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ความเข้าใจ   ด าเนินไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติตามระเบียบการ
แข่งขัน    
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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 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา สาธิต

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

 
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
 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 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (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 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 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  คณะกรรมการและ 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 านาจดังนี ้
    6.6.1 ร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
    6.6.2 ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามข้อบังคับที่ก าหนด  
    6.6.3 จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
    6.6.4 สรุปการแข่งขันกีฬาทุกชนิดให้แก่โรงเรียนสาธิต 
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    6.6.5 ประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน เพื่อมอบให้แก่
โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป 
    6.6.6 สรุปการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ที่ได้รับจาก
โรงเรียนสาธิต 
    6.6.7 ก าหนดวันและพิธีมอบงานแก่โรงเรียนสาธิตที่ เป็น
เจ้าภาพในปีถัดไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดภายใน 180 วัน    
 

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

 
 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนครั้งในการ

ประชุมตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ 8 ให้จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการ
แข่งขัน ไม่เกิน 8 วัน รวมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการ
แข่งขันได้ตามระยะเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร  

 
 ข้อ 9 ผู้มี สิทธิสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สั งกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา 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 รวมทั้ ง

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 าหนดเวลาไว้ใ ห้
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 รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและโรงเรียนสาธิตต้ นสังกัด 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 
ได้รับรางวัลหรือรับต 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 าอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขันกีฬา

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
ในพิธีเปิดหรือพิธีปิดเว้นแต่คณะกรรมการบริหาร 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 ี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอล (รหัส 13)  กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 41 พ.ศ. 2559 
  โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬา
สาธิตสามัคค ี
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคคี วา่ด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามคัคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 
 ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคค ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 พ.ศ. 2559” 
 
 ข้อ  2   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 ข้อ  3   กติกาการแข่งขนั ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ซ่ึงสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ก าหนด 
ใช้ในปัจจุบนั โดยมีข้อก าหนดนอกเหนือกติกา ดังนี ้
  3.1 การแข่งขันในรอบแรก ใช้ระบบการแข่งขัน 2 ใน 3 เซต 
  3.2 การแข่งขันในรอบรองชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลศิ 
ใช้ระบบการแข่งขัน 3 ใน 5 เซต 
  3.3 ประเภททีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตาข่ายสูง 2.20 เมตร 
  3.4 ประเภททีมหญิง ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น ตาขา่ยสูง 2.15 เมตร 
  3.5 ประเภททีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาข่ายสูง 
2.38 เมตร 
  3.6 ประเภททีมหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาข่ายสูง 
2.20 เมตร 
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 ข้อ  4   ประเภทการแข่งขัน 
  4.1 ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย และทีมหญิง 
  4.2 ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย และทีมหญิง 
 
 ข้อ  5   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการบรหิารกีฬา สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 

ข้อ  6   จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตฯ ส่งช่ือผู้เข้าแข่งขัน 
ได ้18 คนในวันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ในวันประชุมผู้จัดการทีมให้แต่ละทีมยืนยัน
นักกีฬาที่จะร่วมการแข่งขัน จ านวน 12 คน พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ทีม 3 คน ทั้งนี้
นักกีฬาทุกคนต้องมีรายช่ืออยู่ในเอกสารที่ส่งมาครั้งแรกเท่านั้น ส าหรับผูเ้ข้าแข่งขัน
ให้มีเครื่องแต่งกายถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในกติกา โดยต้องติดหมายเลขไว้ท่ีเสื้อด้านหน้า 
และด้านหลังให้ชัดเจน  ซึ่งก าหนดหมายเลข 1 ถึง 18 เท่านั้น ส่วนหัวหน้าทีมให้ติด
เครื่องหมาย - ไว้ใต้หมายเลขตรงเบอร์ด้านหน้าเสื้อ 
 
 ข้อ  7   วิธีจัดการแข่งขนั 
  7.1 โรงเรียนสาธิตฯ เจ้าภาพมสีิทธิ์เลือกอยู่สายหนึ่งสายใดใน
รอบแรกได ้
  7.2 โรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้ต าแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อน 
อยู่ในสายแรก ในรอบแรก 
  7.3 โรงเรยีนสาธติฯ ที่ได้ต าแหนง่รองชนะเลศิในการแข่งขันครั้งก่อน 
อยู่ในสายสุดท้ายในรอบแรก 
  7.4 ถ้ามีจ านวนทีมไม่เกิน 5 ทีม จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” 
น าทีมที่มีคะแนนอันดับที ่1 และ 2 แข่งขันชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมคีะแนนอันดับที่ 3 
และอันดับที ่4 ครองต าแหน่งที ่3 ร่วมกัน 
  7.5 ถ้ามีจ านวนทีม 6-8 ทีม จัดการแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น  
2 สาย แข่งขันพบกันหมดในสายรอบรองชนะเลิศ น าทีมที่มีคะแนนเป็นท่ี 1 สายแรก 
พบ ทีมที่มีคะแนนเป็นที ่2 สายสองและทีมท่ีมีคะแนนเป็นที่ 2 สายแรก พบทีมท่ีมี
คะแนนเป็นที่ 1 สายสอง รอบชิงชนะเลิศน าทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขัน
ชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศครองต าแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
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  7.6 ถ้ามีจ านวนทีม 9-11 ทีม จัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 3 สาย ดังนี ้
       7.6.1 รอบแรกจดัการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
 

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

 

       7.6.2 รอบรองชนะเลศิ แข่งขันแบบพบกันหมด 
 ในสาย ดังนี้ สาย X ได้แก ่ที่ 1 สาย A ที ่2 สาย B  
 และที่ 2 สาย C สาย Y ได้แก ่ที ่2 สาย A ที ่1 สาย B  
 และที ่1 สาย C 

       7.6.3 รอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีไดค้ะแนนอันดับ 1 ของสาย X  
    และสาย Y แข่งขันชิงชนะเลิศและทีมที่ได้คะแนน  
    อันดับ 2 ของสาย X และสาย Y ครองต าแหน่งที ่3 ร่วมกัน 
  7.7 จ านวน 12-16 ทีม รอบแรกแบ่งเป็น 4 สาย สายละไม่เกิน 
4 ทีม (แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย) ดังนี ้
 

จ านวนทีม 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 

 

       7.7.1 รอบที่สอง จัดการแข่งขนัแบบแพ้คัดออก  
 ให้ทีมอันดับ 1 ของแต่ละสายเปน็ทีมยืน แล้วให ้
 จับสลากทีมอันดับ 2 ของแต่ละสายไปท าการแข่งขัน 
 กับทีมอันดับ 1 ยกเว้นทีมที่อยู่สายเดียวกันในรอบแรก 
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       7.7.2 รอบรองชนะเลศิ จัดการแข่งขัน ดังนี ้
    7.7.2.1 ทีมชนะของกลุ่มที ่1 แข่งกับทีมชนะ 

ของกลุ่มที ่2 
7.7.2.2 ทีมชนะของกลุ่มที ่3 แข่งกับทีมชนะของ 
 กลุ่มที ่4 

       7.7.3 รอบชิงชนะเลิศ 
   7.7.3.1 ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศครองต าแหน่งที่ 3  
    ร่วมกัน 
   7.7.3.2 ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ 
  7.8 ในการจัดอันดับของทีม เป็นไปดังน้ี 
       7.8.1 ทีมชนะได ้2 คะแนน 
       7.8.2 ทีมแพ้ได ้1 คะแนน 
       7.8.3 ทีมที่ถูกปรับให้แพ้ เนื่องจากการกระท าที่ผิดระเบียบฯ  
    หรือกติกาการแข่งขันหรือไมล่งท าการแข่งขัน  

 ได ้0 คะแนน 
       7.8.4 ในการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย หากมีทีมตั้งแต ่2 
ทีมหรือมากกว่า 2 ทีมมีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาการจัดอันดับทีมเพื่อเข้าแข่งขันรอบ
ต่อไป ให้พิจารณาดังนี้ 
   7.8.4.1 ให้นับจ านวนครั้งท่ีแข่งขันชนะ  
             ทีมใดมีจ านวนครั้งท่ีแข่งขันชนะมากกว่า 
             ให้ถือว่าทีมนั้นชนะ 
   7.8.4.2 ถ้าหากด าเนินการตามข้อ 7.8.4.1 แล้วยังม ี
             ผลลัพธเ์ท่ากนั ให้นับจ านวนเซตทีไ่ดห้ารดว้ย 
             เซตที่เสีย ทีมใดมีผลหารมากกว่าให้ถือว่าทีม
              นั้นชนะ 
   7.8.4.3 ถ้าหากด าเนินการตามข้อ 7.8.4.2 แล้วยังม ี
             ผลลัพธ์เท่ากัน ให้นับคะแนนท่ีได้หารด้วย 
             คะแนนทีเ่สยี ทีมใดมีผลหารมากกวา่ให้ถือวา่    
                                                 ทีมนั้นชนะ 
   7.8.4.4 ถ้าหากด าเนินการตามข้อ 7.8.4.3 แล้วยังม ี
             ผลลัพธ์เท่ากัน ให้พิจารณาผลการแข่งขัน 
             ของคู่กรณ ีทีมใดชนะจะได้ ผ่านไปแข่งใน 
             รอบต่อไป 
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   7.8.4.5 ถ้าหากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
             ยังเท่ากันอีกให้จับฉลากจัดอันดับ 
 
 ข้อ  8   คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขนัวอลเลย์บอล เป็นผู้ก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่แข่งขนั และอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจ าเป็น 
 
 ข้อ  9   ข้อปฏิบัติในการแข่งขันให้ทีมที่เขา้แข่งขันลง แข่งขันตามวัน เวลา 
และสถานที่ ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล ก าหนดไว ้15 นาที จาก
ตารางการแข่งขัน ทีมใดยังไม่ลงแข่งขันหรือ มีผู้เข้าแข่งขันไม่ครบ 6 คน ให้ปรับเป็น
แพ้ แต่ต้องเข้าแข่งขันครั้งต่อไปตามปกต ิ
 
 ข้อ  10   ผู้เข้าแข่งขันทมีใดไม่ลงแข่งขนัตามวัน และเวลาที่ก าหนด โดย
ไม่มีเหตุอันควร หรือผละออกจากการแข่งขันที่ก าลังด าเนินอยู่ให้ “ปรับเป็นแพ้” ใน
กรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลรายงานคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล เพื่อให้พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 แห่ง
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข้อ  11   อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล 
 
 ข้อ  12   กรรมการผู้ตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันวอลเลย์บอล 
 
 ข้อ  13   การประท้วง ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่ง
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคค ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข้อ  14   รางวัลการแข่งขัน 
  14.1 รางวัลที ่1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบตัร 
  14.2 รางวัลที ่2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบตัร 
  14.3 รางวัลที ่3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบตัร 
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  14.4 เกียรติบัตร และโล่รางวัลส าหรับนักกีฬาดีเด่น 2 ระดับ 
ชายและหญิง รวม 4 รางวัล (เกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดเีด่น ให้พิจารณาจากทีม
ชนะเลิศ) 
 
 ข้อ  15   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
เป็นผู้วินิจฉัยชีข้าด 
 
 ข้อ  16   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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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

ล าดับที ่ รายนามสถาบัน 
1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
7 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร 
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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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ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 

คู่ที ่ ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

1 ม.ต้น (ญ) แรก A 08.30 สาธิตราม A1 A2 สาธิตก าแพงแสน   
2 ม.ต้น (ญ) แรก B 09.30 สาธิตจุฬามัธยม B1 B2 สาธิต มศว 

องครักษ์   

3 ม.ต้น (ญ) แรก C 10.30 สาธิตเกษตร C1 C2 สาธิตประสานมิตร 
มัธยม   

4 ม.ปลาย (ญ) แรก B 11.30 สาธิตขอนแก่น B1 B2 สาธิตจุฬามัธยม   
5 ม.ปลาย (ญ) แรก B 12.30 สาธิตพะเยา B3 B4 สาธิตศิลปากร   
6 ม.ปลาย (ญ) แรก C 13.30 สาธิตเชียงใหม ่ C1 C2 สาธิตบูรพา   
7 ม.ปลาย (ญ) แรก C 14.30 สาธิตประสานมิตร 

มัธยม C3 C4 สาธิต มศว 
องครักษ์   

8 ม.ต้น (ช) แรก B 15.30 สาธิตมหาสารคาม
มัธยม B1 B2 สาธิตเกษตร   

9 ม.ต้น (ช) แรก B 16.30 สาธิตประสานมิตร 
มัธยม B3 B4 สาธิตขอนแก่น   

10 ม.ปลาย (ช) แรก A 17.30 สาธิตบูรพา A1 A3 สาธิตจุฬามัธยม   
11 ม.ปลาย (ช) แรก A 18.30 สาธิตศิลปากร A2 A4 สาธิตมหาสารคาม

มัธยม   
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วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 
คู่ที ่ ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ

แข่งขัน 

12 ม.ต้น (ญ) แรก D 8.30 สาธิตศิลปากร D1 D2 สาธิตมหาสารคาม 
มัธยม   

13 ม.ต้น (ญ) แรก A 9.30 สาธิตราม A1 A3 สาธิตบูรพา   

14 ม.ต้น (ญ) แรก B 10.30 สาธิตจุฬามัธยม B1 B3 สาธิตเชียงใหม ่   

15 ม.ปลาย (ญ) แรก A 11.30 สาธิตมหาสารคาม 
มัธยม A1 A2 สาธิตราม   

16 ม.ปลาย (ญ) แรก B 12.30 สาธิตขอนแก่น B1 B3 สาธิตพะเยา   

17 ม.ปลาย (ญ) แรก B 13.30 สาธิตจุฬามัธยม B2 B4 สาธิตศิลปากร   

18 ม.ปลาย (ญ) แรก C 14.30 สาธิตเชียงใหม ่ C1 C3 สาธิตประสาน
มิตรมัธยม    

19 ม.ปลาย (ญ) แรก C 15.30 สาธิตบูรพา C2 C4 สาธิต มศว 
องครักษ์   

20 ม.ต้น (ช) แรก A 16.30 สาธิตบูรพา A1 A2 สาธิตจุฬามัธยม   

21 ม.ปลาย (ช) แรก B 17.30 สาธิตขอนแก่น B1 B3 สาธิตเชียงใหม ่   

22 ม.ปลาย (ช) แรก B 18.30 สาธิตประสาน
มิตรมัธยม B2 B4 สาธิตเกษตร   
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วันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2560 
คู่ที ่ ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ

แข่งขัน 
23 ม.ต้น (ญ) แรก C 08.30 สาธิตเกษตร C1 C3 สาธิตขอนแก่น   

24 ม.ต้น (ญ) แรก D 09.30 สาธิตศิลปากร D1 D3 สาธิตพะเยา   

25 ม.ต้น (ญ) แรก A 10.30 สาธิตก าแพงแสน A2 A3 สาธิตบูรพา   

26 ม.ปลาย (ญ) แรก A 11.30 สาธิตมหาสารคาม
มัธยม A1 A3 สาธิตเกษตร   

27 ม.ปลาย (ญ) แรก B 12.30 สาธิตขอนแก่น B1 B4 สาธิตศิลปากร   

28 ม.ปลาย (ญ) แรก B 13.30 สาธิตจุฬามัธยม B2 B3 สาธิตพะเยา   

29 ม.ปลาย (ญ) แรก C 14.30 สาธิตเชียงใหม ่ C1 C4 สาธิต มศว 
องครักษ์   

30 ม.ปลาย (ญ) แรก C 15.30 สาธิตบูรพา C2 C3 สาธิตประสานมิตร 
มัธยม   

31 ม.ต้น (ช) แรก B 16.30 สาธิตมหาสารคาม
มัธยม B1 B4 สาธิตขอนแก่น   

32 ม.ต้น (ช) แรก B 17.30 สาธิตเกษตร B2 B3 สาธิตประสานมิตร 
มัธยม   

33 ม.ปลาย (ช) แรก A 18.30 สาธิตบูรพา A1 A4 สาธิตมหาสารคาม
มัธยม   

34 ม.ปลาย (ช) แรก A 19.30 สาธิตศิลปากร A2 A3 สาธิตจุฬา มธัยม   
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วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 
คู่ที ่ ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ

แข่งขัน 

35 ม.ต้น (ญ) แรก B 08.30 สาธิต มศว 
องครักษ์ B2 B3 สาธิตเชียงใหม ่   

36 ม.ต้น (ญ) แรก C 09.30 สาธิตประสานมิตร 
มัธยม C2 C3 สาธิตขอนแก่น   

37 ม.ต้น (ญ) แรก D 10.30 สาธิตมหาสารคาม
มัธยม D2 D3 สาธิตพะเยา   

38 ม.ปลาย (ญ) แรก A 11.30 สาธิตราม A2 A3 สาธิตเกษตร   
39 ม.ต้น (ช) แรก A 12.30 สาธิตบูรพา A1 A3 สาธิตก าแพงแสน   

40 ม.ต้น (ช) แรก B 13.30 สาธิตมหาสารคาม
มัธยม B1 B2 สาธิตเกษตร   

41 ม.ต้น (ช) แรก B 14.30 สาธิตประสานมิตร 
มัธยม B3 B4 สาธิตขอนแก่น   

42 ม.ปลาย (ช) แรก B 15.30 สาธิตขอนแก่น B1 B4 สาธิตเกษตร   

43 ม.ปลาย (ช) แรก B 16.30 สาธิตประสานมิตร 
มัธยม B2 B3 สาธิตเชียงใหม ่   

44 ม.ปลาย (ช) แรก A 17.30 สาธิตบูรพา A1 A2 สาธิตศิลปากร   

45 ม.ปลาย (ช) แรก A 18.30 สาธิตจุฬามัธยม A3 A4 สาธิตมหาสารคาม
มัธยม   

 
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

คู่ที ่ ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

46 ม.ปลาย (ญ) รอง X 8.30  X1 X2    
47 ม.ปลาย (ญ) รอง Y 9.30  Y1 Y2    
48 ม.ต้น (ญ) สอง A 10.30 ที่ 1 สาย A      
49 ม.ต้น (ญ) สอง B 11.30 ที่ 1 สาย B      
50 ม.ต้น (ญ) สอง C 12.30 ที่ 1 สาย C      
51 ม.ต้น (ญ) สอง D 13.30 ที่ 1 สาย D      
52 ม.ต้น (ช) แรก A 14.30 สาธิตจุฬา มธัยม A2 A3 สาธิตก าแพงแสน   
53 ม.ปลาย (ญ) รอง X 15.30  X1 X3    
54 ม.ปลาย (ญ) รอง Y 16.30  Y1 Y3    

55 ม.ปลาย (ช) แรก B 17.30 สาธิตขอนแก่น B1 B2 สาธิตประสานมิตร 
มัธยม   

56 ม.ปลาย (ช) แรก B 18.30 สาธิตเชียงใหม ่ B3 B4 สาธิตเกษตร   
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วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 
คู่ที ่ ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ

แข่งขัน 
57 ม.ต้น (ญ) รอง  8.30 ที่ 1 สาย A   ที่ 1 สาย B   
58 ม.ต้น (ญ) รอง  9.30 ที่ 1 สาย C   ที่ 1 สาย D   
59 ม.ปลาย (ญ) รอง X 10.30 ที่ 2 สาย B 2X 3X ที่ 2 สาย C   
60 ม.ปลาย (ญ) รอง Y 11.30 ที่ 1 สาย B 2Y 3Y ที่ 1 สาย C   
61 ม.ต้น (ช) รอง  12.30 ที่ 1 สาย A   ที่ 2 สาย B   
62 ม.ต้น (ช) รอง  13.30 ที่ 2 สาย A   ที่ 1 สาย B   
63 ม.ปลาย (ช) รอง  14.30 ที่ 1 สาย A   ที่ 2 สาย B   
64 ม.ปลาย (ช) รอง  15.30 ที่ 2 สาย A   ที่ 1 สาย B   

 
วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2560 

คู่ที ่ ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

65 ม.ต้น (ญ) ชิงชนะเลิศ - 09.00 ผู้ชนะคู่ที่ 37   ผู้ชนะคู่ที่ 58   
66 ม.ปลาย (ญ) ชิงชนะเลิศ - 10.00 ที่ 1 สาย X   ที่ 1 สาย Y   
67 ม.ต้น (ช) ชิงชนะเลิศ - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 61   ผู้ชนะคู่ที่ 62   
68 ม.ปลาย (ช) ชิงชนะเลิศ - 12.00 ผู้ชนะคู่ที่ 63   ผู้ชนะคู่ที่ 64   
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รายชื่อผู้ควบคุมทีมและนกักีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย วาย ุ แวงแก้ว 
 2 นางสาว สุธีรา บุนนาค 
 3 นาย พงษ์ศักดิ์ นุชสวาสดิ ์
 4 นางสาว ศวิตา ภัยชนะ  

5 นางสาว อุมาพันธุ ์ รชตเวศน ์  
6 นาย ถิรเดช พรหมคช  
7 นาย มนตร ี สุขสมัคร 

 8 นาย อดิศักดิ ์ เสมอภาค 
 9 ส.ต. กชกร พงศ์เพ็ชร์ 
 10 นาย กษิกฤษ ตะลาโส 
 11 นาย จีรพนธ์   ก้อนแก้ว  

 
นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ศิราวิชญ ์ กิตติทรัพย์เจริญ ม.1 
2 เด็กชาย ธีภพ เกาไศยนันท์ ม.1 
3 เด็กชาย ภูริทัต บุญแพ ม.1 
4 เด็กชาย กฤตภาส ตั้งวรภัทร ์ ม.1 
5 เด็กชาย พงษ์เพชร ตันเจรญิ ม.1 
6 เด็กชาย ธันวา วิโรจน์แสงทอง ม.2 
7 เด็กชาย ณวัฒน์ ศรีวงศ์ชัย ม.2 
8 เด็กชาย ณัฐชนนท์ วงศ์พิศาล ม.2 
9 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ สตันยสุวรรณ ม.2 
10 เด็กชาย ศุภกร กรทรวง ม.2 
11 เด็กชาย วิรชัช วีสกุล ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
12 เด็กชาย ธันภณ ธุระชน ม.3 
13 เด็กชาย อนพัทย์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ม.3 
14 เด็กหญิง ชาลิน ี อัครธรรม ม.1 
15 เด็กหญิง ณัฐชา วัฒนวารุณ ม.1 
16 เด็กหญิง กันตา บุรินทร์กุล ม.1 
17 เด็กหญิง ชนกพร รัตนช่วง ม.1 
18 เด็กหญิง ธมน ใจเทียมศักดิ ์ ม.1 
19 เด็กหญิง ณัฐรดา อังกูรดีพานิชย์ ม.1 
20 เด็กหญิง ภัททิยา โปูซิ้ว ม.1 
21 เด็กหญิง สุมนตร์ัศมิ ์ วงศ์อ่อน ม.2 
22 เด็กหญิง รมิตา อุดมรัตน ์ ม.2 
23 เด็กหญิง วินิธา ภู่ชัย ม.2 
24 เด็กหญิง ฉมาบด ี วรฉัตร ม.3 
25 เด็กหญิง พรรณรังษ ี สัยยะสิทธ์ิพานิช ม.3 
26 เด็กหญิง พิมภัทรา กิจวิวัฒนกุล ม.3 
27 เด็กหญิง พิมพ์นารา ดีพาชู ม.3 
28 เด็กหญิง อาภานันท์ จิรัตติกานนท ์ ม.3 
29 เด็กหญิง ณัฐธยาภรณ ์ อินหว่าง ม.3 
30 เด็กหญิง ฉัตรติยา ประชัญคด ี ม.3 
31 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมนึก ม.3 
32 เด็กชาย ฐิติพัฒน ์ เทอดวงศ์วรกุล ม.4 
33 เด็กชาย อัฏฐพร สุนทรวิภาต ม.4 
34 เด็กชาย ธนภัทร โทบาง ม.4 
35 นาย กล้ากิตต ิ วัฒนเกษมสกุล ม.4 
36 นาย นรวิชญ์ จงวิไลเกษม ม.4 
37 เด็กชาย วัฒนศักดิ ์ รักอยู่ ม.4 
38 เด็กชาย พิทูร หาญวิวัฒน์พงศ์ ม.4 
39 เด็กชาย กิตติภัค ประชัญคด ี ม.4 
40 เด็กชาย พีรวิชญ์ โชคเฉลิมวงศ ์ ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
41 นาย จิรภัทร ขจรศร ี ม.5 
42 นาย ภัทร ภัทรประภานันท์ ม.6 
43 นาย ภูมินันท์ นิติวิทยาเทพ ม.6 
44 นาย ญาณภัทร ว่องกุศลกิจ ม.6 
45 นาย ธนาพงศ ์ พรมข า ม.6 
46 นาย รุจิรุจ โค้วคาสัย ม.6 
47 นาย สุพัฒนศักดิ ์ บุตรสุวรรณ ม.6 
48 เด็กหญิง มินตรา หัวใจ ม.4 
49 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไพศาลกติติสกลุ ม.4 
50 นางสาว เพลง ทัพมาลัย ม.4 
51 นางสาว วรภา พงษ์สุวรรณ ม.5 
52 นางสาว ปณิดา สุเภากจิ ม.5 
53 นางสาว ตะวัน พรหมมา ม.5 
54 นางสาว กัญญารตัน ์ ทรัพย์ม ี ม.5 
55 นางสาว กิรณา โรจนพันธ ์ ม.5 
56 นางสาว กมลทิพย ์ พวงภู่ ม.5 
57 นางสาว นัตตนันท์ จันทรวงศ ์ ม.5 
58 นางสาว อัสยาห ์ สุคันธวณิช ม.5 
59 นางสาว พิมพ์ดาว พราหมณ ี ม.6 
60 นางสาว ญาณินท์ งามค าพร้อม ม.6 
61 นางสาว กันติชา วงศ์ภาวิทย ์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มณฑาทิพย ์ อัตตปัญโญ 
 2 นางสาว ศิริภัทรา สุขศร ี
 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อินทิรา นุชเขียว 
 4 นาย ตะวัน ไพรหลวง 
 5 นาย โชคอนันต์ นาคใหม ่
 6 นาย ชัชวาล พูลสวัสดิ ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ปพนวัฒน ์ ธีรภาพวิวัฒน์ ม.1 
2 เด็กชาย ศุภโชค จงกลรัตนวัฒนา ม.1 
3 เด็กชาย ปิยทัศน์ สุรพันธ์วรเวช ม.1 
4 เด็กชาย สิรวิชญ ์ พรพิพัฒน์พงศ์ ม.2 
5 เด็กชาย มโนทัศน ์ รัตนพลแสนย ์ ม.3 
6 เด็กชาย ธนทรัพย์ รัตนาชาตร ี ม.3 
7 เด็กชาย กฤษฎา จิรวงศ์ไพสิฐ ม.3 
8 เด็กชาย ศุภลักษณ ์ อุ่นเรือน ม.3 
9 เด็กชาย ภานุพงษ ์ สุขส ี ม.3 
10 เด็กหญิง ธนพร รักซ้อน ม.1 
11 เด็กหญิง นวินดา ไกรทองสุข ม.1 
12 เด็กหญิง ณภัทรสรณ ์ ช่ืนกลิ่นธูป ม.1 
13 เด็กหญิง วศิน ี สระทองฮ่วม ม.1 
14 เด็กหญิง พลอยปภสั บุญจง ม.1 
15 เด็กหญิง สุณิชา สมบุญเก่า ม.1 
16 เด็กหญิง ชิตสุดา กล้าหาญ ม.2 
17 เด็กหญิง ชุติมา ศรีนวล ม.2 
18 เด็กหญิง กรนภา น้อยคล้าย ม.2 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย เฉลิมชาต ิ แก้วอุดม 
 2 นาง สมบัต ิ พลอยศรีทอง 
 3 นาง สายหยดุ ขันขวา 
 4 นาย สถาพร ตันติรุ่งปกรณ ์
 5 นาย ธนชิต เมืองโสม 
 6 นาย ทวีพันธุ ์ บุญช ิ
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย อิรญชย ์ ศรีธีระวโิรจน ์ ม.1 
2 เด็กชาย กิตติธัช อุปนันท์ ม.1 
3 เด็กชาย ปรวัฒน มุพิลา ม.3 
4 เด็กชาย ณัฎฐกิตติ ์ จันตะคณุ ม.3 
5 เด็กชาย พชร พรมด ี ม.3 
6 เด็กชาย สิรวิชญ ์ หาแก้ว ม.3 
7 เด็กชาย สิรภัทร ปลัดขวา ม.3 
8 เด็กชาย จักร ี อาจอนงค์ ม.3 
9 เด็กชาย พชรพล พรตระกลูพิพัฒน์ ม.3 
10 เด็กชาย ภัทรศักดิ ์ การจุนส ี ม.3 
11 เด็กหญิง ฉัตรแก้ว วาชัยยง ม.1 
12 เด็กหญิง วรภัทร ธนจาตุรนต ์ ม.1 
13 เด็กหญิง ภูริตา วงเทเวศ ม.1 
14 เด็กหญิง กุลณัฐ เทวรักษ์พิทักษ ์ ม.1 
15 เด็กหญิง กานต์ชนก ตันทิพไทย ม.1 
16 เด็กหญิง ภัทราพร ชมภูบุตร ม.1 
17 เด็กหญิง จิยากร เหล่าสุวรรณ ม.1 
18 เด็กหญิง ละอองธาร พลาหาญ ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
19 เด็กหญิง เพ็ญพัชชา สารีพร ม.3 
20 เด็กหญิง ชมพูนุช เทียมวิสัย ม.3 
21 เด็กหญิง วรรณดิา กิจจารักษ ์ ม.3 
22 นาย ณัฐกิตติ ์ สงวนญาต ิ ม.5 
23 นาย ธีร์วรา จิวากานนท์ ม.5 
24 นาย กุลนันท ์ ทิทา ม.5 
25 นาย พีรสุต สวัสดิ์พาณิชย ์ ม.6 
26 นาย วิทยธรรม ธีรศานติธรรม ม.6 
27 นาย เจตวัฒน ์ แก้วปา ม.6 
28 นาย พงศ์นริศร ์ บุญพูน ม.6 
29 นาย พิริยะ ยังพัธนา ม.6 
30 นางสาว น้ าเพชร พฤทธิพงศ์พันธุ์ ม.4 
31 นางสาว พรปวีณ ์ บุญพูน ม.4 
32 นางสาว เอมิกา บุญทศ ม.4 
33 นางสาว สุพรรษา วงศ์แสน ม.4 
34 นางสาว วีรดา นาค า ม.4 
35 นางสาว ป่ินปินัทธ์ ศรีศิรริักษ์ ม.4 
36 นางสาว นรมน ทารักษา ม.5 
37 นางสาว ณัฎฐณิชา ประจันตะเสน ม.5 
38 นางสาว ปุญยณฎัฐ ์ เกษแก้วกาญจน ์ ม.5 
39 นางสาว ณัฐนันท ์ สระสอง ม.5 
40 นางสาว ชุติมา หลวงอาสา ม.5 
41 นางสาว ศิรดา พันธฤทธ์ิ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาง กนิษฐา นรานนท์กิตติกลุ 
 2 นาง จงกลรัตน ์ ลีนะบรรจง 
 3 นาง วรกมล สุนทรานนท์ 
 4 นาง ธัญญ์นลิน มัธยมจันทร ์
 5 นาย ประพาส กุลมงคล 
 6 นางสาว กนกอร เสืองามเอี่ยม 
 7 นาย ปรัชญา อติคุณธ ารง 
 8 นางสาว ธิรดา สุขวัฒนผล 
 9 นาย ปราการ โอนนอก 
 10 นาย วิศวกร คุณสตัย ์
 11 นางสาว อรจิรา วงศ์อาษา 
 12 นาย พิศุทธิ ์ สุภจริกุล 
 13 นาย ศิรวิทย ์ จรูญศักดิ ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ภูมิพัฒน ์ สิริเตชาภิวัฒน์ ม.2 
2 เด็กชาย เธียรนภสั แพร่แสงเอี่ยม ม.3 
3 เด็กชาย กวิน จันศิษย์ยานนท์ ม.3 
4 เด็กชาย จิรเมธ มโนพาประเสริฐ ม.3 
5 เด็กชาย อัครพล ธนวัฒนาเจริญ ม.3 
6 เด็กชาย ณภัทร แพทยานันท ์ ม.3 
7 เด็กชาย นครินทร ์ วงศ์ชัยอนุกูล ม.3 
8 เด็กชาย พงศพัชร์ เจริญปญัญายิ่ง ม.3 
9 เด็กชาย กิตติธัช ตติยกว ี ม.3 
10 เด็กชาย ปฤณ ตัณฑเกษม ม.3 
11 เด็กชาย พฤกษ์ มัธยมจันทร ์ ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
12 เด็กชาย ศุภธัช หาญแกล้วกล้า ม.3 
13 เด็กหญิง ปุณนดา แพร่แสงเอี่ยม ม.1 
14 เด็กหญิง นฤสรณ ์ ปัญญาค าเลิศ ม.1 
15 เด็กหญิง ปัณณธร นุ่มโต ม.1 
16 เด็กหญิง ข้าวหอม พิทยรัตน์เสถียร ม.1 
17 เด็กหญิง สุจิรา จ าปาทิพย์งาม ม.1 
18 เด็กหญิง ปาลิน ตัณฑเกษม ม.1 
19 เด็กหญิง ณัฐนร ี ทวีสุขเสถียร ม.1 
20 เด็กหญิง ภัทรภร ลิมกุล ม.1 
21 เด็กหญิง พัชรพร รัตนเรือง ม.3 
22 เด็กหญิง ปิยธิดา ตันติเวชยานนท์ ม.3 
23 เด็กหญิง สุทธนุช บุษยโภคะ ม.3 
24 เด็กหญิง จิรัชญา ขาวเธียร ม.3 
25 เด็กหญิง ณิชาทร ลีนะบรรจง ม.3 
26 เด็กหญิง จีรนาถ รุ่งโรจน์ธนกลุ ม.3 
27 เด็กหญิง พิมพ์พิมล ตรงฉาก ม.3 
28 เด็กหญิง ณฐา นรานนท์กิตติกลุ ม.3 
29 นาย ก้องภพ ลี้มิ่งสวสัดิ ์ ม.6 
30 นาย ศุภณัฐ ทรวดทรง ม.6 
31 นาย ธีรวัฒน์ ทองค า ม.6 
32 นาย ศุภโชค พิเศษนครกิจ ม.6 
33 นาย ชาครีย ์ บุษยโภคะ ม.6 
34 นาย ณกฤช เงื้อมผา ม.6 
35 นาย วรภูมิ ์ กุลมงคล ม.6 
36 นาย อนพัช สารสิน ม.6 
37 นาย เกษมศิร ิ เกษมทรัพย ์ ม.6 
38 นาย ภีม มัธยมจันทร ์ ม.6 
39 นาย ฉันท์ชนก เดชะวงศ์สุวรรณ ม.6 
40 นางสาว ชญาวัลย ์ นิวาตวงศ์ ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
41 นางสาว ชนกเนตร กรเพชรพงศ์ ม.5 
42 นางสาว นภัส เคียงศิร ิ ม.5 
43 นางสาว ชนาพร พลาบดีวัฒน ม.5 
44 นางสาว ภัคจิรา บุญหงส ์ ม.6 
45 นางสาว ณัฐธิดา ครุธน้อย ม.6 
46 นางสาว ภูริสา ด ารงค์ศักดิ์กลุ ม.6 
47 นางสาว แพรวมุกข ์ อาทิตย์เรืองศิร ิ ม.6 
48 นางสาว ชินภัทร ลีนะบรรจง ม.6 
49 นางสาว ปุญญิศา จิระศภุโชค ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย ภัทร ยันตรกร 
 2 นาย ธีร์นวัช นันตา 
 3 นาย ศราวุธ เชียงแรง 
 4 นาย ธัชกร พุกกะมาน 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตุ้ย ม.1 
2 เด็กหญิง ชลิตา แดงขาวเขียว ม.2 
3 เด็กหญิง ญาณิศา เกษรสุจริต ม.2 
4 เด็กหญิง อนัญญา รูปงาน ม.2 
5 เด็กหญิง ณัฐณิชา อนุรุทธิ์เนตรศริ ิ ม.2 
6 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชมโลก ม.2 
7 เด็กหญิง ชนม์นิภา ธนเกียรตสิกุล ม.2 
8 นางสาว รินรดา สุขตากจันทร ์ ม.3 
9 เด็กหญิง สุภาพิชญ ์ วังคะวงษ์ ม.3 



39 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
10 เด็กหญิง พิมพ์พุฒิตา พรเสกภัคพล ม.3 
11 นาย อนุพันธ ์ จิตอาร ี ม.4 
12 นาย ณัฐชนนท์ โนภีระ ม.5 
13 นาย อภิเทพ ปิยพิพัฒนมงคล ม.5 
14 นาย ธนกร หน่อรัตน ์ ม.5 
15 นาย ณวรรธน ์ ค าด้วง ม.5 
16 นาย กัณตพงศ ์ ธราวรรณ ม.5 
17 นาย ธนภัทร มุนินทร ์ ม.5 
18 นาย ธนชัย พรหมประสิทธ์ิ ม.5 
19 นางสาว พัชรพร เดชคุณมาก ม.4 
20 นางสาว นภัสสร เสียงเพราะ ม.4 
21 นางสาว ปภาวด ี กิตติประภสัร ์ ม.4 
22 นางสาว พศิกา เชื้อสะอาด ม.4 
23 นางสาว ปวรวรรณ เนตรผาบ ม.4 
24 นางสาว สิริขวัญ จงจิตต์โยธิน ม.5 
25 นางสาว อภิชญา เวชวิทยาขลัง ม.5 
26 นางสาว ทิพรดา กองสุข ม.5 
27 นางสาว ปรางวลัย แรงกสิวิทย ์ ม.6 
28 นางสาว พิมลวรรณ บุญคง ม.6 
29 นางสาว ปิรวด ี ข าสุวรรณ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย สุริยนต ์ เหลืองตรงกิจ 
 2 นาย พชรธัช ไชยมงคล 
 3 นาย จาตุรงค ์ สอนมา 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง พิราวรรณ ์ อภิเฉลิมศักดิ ์ ม.1 
2 เด็กหญิง พรกมล มานะสมบูรณ ์ ม.1 
3 เด็กหญิง อภิชญา คนซื่อ ม.2 
4 เด็กหญิง ชุติมณฑน ์ มะโนวัง ม.2 
5 เด็กหญิง สุภสัสร ขอนวงค์ ม.2 
6 เด็กหญิง ณัฐกานต ์ ไชยพล ม.2 
7 นางสาว ปิยะภรณ ์ สีทา ม.3 
8 นางสาว วัลวร ี ไชยวงค์เรือน ม.3 
9 นางสาว ธนัชชา งานดี ม.3 
10 นางสาว อัจฉริยา ศรีอัญชลีกร ม.3 
11 นางสาว ปราณปริยา เหมืองจา ม.3 
12 เด็กหญิง นิภาธร ค าวัง ม.3 
13 นางสาว บุษยพรรณ วงษ์วรรณ ์ ม.4 
14 นางสาว ธมนวรรณ ใจชุ่ม ม.4 
15 นางสาว พุทธิดา ช่ืนเมือง ม.5 
16 นางสาว ณัฐธิดา ศรีวิราช ม.5 
17 นางสาว ธนพร วงศ์ใหญ่ ม.5 
18 นางสาว รณิดา หงษ์ไธสง ม.5 
19 นางสาว ประภาพร พระบาล ี ม.5 
20 นางสาว วรรนภสั สมรักษ์ ม.5 
21 นางสาว วรรษมล สมรักษ์ ม.5 
22 นางสาว พิมพ์พัฒน ์ ไชยวงค์ ม.5 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นางสาว สุกาญดา คงสมรส 
 2 นางสาว ศุภลักษณ ์ ไมตร ี
 3 นาย พงษ์ศักดิ์ ค าพิลา 
 4 นาย ณรงค ์ สังฆะบุตร 
 5 นาย พลพิชา การุญญเวทย ์
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ภัทรพล เสรมิวงศ์วัฒนา ม.1 
2 เด็กชาย ปณิธาน กันภัย ม.1 
3 เด็กชาย โฮจิน ยุน ม.1 
4 เด็กชาย ชวรัชต ์ ลุนชัยภา ม.2 
5 เด็กชาย ปุณณวัจ คุ้มชาต ิ ม.2 
6 เด็กชาย ปิติ โล ม.2 
7 เด็กชาย ทศชพิชญ์ สงวนรัตน ์ ม.2 
8 เด็กชาย ศรัญญ ู ทรัพย์สุทธิกุล ม.3 
9 นาย ภีมเดช บุตรสา ม.3 
10 เด็กชาย พงศ์วิพัฒน์ วรกุลรตันา ม.3 
11 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ศรีนุ้ย ม.1 
12 เด็กหญิง พิมพ์ปภัสสร อิ่มวุฒิกุล ม.1 
13 เด็กหญิง ปุญญิศา พิทักษ์วาป ี ม.2 
14 เด็กหญิง ชนาภัทร จินตนาเลิศ ม.2 
15 เด็กหญิง นรีกานต ์ จิรกานตร์ัตน ์ ม.2 
16 เด็กหญิง จิดาภา กรมวังก้อน ม.2 
17 เด็กหญิง รพินทร งามพันธ์ประเสริฐ ม.3 
18 เด็กหญิง บัณทิตา กลิ่นหอมหวล ม.3 
19 นาย ธรัตน์ชา แสงอรุณ ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
20 นาย ธฤษณุ กุลกัตตมิาส ม.4 
21 นาย พงศ์ภัค ตันวัฒนกุล ม.5 
22 นาย พัชรพล นิ่มนวล ม.5 
23 นาย ณัฐกันต ์ จันทรกานตานนท ์ ม.5 
24 นาย จิรายสุ ยนจอหอ ม.6 
25 นาย ปฏิภาณ อินทเจริญ ม.6 
26 นาย พานิท วต ม.6 
27 นางสาว ชวิศา อรุณสถติย์ชัย ม.4 
28 นางสาว ศิรประภา กลิ่นหอมหวล ม.4 
29 นางสาว บัณฑิตา ข่าขันมะล ี ม.5 
30 นางสาว ณัฐกฤตา บุญช่วย ม.6 
31 นางสาว ฐานิกา จันทร ม.6 
32 นางสาว ณัฐพร สายสมร ม.6 
33 นางสาว จิรธิดา มณีรตัน ์ ม.6 
34 นางสาว ณัฐนิชา มานิตย์นาค ม.6 
35 นางสาว ชุลีพร โทบุดด ี ม.6 
36 นางสาว ศิลป์สมิทธ ์ โพธิ์ทองค า ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นางสาว กนิษฐา โพธิ์นางรอง 
 2 นางสาว ปนัดดา เธียรดาทอง 
 3 นางสาว พิราวรรณ สุพร 
 4 นาย สูงศักดิ ์ เสนาโนฤทธิ ์
 5 นาย วีระ แสงสิทธิ ์
 6 นาย พีรวิชญ์ แสนพินิจ 
 7 นาย นิติวัฒน์ ภูคงคา 
 8 นาย ศุภวัฒน ์ บาระพรม 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย จิรันธนิน นวลมิ่ง ม.2 
2 เด็กชาย สิรวิชญ ์ อ่อนธรรมา ม.2 
3 เด็กชาย ธนพัฒน์ อ่อนบัวขาว ม.2 
4 เด็กชาย ศุภเชฎฐ ์ มีนาสันตริักษ ์ ม.2 
5 เด็กชาย กันต์ชนก บ ารุงบุญ ม.2 
6 เด็กชาย ปรมินทร ์ ศรีสมชัย ม.2 
7 เด็กชาย แสงเอก เอกตาแสง ม.2 
8 เด็กชาย อนาวิน นนลือชา ม.3 
9 เด็กชาย จักรพงษ ์ บุบผามาลัย ม.3 
10 เด็กหญิง วรพิชชา ชัยโคตร ม.1 
11 เด็กหญิง ปวริศา ปัจจิม ม.1 
12 เด็กหญิง ฐานิตา จันสด ม.1 
13 เด็กหญิง กฤติยาภรณ ์ สีกงพล ี ม.1 
14 เด็กหญิง กชกร แสงสุดตา ม.1 
15 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ประเสริฐศลิป์พลมา ม.1 
16 เด็กหญิง ภัทรพร ประชุมแดง ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
17 เด็กหญิง กนกวรรณ ปะเสทะกัง ม.1 
18 เด็กหญิง นพวรรณ คลังบุญคลอง ม.2 
19 นาย อธิบดี ถารัตน ์ ม.4 
20 นาย อธิปไตย วิไลสิทธ์ิ ม.5 
21 นาย ธนวัฒ เพียรชนะ ม.5 
22 นาย วิทยาการ จันทะวัน ม.5 
23 นาย ร๊าดตานา สะเร็ย ม.5 
24 นาย ธนภัทร ภูพันนา ม.6 
25 นาย วรพล บัวทอง ม.6 
26 นาย สุรเกยีรต ิ แก้วแสนเมือง ม.6 
27 นาย ธนพล ไชยปัญญา ม.6 
28 นาย จิรภัทร ภูกองไชย ม.6 
29 นาย ปพน เสนาะเสียง ม.6 
30 นาย วีระบุตร สโรม ม.6 
31 นางสาว จุฑามาศ จันทคัต ม.4 
32 นางสาว ธมนันท์ ปินะกาโน ม.4 
33 นางสาว นาตยา สอนชา ม.4 
34 นางสาว เพ็ญพิชญ ์ ไชยนาน ม.4 
35 นางสาว พรรณราย ดีจันทร ์ ม.6 
36 นางสาว สุภาพิชญ ์ นิตยาชิต ม.6 
37 นางสาว สรญา ศรีเหลี่ยมงาม ม.6 
38 นางสาว ธัญญาลักษณ ์ ใจทาน ม.6 
39 นางสาว ชนิกานต์ เหลาไชย ม.6 
40 นางสาว ประภสัสรา กัณฑิศักดิ ์ ม.6 
41 นางสาว ศศิภา อุ่นค า ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย ทวีศักดิ์ ลิขิตธรรม 
 2 นางสาว พรพรรณ คชรัตน ์
 3 นาย จักร ี ทุ่มเกิด 
 4 นาย อิทธิพล ธานินทร์พงศ์ 
 5 นาย ชัญญา ศิริทิพย์สกลุ 
 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เสาวนีย ์ หยกเล็ก 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง เสาวลักษณ ์ ลึกพานา ม.2 
2 เด็กหญิง พิมพกานต ์ ใจเย็น ม.2 
3 เด็กหญิง รุซดา มะหะหมัด ม.2 
4 เด็กหญิง ปิญชาน์กร สร้อยสด ม.2 
5 เด็กหญิง แพรวา หงษาค า ม.2 
6 เด็กหญิง สุธิดา วาสนาสมศักดิ ์ ม.3 
7 เด็กหญิง ณัฐนิชา นิรันดรร์ัตนกิจ ม.3 
8 เด็กหญิง ณัฏยา ขวัญทอง ม.3 
9 เด็กหญิง เอื้อมกานต ์ โชจิตสริิภูม ิ ม.3 
10 เด็กหญิง พิมพ์ธิดา เบญจทิศมงคล ม.3 
11 เด็กหญิง สุภาวด ี ศรีวัฒนชัย ม.3 
12 เด็กหญิง กฤติยาภรณ ์ รักษษจันทร ์ ม.3 
13 นางสาว ซาเนีย อรุณพูลทรัพย ์ ม.4 
14 นางสาว ณัฎฐณิชา ใจเย็น ม.4 
15 นางสาว ธิดามาศ สาตล ี ม.4 
16 นางสาว กายทิพย์ บุญเพ็ชร ม.4 
17 นางสาว รมิตา พรวิเชียร์วงศ ์ ม.5 
18 นางสาว ศุภรัตน ์ แซ่เอี่ยว ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
19 นางสาว จารุเนตร จงยิ่งเจริญ ม.6 
20 นางสาว มนัสยา ศิริเวช ม.6 
21 นางสาว ปนัสยา อารีย์สมาน ม.6 
22 นางสาว ลลลิลักษณ ์ ทรัพย์พฤทธิ ์ ม.6 
23 นางสาว ณัฐกาญจน ์ แผ่นบรรพต ม.6 
24 นางสาว นุชจรินทร ์ ปริยพงศ์พันธุ์ ม.6 
25 นางสาว บุปผา บุญไทย ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย พงษ์ธวัช ศรีธวัช ณ อยุธยา 
 2 นางสาว กิตติยา แซ่เตีย 
 3 นาย ปฐวี ใจผ่อง 
 4 นาย ทัณธภัทร ส่งเสริม 
 5 นาย เทพรัตน ์ เข็มเพชร 
 6 นาย มะณีพร โชติไสว 
 7 นางสาว มาริสา เกตุขาว 
 8 นางสาว เอนินทร์ ดวงสิริพิทักษ์ 
 9 นาย ทศทิศ สุขส าราญ 
 10 นาย พชร จิโรจน์กลุ 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ภควัฒน ์ ไกลถิ่น ม.1 
2 เด็กชาย นนทพัทธ์ โพธิ์ศร ี ม.1 
3 เด็กชาย ปุณยวัจน ์ ประจงกิจ ม.2 
4 เด็กชาย ชยกร โชควัฒนา ม.2 
5 เด็กชาย ภูมินันท์ ธนาพรวิศาล ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
6 เด็กชาย อภิวิชญ์ อภินัยนุรักต ์ ม.2 
7 เด็กชาย ปูรณ ์ ธาระสวสัดิ ์ ม.2 
8 เด็กชาย ภีระพงศ ์ อริยธรธนวงศ ์ ม.2 
9 เด็กชาย ณัฐภัทร ศิระวงศ ์ ม.2 
10 เด็กหญิง ร่มฉัตร สอนวิทย์ ม.1 
11 เด็กหญิง ธิดามาศ ผลโยน ม.1 
12 เด็กหญิง พรรวิษา ไชยรัตน ์ ม.1 
13 เด็กหญิง ประวีพร บุญผ่อง ม.1 
14 เด็กหญิง ฉันทิสา มณิปันต ี ม.1 
15 เด็กหญิง พริมา ธาราไพศาลสุข ม.1 
16 เด็กหญิง ปุณยนุช ชูเจริญ ม.1 
17 เด็กหญิง ปารมิตา ชาติกุล ม.2 
18 เด็กหญิง ธนวรรณ อนามธวัช ม.2 
19 เด็กหญิง ภัทณิชา ตันติบูล ม.3 
20 เด็กหญิง พลอยชมพู สินธูรัตนะ ม.3 
21 เด็กหญิง ศศิกานต ์ ติระนารกวณิช ม.3 
22 นาย ปรียาธร ชัยภักด ี ม.5 
23 นาย ธรรมสิทธ์ิ ฉินประสิทธิชัย ม.5 
24 นาย สิทธิพันธ์ วิบูลย์ศรณัย ์ ม.5 
25 นาย ธนกฤต ธาราวาณิชย ์ ม.6 
26 นาย กันตพงศ์ ฉิมพล ี ม.6 
27 นาย ไชยวัฒน์ จิตติพงศ ์ ม.6 
28 นาย ภูมพล กองพิมพ์ ม.6 
29 นาย อิทธิวัฐ ธรรมรุ่งเรือง ม.6 
30 นาย ภัทรกร ปัญญาพลังกูล ม.6 
31 นาย ณัฐดนัย ธนวิภาคะนนท์ ม.6 
32 นาย วารุฒ เลาะเมาะ ม.6 
33 นาย ดุษฎ ี กรีพานิช ม.6 
34 นาย ชัชพงศ์ บัวขม ม.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
35 นางสาว ญาณา นฤทธ์ิธนสาร ม.4 
36 นางสาว จิรัชญา รัตนไพฑรูย ์ ม.5 
37 นางสาว ณัฎฐณิชา ฉัตรชัยสกลุ ม.5 
38 นางสาว พริมา ซื่อสัตยส์กุลชัย ม.5 
39 นางสาว กานต์ธีรา เจือประเสริฐ ม.5 
40 นางสาว ณัฐกมล ข าสุวรรณ ม.5 
41 นางสาว รามิล ทองผาสุข ม.5 
42 นางสาว อธิศา เอี่ยมพิชิตกิจการ ม.5 
43 นางสาว เกศเกล้า โชสนับ ม.5 
44 นางสาว รมย์รวินท์ ไตรทรัพย ์ ม.5 
45 นางสาว ระดับดาว ศรีระวงศ ์ ม.5 
46 นางสาว กัญญาณัฐ วีระสุนทร ม.5 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  

สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นาย ศุภกิจ ค าภิรมย ์
 2 นางสาว ช่ืนกมล สุริวงษ์ 
 3 นางสาว จิตรว ี อุทุมพร 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง หทัยภัทร ์ ดิศพงษ ์ ม.1 
2 เด็กหญิง กัญญาภคั เทียนวิชัย ม.1 
3 เด็กหญิง กฤตติกา อานทอง ม.1 
4 เด็กหญิง สุวัฒนา ครบอุดม ม.1 
5 เด็กหญิง จรรจาศร ี ข าวร ม.1 
6 เด็กหญิง ภูฟูา เกตุสมบูรณ ์ ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
7 เด็กหญิง สุชานันท์ ไชยนุ ม.1 
8 เด็กหญิง ณัชชา ฤกษ์เวียง ม.1 
9 เด็กหญิง รวินท ์ ศรีแย้ม ม.2 
10 เด็กหญิง อลิษา วณิชพันธ์สกุล ม.2 
11 นางสาว ฑิฆัมพร สีบัวน้อย ม.4 
12 นางสาว พนิตตา ร่มฉัตรทอง ม.4 
13 นางสาว ณัฐรดา จอมแสง ม.4 
14 นางสาว ปัณฑิตา นาสันเทียะ ม.4 
15 นางสาว ศิริญา ผิวบาง ม.4 
16 นางสาว กุลนิดา ด าแก้ว ม.4 
17 นางสาว อรอนงค ์ เครือละม้าย ม.4 
18 นางสาว กานดาภร เฮงชนกนันท์ ม.4 
19 นางสาว กชกร เจริญศิร ิ ม.4 
20 นางสาว กนิษฐา ทองผิว ม.4 
21 นางสาว ศตพร ลิขสิทธิตระกล ู ม.4 
22 นางสาว ธารารัตน ์ ปัจฉิมพิหงค์ ม.4 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 อาจารย ์ เฉลิมพล ศรีนราวัฒน ์
 2 อาจารย ์ พลวัต ฉลอง 
  

นักกฬีา 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กหญิง ชนิสรา จารุทัศนีย ์ ม.1 
2 เด็กหญิง จันทพร จันทพงษ์ ม.1 
3 เด็กหญิง ธิตา วิภามูล ม.1 
4 เด็กหญิง ปาณิสรา สมตัว ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
5 เด็กหญิง อัณชิศา กาบทอง ม.1 
6 เด็กหญิง พิมพ์ธีรา พิธพรชัยกุล ม.2 
7 เด็กหญิง บงกช อัครหสิน ม.2 
8 เด็กหญิง ศศธร นามอยู่เย็น ม.2 
9 เด็กหญิง ชลธร เงินประเสริฐศริ ิ ม.2 
10 เด็กหญิง ณิชาบูล แสนสุข ม.2 
11 เด็กหญิง ปัณณิกา คูสมบัต ิ ม.2 
12 เด็กหญิง แพรธิดา จีนเมือง ม.3 
13 นาย วัชรินทร์ เถลิงศักดาเดช ม.4 
14 นาย ภูมินทร ์ เจริญสุข ม.4 
15 นาย วัชนันท์ นันทผาสุข ม.4 
16 นาย พงศ์พิพัฒน์ บุญสม ม.5 
17 นาย สิทธิกร ทองกระจ่าง ม.5 
18 นาย สหัสวรรษ วัยนิพิฐพงษ์ ม.5 
19 นาย วิธวินท์ อุดมสุด ม.5 
20 นาย เสร ี แก้วไทรแย้ม ม.5 
21 นาย ธีระ อนนต์ศิริพร ม.5 
22 นาย สาริศ สุภชัยพานิชพงศ์ ม.6 
23 นาย จิรกิตติ ์ ตันติวัฒนกุลชัย ม.6 
24 นางสาว รัตนพร คงอินใหญ่ ม.4 
25 นางสาว รัตนพรรณ คงอินใหญ่ ม.4 
26 นางสาว ณัฏฐณิชา ก าภูพงษ ์ ม.4 
27 นางสาว อัณศิมา กาบทอง ม.4 
28 นางสาว นภัสวรรณ ปั้นทอง ม.4 
29 นางสาว ณัฏฐ์รจุา วัยนิพิฐพงษ์ ม.4 
30 นางสาว ธนพร สุภชัยพานิชพงศ์ ม.5 
31 นางสาว จุฑามาศ รัตนา 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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อนุกรรมการจัดการแข่งขนัวอลเลย์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
รองศาสตราจารย์กรรวี  บุญชัย ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายสมพร  โสตถสิุพร รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
จ่าสิบเอกปญัญา  มงคลวิทย ์ อนุกรรมการ 
นางสาวศวิตา  ภัยชนะ อนุกรรมการ 
นางสาวอุมาพันธุ์  รชตเวศน ์ อนุกรรมการ 
นายถิรเดช  พรหมคช อนุกรรมการ 
นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว อนุกรรมการ 
นายพงษ์ศักดิ์  นุชสวาสดิ ์ อนุกรรมการ  
นายวายุ  แวงแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุธีรา  บุนนาค 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 ์

 
 
 


