ม.3 
19 เด็กชาย กษิดิศ การะเกต ุ ม.3 
20 เด็กชาย ปวริศร ์ ศรีวิชัยล าพรรณ ์ ม.3 
21 เด็กชาย สธนธร สมนาม ม.3 
22 เด็กชาย พงศ์พศิน ปิ่นศักดิ ์ ม.3 
23 เด็กชาย กฤตเมธ กีรติวรางกูร ม.3 
24 เด็กชาย กันต์ปพน สมฤทธ์ิ ม.3 
25 เด็กชาย ธัญวรัตน ์ คัดเชียงแสน ม.3 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 Mr. Gabor SzanyiNagy 
 2 นาย เอกยศ มานะสม 
 3 นาย ฉัตรพล อัครปทุม 
 4 นาย ศรายุทธ ศิริไพบูลย ์
 5 นาย ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศร ี
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ณัฏฐภเูบษ ภากรสกลุ ป.3 
2 เด็กชาย ชุติทัศน ์ พฤกษ์สรนันทน์ ป.3 
3 เด็กชาย ภูชิสส ์ มาจิตต ์ ป.3 
4 เด็กชาย ปิยวัฒน ์ ทะสา ป.3 
5 เด็กชาย กิตติพัศ เครือโป ู ป.4 
6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เทพชุม ป.4 
7 เด็กชาย สิปปกร หุตะมาน ป.4 
8 เด็กชาย พลากร จั่นเพ็ชร์ ป.4 
9 เด็กชาย โอกาส ชินกุลกิจนิวัฒน์ ป.4 
10 เด็กชาย สธรรดร ประสมทอง ป.4 
11 เด็กชาย ฆฤณ พัฒน์วิชัยโชติ ป.5 
12 เด็กชาย นเรศ ไพเราะ ป.5 
13 เด็กชาย ธัญกร มั่งคั่ง ป.5 
14 เด็กชาย ณฐกร วนิชวัฒนานุวัติ ป.5 
15 เด็กชาย กิติพิชญ์ โชควัฒนสิทธ์ิ ป.5 
16 เด็กชาย ประวีร ์ ทองหยด ป.5 
17 เด็กชาย อริย์ธัช อินสว่าง ป.6 
18 เด็กชาย วาริส วิริยะกิตติ ์ ป.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
19 เด็กชาย จักกยุทร ์ ใจจันทร์ ม.1 
20 เด็กชาย ธนโชติ มั่นคง ม.1 
21 เด็กชาย ภูมิภัทร คชวัฒน์ ม.1 
22 เด็กชาย ดีนลภสั แฮนด์เลย ์ ม.1 
23 เด็กชาย พัชรพฤกษ ์ เชอพราคอค์ฟ ม.2 
24 เด็กชาย วิชญพล บุญลาภ ม.2 
25 เด็กชาย กฤติน กิจจารุวรรณกลุ ม.2 
26 นาย ณพวิทย์ น้าวัฒนไพบูลย ์ ม.3 
27 นาย มนัสชนก ศรีศักดาภาพ ม.3 
28 นาย ภูมินทร ์ ดาทอง ม.3 
29 นาย ภัคพล อยู่เย็น ม.3 
30 นาย ภาณุพงศ ์ เชียสวัสดิ ์ ม.3 
31 นาย ภีมเดช บุตรสา ม.3 
32 นาย รัชชานนท์ เชยช่ืน ม.3 
33 นาย พุฒิพงศ์ เจริญ ม.3 
34 เด็กชาย บุรพล ศักดิ์ศรีเจริญ ม.3 
35 เด็กชาย ญาณพล เอื้อเฟ้ือ ม.3 
36 นาย ตวงธรรม ชูลักษณ ์ ม.3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย องอาจ ญาตินิยม 
 2 นางสาว ธัญกร สงเคราะห ์
 3 นาย อุเทน พีบขุนทด 
 4 ส.ต.ต ธนกร สีหานาถ 
 5 นาย ชยานนท์ ปัจจัยมงคล 
 6 นาย ศักดิณพ หอมหวล 
 7 นาย สุธรรม ยอดศิร ิ
 8 นาย ศัศยา สายเช้ือ 
 9 นาย นนทกาน อนันทวรรณ 
 10 นาย ชุมพล จันทะลา 
 11 นาย พีระพล ค าศรีลา 
 12 นาย ยงยุทธ โสสีทา 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ธีธัช ดงเรืองศร ี ม.1 
2 เด็กชาย รณกร เศรษฐกิจ ม.1 
3 เด็กชาย วรากร นนตะส ี ม.1 
4 เด็กชาย รุ่งอรุณ คุ้มสุวรรณ ม.1 
5 เด็กชาย แดนไทย ปรีวาสนา ม.1 
6 เด็กชาย ณัฐสิทธิ ์ วิชัยโย ม.1 
7 เด็กชาย เกียรติขจร ภูคงน้ า ม.1 
8 เด็กชาย พีรภัทร ศรีชมภ ู ม.1 
9 เด็กชาย ภูริษ จันต๊ะโมก ม.2 
10 เด็กชาย ชินภัค อินทา ม.2 
11 เด็กชาย คุณัญญา จันหาญ ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
12 เด็กชาย วนวรรษ ปะจันทัง ม.2 
13 เด็กชาย พีรพงศ์ ตันทะศิลป ์ ม.2 
14 เด็กชาย ยุทธนา ไชยเชษฐ์ ม.3 
15 เด็กชาย ปฐวี จงเทพ ม.3 
16 เด็กชาย ภูมิภัทร พรหมเมืองขวา ม.3 
17 เด็กชาย พุฒิพงศ์ แก้วภา ม.3 
18 เด็กชาย พีรวัฒน์ บุตราช ม.3 
19 เด็กชาย ภูมินวัน เพียรธารธรรม ม.3 
20 เด็กชาย ศุภฤกษ ์ บุตราช ม.3 
21 เด็กชาย แผ่นดิน ปรีวาสนา ม.3 
22 เด็กชาย ภัทรพล เหลือล้น ม.3 
23 เด็กชาย ธีระยุทธ บุปะเท ม.3 
24 เด็กชาย ชนัญญู ภูอ่อนศร ี ม.3 
25 เด็กชาย ปิติพล บรรณาลัย ม.3 
26 นาย กฤตยชญ ์ ห้วยทราย ม.4 
27 นาย ปรัชญา หนูแม้ม ม.4 
28 นาย ปัณณวัฒน ์ ชาก านัน ม.4 
29 นาย กฤษนันท์ สีลาโคตร ม.4 
30 นาย กฤตญชญ ์ นากุมา ม.4 
31 นาย อรรถพล วิชัยพานิชกุล ม.5 
32 นาย เกียรตภิูม ิ พรหมรตัน ์ ม.5 
33 นาย ภาณุวัฒน ์ รัตนทิพย ์ ม.5 
34 นาย ปณิธาน ไชยโสดา ม.5 
35 นาย วิศรุต เพาพาน ม.5 
36 นาย นิสิตพงศ ์ บุญค าม ี ม.5 
37 นาย ปริญญา วิจารณ์จติ ม.5 
38 นาย ภูมิจักริน สมบูรณ์กิจ ม.5 
39 นาย ศรัณย ์ ศรีผิวจันทร ์ ม.5 



54 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
40 นาย ธนกฤษ บุญโชติยกลุ ม.5 
41 นาย พีระกานต ์ เวชรัตนเชษฐ์ ม.5 
42 นาย วัชรวิชญ์ ทุมวัน ม.5 
43 นาย อภิชา ด ารงพานิชชัย ม.5 
44 นาย ชญานิศ สุขมูล ม.5 
45 นาย ปฏิเวธ รัตนวรรณ ี ม.5 
46 นาย สิรวิชญ ์ ภูแปูง ม.5 
47 นาย เกียรตภิูม ิ น้อยหมอ ม.5 
48 นาย ปิติภัทร เถาว์พันธ ์ ม.5 
49 นาย วัชรพล ค ามูล ม.6 
50 นาย นิภัทร์พล วิทาโน ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 

ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย สถาน การัมย ์
 2 นาย พัลลภ คงนุรัตน ์
 3 นาย ปพณ ปุณญะรักษิต 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย พชระ จามิกรณ ์ ป.3 
2 เด็กชาย อัฐราวุฒิ คูประเสริฐ ป.4 
3 เด็กชาย ณัฐชนน เนตรเจรญิ ป.4 
4 เด็กชาย ปัญญ วงศ์เพ็ชร์วิเชียร ป.4 
5 เด็กชาย อาชวิน อาจหาญ ป.4 
6 เด็กชาย ศิลา ฉุ้นย่อง ป.5 
7 เด็กชาย พฤกษ์ คุ้มชาต ิ ป.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
8 เด็กชาย ฤทธิไกร เทพสัมฤทธ์ิพร ป.5 
9 เด็กชาย ภีร ์ จามิกรณ ์ ป.5 
10 เด็กชาย ธนาธิป เอื้อวิทยา ป.5 
11 เด็กชาย ธนานพ อุปนันท์ ป.5 
12 เด็กชาย ไชยกร ชาติด ารงค ์ ป.5 
13 เด็กชาย ศิริวิทย ์ เธียรถาวร ป.5 
14 เด็กชาย บูรณ์พิภพ สุขจิตต ์ ป.5 
15 เด็กชาย พชร จั่นอ๊ิด ป.6 
16 เด็กชาย ภูริณ มานหมัด ป.6 
17 เด็กชาย ณัฐภูม ิ วงศ์ศิริ ป.6 
18 เด็กชาย ภูม ิ จามิกรณ ์ ป.6 
19 เด็กชาย คุณานนท์ รุ่งสมบรูณ ์ ป.6 
20 เด็กชาย กฤตภาส จารุนันทภาคย ์ ป.6 
21 เด็กชาย ประเทศไทย หงษ์สวัสดิ ์ ป.6 
22 เด็กชาย พีรดนย ์ สุดสวาท ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาง จิราพร คงสิบ 
 2 นาย สมภาค เลื่อนแก้ว 
 3 นาย พงษ์อนันต์ ชุมจันทร์ 
 4 นางสาว ณัทรัชตา ทะรีนทร ์
 5 นาย เหมราช ถึงเจริญ 
 6 นาย ศราวุธ แดงสุริศร ี
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ชวา ชัยสุวรรณ ม.1 
2 เด็กชาย พมพริษฐ์ เมวิตฐ ์ ม.1 
3 เด็กชาย อภิวัฒน์ นาด ี ม.1 
4 เด็กชาย ภรภัทร สิงหพันธ์ ม.1 
5 เด็กชาย รัชกฤต ธนาสุเมธ ี ม.2 
6 เด็กชาย กองทัพ กล่ าสกลุ ม.2 
7 เด็กชาย คุณากร สิงห์โท ม.2 
8 เด็กชาย ชินดนัย อ่อนสุวรรณ ม.2 
9 เด็กชาย สหรัฐ ชูช่วยพันธ์ุ ม.2 
10 เด็กชาย ณภัทร เลื่อนแก้ว ม.2 
11 เด็กชาย พฤทธ์ิ อัศวภัทร ม.2 
12 เด็กชาย ธรรมพล ธีรรัตนาภรณ ์ ม.2 
13 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ธรรมสิทธ์ิ ม.3 
14 เด็กชาย สรวิชญ ์ พิธุพันธ์ ม.3 
15 เด็กชาย บุญญฤทธิ ์ วีระศร ม.3 
16 เด็กชาย พงศธร ภู่สุวรรณ ์ ม.3 
17 เด็กชาย ภคภาคย ์ ภูมิจันทึก ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
18 เด็กชาย พลวัตน ์ ทิวแพ ม.3 
19 เด็กชาย เนติพงษ์ อาจหาญ ม.3 
20 เด็กชาย สรรค์ปราชญ ์ บ ารุง ม.3 
21 เด็กชาย ธรณสั พรปิยสริ ิ ม.3 
22 เด็กชาย อชิระ คริษฐ ์ คอนเทอราส ม.3 
23 เด็กชาย อัครินทร ์ ศรีเมืองบุญ ม.3 
24 เด็กชาย ดลลชานน สกุลทิฆมัพร ม.3 
25 เด็กชาย ปรีชา ทองมาส ม.3 
26 นาย วัฒนา จันทรัตน ์ ม.4 
27 นาย วัฒนา ค าลือ ม.4 
28 นาย กชพัฒน์ จันทบุตร ม.4 
29 นาย วัฒนชัย สังฆวาส ม.4 
30 นาย พลวัต เสือโพธ์ิ ม.4 
31 นาย ณัฐดนัย รักเกียรติ์เกษม ม.4 
32 นาย จิรเมธ เลิศอัคฆากร ม.4 
33 นาย วุฒิภัทร ชาญพล ม.4 
34 นาย ทรรศน หาญชาญเลิศ ม.5 
35 นาย อนวัช ประจักษ์วิกรานต ์ ม.5 
36 นาย สุเมธสั ประสิทธ์ิสารปรีชา ม.5 
37 นาย กณิศ ศุภรภญิโญภาพกุล ม.5 
38 นาย อรรถพร เหล่าใหญ ่ ม.5 
39 นาย ศิวกร แสวงศร ี ม.5 
40 นาย ณัฐธัญ ลาวรรณ ์ ม.5 
41 นาย ภีมพล ปัทมดิลก ม.5 
42 นาย พนธกร ม่วงสีตอง ม.5 
43 นาย ภูมิพัฒน ์ นพเค้านันทสิทธ์ิ ม.5 
44 นาย ธนิศ มะลลูีม ม.6 
45 นาย ณัฐชนน ศรีธงชาติ ม.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
46 นาย อลัม อดลุย์จรัส ม.6 
47 นาย ชัยพงศ์ คงสิบ ม.6 
48 นาย ณัฐภัทร จุฬาลักษณานุกูล ม.6 
49 นาย อาชีระ นาควัน ม.6 
50 นาย ศุภณัฐ แดงสวัสดิ ์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ชัยณรงค ์ แย้มขจร 
 2 นาย จิรภาส เทพศาสตรา 
 3 นาย จาตุรันต ์ แก้วการไร ่
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย กฤษกรณ ์ ทองสมบูรณ ์ ม.1 
2 เด็กชาย นิพิฐพนธ ์ ตุงคะรักษ์ ม.1 
3 เด็กชาย เพชร จันทรากุล ม.1 
4 เด็กชาย สายสมีา ตินทุกะสริ ิ ม.1 
5 เด็กชาย ปสิฐวิชญ ์ กัลยาวัฒนเจริญ ม.1 
6 เด็กชาย กฤษกันต์ ทองสมบูรณ ์ ม.2 
7 เด็กชาย ทยากร จนิษฐ ม.2 
8 เด็กชาย สุภัทร ภัทรพัลลภ ม.2 
9 เด็กชาย พิรชัช กุลลประภา ม.2 
10 เด็กชาย ธนดล สุขคง ม.2 
11 เด็กชาย ภูริภัทร อัตถากร ม.2 
12 เด็กชาย ภาคิน เภาวัฒนาสุข ม.2 
13 เด็กชาย กายกวิน ซื่อสัตย ์ ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
14 เด็กชาย ธาม ทิพยมณฑา ม.2 
15 เด็กชาย ธนกร ใบมงคล ม.2 
16 เด็กชาย รุจ รินทร์โชคชัย ม.2 
17 เด็กชาย แอนโธนี  ซีบาสเตียน เดอกุซแมน ม.2 
18 เด็กชาย ภูมิพัฒน ์ วีระกุลทรัพย ์ ม.3 
19 เด็กชาย อนีส สุภัคไพศาล ม.3 
20 เด็กชาย นราธิป วิทยาปรีชาพล ม.3 
21 เด็กชาย จิรภัทร เดี่ยววาณิชย์ ม.3 
22 เด็กชาย พชรพล พุกเจริญ ม.3 
23 เด็กชาย กัณฑ ์ ปิยาภิมุข ม.3 
24 เด็กชาย พศวีร์ แสนหิรณัย ์ ม.3 
25 เด็กชาย ณัฐภัทร เชิดชู ม.3 
26 นาย พัชรดนย ์ เมฆหมอก ม.4 
27 นาย พิชญุตม์ หาญธนสาร ม.4 
28 นาย ณภัทร ธนบุญสมบตั ิ ม.4 
29 นาย ณัฐณญัญ ์ ชันซื่อ ม.4 
30 นาย เบสท ์ ศิริเลศิวรกุล ม.4 
31 นาย ภูรินท์ ภู่เขียว ม.4 
32 นาย กนต์ธร หทัยพิทักษ ์ ม.5 
33 นาย พัทธพล ศิริถาพร ม.5 
34 นาย ภัทรธร ทวีโชติภัทร ์ ม.5 
35 นาย ลภน อัตศาสตร ์ ม.5 
36 นาย พัสช์ฐากร ไพศาลสุจารีกลุ ม.5 
37 นาย ชนม์ชนก จันทร์วิชิต ม.5 
38 นาย ปณิธาน นิยมเสน ม.5 
39 นาย วงศ์วรัณ จิระธนาวงษ ์ ม.5 
40 นาย วิชญ์พล ตระการพินิจ ม.6 
41 นาย สวิตต ์ นาคสกุล ม.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
42 นาย ภัทรกร นิมิตรพงศ์ศักดิ ์ ม.6 
43 นาย กฤศณัฏฐ ์ โรจน์วิมลการ ม.6 
44 นาย สรวิชญ ์ วิทยาพิภพสกุล ม.6 
45 นาย อารีย ์ ตุลยกิจจา ม.6 
46 นาย อาณกร ใบมงคล ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ประเสริฐ ข าด า 
 2 นาย อนุมาน สมบูรณ์ศลิป ์
 3 นาย ปรเมศวร ์ ฤาชา 
 4 Mr. Lee Hall 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย อัครัช พรรณสังข์ ป.4 
2 เด็กชาย เจตพัฒน ์ รัตนปรีชาเวช ป.4 
3 เด็กชาย ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์ ป.4 
4 เด็กชาย ชยพล เจริญทรัพย์ถาวร ป.5 
5 เด็กชาย ทวิร มะเริงสิทธ์ิ ป.5 
6 เด็กชาย ภาวัตร ์ นิยมไทย ป.5 
7 เด็กชาย ภคิน ซื่อสัตย์บญุ ป.5 
8 เด็กชาย สฤษสุขพิศาล บาลทิพย ์ ป.5 
9 เด็กชาย ธนัชพล งามพร้อมสกลุ ป.5 
10 เด็กชาย ภษกร พรหมสถติ ป.5 
11 เด็กชาย ภาวริสร ์ พานิชประไพ ป.5 
12 เด็กชาย ธีรุตม ์ เจริญกลัป ์ ป.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
13 เด็กชาย ปองวุฒิ กัลยาวัฒนเจริญ ป.5 
14 เด็กชาย เสฏฐพงศ ์ บุญเกลีย้ง ป.5 
15 เด็กชาย ปิยังกูร บ่อเกิด ป.5 
16 เด็กชาย พลัฎฐ ์ ชมกลิ่น ป.5 
17 เด็กชาย ธัชพล เจริญทรัพย์ถาวร ป.6 
18 เด็กชาย กฤตัชญ์ เทิดสงวน ป.6 
19 เด็กชาย กฤตณัฐ กฤตณัฐ ป.6 
20 เด็กชาย นรวีร ์ วงศ์วีระนนท์ชัย ป.6 
21 เด็กชาย พงศพัศ เมธเศรษฐ ป.6 
22 เด็กชาย วรทย ์ วิจิตรวาทการ ป.6 
23 เด็กชาย เกริกวิทย ์ โฆษิตเสรีวงค ์ ป.6 
24 เด็กชาย วรนิพิฐ อภิชาติโชต ิ ป.6 
25 เด็กชาย คริตตุพร ศุภมงคลสวัสดิ ์ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ธนภัทร ตัถยายุทธ ์
 2 นาย ธวัชชัย ตัถยายุทธ ์ 
 3 นาย พลเอก สุภาสงวน 
 4 นาย ประณพ ดุลย ์
 5 นาย พงศกร ปัญจคุณาภรณ ์
 6 นาย ทิวากร อาภรณ์พงษ ์
 7 นาย อิสระ วรรณกลุ 
 8 นาย ธีรดนย ์ สาวสดุชาต ิ
 9 นาย ยุทธกร ไพรวงษ์ 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ณภัทร ลักขณาโรจน ์ ม.1 
2 เด็กชาย ศศิศ ศรีสวสัดิ ์ ม.1 
3 เด็กชาย มรรค ก่อเกียรติมานะ ม.1 
4 เด็กชาย ศิลา แก้ววิเชียร ม.1 
5 เด็กชาย พงศ์ดนัย จรณะ ม.1 
6 เด็กชาย องศา พงศ์ประพิน ม.1 
7 เด็กชาย นนทศักดิ์ เพิ่อมกระโทก ม.2 
8 เด็กชาย ภูม ิ คุ้มชาต ิ ม.2 
9 เด็กชาย สิปปัณณ ์ พันธจักร ม.2 
10 เด็กชาย นันทวัฒน์ สหาย ม.2 
11 เด็กชาย เขมทัต เกลียวบุญทอง ม.2 
12 เด็กชาย พนธกร พงษ์เมธีกุล ม.2 
13 เด็กชาย รัชชานนท์ ดวงด ี ม.2 
14 เด็กชาย พีรวิชญ์ ปฏิพิมพาคม ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
15 เด็กชาย พลพงศ์ เปี่ยมคุ้ม ม.2 
16 เด็กชาย จีรภัทร ชูขันธ์ ม.2 
17 เด็กชาย นาธาน กุลมา ม.2 
18 เด็กชาย วรัท ทวีแสงสกุลไทย ม.2 
19 เด็กชาย ชีววุฒิ บินก าซัน ม.3 
20 เด็กชาย คุณากร ลีฬหคณุากร ม.3 
21 เด็กชาย ธนภัทร ว่องไตรรตัน ์ ม.3 
22 เด็กชาย สิรภัทร ลักขณาโรจน ์ ม.3 
23 เด็กชาย ภูวิศ ศศะภูร ์ ม.3 
24 เด็กชาย ทรัพย์อนันต ์ พยัคฆ์หาญ ม.3 
25 เด็กชาย จตุพล เสนะวงศ ์ ม.3 
26 นาย อานนท์ เสถียรหิรัญ ม.4 
27 นาย ธีรดล ค าวงศ์ ม.4 
28 นาย ออกรบ คุณชล ม.4 
29 นาย รวีโรจน ์ นิ่มนวลอนันต ์ ม.4 
30 นาย ภาสพล พงศ์เมธีกุล ม.4 
31 นาย ชุติธร วงศ์ทองเหลือ ม.4 
32 นาย ทีรุช เอื้อวารี ม.4 
33 นาย พศุตม ์ บัวแย้ม ม.4 
34 นาย ณศักดิ ์ แสงอร่าม ม.4 
35 นาย อาทิตย์ พาสุขสกุล ม.4 
36 นาย จารุวัฒน ์ สุทธิวิริยาภรณ ์ ม.4 
37 นาย โอฬาริก ต๊ะน้อย ม.4 
38 นาย ชยุต กันฐพงศ์ ม.5 
39 นาย จุไทย รุ่งสุข ม.5 
40 นาย พิชัยยุทธ อนุกูลธรรม ม.5 
41 นาย อภิพร กลีบบัว ม.5 
42 นาย ธนดล เปราศร ี ม.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
43 นาย ภัทรพล อาภรณ์พงษ ์ ม.6 
44 นาย รัชต ถาวรรัตน ์ ม.6 
45 นาย ภูบด ี กุลมา ม.6 
46 นาย วรากร กลิ่นหอม ม.6 
47 นาย ธีรพงษ ์ ใจตรง ม.6 
48 นาย ฐิติพงศ์ ไพศาลเสถียรวงศ์ ม.6 
49 นาย พัศวีร์ เสนะวงศ ์ 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 

  



67 

 

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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อนุกรรมการจัดการแข่งขนัฟุตบอล 
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 
นายอวยพร  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 ์

 
 
 


