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



7 

 

    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  

ว่าด้วยการแข ่งขันลลีาศ (รหัส12) กีฬาสาธติสาม ัคค ี คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาว่าด้วยการแข่งขันลลีาศกีฬาสาธิต
สามัคค ี

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคคีว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามคัคีสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 

ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคสีังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแขง่ขันลีลาศ กีฬา
สาธิตสามัคคีครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559” 
 

ข้อ  2   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 

ข้อ  3   ข้อบังคับและกติกาการแข่งขนั 
  3.1 ใช้ระเบียบการแข่งขันของคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคสีังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแขง่ขันกีฬาลีลาศ 
กีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 
ร่วมกับระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาลลีาศแห่งประเทศไทย 
  3.2 ในกรณีที่เกดิปัญหาที่ไมร่ะบไุว้ในข้อบังคับหรือกติกาการ
แข่งขัน ให้ประธานเทคนิคจากสมาคมกีฬาลลีาศแห่งประเทศไทยเปน็ผู้วินิจฉัย  
ผลการวินิจฉัยถือเป็นที่สดุ 
 

ข้อ  4   คณะกรรมการตัดสินรับรองโดยสมาคมกฬีาลลีาศแห่งประเทศไทย 
 

ข้อ  5   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  5.1 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภท Standard และ 
Latin American ทั้งคู่ต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาและสังกัดสถาบัน 
การศึกษาเดยีวกัน 
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  5.2 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน Class E ทั้งประเภท Standard 
และ Latin American ทั้งคู่ หรือคนใดคนหนึ่งต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการทีส่มาคมกีฬาลลีาศแห่งประเทศไทยให้การรับรองมาก่อน 
  5.3 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน Class D, Class C และ Class 
B ทั้งประเภท Standard และ Latin American ทั้งคู่หรือคนใดคนหนี่งต้องไม่เคย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ หากไดร้ับเหรียญทองของระดับที่สมัครแข่งขันในการแข่งขันกีฬา
สาธิตครั้งที่ผ่านมาให้สมัครเข้าแข่งขันใน Class ที่สูงข้ึนเท่านั้น 
  5.4 นักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายของ Class A และได้รับเหรียญทองจะต้องลงสมัครใน 
Class A เท่านั้น 
  5.5 นักกีฬาท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาของ 
Class C และไดร้ับเหรียญทอง จะต้องลงสมัครใน Class C เท่านั้น 
 

ข้อ  6   ประเภทการแขง่ขัน 
  6.1 ประเภท Standard 
       1) ระดับประถมศึกษา 
   1.1) Class C (3 จังหวะ) Waltz, Tango และ  

      Quickstep ฟ ิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งข ัน  
      “Open Basic” (Bronze, Silver & Gold) 

   1.2) Class D (2 จังหวะ) Waltz และ Tango  
         ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน “Open Basic”  
         (Bronze, Silver & Gold) 
   1.3) Class E (1 จังหวะ) Waltz ฟิกเกอร์ที่ใช้ใน  
         การแข่งขัน “Open Basic” (Bronze, Silver 
         & Gold) 
       2) ระดับม ัธยมศึกษา (แบ่งเป ็น 2 ช ่วงช้ัน) 
   2.1) ระดับม ัธยมศึกษาตอนต ้น 
         2.1.1) Class A (5 จังหวะ) Waltz, Tango, 
      Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ  
      Quickstep ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน  

  Variation 
         2.1.2) Class B (4 จังหวะ) Waltz, Tango, Slow  
      Foxtrot และ Quickstep ฟ ิกเกอร์ที่ 

  ใช้ในการแข ่งขัน Variation 
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         2.1.3) Class C (3 จังหวะ) Waltz, Tango และ  
      Quickstep ฟ ิกเกอร ์ที่ใช้ในการแข ่งขัน 
      Variation 

2.1.4) Class D (2 จังหวะ) Waltz และTango 
   ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน “Open Basic” 
   (Bronze, Silver & Gold) 

         2.1.5) Class E (1 จังหวะ) Waltz ฟ ิกเกอร์ที่ใช้ 
      ในการแข่งขัน  “Open Basic” (Bronze, 
      Silver & Gold) 
   2.2) ระดับม ัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2.2.1) Class A (5 จังหวะ) Waltz, Tango, 
      Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ 
      Quickstep ฟิกเกอร์ที่ใช้การแข่งขัน  
      Variation 
         2.2.2) Class B (4 จังหวะ) Waltz, Tango, Slow 
      Foxtrot และQuickstep ฟ ิกเกอร์ที่ใช้ 
      การแข่งข ัน Variation 
         2.2.3) Class C (3 จังหวะ) Waltz, Tango  
      และ Quickstep ฟิกเกอร์ที่ใช้ 

  การแข่งขัน Variation 
         2.2.4) Class D (2 จังหวะ) Waltz และTango  
      ฟ ิกเกอร์ที่ใช้การแข่งขัน “Open Basic”  
      (Bronze, Silver & Gold) 
         2.2.5) Class E (1 จังหวะ) Waltz ฟ ิกเกอร์ที่ใช้ 
      การแข่งขัน “Open Basic” (Bronze,  
      Silver& Gold) 
  6.2 ประเภท Latin American 
       1) ระดับประถมศึกษา 
   1.1) Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha, Rumba 
และ Jive ฟ ิกเกอร์ที่ใช ้การแข ่งขัน “Open Basic” (Bronze, Silver & Gold) 
   1.2) Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha และ Rumba 
ฟ ิกเกอร์ที่ใช้การแข่งขัน “Open Basic” (Bronze, Silver & Gold) 
   1.3) Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha ฟ ิกเกอร์ที่ใช ้
การแข่งข ัน “Open Basic” (Bronze, Silver& Gold) 
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       2) ระดับม ัธยมศึกษา (แบ่งเป ็น 2 ช ่วงช้ัน) 
   2.1) ระดับม ัธยมศึกษาตอนต ้น 
         2.1.1) Class A (5 จังหวะ) Samba,  
      Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble  
      และ Jive ฟิกเกอร์ที่ใช้การแข่งขัน Variation 
         2.1.2) Class B (4 จังหวะ) Samba,  

  Cha Cha Cha, Rumba และ Jive  
  ฟ ิกเกอร์ที่ใช้ในการแข ่งขัน Variation 

         2.1.3) Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,  
      Rumba และ Jive ฟ ิกเกอร ์ที่ใช้ใน 
      การแข ่งขัน Variation 
         2.1.4) Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha 
      และ Rumba ฟิกเกอร์ ที่ใช้ในการแข่งขัน  
      “Open Basic” (Bronze, Silver & Gold) 
         2.1.5) Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha  
      ฟ ิกเกอร์ที่ใช ้การแข ่งขัน “Open Basic”  
      (Bronze, Silver & Gold) 
   2.2)   ระดับม ัธยมศึกษาตอนปลาย 
         2.2.1) Class A (5 จังหวะ) Samba,  
      Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble  
      และ Jive ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน  
      Variation 
         2.2.2) Class B (4 จังหวะ) Samba,  
      Cha Cha Cha, Rumba และ Jive  
      ฟ ิกเกอร์ที่ใช้ในการแข ่งขัน Variation 
         2.2.3) Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,  
      Rumba และ Jive ฟ ิกเกอร ์ที่ใช้ในการ 
      แข่งขัน Variation 
         2.2.4) Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha  
      และ Rumba ฟ ิกเกอร์ ที่ใช้ในการแข่งขัน  
      “Open Basic” (Bronze, Silver & Gold) 
         2.2.5) Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha  
      ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน “Open Basic”  
      (Bronze, Silver & Gold) 
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หมายเหต ุ: ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขันทั้งประเภท Standard และ Latin 
American ก าหนดให้ใช้หลักสตูรและเทคนิคการแข่งขันมาตรฐานสากลภายใต้ 
การรับรองของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก World Dance Sport Federation (WDSF) 
 

ข้อ  7   การสม ัครเข้าแข่งขัน 
  7.1 ให้แต่ละสถาบันส่งรายช ื่อนักก ีฬาตามวันเวลาทีก่ำหนดโดย
ระบุช่ือสกลุของน ักก ีฬาและประเภทหร ือรายการแข ่งขันในรุ่นต่าง ๆ ที่สมคัรเข้า
แข่งข ันเมื่อส่งใบสม ัครแล้วจะเปลีย่นแปลงรายช ื่อนักกีฬาในรายการต่าง ๆ ที่สม ัคร
เข้าแข่งขันอ ีกไม่ได ้(การส่งรายช ื่อใน สธ.2 ให้ส่งรายช ื่อเป็นคู่ โดยช ื่อแรกเป็นน ักเรียน
ชายช ื่อที่สองเป็นน ักเรียนหญิง) 
  7.2 นักก ีฬามีสิทธิ์สมคัรเข้าร่วมการแข่งข ันทั้งในประเภท 
Standard และ Latin American 
  7.3 นักก ีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแขง่ข ันจะตอ้งเป็นคู่เด ิม
ตลอดเวลาการแข่งขัน 
  7.4 นักก ีฬาประเภท Standard และ Latin American จะตอ้ง
เป็นค ู่เดียวกัน 
  7.5 นักกีฬาในแต่ละระดับสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่
เกิน 2 Class ในแต่ละประเภท 
  7.6 แต่ละสถาบันสามารถส่งนักก ีฬาเข้าร่วมการแข ่งขนัไดไ้ม่
จ ากัดจ านวน 
 

ข้อ  8   การจัดการแข่งขัน 
  8.1 ในการแข ่งขนักีฬาลีลาศก ีฬาสาธ ิตสามัคคปีระกอบด้วย 
        - รอบแรก (First Round) 
        - รอบสอง (Quarter Final Round) 
        - รอบรองชนะเล ิศ (Semi Final Round) 
        - รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) 
  8.2 จะม ีนกักีฬาอย่างน ้อยครึ่งหนึง่ของการแข่งข ันในแต่ละรุ่นจะ
ไดร้ับการค ัดเล ือกเข้าไปแข ่งขันในรอบถ ัดไปยกเว ้นรอบชิงชนะเลิศ (Final) 
  8.3 รอบชิงชนะเลิศ (Final) นักก ีฬาที่ได้ร ับการคัดเลือกเข ้า
แข ่งขันไม่เกิน 6 คู่นอกจากมีกรณีที่คะแนน (Marking) เท่ากันประธานเทคนิคเป็นผู้
พิจารณาตัดสินใจจ านวนคู่ที่จะเข้าร่วมในการแข ่งขันรอบช ิงชนะเลิศ 
  8.4 ส าหรับการแข่งขันในแตล่ะรายการที่มีสถาบันเข้าร่วมน้อย
กว่า 3 สถาบันให้ถือเปน็การประลองให้เหรยีญแตไ่ม่นบัเหรยีญและกรณีมีคูเ่ดยีวใหโ้ชว์
แล้วพจิารณาใหเ้หรยีญแตไ่ม่นบัเหรยีญ 
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  8.5 การประมวลผลของการตัดสนิใช้ระบบสเกต็ติ้งซิสเต็ม 
(Skating System) 
 

ข้อ  9   เวลาที่ใช้ในการแข่งขันและความเร็วของจังหวะดนตรี 
  9.1 ในทุกรอบของการแข่งขันดนตรีในแตล่ะจังหวะจะต้องมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1.30 นาที และมากสุดไม่เกิน 2 นาที  
  9.2 ในจังหวะ Paso Doble ดนตรีต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 2 
Highlight และมากที่สุด ถึง Highlight ที ่3 
  9.3 ประธานเทคนิคท่ีไดร้ับการแตง่ตั้งมีสิทธ์ิในการตัดสินใจที่จะ
ยืดระยะเวลาของแต่ละจังหวะ ให้นานขึ้นหรือจังหวะใดที่ประธานพิจารณาแล้วเห็นวา่
การเพิ่มระยะเวลาของดนตรีเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับการ วินิจฉัยของผูต้ัดสินเพื่อให้เกิด
ความเที่ยงธรรมของจังหวะในรายการเหล่านั้น 

ประเภท Standard ประเภท Latin American 
  Waltz 28 - 30 บาร์ต่อนาท ี        Samba 50 - 52 บาร์ต่อนาท ี
  Tango 31 - 33 บาร์ต่อนาท ี        Cha Cha Cha 30 - 32 บาร์ต่อนาท ี
  Viennese Waltz 58 - 60 บารต์่อนาที      Rumba 25 - 27 บาร์ต่อนาท ี
  Slow Foxtrot 28 - 30 บาร์ต่อนาที        Paso Doble 60 - 62 บารต์่อนาที 
  Quickstep 50 - 52 บาร์ต่อนาท ี        Jive 42 - 44 บาร์ต่อนาท ี
 

ข้อ  10   การแต่งกายของนักกฬีา 
  10.1 การแต่งกายให้เป็นไปตามกฎของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก 
World Dance Sport Federation (WDSF) ร่วมกับระเบียบของสมาคมกีฬาลีลาศแห่ง
ประเทศไทยฉบับปัจจุบันที่ประกาศใช้ 
  10.2 การแต่งกายให้ดรูะเบียบการแต่งกายตามรุ่นท่ีสมัครเข้าร่วม
การแข่งขัน 
  10.3 ประธานเทคนคิมีสิทธ์ิขอใหน้ักกีฬาท่ีแต่งกายผิดระเบยีบ
หรือไมเ่หมาะสมปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องหากนักกีฬาไม่ปฏิบัติตามอาจถูกตัดสิทธ์หรือ
ลงโทษตามความเหมาะสม 
  กติกาโดยท่ัวไป 
        (1) ชุดแต่งกายต้องออกแบบให้มีรูปแบบ - ลักษณะที่
เหมาะสมตามแตล่ะประเภทของการแข่งขัน (Standard - Latin American) 
         (2) ชุดแต่งกายควรปกปิดสว่นสงวนอย่างมิดชิด 
         (3) การแต่งกายและการเมคอัพต้องให้มีความเหมาะสมกับ
วัยและระดับของนักกีฬาลลีาศ 
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         (4) ไม่อนุญาตใหต้กแต่งด้วยเครื่องประดับที่เป็นเพชร - 
พลอย (ไม่รวมถึงเครื่องประดับท่ีเป็นของส่วนตัว) 
         (5) ประธานเทคนิคของการแข่งขันมีสิทธ์ิที่จะให้ผู้แข่งขัน
ถอดชุดแข่งขันหรือเครื่องตกแต่งที่เป็นเพชร - พลอย ช้ินท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายกับ
นักกีฬาหรือบุคคลอื่น 
         (6) อนุญาตให้ใช้ชุดแข่งขันในระดับหรือเกณฑ์อาย ุ
ที่รองลงมาได ้
  กฎเกณฑ์ในรสนิยม 
        ในกรณีที่มีการใช้วัสดุหรือสีหรือการออกแบบประดิษฐ์ท่ีค้าน
กับกติกาการแต่งกายนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีในความหมายของค าตามตัวอักษรของระเบียบ
การแต่งกายนี้ ช่องว่างของกติกาเหล่านี้จะได้รับการช้ีขาดโดยประธานผู้ตัดสิน 
  บทลงโทษ 
        ในกรณีที่คู่แข่งขันฝุาฝืนไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการแต่งกายนี้และไดร้ับการเตือนจากประธานผู้ตัดสิน  คู่แขง่ขันต้องยินยอม
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบหรืออาจถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแข่งขันโดยทนัทีจากประธาน
คณะกรรมการบริหาร และมีสิทธิ์ท่ีจะลงโทษเพิ่มเติมรวมไปถึงการให้พักจากการแข่งขัน
ในกรณีที่มีการละเมิดซ้ า 
  ระดับประถมศึกษา 
  การแต่งกายของเด็กหญิง 
        กระโปรงสีด าเสื้อขาวหลวมบอดี้สูทหรือกระโปรงชุดธรรมดาสี
เดียวกันพร้อมชุดชั้นในชุดกระโปรงที่ติดกับบอดี้สูท (Leotard)กระโปรงผ้าเรียบหรือ
จับจีบตัดเย็บให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 และไม่เกิน 3 ครึ่งวงกลม  อนุญาตให้ใช้ซับใน 
สีธรรมดาอะไรกไ็ดส้ีเดยีว  ห้ามตกแต่งหรือติดระบายที่ซับในหรือที่ชายกระโปรงและ
ห้ามกุ๊นหรือแทรกชายกระโปรงใด ๆ ทั้งสิ้นกระโปรงควรสูงเกินเข่าไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
และยาวไม่เกินคลุมเข่า  ช้ันในของชุดต้องปกปิดกางเกงในได้มิดชิด 
        ผ้าท่ีใช้ตัดชุด  ต้องไม่เป็นผ้าซีทรู (See Through) และไม่
อนุญาตให้ใช้วัสดุที่มลีักษณะเป็นโลหะในการตัดชุด  ให้ใช้ผ้าต่างชนดิกันได้ 
แต่ต้องเป็นโทนสเีดียวกัน 
        การใช้สี  ใช้สีอะไรก็ได้ยกเวน้สีเนื้อหรือสีผิวหนัง   
ชุดชั้นในต้องเป็นสีเดียวกับชุดทีส่วมใส ่
        การตกแต่งชุด  ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใด ๆ เช่น พลอย
เทียมที่คล้ายเพชร  เลื่อมลูกปัด  ขนนก  ดอกไม้  โบ  ไหมญี่ปุุน  และลูกไม้ต่าง ๆ ฯลฯ 
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        รองเท้า  ส้นรองเท้าต้องเป็นบล็อคลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยม
เท่านั้นส้นต้องไม่สูงเกิน 1.5 นิ้ว  ใช้สีอะไรก็ได้จะสวมถุงเท้าด้วยก็ได้  สวมถุงน่องก็ได้  
แต่ไม่อนญุาตใหส้วมถุงน่องเป็นตาข่าย 
        ทรงผม  ห้ามตกแต่งทรงผมที่พิถีพิถันและมีทรงสูง ผมถัก
ปลอม  เครื่องประดับ  สสีเปรย์ผม และห้ามโรยกากเพชร 
        การเมคอัพ (Make up) ไมอ่นุญาตให้มีการเมคอัพ   
ห้ามใส่ขนตาปลอม  เล็บปลอม  โรยกากเพชร ย้อมสผีิว และห้ามทาสีเล็บ 
        เคร่ืองประดับ  ห้ามใส่เครื่องประดับ  เช่น  สร้อยข้อมือ 
แหวน สร้อยคอ ฯลฯ  
  การแต่งกายของเด็กชาย 
        กางเกงขายาวสีด ามสีายรัดคล้องรองเท้าได้ อนุญาตให้ใส่
เข็มขัดสดี ามีหัวเข็มขัดเป็นโลหะได้ เสื้อเช้ิตขาวแขนยาวแบบเรยีบธรรมดา ห้ามใช้ผ้า
เงาหรือลวดลายทุกชนิด ห้ามใช้คอปกที่เป็นปีกและพับแขนเสื้อข้ึนและต้องผูกไทน์
หรือโบไทน์ทั้งแบบ Latin และแบบ Standard อนุญาตให้ใส่ที่หนีบไทน์ได้และเสื้อ
ต้องสอดเข้าในกางเกง 
  การตกแต่งชุด  ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใดๆ 
  รองเท้า  รองเท้าสีด าส้นเตี้ยไม่เกนิ 1 นิ้ว  รองเท้าหนังหนังกลับ
ชนิดอ่อน หรือแบบมาตรฐาน 
  ทรงผม  ควรเป็นทรงผมสั้น  ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
  การเมคอัพ (Make up) ไม่อนญุาตให้มีการเมคอัพ 
  เคร่ืองประดับ  ไม่อนุญาตใหส้วมใส่เครื่องประดับ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
  การแต่งกายเด็กหญิงทั้งแบบ Standard และ Latin American 
        ชุดแข่งขันที่ไม่มีการแตกแต่งใด ๆ เช่น พลอยเทียมที่คล้าย
เพชร  ลูกปัดมุก  และขนนก  ห้ามใช้วัสดุที่ท าจากโลหะ  ผ้าที่ส่องแสงสะท้อนเป็น
ประกายระยิบระยับ และผ้าเลื่อมตัดเย็บชุด  ใช้ผ้าหลากสีได้  ผ้าลายปักผ้าลูกไม้ถัก  
หรือทอประดับดอกไม้  หรือไหมญี่ปุุนได้ 
  การใช้สี  ใช้สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีเนื้อหรือสีผิวหนัง  ชุดช้ันในต้อง
เป็นสีเดียว กับชุดที่สวมใส่  
  รองเท้า  ส้นสูงส้นบล็อกหรือส้นเรียวก็ได้  ไม่ให้สวมถุงเท้าหรือ
ถุงน่องที่เป็นตาข่าย  
  ทรงผม  ห้ามตกแต่งทรงผมที่พิถพีิถันและมีทรงสูง  ผมถักปลอม  
เครื่องประดับ  สีสเปรยผ์ม  และห้ามโรยกากเพชร  
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  การเมคอัพ (Make up) ไม่อนญุาตให้ใส่ขนตาปลอม  
เล็บปลอม  โรยกากเพชร  ย้อมสผีวิ และห้ามทาสีเล็บ 
  เคร่ืองประดับ  ห้ามใสเ่ครื่องประดบัใด ๆ  เช่น  ก าไรมือ แหวน 
สร้อยคอ ฯลฯ 
  การแต่งกายของเด็กชายแบบ Latin American 
        แบบเดียวกับรุ่น Juvenile หรือกางเกงขายาวสีด าหรือ 
สีกรมท่า (ห้ามใช้ผ้าซีทร ู“See Through”) ใส่เข็มขัดสีด ามหีัวเข็มขัดเป็นโลหะด้วยก็
ได้  ใส่เสื้อแขนยาวสดี า  สีกรมท่า หรือสีขาว (ห้ามพับแขนเสื้อ) เสื้อต้อง 
สอดเข้าในกางเกง  สามารถใส่เสื้อกั๊กสีด าหรือสีกรมท่าด้วยกไ็ด้  อนญุาตให้ใส่ 
ที่หนีบไทน์เป็นโลหะได ้
  ผ้าท่ีใช้ตัดชุดท่อนบน 
        - เสื้อเช้ิตหรือชุดท่อนบนใช้สีอะไรก็ได้  รวมไปถึงผ้าหลากสี  
ยกเว้นสีเนื้อหรือสผีิวหนัง 
        - ผ้าซีทรูสามารถใช้ร่วมในการตกแต่งได้  แต่ไม่ใช้เป็นหลัก 
        - เสื้อเช้ิตหรือชุดท่อนบนต้องสอดเข้าข้างใน  ไม่อนุญาตให้
ใส่เสื้อหรือชุดท่อนบนท่ีมีแขนกุด 
        - เสื้อเช้ิตเปิดไดไ้ม่เกินกระดกูหน้าอก 
  การตกแต่งชุด  ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใด ๆ 
  รองเท้า  เหมือนกับรุ่น Juvenile 
  ทรงผม  ควรเป็นทรงผมสั้น  ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
  การเมคอัพ (Make up) ไม่อนญุาตให้มีการเมคอัพ 
  เคร่ืองประดับ  ไม่อนุญาตใหส้วมใส่เครื่องประดับ 
  การแต่งกายของเด็กชายแบบ Standard 
  การตกแต่งชุด  ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใดๆ 
  รองเท้า  ให้ใส่รองเท้าสีด าส้นเตี้ย  สวมถุงเท้าสีด า 
  ทรงผม  ควรเป็นทรงผมสั้น  ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
  การเมคอัพ (Make up)  ไม่อนญุาตให้มีการเมคอัพ 
  เคร่ืองประดับ  ไม่อนุญาตใหส้วมใส่เครื่องประดับ 

อนุญาตให้ใช้เครื่องแต่งกายรุ่นท่ีต่ ากว่าเสมอ  ตัวอย่างเช่น  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สามารถสวมใส่เครื่องแต่งกายของระดบัประถมศึกษา  
หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสวมใส่เครื่องแต่งกายของระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได ้
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  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแต่งกายของนักกฬีาหญิง
ประเภท  Latin American ชุดแข่งขันมาตรฐาน 
        แถบบริเวณแนวสะโพก (Hip Line) และบริเวณสะโพก
รวมถึงบริเวณหน้าอกต้องปกปิดให้มิดชิด (แนวของสะโพกหมายถึงกระดูกสะโพกบน) 
ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าซีทร ู(See Through) บริเวณนี้หา้มใช้ชุดชั้นในผ่าสูงขึ้น  ห้ามผ่าเว้า
ลึกแนวสะโพกด้านบนแล้วใช้ผ้าซีทรูเสริมทับใน  ชุดช้ันใน ขณะยืนขึ้นกระโปรงควร
คลุมชุดช้ันในไดม้ิดชิด  ถ้าเป็นชุด 2 ท่อน (Two Piece) ท่อนบนต้องไม่เป็นเหมือน
เสื้อยกทรงตัวเดียว 
  การใช้สี  ใช้สีอะไรกไ็ด้ยกเว้นสีเนือ้หรือสีผิวหนังชุดชั้นในควรเป็น
สีด าหรือสีเดียวกับชุดที่สวมใส ่
  รองเท้า  ไม่บังคับ 
  ทรงผมและการเมคอัพ (Make up) ไม่ควรที่จะเมคอัพเกิน
ความจ าเป็นและตกแต่งทรงผมพถิีพิถันเกินไป 
  เคร่ืองประดับ  ประธานเทคนิคมีสิทธ์ิขอให้ผู้เข้าแข่งขันถอด
เครื่องประดับชิ้นใดช้ินหนึ่งออกหากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างคู่ของตัวเอง
หรือกับคู่แข่งขันอื่น 
  การแต่งกายของนักกฬีาหญิงประเภท Standard 
  การตกแต่งชุด  ไม่อนุญาตให้ชุดม ี2 ท่อนห้ามตัดเว้าต่ ากว่าเอว  
ห้ามคอเสื้อเว้าลึก  บรเิวณหนา้อกต้องปกปิดให้มิดชิด  ห้ามใช้ผ้าซีทรูบนบริเวณ
หน้าอก  บริเวณเอวและสะโพก  ถ้ากระโปรงเป็นแบบผา่จะผ่าได้จากช่วงเข่าห้ามสูง
เกินเข่า 
  สีชุด  สีอะไรกไ็ด้ยกเว้นสีผิวเนื้อหรือสีผิวหนัง 
  รองเท้า  ไม่บังคับ 
  ทรงผมและการเมคอัพ (Make up) ไม่ควรที่จะเมคอัพเกิน
ความจ าเป็นและตกแต่งทรงผมพถิีพิถันเกินไป 
  เคร่ืองประดับ  ประธานเทคนิคมีสิทธ์ิขอให้ผู้เข้าแข่งขันถอด
เครื่องประดับชิ้นใดช้ินหนึ่งออกหากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างคู่ของตัวเอง
หรือกับคู่แข่งขันอื่น 
  การแต่งกายนักกีฬาชายประเภท  Latin American 
        - กางเกงขายาวสีด าหรือสีกรมท่า (ห้ามใช้ผ้าซีทร ู“See 
Through”) 
        - เสื้อเช้ิตหรือชุดท่อนบนใช้สีอะไรก็ได้  รวมไปถึงผ้าหลากสี  
ยกเว้นสีเนื้อหรือสีผิวหนัง 
        - ผ้าซีทรูสามารถใช้ร่วมในการตกแต่งได้  แต่ไม่ใช้เป็นหลัก 
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        - เสื้อเช้ิตหรือชุดท่อนบนต้องสอดเข้าข้างใน  ไม่อนุญาตให้
ใส่เสื้อหรือชุดท่อนบนท่ีมีแขนกุด 
        - เสื้อเช้ิตเปิดไดไ้ม่เกินกระดกูหน้าอก 
        - จะใส่เสื้อกั๊กแจ๊กเกตหรือแจ๊กเกตเอวลอย (Bolero 
Jacket) ด้วยก็ได้แต่ต้องเป็นสีเดียวกับกางเกงที่ใส่ 
        - จะผูกไทน์หูกระต่าย (Bowtie) หรือผ้าพันคอ (Scarf) ด้วย
ก็ได้  ถ้าจะผูกผ้าพันคอจะต้องผูกให้กระชับและจะต้องสอดเข้าในเสือ้ 
  การตกแต่งชุด  อนุญาตให้ตกแตง่ชุดได ้
  รองเท้า  ไม่บังคับ 
  ทรงผม  ควรเป็นทรงผมสั้น  ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
  การเมคอัพ (Make up) ไม่อนญุาตให้มีการเมคอัพ 
  เคร่ืองประดับ  ประธานเทคนิคมีสิทธ์ิขอให้ผู้เข้าแข่งขันถอด
เครื่องประดับชิ้นใดช้ินหนึ่งออกหากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างคู่ของตัวเอง
หรือกับคู่แข่งขันอื่น 
  การแต่งกายของเด็กชายแบบ Standard 
        ชุดหางยาว (Tail Suit) สีด าหรือสีกรมท่าพร้อมชุดประดับ 
(เสื้อเช้ิตโบไทน์  กระดมุ ฯลฯ)  สุภาพบุรุษและสภุาพสตร ี
        - ไม่อนญุาตให้ใช้สัญลักษณ์ของศาสนาในการตกแต่งชุดหรือ
ใช้แทนเครื่องประดับ 
        - ไม่อนญุาตให้มีการสับเปลีย่นชุดระหว่างการแข่งขัน 
แต่ละรอบ  ยกเว้นความจ าเป็นในบางกรณีที่ชุดประสบปญัหาและเกิดขัดข้อง 
ไม่สามารถท่ีจะใช้สวมใสไ่ด ้

หมายเหตุ 
        - ถ้าเครื่องแต่งกายของนักกีฬาไม่เหมาะสมประธานเทคนคิมี
สิทธ์ิให้ปรับเปลี่ยนได ้
        - ไม่อนญุาตใหส้วมใส่เครื่องประดับใด ๆ เกินความจ าเป็น 
 

ข้อ  11   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  11.1 ผู้จัดการทีมและผูฝ้ึกสอนจะต้องเข้าร่วมประชุมตามวัน  
เวลา  และสถานท่ี ท่ีได้ก าหนด 
  11.2 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภทจะต้องเป็นคู่เดมิ
ตลอดเวลาและห้ามผละออกจากการแข่งขันขณะที่ก าลังด าเนินการอยู่โดยไม่มีเหตุอันควร 
  11.3 นักกีฬาต้องเตรียมพร้อม ณ บริเวณสนามแข่งขันอย่างน้อย 
20 นาที เพื่อตรวจการแต่งกายและหมายเลขประจ าตัวของผู้เข้าแข่งขัน 
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  11.4 ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจ าทีมห้ามเข้าไปบริเวณ
สนามแข่งขันเพื่อช้ีแนะนักกีฬาของตนเองระหว่างที่การแข่งขันก าลังด าเนินการอยู ่
  11.5 ผลการตดัสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นท่ีสุด   
จะอุทธรณ์หรือประท้วงมิได ้
 

ข้อ  12   มารยาทของนักกฬีาและเจ้าหน้าที่ 
  นักกีฬาและเจา้หน้าท่ีประจ าทีมผูใ้ดประพฤติตนไมเ่หมาะสมต่อ
หน้าท่ี  และขาดมารยาทอันดีงาม  หรือฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกติกา
ของการแข่งขัน  อาจถูกตดัสินไม่ใหเ้ข้าร่วมการแข่งขันหรือถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
 

ข้อ  13   รางวัลการแข่งขัน 
  13.1 เหรียญรางวลัม ี3 รางวัล ดังนี ้
   รางวัลที ่1 เหรียญชุบทองพร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลที ่2 เหรียญชุบเงินพร้อมเกยีรติบตัร 
   รางวัลที ่3 เหรียญชุบทองแดงพร้อมเกียรติบัตร 
  13.2 รางวัลนักกีฬาดเีด่นท้ัง 2 ประเภท (Standard และ Latin 
American) จะไดร้ับเกียรติบตัรและโล่รางวลัพิจารณาจากนักกีฬาที่ได้เหรียญทองใน 
Class การแข่งขันที่สูงสุดของการแข่งขันในแต่ละระดับทั้ง 2 ประเภท (Standard และ 
Latin American) พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ 
 

ข้อ  14   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาลีลาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ข้อ  15   ให้ประธานกรรมการอ านวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จา่งภากร) 
ประธานกรรมการบริหาร 

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

ล าดับที ่ รายนามสถาบัน ค าย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 รร. สาธติแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 รร. สาธติแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตก าแพงแสน กพส KUSK 

3 รร. สาธติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตขอนแก่น สมข KKU 
4 รร. สาธติจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ฝุายประถม 
สาธิตจุฬาประถม จฬป CUE 

5 รร. สาธติจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ฝุายมัธยม 

สาธิตจุฬามัธยม จฬม CUS 

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

มหาวิทยาลยับูรพา 
สาธิตบูรพา พมบ PBU 

10 รร. สาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝุายประถม) 

สาธิตมหาสารคาม
ประถม 

ปสธ SMS 

11 รร. สาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝุายมัธยม) 

สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

สมค DMSU 

12 รร. สาธติมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝุายประถม) 

สาธิตรามประถม มรป RAM 

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

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

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

15 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝุายประถม) 

สาธิตประสานมิตร
ประถม 

ปสป PSP 

16 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตร
มัธยม 

ปสม PSM 

17 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา 

สาธิตมศว 
องครักษ ์

สอร ODS 

18 รร. สาธติมหาวิทยาลัยศลิปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

สาธิตศลิปากร
ประถม 

ปศก EDSU 

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี

สาธิตสงขลา
อนุบาลฯ 

อมอ APS 

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

ล าดับที ่ รายนามสถาบัน 
1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝุายประถม) 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 
12 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตาน ี
13 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 
  



31 

 

โปรแกรมการแข่งขัน 
รหัสที่ 12 : ชนิดกีฬา : ลีลาศ 
สนามแข่งขนั  :  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. 
วันเสาร์ที่ 7  มกราคม 2560  (รอบเช้า) 
รายการ เวลา ประเภท ระดับ จังหวะ รอบ กลุ่ม 

 
8.00 นักกีฬารายงานตัว 

 
9.00 พิธีเปิดการจดัการแข่งขันลลีาศ 

 
  นักกีฬาประเภท Standard ลีลาศเพื่อมติรภาพ (Friendship Dance) 

จังหวะ Waltz 

 
  นักกีฬาประเภท Latin American ลีลาศเพื่อมิตรภาพ (Friendship 

Dance) จังหวะ Cha Cha Cha 
1 9.30 Standard  Class D ม.ปลาย W & T Semi-Final 1H 
2   Standard  Class A ม.ปลาย W, T, VW, SF & Q Show 1H 
3   Standard  Class E ประถม Waltz Final 1H 
4   Standard  Class E ม.ปลาย Waltz Final 1H 
5   Standard  Class E ม.ปลาย Waltz Final 1H 
6   Standard  Class D ประถม W & T Final 1H 
7   Standard  Class D ม.ปลาย W & T Final 1H 
8   Standard  Class D ม.ปลาย W & T Final 1H 
9   Standard  Class C ประถม W, T & Q Final 1H 
10   Standard  Class C ม.ปลาย W, T & Q Final 1H 
11   Standard  Class C ม.ปลาย W, T & Q Final 1H 
12   Standard  Class B ม.ปลาย W, T, SF & Q Final 1H 

 
11.30 -
12.30 พิธีมอบรางวัลการแข่งขันประเภท Standard 

 
12.30 -
13.00 พักการแข่งขัน 
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วันเสาร์ที่ 7  มกราคม 2560 (รอบบ่าย) 
 

รายการ เวลา ประเภท ระดับ จังหวะ รอบ กลุ่ม 
13 13.30 Latin American  Class E ประถม Cha Cha Cha Semi-Final 1H 
14   Latin American  Class E ม.ปลาย Cha Cha Cha Semi-Final 1H 
15   Latin American  Class D ประถม C & R Semi-Final 1H 
16   Latin American  Class D ม.ปลาย C & R Semi-Final 1H 
17   Latin American  Class D ม.ปลาย C & R Semi-Final 1H 
18   Latin American  Class C ประถม C, R & J Semi-Final 1H 
19   Latin American  Class B ม.ปลาย S, C, R & J Final 1H 
20   Latin American  Class E ประถม Cha Cha Cha Final 1H 
21   Latin American  Class E ม.ปลาย Cha Cha Cha Final 1H 
22   Latin American  Class E ม.ปลาย Cha Cha Cha Final 1H 
23   Latin American  Class D ประถม C & R Final 1H 
24   Latin American  Class D ม.ปลาย C & R Final 1H 
25   Latin American  Class D ม.ปลาย C & R Final 1H 
26   Latin American  Class C ประถม C, R & J Final 1H 
27   Latin American  Class C ม.ปลาย C, R & J Final 1H 
28   Latin American  Class C ม.ปลาย C, R & J Final 1H 
29   Latin American  Class A ม.ปลาย S, C, R, P & J Final 1H 

 
16.00 -
17.00  

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันประเภท Latin American และโล่
รางวัลนักกีฬาดเีด่น 

 
  พิธีมอบโล่รางวลันักกีฬาดีเด่น 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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รายชื่อผู้ควบคุมทีมและนกักีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย จักรพงษ ์ ผิวนวล 
 2 นางสาว จรรยา สมิงวรรณ 
 3 นาย ปฏิภักดิ ์ ปัญญาพูนตระกลู 
 4 นาย ศุภโชค โตทรัพย ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง พชรธรรม สว่างเนตร ป.4 
2 เด็กหญิง พิชญาภา พงษ์พนา ป.4 
3 เด็กหญิง ธัญภา วีระปรีย ป.4 
4 เด็กหญิง กุลปาล ี กันต์กริน ป.5 
5 เด็กชาย รัฐนันท์ ศิริไพพรรณ ป.5 
6 เด็กชาย อดิช์ทัฎฐ ์ ลาภมหาไพศาล ป.5 
7 เด็กชาย ธนเดช ผดุงแสงศลิป ์ ป.5 
8 เด็กชาย ภูมิลักษณ ์ สายทอง ป.6 
9 เด็กหญิง พิรญาณ ์ พ่วงเฟื่อง ป.6 
10 เด็กชาย ภูวิศ บุญญามงคลรตัน ์ ป.6 
11 นาย ปรมัตถ ์ งามเสาวรส ม.4 
12 นาย ติณห ์ นิ่มตระกลู ม.4 
13 นาย ณัฏฐ ์ ตันโช ม.4 
14 นางสาว พิชนันท์ คงพานิช ม.4 
15 นางสาว จิรัชญา อังกูรดีพานิชย์ ม.4 
16 เด็กหญิง ศาตพร ศิลมั่น ม.4 
17 นาย ธนวินท์ พันธุ์รัตน ์ ม.5 
18 นางสาว พิมดาว สามงามยา ม.5 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม  
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 ผศ. วิโชติ พงษ์ศิริ 
2 นาย อุดม แก้วสุวรรณ ์

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 นาย จตุรงค ์ คชศิลา ม.5 
2 นางสาว สิยาพัฐ กุลโอฬารไพศาล ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 อาจารย ์ ศรานุวัฒน ์ ชุ่มชัง 
2 นาย ธัชพล สุขด ี
3 Mr. Michael Addicoat 
4 นาย วรพจน ์ จริยธรรมรตัน ์
5 นาง รมณ จริยธรรมรตัน ์
6 นางสาว วรภา จริยธรรมรตัน ์
7 นางสาว สุรีย์พร รัตนโนภาศ 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง รลัญรร เภาวะนติ ป.4 
2 เด็กชาย กฤตยชญ ์ เชื้อศิริ ป.4 
3 เด็กหญิง ปุณิกา ขจรไชยกูล ป.5 
4 เด็กหญิง กษม สินธุภิญโญ ป.5 
5 เด็กชาย ธีรภาส อภินันท์กูล ป.5 
6 เด็กชาย ฐิติรัตน ์ ชุติมิต ป.5 
7 เด็กหญิง จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ ป.6 
8 เด็กชาย พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกลุ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 นาย สันต ิ เก็งสุวรรณ 
2 นางสาว จิรญา ชัยประภา 
3 นางสาว ลักษม ี บัวสัมฤทธิ ์
4 นาย เฉลิมพล น้อยเจริญ 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง วรรณรดา เหรียญบรสิุทธ์ิ ม.2 
2 เด็กชาย กัณฐัศ สุวรรณช่ืน ม.3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 นางสาว นงณภัส พรหมภักด ี
2 นาย ณวรงค ์ กัณชัย 
3 นางสาว คณัสนันท์ ภู่ระหงษ์ 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง วิรัลพัชร วิศิษฐ์ผล ม.2 
2 เด็กชาย บัญญวัต สองเมืองแก่น ม.2 
3 นางสาว พรวิสาข ์ โคตรสุโพธิ ์ ม.4 
4 นาย นัทนันต์ พรหมมา ม.4 
5 นางสาว วชิราภรณ ์ ภาษิต ม.4 
6 นาย ธนกร สมสิทธ์ิ ม.4 
7 นางสาว ศิริพรรณ ์ ค าพวง ม.6 
8 นาย แทน เมฆรตันวรกลุ ม.6 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 นาง ธนวรรณ ศักดากัมปนาท 
 

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 นางสาว ชีวพร สุขผล ม.4 
2 นางสาว ปุณชญา สีหะวงษ์ ม.4 
3 นาย คงฒ์พศุตม์ วอลลี่ย ์ ม.4 
4 นาย พิสิฐ วิสิษฐ์ชัยกุล ม.4 
5 นาย ศตวรรษ กฤษ์ฮวนศร ี ม.5 
6 นางสาว ชนิศา พยนต์ภาค ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 นางสาว กวิสรา บุตรศร ี
2 นาย ณัฐพงศ์ กัณหคณุ 
3 นาย ชิระวุฒิ อัจฉริยชีวิน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย นวพล ปํญญาโส ม.2 
2 เด็กชาย ชวิน บุตรดสีุวรรณ ม.2 
3 เด็กหญิง ณัชชา อินพินิจ ม.2 
4 เด็กชาย พิสุทธ์ิพงศ์ จันทร์จ านงค ์ ม.2 
5 นางสาว ภัทรวด ี วงศ์ค าจันทร์ ม.3 
6 เด็กชาย สิทธิโชค แพงจันทร์ศร ี ม.3 
7 เด็กชาย ชิตพล แพงเวียงจันทร์ ม.3 
8 เด็กหญิง ปฏิญญา ถิตย์รัศม ี ม.3 
9 เด็กหญิง ฐิตาพร แก้วกาเหรียญ ม.3 
10 เด็กหญิง ปณิตา นุ่มท้วม ม.3 
11 นาย ธีรภัทร หลงมาด ี ม.4 
12 นางสาว ศิริวรรณ ส่วนบุญ ม.5 
13 นาย ขจรพงษ ์ ฤทธิมนตร ี ม.5 
14 นาย ศลาฆิน อติชาติ ม.5 
15 นางสาว พาขวัญ ประทุมทอง ม.5 
16 นางสาว โชษิตา โอสายไทย ม.5 
17 นางสาว ณัฏฐณิชา พานิชนาพันธ์ ม.5 
18 นางสาว อัณศยา ใจอักษร ม.5 
19 นาย สุรยุทธ ญานสาร ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
20 นาย อดิศักดิ ์ บุญปลอด ม.6 
21 นาย ปฏิณญา แสงจันทร์ลอย ม.6 
22 นางสาว ภัทราพร อินพินิจ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 อาจารย ์ ฐานียกัลยณ ์ ชัยพัฒน์ 
2 อาจารย ์ อุมาพร งามมีฤทธิ์ 
3 นาง ดุษฎีจันท ์ ว่องวันดี 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กชาย เพชรกุล พุฒสกุล ป.6 
2 เด็กหญิง กรวรรณ ว่องวันดี ม.1 
3 เด็กชาย วรปรัชญ ์ วัฒนศิลป ์ ม.1 
4 เด็กชาย ธนกฤต เกิดไพบูลย ์ ม.1 
5 เด็กหญิง พัชร์ชวัล พัชร์ชัยพล ม.1 
6 เด็กหญิง เบญญาภา ไชยสงค ์ ม.2 
7 เด็กหญิง ชุติมณฑน ์ พวงเงิน ม.3 
8 เด็กชาย อานันท์ อรัญศร ี ม.3 
9 นางสาว อนุธิดา ขมิ้นทอง ม.5 
10 นาย ณัฐกิตติ ์ เกิดไพบูลย ์ ม.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 นาง ปัญชลีย ์ รัตนสิงห์ขรณ ์
2 นางสาว นัจกร ใจจันทร์ 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง ปริชญา วอนเผื่อน ป.4 
2 เด็กชาย ศิวกร จิตตะกาญจน ์ ป.4 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 นาง ภิรฎา กิจพัฒนเจริญ 
2 นาย ธนพันธ ์ จันทร์ภา 
3 นางสาว คนางค ์ เชื้อบุญม ี
4 นาย ชานนท์ บุตรพุ่ม 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง พิมพ์มาดา รัตนเวคินรักษ์ ป.3 
2 เด็กชาย สิรภพ ภมรสวรรณ ป.3 
3 เด็กชาย ก้องกิดากร นุงกระโทก ป.3 
4 เด็กหญิง พัชริญา พงศ์ธรวิวรรณ ป.3 
5 เด็กหญิง กาญจน์กนิษฐา หงษ์สมบัต ิ ป.3 
6 เด็กชาย ณัฏฐ์ธนิน จันทร์ศารทลู ป.3 
7 เด็กชาย ตันหยงม ์ ไกรศรีวาณิช ป.3 
8 เด็กชาย สันตต ิ กาลอุรณ ป.5 
9 เด็กหญิง ปัญญพร หาญณรงค์กุล ป.5 
10 เด็กชาย อติเทพ สุทิน ป.5 
11 เด็กหญิง นลพรรณ นวมงคล ป.5 
12 เด็กหญิง ธันยพรรษ พงษ์พชรอัมพร ป.5 
13 เด็กหญิง พิมพ์ลดา เกลี้ยงจันทร ์ ป.6 
14 เด็กหญิง จิดาภา ภัคดีโชต ิ ป.6 
15 เด็กชาย กันตินันท์ ศรียะพันธ์ ป.6 
16 เด็กชาย วรทย ์ วิจิตรวาทการ ป.6 
17 เด็กหญิง ณัฏฐนิช ศรีนธิวัฒน์ ป.6 
18 เด็กชาย พลวรรธน ์ บิลสะเลม็ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ฝึกสอน   

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
1 นางสาว ภคอร คุยต่วน 
2 นาย อานนท์ เลียนอย่าง 
3 นาง ศศิธร วรรณพัฒน ์

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 นาย ปฏิพล ศิริบุตร ม.4 
2 นางสาว นวพร ตุ้มฉิม ม.4 
3 นางสาว เบญจวรรณ ทองค า ม.5 
4 นาย ณราวุฒิ อินทบุตร ม.6 
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โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย อัครวัฒน์ ลิ่มกังวาฬมงคล 
 2 นาง วาสนา สุวรรณเรืองศร ี
 3 นาง สุพิชฌาย ์ ลิ่มกังวาฬมงคล 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ชาคร ศิลาลาย ป.4 
2 เด็กหญิง อิสรีย ์ บินอุมา ป.5 
3 เด็กชาย สิรวิชญ ์ แก้วอุทัย ป.5 
4 เด็กหญิง โสภติา แตกกิ่ง ป.5 
5 เด็กหญิง ชฌาณา อิสกันดาร ์ ป.5 
6 เด็กหญิง ณิชตา ลิ้มกุล ป.6 
7 เด็กชาย สหศิลป ์ เบญจมาศ ป.6 
8 เด็กชาย ศุภกิตต ์ ศิลาลาย ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
 1 นาย ไกรรตัน ์ นิลฉิม 
 2 นางสาว ศุภลักษณ ์ หมื่นสุรินทร ์
 3 นาย ไพรสญั แสงศิลา 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง วรรธน์วร ี ไชยมงคล ม.3 
2 เด็กหญิง นภิสา อุมา ม.3 
3 นาย ภาณุพงศ ์ พรหมจันทร ์ ม.3 
4 เด็กชาย ธนพล แตกกิ่ง ม.3 
5 เด็กหญิง วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล ม.3 
6 เด็กชาย วิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล ม.3 
7 นางสาว ปริญา ภูยุทธานนท์ ม.4 
8 นาย วรเมธ วงศ์ส าราญ ม.4 
9 นาย ปธานิน แก้วมุนีโชค ม.4 
10 นางสาว ปรมาภรณ ์ แก้วมุนีโชค ม.4 
11 นางสาว อัชฌาพันธุ ์ เกื้อเส้ง ม.5 
12 นาย ภานุวัฒน์ พรหมจันทร ์ ม.5 
13 นางสาว ภัทรวด ี วิถีเทพ ม.5 
14 นาย ณภัทร ์ แก้วขาว ม.5 
15 นาย ภูริทัต โกญจนาวรรณ ม.5 
16 นางสาว ณัฐมน ด ารงพันธ์ ม.5 
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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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อนุกรรมการจัดการแข่งขนัลลีาศ 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
นายสิทธิชัย  ปรียาดารา ที่ปรึกษา 
นายจรรยา  สมิงวรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวกาญจนา  จรญู รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวพินทิพย์  โตจีน อนุกรรมการ 
นายจักรพงษ์  ผิวนวล อนุกรรมการ 
นางสาวนิชยา  กมลพัฒนะ อนุกรรมการ 
นางสาวพรพิมล  ธัญญะภูม ิ อนุกรรมการ 
นางลัดดาวลัย์  สุวรรณโชต ิ อนุกรรมการและเลขานุการ 
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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 ์

 


