
โอม  ศรี  คเณศายะ  นะมะฮา 
สูจิบัตรการแข่งขันหมากกระดาน 

รหัส 15 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 

“นนทรีเกมส์” 

 
 

วันที่ 6 – 12 มกราคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  



ค าน า 
 

 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 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 ในข้อบังคับนี ้
 4.1 โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงาน

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

 
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีดังนี้ 
 5.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าและ

ประโยชน์ของการกีฬา 
 5.2 เพื่อเสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา 
 5.3 เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีบุคลิกภาพและมีความประพฤติที่ดี 
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 5.4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน อาจารย์ บุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้อง 

 5.5 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสู่ระดับมาตรฐาน 
 5.6 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีโอกาสแข่งขัน

ในระดับที่สูงขึ้น 
 5.7 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 

 
หมวด 2 

หมวดคณะกรรมการ 
 

 ข้อ 6 คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประกอบด้วย 

  6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย  
   6.1.1 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพ เป็นประธานกรรมการ 
   6.1.2 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ  ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต

เจ้าภาพในปีถัดไป เป็น รองประธานกรรมการ 
   6.1.3 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเป็นกรรมการ 
   6.1.4 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพเสนอ ช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้กรรมการ  
และ ผู้ช่วยเลขานุการได้ 

   6.1.5 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 

 6.2 คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   6.2.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

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

   6.2.3 ก าหนดและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6.2.4 ช้ีขาดปัญหาต่าง ๆ ที่คณะกรรมการอ านวยการไม่สามารถ 
ยุติได้ และค าพิจารณาช้ีขาดทั้งปวงถือเป็นสิ้นสุด 

 6.3 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
   6.3.1 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพเป็นประธานกรรมการ โดยต าแหน่ง 
   6.3.2 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือผู้แทน

โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปเป็นรองประธานกรรมการ 
   6.3.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ

โรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าเป็นกรรมการ  
   6.3.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ

โรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพหรือผู้แทน
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   6.3.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ
โรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปหรือ
ผู้แทนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   6.3.6 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่ เทียบเท่าของ
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 

  6.4 คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
   6.4.1 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่คณะกรรมการ

บริหารก าหนดไว ้
   6.4.2 อ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.4.3 พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร 
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   6.4.4 พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.5 พิจารณาจัดท าแผนงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬา
สมัครเล่นอื่นๆ เพื่อพัฒนาการกีฬาสู่ระดับมาตรฐาน 

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

ที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด 
   6.5.2 รองประธานกรรมการคนที่ 1 หมายถึง บุคลากรจาก

โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด 
   6.5.3 รองประธานกรรมการคนที่ 2 หมายถึง บุคลากรจาก

โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีถัดไปเป็นผู้ก าหนด 
   6.5.4 กรรมการ หมายถึง ประธานฝุายต่าง ๆ และบุคลากรจาก
โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ เป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้อาจเชิญผู้แทนโรงเรียนสาธิตอื่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ร่วมด้วย 
   6 .5 .5  คณะกรรมการแล ะ เลขานุ ก าร  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ หมายถึง บุคลากรที่โรงเรียนสาธิตเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้ก าหนดตาม
ความเหมาะสม 
   6.5 .6 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่ เทียบเท่ากับ
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา 
   6.5.7 ให้โรงเรียนสาธิตทุกโรงเรยีนเสนอช่ือกรรมการด าเนินการ
จัดการแข่งขันทุกฝุาย  เป็นกรรมการร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตที่เป็น
เจ้าภาพ 
  6.6 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน มีอ านาจดังนี้ 
    6.6.1 ร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
    6.6.2 ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามข้อบังคับที่ก าหนด  
    6.6.3 จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
    6.6.4 สรุปการแข่งขันกีฬาทุกชนิดให้แก่โรงเรียนสาธิต 
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    6.6.5 ประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน เพื่อมอบให้แก่
โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป 
    6.6.6 สรุปการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ที่ได้รับจาก
โรงเรียนสาธิต 
    6.6.7 ก าหนดวันและพิธีมอบงานแก่โรงเรียนสาธิตที่ เป็น
เจ้าภาพในปีถัดไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดภายใน 180 วัน    
 

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

 
 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนครั้งในการ

ประชุมตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ 8 ให้จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการ
แข่งขัน ไม่เกิน 8 วัน รวมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการ
แข่งขันได้ตามระยะเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร  

 
 ข้อ 9 ผู้มี สิทธิสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สั งกัดส านักงาน

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

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   9.2 ต้องเป็นนักเรียนภาคปกติซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องใน

โรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขึ้นไป  
   9.3 เป็นนักเรียนที่ศึกษาไม่เกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   9.4 ในกรณีเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ต้องมีระยะเวลา

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

 
 ข้อ 12 โรงเรียนสาธิตจะต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันให้ตรงกับประเภท 

รุ่น และช่วงช้ันที่ก าลังศึกษาอยู่  ยกเว้นการแข่งขันกีฬาบางชนิดที่ระบุไว้ในระเบียบ
ว่าด้วยชนิดกีฬานั้น 

 
 ข้อ 13 โรงเรียนสาธิตที่ประสงค์จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละชนิด 

ประเภท หรือรุ่นตามข้อ 11 ให้แจ้งความจ านงต่อคณะกรรมการอ านวยการก่อน
การแข่งขัน 60 วัน  

 
 ข้อ 14 ให้โรงเรียนสาธิตส่งรายช่ือนักกีฬาพร้อมใบสมัครติดรูปถ่ายของ

นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน ตามข้อ 11 และเอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
อ านวยการก าหนดไปยังโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพก่อนการแข่งขัน 45 วัน  

 
 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่น รวมทั้ง

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

สมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ 15 มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน จึงจะจัดการ
แข่งขันได้ และให้มีการมอบเหรียญรางวัลรวมทั้งนับคะแนนรวม ในกรณีที่โรงเรียนสาธิต
สมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ 15 มีจ านวนน้อยกว่า 3 โรงเรียน ถือว่าเป็นการ
ประลอง และให้มีการมอบเหรียญรางวัล แต่ไม่นับเหรียญรางวัลและคะแนนรวม 
 
 ข้อ 17 จ านวนนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน
ของชนิดกีฬาต่าง ๆ ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม 
 
 ข้อ 18 นักกีฬาคนหนึ่งมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกิน 3 ชนิด และ
แต่ละชนิดกีฬามีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันในประเภทหรือรุ่นตามจ านวนที่ระบุไว้ในระเบียบ
การแข่งขัน ส าหรับนักกีฬาทีมชาติให้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน (เป็นทีมชาติเฉพาะที่ติดทีม
ชาติชนิดหรือประเภทกีฬานั้น) ประเภทบุคคลได้ 1 รายการ และประเภททีมได้ 1 
รายการ ในชนิดกีฬานั้น ๆ เท่าน้ัน 

 
 ข้อ 19 จ านวนผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬาให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในเอกสารการสมัคร 
 
 ข้อ 20 หัวหน้าคณะนักกีฬา เป็นผู้มีอ านาจและรับผิดชอบสูงสุดต่อ

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนสาธิตนั้น ๆ 
 
 ข้อ 21 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวหรือบัตร
อื่น ๆ  เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 ข้อ 22 การประท้วงและการอุทธรณ์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้  
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22 .1 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้
คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้พิจารณา 

22.2 การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9 ให้
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา 

22.3 การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ให้
คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิคเป็นผู้พิจารณาตัดสิน  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการ ต่อไปนี้ 

 22.3.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้นเป็น
ประธาน 

 22.3.2 ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) เป็น
กรรมการ 

 22.3.3 หัวหน้าผู้ตัดสินช้ีขาดหรือกรรมการผู้ตัดสินที่ ได้รับ
มอบหมายในชนิดกีฬานั้น เป็นกรรมการ 

 22.3.4 ให้เลขานุการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 

 ข้อ 23 การประท้วงและอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้  
23.1 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้หัวหน้า

คณะนักกีฬายื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐาน
ประกอบการประท้วงต่อคณะกรรมการอ านวยการ ภายใน 60 วัน นับจากวันจัดการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครั้งนั้น 
พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
  23.2 การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9 ให้
หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและ
หลักฐานประกอบการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีค า
ตัดสินของคณะกรรมการอ านวยการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  23.3 การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันกีฬาให้หัวหน้าคณะ
นักกีฬายื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐาน
ประกอบการประท้วงต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ ภายในเวลา
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ที่ก าหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ หากมิได้ก าหนดเวลาไว้ให้
ด าเนินการภายใน 4 ช่ัวโมง ภายหลังจากการแข่งขันรายการนั้นเสร็จสิ้นลง พร้อมเงิน
ประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  23.4 การประท้วงและการอุทธรณ์ที่เป็นผลจะได้รับเงินประกัน 
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) คืน  หากการประท้วงและการอุทธรณ์ไม่เป็นผลให้
ริบเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  นั้นเป็นรายได้ของคณะกรรมการ
ด าเนินการแข่งขัน 
 
 ข้อ 24 การตัดสินของคณะกรรมการตามข้อ 22.2 และข้อ 22.3 ถือเป็น
สิ้นสุด หากมีการฝุาฝืนไม่มีการปฏิบัติตามค าตัดสิน ให้คณะกรรมการด าเนินการ
แข่งขัน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและโรงเรียนสาธิตต้นสังกัด ทราบเพื่อ
พิจารณาต่อไป  

 
 ข้อ 25 กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขันกระท าความผิดให้พิจารณา  ดังนี้ 

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

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

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

 ข้อ 26 ในกรณีละเมดิข้อบังคับหรอืระเบียบการแข่งขันกีฬา ให้พิจารณา
รับโทษต่อไปนี้  

26.1 ตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขันในปีนั้น 
26.2 ปรับผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมผู้เข้าแข่งขัน

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

26 .4 ปรับเป็นเงินจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ เข้าเป็นรายได้ของ
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน ดังนี ้

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

บาทถ้วน) 
 
 ข้อ 27 การกระท าอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขันกีฬา

สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม  

 
 ข้อ 28 ให้มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ดังนี้  

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

 
หมวด 4 

หมวดพิธีการ 
 

 ข้อ 30 ให้มีการเรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ในพธิีเปิดหรือพิธีปิดเว้นแต่คณะกรรมการบริหาร มีมติเป็นอย่างอื่น  

 
 ข้อ 31 ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียน

สาธิตต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ไม่ได้ลงแข่งกีฬามีส่วนร่วม และถือเป็นกิจกรรม
ที่มีความส าคัญเท่ากับกิจกรรมกีฬา 

 
 ข้อ 32 ให้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและเครื ่องหมายแห่งความชื่นชมใน

ความมีน้ าใจ ร่วมมือ ความเสียสละ และอดทน แก่กองเชียร์โรงเรียนสาธิตนั้น ๆ ทั้งนี้
ในการเชียร์จะไม่มีการประกวดเพื่อมุ่งหวังรางวัลใด ๆ  

 
 ข้อ 33 ให้มอบถ้วย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแก่โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีถัดไป 
 

หมวด 5 
หมวดการเงิน 

 
 ข้อ 34 เงินลงทุนในการจัดการแข่งขันกีฬา มีดังนี้  

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

34.2 เงินจากการหารายได้ของโรงเรียนสาธติที่เป็นเจา้ภาพ  
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หมวด 6 
หมวดอื่น ๆ 

 
 ข้อ 35 ให้คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 

เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้  

 
 ข้อ 36 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้

วินิจฉัยช้ีขาดและการวินิจฉัย ช้ีขาดของคณะกรรมการบริหาร ถือเป็นสิ้นสุด 
 
 ข้อ 37 ให้ประธานกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จา่งภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
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ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคค ี
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันหมากกระดาน (รหัส 15) กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 41 พ.ศ. 2559  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันหมากกระดาน กีฬา
สาธิตสามัคค ี 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคคี วา่ด้วย 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามคัคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 

ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันหมากกระดาน 
กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559” 
 

ข้อ  2   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 

ข้อ  3   ให้มีการแข่งขันหมากกระดาน 6 ชนิด ดังนี้ 
3.1 หมากฮอส 
3.2 หมากรุกไทย 
3.3 หมากรุกสากล 
3.4 ครอสเวิร์ด 
3.5 เอแม็ท 
3.6 หมากล้อม 

 
ข้อ  4   ประเภทการแข่งขัน 

4.1 ประเภททีม 
4.2 ประเภทบุคคล 
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ข้อ  5   ระดับการแข่งขัน 
5.1 ประถมศึกษา )ทุกชนิดกีฬา(  
5.2 มัธยมศึกษาตอนต้น )ทุกชนิดกีฬา(  
5.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย )ทุกชนิดกีฬา(  

 
ข้อ  6   ก าหนดการแข่งขนั 

6.1 เวลาท าการแข่งขันรวมทั้งหมด 6 วัน 
6.2 วันที่ 6 - 8 มกราคม พ.ศ. 2560 ท าการแข่งขัน ส าหรับชนิด 

และประเภท ดังนี ้
       6.2.1 หมากรุกสากล ประเภททีมและบุคคล )ประถมศึกษา(  
       6.2.2 หมากรุกสากล ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษา 
    ตอนต้น) 
       6.2.3 หมากรุกสากล ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย) 
       6.2.4 เอแม็ท ประเภททีมและบุคคล (ประถมศึกษา) 
       6.2.5 เอแม็ท ประเภททีมและบุคคล  (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
       6.2.6 เอแม็ท ประเภททีมและบุคคล  (มัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย) 
       6.2.7 ครอสเวิร์ด ประเภททีมและบุคคล (ประถมศึกษา) 
       6.2.8 ครอสเวริ์ด ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนตน้) 
       6.2.9 ครอสเวิร์ด ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษา 

 ตอนปลาย) 
6.3 วันที่ 9 - 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ท าการแข่งขัน ส าหรับชนิด 

และประเภท ดังนี้ 
       6.3.1 หมากล้อม ประเภททีมและบุคคล (ประถมศึกษา) 
       6.3.2 หมากล้อม ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษา 

 ตอนต้น) 
       6.3.3 หมากล้อม ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย) 
       6.3.4 หมากรุกไทย ประเภททีมและบุคคล (ประถมศึกษา) 
       6.3.5 หมากรุกไทย ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษา 
    ตอนต้น) 
       6.3.6 หมากรุกไทย ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย) 
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       6.3.7 หมากฮอส ประเภททีมและบุคคล (ประถมศึกษา) 
       6.3.8 หมากฮอส ประเภททมีและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
       6.3.9 หมากฮอส ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย) 
 

ข้อ  7   จ านวนผู้แข่งขัน 
7.1 ประเภททีม  

       ให้โรงเรียนสาธิตฯ ส่งเข้าแข่งขันในแต่ละระดับได้ชนิดละ 1 ทีม 
ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน 2-4 คน โดยก าหนดผู้เข้าแข่งขันเป็นมือ 1, มือ 2, มือ 3 
และมือส ารองตามล าดับ และให้ลงท าการแข่งขันจริงเฉพาะผู้ที่ถูกก าหนดให้เป็นมือ 1, 
มือ 2 และมือ 3 ในแต่ละรอบเท่านั้น หากโรงเรียนสาธิตฯ ใดไม่สามารถหาผู้เล่นลงท า
การแข่งขันได้ครบทั้ง 3 มือ จะต้องส่งลงท าการแข่งขันอย่างน้อย  2 มอื ทั้งนี้
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดานจะถือว่ามือท่ีไม่ได้ส่งลงท าการแข่งขัน
ครั้งนั้น แพ้ในการแข่งขันประเภททีม ทั้งนี้ผู้จัดการทีมสามารถปรับเปลี่ยนรายช่ือ
การวางมือในแตล่ะรอบของการแข่งขันได้ยกเว้นมือ 1 โดยผู้จัดการทีมต้องแจ้งแก่
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดาน ก่อนการแข่งขันของแต่ละกระดานนั้น ๆ 
  7.2 ประเภทบุคคล  
       ให้ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นมือ 1 ในประเภททีม เป็นผูเ้ข้าแข่งขัน
ประเภทบุคคล 
 
 ข้อ  8   การนับคะแนน ให้นับคะแนนท้ังประเภททีม และบุคคลในคราว
เดียวกัน คะแนนประเภทบุคคลให้นับ คะแนนจากผลการแข่งขันของมือ 1 ประเภททีม 
 

ข้อ  9   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ให้เปน็ไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยการแข่งขันกีฬาสาธติสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 
41 พ.ศ. 2559 
 

ข้อ  10   รางวัลการแข่งขัน ให้โรงเรียนสาธิตฯเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับ
นักกีฬาตามที่ลงท าการแข่งขันจรงิ ดังนี ้

10.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบตัร 
10.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบตัร 
10.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบตัร 
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10.4 เกียรติบัตร และโล่รางวัลส าหรับนักกีฬาดีเด่น 3 ระดับ  
6 ชนิดกีฬา รวมจ านวน 18 รางวัล โดยพิจารณาจากนักกีฬาที่มีคณุสมบัตดิังนี้  
         10.4.1 นักกีฬาต้องได้เหรียญทอง โดยไม่นบัจ านวน 

     เหรียญที่ได้  
         10.4.2 นักกีฬาท่ีได้รับการพิจารณาต้องลงแข่งขันครบ 
        ทุกรอบ 
         10.4.3 นักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับ 

     ความเป็นนักกีฬา 
         10.4.4 พิจารณาจากสถิติ ผลการแข่งขันรวมในแต่ละรอบ  
        ชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ไม่ไดค้ะแนน 
         10.4.5 พิจารณาจากนักกีฬาที่เป็นมือวางอันดับสูงกว่าก่อน 
 

หมวด 1 
การแข่งขันหมากฮอส 

 
ข้อ  11   วิธีจัดการแข่งขันให้แข่งขันแบบพบกันหมด โดยแข่งขันคู่ละ 2 

กระดาน ให้มือ 1 แข่งกับ มือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2 และมือ 3 แข่งกับมือ 3 
 

ข้อ  12   การตัดสิน ให้พิจารณาผลการแข่งขัน ดังนี้ 
12.1 ให้ผู้ที่ได้ Match Point มากที่สุดได้รับต าแหน่งชนะเลศิ ผู้ที่

ได้ Match Point รองลงมาได้รับ ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 
2 ตามล าดับ การนับ Match Point ของแต่ละคู่แข่งขัน ให้ผู้ชนะได้ 2 คะแนน  ผู้ที่เสมอ
ได้ 1 คะแนน  และผู้แพ้ไม่ได้คะแนน 

12.2 ในกรณีที่ได้ Match Point เท่ากัน ให้พิจารณาผลการ
แข่งขันของคู่นั้น ผู้ที่ชนะถือว่าเป็นผู้ไดร้ับต าแหน่งนั้น 

12.3 ให้นับ Game Point ของคู่กรณีทุกกระดานตลอด 
การแข่งขัน ผู้ใดที่ได้มากกว่าให้ถือว่าผู้นั้นชนะ การนับ Game Point ให้ผู้ที่ชนะแต่ละ
กระดานได้ 1 คะแนน ผู้ที่เสมอได้ 0.5 คะแนน และผู้ที่แพ้ไม่ได้คะแนน 

12.4 ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการไดร้ับ
ต าแหน่งน้ันร่วมกัน และให้เลื่อนต าแหน่งถัดไปขึ้นมาแทน 
 

ข้อ  13   กติกาการแข่งขัน 
13.1 ให้ผู้ที่มีช่ืออยู่หนา้เดนิก่อนในกระดานแรก ส่วนกระดานทีส่อง

ให้สลับกันเป็นผู้เดิน 
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13.2 ให้ใช้นาฬิกา 2 หน้า (Chess Clock) โดยให้เวลาฝุายละ  
15 นาทีต่อ 1 กระดาน 

13.3 การตัดสินให้ใช้กติกาการแขง่ขันของสมาคมกีฬาไทยแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
ข้อ  14   เมื่อเริม่เวลาการแข่งขันแล้วให้ฝาุยทีม่าแข่งขนัรออยู่ ถ้าครบ15 นาที

แล้ว อีกฝุายหนึ่งไม่ลงแข่งขันให้ถือว่าฝุายที่มารออยู่แล้วเป็นฝุายชนะทั้ง 2 กระดาน 
 

หมวด 2 
การแข่งขันหมากรุกไทย 

 
ข้อ  15   วิธีจัดการแข่งขัน ให้แข่งขันแบบพบกันหมด  โดยแข่งขันคู่ละ 1 

กระดาน ให้มือ 1 แข่งกับ มือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2 และมือ 3 แข่งกับมือ 3  
 

ข้อ  16   การตัดสิน ให้พิจารณาผลการแข่งขัน ดังนี้ 
16.1 ให้ผู้ที่ไดค้ะแนนมากท่ีสุดไดร้ับต าแหน่งชนะเลิศ ผู้ทีไ่ด้

คะแนนรองลงมาต าแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 และต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 
ตามล าดับ การนับคะแนนของแต่ละคู่แข่งขันให้ผู้ชนะ ได้ 2 คะแนน ผู้ที่เสมอได้  
1 คะแนน และผู้แพ้ไมไ่ด้คะแนน 

16.2 ในกรณีที่มผีู้ที่ไดค้ะแนนเท่ากันให้พิจารณาผลการแข่งขัน
ของคู่กรณี ผู้ที่ชนะให้ถือว่าเป็น ผูท้ี่ได้รับต าแหน่งน้ัน 

16.3 ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการไดร้ับ
ต าแหน่งน้ันร่วมกัน และให้เลื่อนต าแหน่งถัดไปขึ้นมาแทน 
 

ข้อ  17   กติกาการแข่งขัน 
17.1 ให้มือ 1 ของทีมท่ีมีชื่อข้างหน้าเป็นผู้เดินก่อน มือ 2 ของทีม

นั้นเป็นผู้เดินหลัง และมือ 3 ของทีม เป็นผู้เดินก่อน 
17.2 ให้เม็ดอยู่ขวามือของขุน 
17.3 ไม่มีการขึ้นสตูร 
17.4 กรรมการผูต้ัดสินจะท าการจบัเวลาโดยใช้นาฬิกา 2 หน้า 

(Chess Clock) โดยใหเ้วลาฝุายละ 45 นาที ฝุายใดเวลาหมดก่อน โดยยังไม่ทราบผล
แพ้ชนะ ให้ถือว่าฝุายที่เวลาหมดกอ่นเป็นฝุายแพ้ โดยฝุายที่ชนะจะตอ้งมีตัวหมากท่ี
สามารถบังคับท าให้ขุนอีกฝุายหนึง่จนได้ มิเช่นนั้นจะถือว่าเสมอกัน 
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17.5 เมื่อผู้แข่งขันจับหมากตัวใดตวัหนึ่งแล้วต้องเดินตัวนั้น เมื่อ
ปล่อยมือจากหมากตัวนั้นแล้วจะเปลี่ยนเดินตาใหมไ่มไ่ด้ ยกเว้นเป็นการเดินผิดกติกา
จะต้องเดินใหม่ให้ถูกต้องเท่านั้น 

17.6 เมื่อผูเ้ข้าแข่งขันจะรุกอีกฝุายหนึ่ง จะต้องบอกค าว่า “รุก” 
ทุกครั้ง 

17.7 การนับศักดิ์กระดาน เริ่มนับได้เมื่อไมม่ีเบี้ยคว่ าเหลืออยู่บน
กระดาน โดยเริ่มนับ 1 

17.8 การนับศักดิ์กระดาน ฝุายเปน็ต่อต้องเอาชนะให้ไดภ้ายใน 
64 ที เกินกว่านี้ให้เสมอกัน 

17.9 เมื่อนับศักดิ์กระดานแล้ว ฝุายเป็นรองถูกกินเหลือขุนเพียง
ตัวเดียว ให้ฝาุยเป็นรองเปลี่ยนการนับศักดิ์กระดานเป็นการนับตามศักดิ์หมากของ
ฝุายเป็นต่อ 

17.10 ขณะที่นับตามศักดิ์กระดานหรือศักดิ์หมากแล้ว ถ้าฝาุย
เป็นรองกินหมากตัวใดตัวหนึ่งของฝุายเป็นต่อ ก็มิให้เปลี่ยนแปลงการนับเป็นอย่างอื่น ก็
คงให้นับตามศักดิเ์ดิมจนถึงที่สดุ 

17.11 เมื่อฝุายเป็นรองได้นับศักดิก์ระดานแล้ว และฝุายเป็นต่อ
กลับเป็นรอง ให้ฝุายที่กลับเป็นรองมีสิทธ์ิ นับศักดิ์กระดานหรือศักดิห์มากได ้

17.12 ขณะที่นับศักดิ์กระดาน ฝุายเป็นรองมีสิทธ์ิที่จะชนะได้ก็
ต่อเมื่อฝุายเป็นรองได้ขอหยุดนบั เมื่อหยุดนับแล้วกลับเป็นรองก็มีสิทธิ์ขอนับศักดิ์
กระดานใหม่ได ้

17.13 การเดินวนเวยีนไป-กลับ ตดิต่อกัน 3 ครั้ง ให้กรรมการ
ตัดสินให้การแข่งขันหมากกระดานนั้นเสมอกัน 

17.14 รูปหมากท่ีไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่มีการเดินเบี้ยคว่ าหรือการ
กินแลกตัวหมาก) ให้กรรมการพิจารณา หรือตัดสินให้เสมอกัน 

17.15 หมากอับถือว่าเสมอกัน 
17.16 ในกรณีที่หมากฝุายเป็นต่อมีเวลาน้อย มสีิทธ์ิขอเสมอกับ

ฝุายที่เป็นรองที่มีเวลามากกว่า แต่ต้องเหลือเวลาการแข่งขันไม่ต่ ากว่า 5 นาที โดย
ยกมือแจ้งกรรมการ 
 

ข้อ  18   เมื่อเริม่เวลาการแข่งขันแล้วให้ฝาุยที่มาแข่งขันรออยู่ ถ้าครบ  
15 นาทีแล้ว อีกฝุายหนึ่งไมล่งแข่งขัน ให้ถือว่าฝุายที่มารออยู่แล้วเปน็ฝุายชนะ 
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หมวด 3 
การแข่งขันหมากรุกสากล 

 
ข้อ  19   วิธีจัดการแข่งขัน ให้แข่งขันแบบพบกันหมด  โดยแข่งขันคู่ละ 1 

กระดาน ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1  มือ 2 แข่งกับมือ 2  และมือ 3 แข่งกับมือ 3 
 

ข้อ  20   การตัดสิน ให้พิจารณาผลการแข่งขัน ดังนี้ 
  20.1 ให้ผู้ที่ไดค้ะแนนมากท่ีสุดไดร้ับต าแหน่งชนะเลิศ ผู้ทีไ่ด้
คะแนนรองลงมาไดร้ับต าแหน่ง รองชนะเลิศ และต าแหน่งที่ 3 ตามล าดับ การนับคะแนน
ของแต่ละคู่แข่งขันให้ผู้ชนะได้ 2 คะแนน ผู้ที่เสมอได้ 1 คะแนน และผู้แพ้ไม่ได้
คะแนน 
  20.2 ในกรณีที่มผีู้ที่ไดค้ะแนนเท่ากันให้พิจารณาผลการแข่งขัน
ของคู่กรณี  ผู้ที่ชนะให้ถือว่าเป็น ผู้ที่ไดร้ับต าแหน่งนั้น 
  20.3 ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการไดร้ับ
ต าแหน่งน้ันร่วมกัน และให้เลื่อนต าแหน่งถัดไปขึ้นมาแทน 
 

ข้อ  21   กติกาการแข่งขัน 
  21.1 ให้มือ 1 ของทีมที่ช่ือข้างหน้าเป็นผู้เดินก่อน มือ 2 ของทีมนั้น 
เป็นผู้เดินหลัง และมือ 3 ของทีม เป็นผู้เดินก่อน 

21.2 กรรมการผูต้ัดสินจะท าการจบัเวลาโดยใช้นาฬิกา 2 หน้า 
(Chess Clock) โดยใหเ้วลาฝุายละ 45 นาที ฝุายใดเวลาหมดก่อน โดยยังไม่ทราบผล
แพ้ชนะ ให้ถือว่าฝุายที่เวลาหมดกอ่นเป็นฝุายแพ้ โดยฝุายที่ชนะจะตอ้งมีตัวหมากท่ี
สามารถท าให้คิงอีกฝุายหนึ่งเมทได้ 

21.3 เมื่อผู้แข่งขันจับหมากตัวใดตวัหนึ่งแล้วต้องเดินตัวนั้น เมื่อ
ปล่อยมือจากหมากตัวนั้นแล้ว จะเปลี่ยนเดินตาใหมไ่มไ่ด้ ยกเว้นเป็นการเดินผิดกติกา
จะต้องเดินใหม่ให้ถูกต้องเท่านั้น 

21.4 การเขา้ปูอม (Castle) จะเข้าปอูมขณะคิงถูกเช็คหรือตาเดนิผา่น
ตากินของตัวหมากฝุายคู่แข่งขันหรือภายหลังเดิน คิงหรือรุคที่ต้องการเข้าปูอมไปแล้ว
ไม่ได ้

21.5 การขึ้นพอนในตาแรก 2 ตา ถ้าผ่านตากินของพอนคู่แข่งขัน
ให้คู่แข่งขันมีสิทธ์ิกินผ่าน (En Passant) แต่จะต้องกินในตานั้นเท่านัน้ 

21.6 กติกาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกติกาหมากรุกสากลประเภท 
Rapid ของสหพันธ์หมากรุกโลก (FIDE) 
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21.7 ในกรณีที่หมากฝุายเป็นต่อมเีวลาน้อย มสีิทธ์ิขอเสมอกับ
ฝุายที่เป็นรองที่มีเวลามากกว่า แต่ต้องเหลือเวลาการแข่งขันไม่ต่ ากว่า 2 นาที โดย
ยกมือแจ้งกรรมการ 
 

ข้อ  22   เมื่อเริม่เวลาการแข่งขันแล้วให้ฝาุยที่มาแข่งขันรออยู่  ถ้าครบ  
15 นาทีแล้ว อีกฝุายหนึ่ง ไม่ลงแขง่ขันให้ถือฝุายที่มารออยู่แล้วเป็นฝาุยชนะ 
 

หมวด 4 
การแข่งขันครอสเวิร์ด 

 
ข้อ  23   วิธีจัดการแข่งขัน ให้แข่งขันแบบพบกันหมดโดยแข่งขันคู่ละ  

1 กระดาน  ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2 และมือ 3 แข่งกับมือ 3 
 

ข้อ  24   การตัดสิน ให้พิจารณาผลการแข่งขัน ดังนี ้
 24.1 ให้ผู้ที่ไดค้ะแนนมากท่ีสุดไดร้ับต าแหน่งชนะเลิศ ผู้ที่ได้

คะแนนรองลงมาได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 และต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 
ตามล าดับ การนับคะแนนของแตล่ะคู่แข่งขันให้ผู้ชนะได ้2 คะแนน ผู้ที่เสมอได ้ 
1 คะแนน และผู้แพ้ไมไ่ด้คะแนน 
  24.2 ในกรณีที่มีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากแต้ม 
เกมสะสม (Game Point) จ านวนเกม มือที่แพ้ชนะ (Hand Point) และ แต้มสะสม 
(Difference) ตามล าดับ และให้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับต าแหน่งน้ัน 
  24.3 การแข่งขันประเภทบุคคลใช้การแข่งขันในประเภททีมเป็น
เกณฑ์การตัดสิน โดยพิจารณาที่ผลการแข่งขันระหว่างมือ 1 เท่านั้น 
  24.4 ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการไดร้ับ
ต าแหน่งน้ันร่วมกัน และให้เลื่อนต าแหน่งถัดไปขึ้นมาแทน 
 

ข้อ  25   กติกาการแข่งขัน 
25.1 ผู้เล่นท้ังสองฝุายต้องเตรียมอุปกรณ์การเล่นให้พร้อม ระดับ

ประถมศึกษานับตัวอักษรทั้งหมด 52 ตัว ระดับมัธยมศึกษานับตัวอักษรทั้งหมด 100 ตัว 
ตั้งนาฬิกา 22 นาที (Chess Clock) 

25.2 ผู้เล่นจะต้องจับอักษรขึ้นมาฝุายละ 1 ตัว โดยถือถุงในระดับ
สายตา เพื่อดูว่าฝุายใดจะไดเ้ล่นกอ่น โดยมีหลักคือ เรียงตามล าดับอักษรจาก Blank, 
A, B, C ไปจนถึง Z ฝุายใดที่ได้ล าดับของตัวอักษรก่อนเป็นฝุายเริม่เล่นก่อน 
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25.3 ผู้เล่นจับตัวอักษรขึ้นมาระดบัประถมศึกษาฝุายละ 6 ตัว 
ระดับมัธยมศึกษาฝุายละ 7 ตัว วางบนแปูน โดยผู้เริ่มเล่นก่อนจะได้จับก่อนเมื่อครบแล้ว 
อีกฝุายหนึ่งเริม่กดนาฬิกาได ้

25.4 ผู้เริม่เล่นก่อนจะต้องผสมจัดตัวอักษรตั้งแต่  2 ตัวขึ้นไป ให้
เป็นค าภาษาอังกฤษท่ีปรากฏอยู่ในพจนานุกรรม  ส าหรับครอสเวิรด์ (OSPD3) โดยมี
อักษรตัวใดตัวหนึ่งทับอยู่บนดาวกลางกระดาน ค าท่ีลงครั้งแรกจะไดค้ะแนนเป็น 2 
เท่า เมื่อนับคะแนนเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จึงกดนาฬิกาให้เวลาของฝุายตรงกันข้ามเดิน 
แล้วจับตัวอักษรในถุงเท่ากับท่ีเล่นไป 

25.5 ผู้เล่นคนท่ีสองจะต้องต่อตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นค า โดยมี
อย่างนอ้ย 1 ตัว สัมผัสกับอักษรเดิมที่มีอยู่ในกระดาน และต้องลงตวัอักษรในแนว
เดียวกันตลอดเท่านั้น 

25.6 การคิดคะแนนจะได้ตามค าที่เกิดขึ้นทุกค าจากการเล่นในตานั้น 
25.7 ช่องคะแนนพิเศษจะได้เมื่อตวัอักษรที่วางลงไปใหม่วางทับ

เท่านั้น 
25.8 ผู้เล่นสามารถขอเปลี่ยนตัวอักษรได้ โดยเสียการเล่น 1 ตา 

และสามารถเปลีย่นไดต้ั้งแต่ 1 - 6 ตัว แต่ระดบัประถมศึกษาจะเปลีย่นไมไ่ด้เด็ดขาด
ถ้าในถุงเหลอืตัวอักษรไม่ถึง 6 ตัว และระดบัมัธยมศึกษาสามารถเปลี่ยนไดต้ั้งแต ่1 - 7 ตัว 
จะเปลีย่นไม่ไดเ้ดด็ขาดถ้าในถุงเหลือตัวอักษรไม่ถึง 7 ตัว 

25.9 การท าบิงโก ครอสเวิรด์ (Bingo Crossword) ในระดับ 
ประถมศึกษาจะได้คะแนนพิเศษ 25 คะแนน และระดับมัธยมศึกษาจะได้คะแนน
พิเศษ 50 คะแนน นอกจากคะแนนปกติ (การท าบิงโก หมายถึง ผูเ้ลน่ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถวางตัวอักษรทั้ง 6 ตัว และ 7 ตัว ตามล าดับ 
ในแปูนพร้อมกันให้เกิดค าใหม่ในตาเล่นนั้นๆ) 

25.10 หากผู้เล่นฝุายหนึ่งฝุายใด ลงค าศัพท์ที่ผู้เล่นอีกฝุายไม่
แน่ใจว่าเป็นค าศัพท์ที่ไม่ถูกต้องหรอืไม่ ผู้เล่นฝาุยนั้นสามารถขอ Challenge ได้ โดย
ให้หยุดเวลาทั้ง 2 ฝุายไว้ก่อน และคว่ าเบี้ยที่ตนเองถืออยู่ หลังจากนั้นนักกีฬาทั้ง 2 ฝุาย 
จะต้องออกมาตรวจสอบค าศัพท์ท่ี “คอมพิวเตอร์ตรวจค าศัพท์” ที่ก าหนดไว้ ถ้าค านั้น
มีใน “คอมพิวเตอร์ตรวจค าศัพท”์ ผู้ขอ Challenge จะเสยีสิทธ์ิในการลงครั้งถัดไป 
ถ้าในกรณีที่ค านั้นไม่มีใน “คอมพิวเตอร์ตรวจค าศัพท์” ผู้ลงเล่นครั้งนั้นต้องยกตัวอักษรที่
ตนเล่นครั้งนั้นขึ้นทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า ไมไ่ดล้งเล่น (ไมไ่ด้แตม้) และต้องเสยีสิทธ์ิ
การเล่นครั้งนั้นให้แก่ผู้ที่ขอ Challenge 
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25.11 เกมสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นฝาุยใดฝุายหนึ่ง ใช้อักษรที่มีอยู่จนหมด (หลัง
ตัวอักษรในถุงหมดแล้ว) ให้หาคะแนนรวมของตัวอักษรที่เหลือของฝุายตรงข้าม คูณ 2 
แล้วน าไปบวกใหผู้้เล่นท่ีเป็นฝุายลงตัวอักษรหมดก่อน ยกเว้น Blank จะไม่คดิคะแนน
ติดลบ 

25.12 ในกรณีที่ผู้เล่นท้ัง 2 ฝุาย บอกผ่านฝุายละ 3 ครั้ง รวมติดต่อกัน
ทั้งหมด 6 ครั้ง ถือว่า การแข่งขันสิ้นสุด นับคะแนนโดยเอาคะแนนตัวอักษรที่เหลืออยู่
ในแปูนลบออกจากคะแนนที่ท าไดข้องแต่ละฝุาย 

25.13 ถ้าเวลาในการเล่นของแต่ละฝุายหมดลง เวลาที่ใช้ในการเล่นเกินหัก
นาทีละ 10 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 

25.14 หลังจากการแข่งขันเสร็จแล้ว ให้น าอักษรทั้งหมดมาเรียง 10 x 10 
(มัธยม) และเช็คเบี้ย 52 ตัว (ประถม) บนกระดานเพื่อเตรยีมส าหรบัการแข่งขันใน
กระดานต่อไป กฎ และกติกาอื่น ๆ ปัญหาที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างการเล่นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจดัการแข่งขันหมากกระดาน 
 

ข้อ  26  เมื่อเริ่มเวลาการแข่งขันแล้ว ให้ฝุายที่มาแข่งขันรออยู่ ถ้าครบ 15 นาที 
อีกฝุายหนึ่งไม่ลงแข่งขันให้ถือว่าฝุายที่มารออยู่แล้วเป็นฝุายชนะ 
 

หมวด 5 
การแข่งขัน เอแม็ท 

 
ข้อ  27   วิธีจัดการแข่งขัน ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยแข่งขันคู่ละ 

1 กระดาน ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2 และมือ 3 แข่งกับมือ 3 
 

ข้อ  28   การตัดสิน ให้พิจารณาผลการแข่งขันดังนี้ 
28.1 ให้ผู้ที่ไดค้ะแนนมากท่ีสุด ไดร้ับต าแหน่งชนะเลิศ ผู้ทีไ่ด้

คะแนนรองลงมาได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 และต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 
ตามล าดับ การนับคะแนนของแต่ละคู่แข่งขัน ผู้ชนะได้ 2 คะแนนผู้ที่เสมอได้ 1 คะแนน 
และผู้แพ้ไมไ่ด้คะแนน 

28.2 ในกรณีที่มผีู้ที่ไดค้ะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากแต้มเกม
สะสม (Game Point) จ านวนเกม มือที่แพ้ชนะ (Hand Point) และ แต้มสะสม 
(Difference) ตามล าดับ และให้ถอืว่าเป็นผู้ที่ได้รับต าแหน่งนั้น 

28.3 การแข่งขันประเภทบุคคลใช้การแข่งขันในประเภททีมเป็น
เกณฑ์การตัดสินโดยพิจารณาทีผ่ลการแข่งขันระหว่างมือ 1 เท่านั้น 

28.4 ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการไดร้ับ
ต าแหน่งน้ันร่วมกัน และให้เลื่อนต าแหน่งถัดไปขึ้นมาแทน 
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ข้อ  29   กติกาการแข่งขัน 
29.1 ผู้เล่นท้ังสองฝุายต้องเตรียมอุปกรณ์การเล่นให้พร้อม นับตัว

เบี้ยทั้งหมด 70 ตัว ส าหรับรุ่นประถมศึกษาและตัวเบี้ยทั้งหมด 100 ตัว ส าหรับรุ่น
มัธยมศึกษา ตั้งนาฬิกา 22 นาที (Chess Clock) 

29.2 ผู้เล่นจะต้องจับตัวเบี้ยขึ้นมาฝุายละ 1 ตัว โดยถือถุงใน
ระดับสายตา เพื่อดูว่าฝาุยใดจะไดเ้ล่นก่อนโดยมีหลักคือเรยีงตามตัวเลขจากมากไป 
หาน้อย เครื่องหมายทั้งหลายถือวา่ต่ ากว่า 0 ทั้งหมด และตัว Blank ถือว่าใกล้ที่สุด 
ฝุายใดใกล้ 20 กว่าจะได้เริ่มเล่นกอ่น 

29.3 ผู้เล่นจับตัวเบี้ยขึ้นมาฝุายละ 8 ตัว วางบนแปูน โดยผู้เริม่
เล่นก่อนจะได้จับก่อนเมื่อครบ 8 ตัวแล้ว อีกฝุายหนึ่งเริ่มกดนาฬิกาได ้

29.4 ผู้เล่นที่ได้เริ่มเล่นก่อนจะต้องจัดตัวเลขเป็นสมการใน
ลักษณะหนึ่งลักษณะใด วางลงบนกระดานในแนวนอนหรือแนวตั้งเท่าน้ัน โดยต้องมี
ตัวเบี้ยตัวใดตัวหนึ่งทับบนช่องดาวกลางกระดาน ตัวเบี้ยที่ทับบนช่องดาวจะได้คะแนน
เป็น 3 เท่า เมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกดนาฬิกาให้เวลาของฝุายตรงกันข้ามเดิน 

29.5 ผู้เล่นคนแรกจะต้องจับตัวเบีย้ในถุงขึ้นมาใหม่เท่ากับจ านวน
ตัวเบี้ยที่ใช้ไป จากนั้นจะเป็นตาเลน่คนท่ีสอง ซึ่งจะต้องต่อตัวเบี้ยทีม่อียู่ให้เป็นสมการ
โดยมตีัวเบี้ยทีล่งไปใหม่อย่างน้อยหนึ่งตัวสัมผัสกับตัวเบี้ยที่มีอยู่ในกระดานแล้วอาจจะ
เป็นการเพิ่มตัวเลขลงบนสมการเดมิที่มีอยู่ก่อนแล้ว 

29.6 หากเกิดกรณีทีผู่้เล่นลงสมการซึ่งมีเบี้ยตัวเลขท่ีเล่นใหม่ทับ
ช่องพิเศษมากกว่า 1 ช่องแล้วคะแนนที่ได้จะนับคะแนนพิเศษเบีย้แตล่ะตัวแล้วค่อย
น ามาคิดช่องพิเศษของทั้งสมการ 

29.7 ช่องพิเศษต่าง ๆ น้ันสามารถใช้ได้ในการเล่นทับลงไปครั้ง
แรกเท่านั้น ในการเล่น ครั้งต่อมาเบี้ยที่ทับอยู่บนช่องพิเศษแล้วนั้นให้นับคะแนน
เฉพาะค่าของเบี้ยเท่าน้ัน 

29.8 การขอเปลีย่นตัวเบีย้สามารถขอเปลี่ยนตัวเบีย้ได้โดยต้อง
เสียตาเล่น 1 ตา การเปลี่ยนสามารถเปลีย่นไดต้ั้งแต่ 1 - 8 ตัว ยกเว้นถ้าตัวเบี้ยในถุง
เหลือไม่ถึง 5 ตัว จะไมส่ามารถเปลี่ยนตัวเบีย้ได้อย่างเดด็ขาด 

29.9 การท าบิงโกเอแม็ท ในระหวา่งการเล่นท่ีผู้เล่นคนใดสามารถ
ลงเบี้ยทั้ง 8 ตัวบนแปูน พร้อมกันในตาเล่นเดียว ผูเ้ล่นคนน้ันจะได้รบัคะแนนพิเศษ
เพิม่ขึ้นอีก 40 คะแนน นอกเหนือจากคะแนนท่ีได้ปกติในตาเล่นนั้น 
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29.10 การชาเล้นจ์ (Challenge) หากผู้เล่นฝุายหนึ่งฝุายใดลง
สมการแล้วอีกฝุายเห็น หรือคิดว่าผิดพลาด ผู้เล่นสามารถขอเรียกขานชาเล้นจ์ได้เพื่อ
ดูว่าถูกต้องหรือเปล่า โดยให้หยุดเวลาทั้ง 2 ฝุายไว้ หากผลการชาร์เล้นจ์ปรากฎว่า
ถูกต้องแล้ว ผู้ที่ขอตรวจจะเสยีตาเล่นไปหนึ่งตา แต่ถ้าหากผิด ผู้ทีล่งผิดจะต้องยกตัว
เบี้ยที่ลงทั้งหมดในตานั้นออกและได้คะแนนเป็นศูนย์ 

29.11 การผสมตัวเลข การลงเบี้ยตัวเลขน้ันสามารถที่จะน า 
เลขโดด (0-9) จ านวน 2 - 3 ตัว มาวางติดกันเพื่อประกอบเป็นเลข 2 - 3 หลักไดเ้บี้ย
ที่เป็นจ านวนหลักสิบขึ้นไปน ามาตอ่ไม่ได้ 

29.12 การเปลี่ยนค่าเป็นเลขลบ สามารถที่จะเอาเครื่องหมายลบมา
วางไวห้น้าเบี้ยตัวเลข (1 - 20) และจ านวนต่าง ๆ ที่เกิดจากการผสมตัวเลขเพื่อให้เป็น
ค่าลบได้ แต่ห้ามวางเบี้ยเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หารไวต้ิดกัน 

29.13 ห้ามใช้ 0 ไปต่อหน้าตัวเลขทุกจ านวน ห้ามใช้เครื่องหมาย
บวกหรือเครื่องหมายลบเติมหน้าตวัเลข 0 และห้ามใช้เครื่องหมายบวกเติมหน้าตัวเลข 
เช่น +7 = 5+2 

29.14 เกมสิ้นสดุเมื่อผูเ้ล่นคนใดคนหนึ่งใช้ตัวเบี้ยทีต่นมอียู่จนหมด 
(หลังจากท่ีตัวเบี้ยในถุงหมดแล้ว) 

29.15 หากผู้เล่นฝุายตรงข้ามยังคงมีตัวอักษรเหลืออยู่ ให้หา
คะแนนรวมของตัวเบีย้นั้นแล้วคณูด้วย 2 และน าไปบวกให้กับผู้เล่นที่เป็นคนลงตัวเบีย้
หมดก่อน (ยกเว้น Blank ไมต่้องตดิลบ) 

29.16 ในกรณีที่ผู้เล่นท้ัง 2 ฝุาย บอกผ่านฝุายละ 3 ครั้ง รวม
ติดต่อกันท้ังหมด 6 ครั้ง ก็ถือว่าเกมการแข่งขันสิ้นสดุลง การนับคะแนนจะท าโดยเอา
คะแนนตัวเบี้ยทีเ่หลืออยู่ในแปูนลบออกจากคะแนนของตนเองโดยไม่ต้องคูณ 2 

29.17 ถ้าเวลาในการเล่นของแต่ละฝุายหมดลง เวลาที่ใช้ในการ
เล่นเกินกว่าหักนาทลีะ 10 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 

29.18 หลังจากการแข่งขันเสร็จแล้ว ให้น าตัวเบี้ยทั้งหมดมาเรียง 
10x10 บนกระดานเพื่อเตรียมส าหรับการแข่งขันในกระดานต่อไป กฎ และกติกาอื่น ๆ 
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเล่นให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะอนกุรรมการจัดการ
แข่งขันหมากกระดาน 
 

ข้อ  30   เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้ว ให้ฝุายที่มาแข่งขันรออยู่ ถ้าครบ 15 นาที 
อีกฝุายหนึ่งไมล่งแข่งขันให้ถือว่าฝาุยที่มารออยู่แล้วเป็นฝาุยชนะ 
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หมวด 6 
การแข่งขันหมากล้อม 

 
ข้อ  31   วิธีจัดการแข่งขัน 

31.1 หากมีจ านวนทีมเข้าร่วมแข่งขัน ไม่เกิน 12 ทีม ให้ใช้วิธีการ
จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด โดยแข่งขันคู่ละ 1 กระดาน ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 
แข่งกับมือ 2 และมือ 3 แข่งกับมือ 3 

31.2 หากมีจ านวนทีมเข้าร่วมแข่งขัน เกิน 12 ทีม ให้แบ่ง
ออกเป็น 2 สาย โดยให้มจี านวนทีมในแต่ละสายเท่ากัน หรือแตกต่างกันน้อยท่ีสุด ใช้
วิธีการจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย โดยแข่งขันคูล่ะ 1 กระดาน ให้มือ 
1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2 และมือ 3 แข่งกับมือ 3 ให้ทีมที่ได้ที่ 1 ในแต่ละ
สายแข่งในรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่ได้ที่ 2 ในแต่ละสาย ชิงต าแหน่งที่ 3 
      31.3 ประเภทบุคคลใช้การแข่งขันในประเภททีมเป็นเกณฑ์ตดัสิน 
โดยพิจารณาทีผ่ลการแข่งขันระหว่างมือ 1 เท่านั้น (รอบชิงชนะเลิศ หรือชิงต าแหน่งท่ี 
3 ก็ได้) 
 

ข้อ  32   การตัดสิน ให้พิจารณาผลการแข่งขัน ดังนี้ 
32.1 ให้ผู้ที่ไดค้ะแนนมากท่ีสุดไดร้ับต าแหน่งชนะเลิศ ผู้ทีไ่ด้

คะแนนรองลงมาไดร้ับต าแหน่งรองชนะเลิศ และต าแหน่งท่ี 3 ตามล าดับ การนับ
คะแนนของแต่ละคู่แข่งขันให้ผู้ชนะได้ 2 คะแนน ผู้ที่เสมอได ้1 คะแนน และผู้แพ้
ไม่ได้คะแนน 

32.2 ในกรณีที่มผีู้ที่ไดค้ะแนนเท่ากันให้พิจารณาผลการแข่งขัน
ของคู่กรณี ผู้ที่ชนะให้ถือว่าเป็นผูท้ี่ได้รับต าแหน่งน้ัน 

32.3 ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการไดร้ับ
ต าแหน่งน้ันร่วมกัน และให้เลื่อนต าแหน่งถัดไปขึ้นมาแทน 
 

ข้อ  33   ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 
33.1 ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคคี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

33.2 ให้ใช้กระดานขนาด 19 x 19 เส้น เป็นกระดานที่ใช้ในการ
แข่งขันหมากล้อม  

33.3 ให้ใช้เวลาฝุายละ 45 นาที ไม่มีการต่อเวลา (Byo-yomi) เมื่อ
หมดเวลา )เข็มตก(  ถือว่าแพ้ 
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  33.4 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

33.5 ฝุายด าได้วางเม็ดแรก แต่ต้องเพิ่มแต้มต่อให้ขาวตอนนับ
คะแนน 6.5 คะแนน 

33.6 ใช้กติกาการนับคะแนนแบบญี่ปุุน การตดัสินของกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด  

33.7 การวางหมากห้ามทดลองวางหมากหรือใช้นิ้วจิ้มดู เมื่อวาง
หมากนิ่งที่จุดใดถือว่าวางที่จุดนั้น แม้ว่าจะยังไม่ปล่อยมือก็ตามและห้ามการกระท าท่ี
ส่งผลรบกวนฝุายตรงข้าม 

33.8 การจบเกม จะจบลงเมื่อผู้เล่นฝุายใดฝุายหนึ่งบอกผ่าน และอีก
ฝุายบอกผ่านติดกัน 

 
ข้อ  34   เมื่อเริ่มเวลาการแข่งขันแล้ว ให้ฝุายที่มาแข่งขันรออยู่ ถ้าครบ  

15 นาที อีกฝุายหนึ่งไม่ลงแข่งขันให้ถือว่าฝุายที่มารออยู่แล้วเป็นฝุายชนะ 
 

หมวด 7 
หมวดทั่วไป 

 
ข้อ  35   ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือ  

ในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดาน กรรมการผู้
ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขนัโดยเคร่งครัด 
 

ข้อ  36   ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับ
ความเปน็นักกฬีาที่ดี และต้องปฏบิัติตามระเบยีบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 

ข้อ  37   ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันหมากกระดาน ก่อนเร่ิมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือตามที่คณะ 
อนุกรรมการจัดการแข่งขนัหมากกระดานก าหนด 
 

ข้อ  38   ห้ามน าเคร่ืองมอืหรืออุปกรณ์สือ่สารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณการ
แข่งขันโดยเด็ดขาด 
 

ข้อ  39   ไม่อนุญาตให้ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน หรือผู้ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณสนามแข่งขนัโดยเด็ดขาด 
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 ข้อ  40   ชุดแข่งขนั และอุปกรณ์การแข่งขัน 
40.1 ชุดแข่งขัน ต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาของโรงเรียนสาธิตฯ 

ที่ตนสังกัด สวมกางเกงขายาวแบบสุภาพห้ามสวมกางเกงขาสั้น 
40.2 ห้ามสวมรองเท้าแตะ  หรือรองเท้าที่ลกัษณะคล้ายรองเทา้แตะ

โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดาน
เป็นกรณีพเิศษ เช่น อาการบาดเจบ็ เป็นต้น 

40.3 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันหมากกระดาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝุายเทคนิคกีฬา
รับรองมาตรฐานส าหรับใช้ในการแข่งขัน 

 
ข้อ  41   ผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่ลงแข่งขันตามวัน และเวลาที่ก าหนดโดยไมม่ี

เหตุอันควร หรือผละออกจากการแข่งขันที่ก าลังด าเนินอยู่ให้ “ปรับเป็นแพ้” ในกรณี
ดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจดัการแข่งขัน  หมากกระดาน รายงานคณะกรรมการ
ฝุายเทคนิคกีฬาเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคค ีเพื่อให้พิจารณา
ลงโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านัก 
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันกีฬาสาธติสามคัคี สังกัดส านัก 
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2560 

 
ข้อ  42   ให้คณะอนกุรรมการจัดการแข่งขนัหมากกระดานเปน็ผู้ก าหนด  

วัน เวลา และสถานที่การแข่งขัน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจ าเป็น 
 

ข้อ  43   การแต่งต้ังกรรมการตัดสนิ ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะอนกุรรมการ
จัดการแข่งขนัหมากกระดาน 
 

ข้อ  44   การประท้วง ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่ง
ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารกฬีาสาธิตสามัคคสีังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 

ข้อ  45   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันหมากกระดาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
เป็นผู้วินิจฉัยชีข้าด 
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ข้อ  46   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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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหมากกระดาน 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

ล าดับที ่ รายนามสถาบัน 
1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
7 โรงเรียน มัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
9 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม) 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝุายประถม) 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) 
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์สถาบันวิจัย พัฒนา 

และสาธิตการศึกษา 
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
19 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

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

 
รหัส 
กีฬา ชนิดกีฬา มกราคม 2560 จ านวนวัน สนามที่แข่งขัน 

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

 พิธีปิด          สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 พิธีเปิด – ปิด    M - ประชุมผู้จัดการทีม   T - วันฝึกซ้อม   Q -  วันแข่งขนั   F – วันชิงชนะเลิศ 
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โปรแกรมการแข่งขันหมากกระดาน 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
ประเภท : ครอสเวิร์ด 
วันท่ี 6 - 8 มกราคม 2560 
ระดับ : ประถมศึกษา 

1 สาธิตจุฬาประถม   5 สาธิตเกษตร  
2 สาธิตประสานมติรประถม  6 สาธิตมศว องครักษ์  
3 สาธิตรามประถม   7 สาธิตมหาสารคามประถม  
4 สาธิตสงขลาอนุบาลฯ  8 สาธิตบูรพา  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 

6 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 1 1-8 2-7 3-6 4-5 
10.00-11.00 2 8-5 6-4 7-3 1-2 
13.00-14.00 3 2-8 3-1 4-7 5-6 
14.30-15.30 4 8-6 7-5 1-4 2-3 

7 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 5 3-8 4-2 5-1 6-7 
10.00-11.00 6 8-7 1-6 2-5 3-4 
13.00-14.00 7 4-8 5-3 6-2 7-1 
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ประเภท : ครอสเวิร์ด 
วันท่ี 6 - 8 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น 

1 สาธิตบูรพา    6 สาธิตสงขลา  
2 สาธิตเชียงใหม ่    7 สาธิตราม  
3 สาธิตประสานมติรมัธยม   8 สาธิตจุฬามัธยม  
4 สาธิตมศว องครักษ ์   9 สาธิตขอนแก่น  
5 สาธิตปทุมวัน  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 BYE 

6 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 1 2-9 3-8 4-7 5-6 1 
10.00-11.00 2 7-5 8-4 9-3 1-2 6 
13.00-14.00 3 3-1 4-9 5-8 6-7 2 

7 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 4 8-6 9-5 1-4 2-3 7 
10.00-11.00 5 4-2 5-1 6-9 7-8 3 
13.00-14.00 6 9-7 1-6 2-5 3-4 8 

8 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 7 5-3 6-2 7-1 8-9 4 
10.00-11.00 8 1-8 2-7 3-6 4-5 9 
13.00-14.00 9 6-4 7-3 8-2 9-1 5 
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ประเภท : ครอสเวิร์ด 
วันท่ี 6 - 8 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 สาธิตจุฬามัธยม   7 สาธิตประสานมติรมัธยม  
2 สาธิตปทุมวัน   8 สาธิตเกษตร  
3 สาธิตสงขลา   9 สาธิตราม  
4 สาธิตพะเยา   10 สาธิตขอนแก่น  
5 สาธิตเชียงใหม ่   11 สาธิตมหาสารคามมัธยม  
6 สาธิตบูรพา   12 สาธิตนเรศวร  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 คู่ท่ี 6 

6 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 1 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 
10.00-11.00 2 12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 
13.00-14.00 3 2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 
14.30-15.30 4 12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 

7 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 5 3-12 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 
10.00-11.00 6 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 
13.00-14.00 7 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 
14.30-15.30 8 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

8 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 9 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 
10.00-11.00 10 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
13.00-14.00 11 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 
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ประเภท : เอแม็ท 
วันท่ี 6 - 8 มกราคม 2560 
ระดับ : ประถมศึกษา 

1 สาธิตเกษตร   5 สาธิตศิลปากรประถม  
2 สาธิตบูรพา   6 สาธิตประสานมติรประถม  
3 สาธิตจุฬาประถม   7 สาธิตรามประถม  
4 สาธิตมหาสารคามประถม  8 สาธิตมศว องครักษ์  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 

6 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 1 1-8 2-7 3-6 4-5 
10.00-11.00 2 8-5 6-4 7-3 1-2 
13.00-14.00 3 2-8 3-1 4-7 5-6 
14.30-15.30 4 8-6 7-5 1-4 2-3 

7 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 5 3-8 4-2 5-1 6-7 
10.00-11.00 6 8-7 1-6 2-5 3-4 
13.00-14.00 7 4-8 5-3 6-2 7-1 
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ประเภท : เอแม็ท 
วันท่ี 6 - 8 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น 

1 สาธิตจุฬามัธยม    7 สาธิตประสานมติรมัธยม  
2 สาธิตราม    8 สาธิตมศว องครักษ์  
3 สาธิตบูรพา    9 สาธิตปทุมวัน  
4 สาธิตขอนแก่น    10 สาธิตเชียงใหม่  
5 สาธิตพะเยา    11 สาธิตสงขลา  
6 สาธิตเกษตร  

 
วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 BYE 

6 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 1 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 1 
10.00-11.00 2 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 7 
13.00-14.00 3 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 2 
14.30-15.30 4 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 8 

7 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 5 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 3 
10.00-11.00 6 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 9 
13.00-14.00 7 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 4 
14.30-15.30 8 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 10 

8 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 9 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 5 
10.00-11.00 10 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 11 
13.00-14.00 11 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 6 

 
  



40 

 

ประเภท : เอแม็ท 
วันท่ี 6 - 8 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 สาธิตสงขลา   7 สาธิตขอนแก่น   
2 สาธิตเชียงใหม ่   8 สาธิตมหาสารคามมัธยม  
3 สาธิตจุฬามัธยม   9 สาธิตประสานมติรมัธยม 
4 สาธิตราม   10 สาธิตมศว องครักษ์  
5 สาธิตนเรศวร   11 สาธิตปทุมวัน  
6 สาธิตบูรพา   12 สาธิตพะเยา  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 คู่ท่ี 6 

6 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 1 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 
10.00-11.00 2 12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 
13.00-14.00 3 2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 
14.30-15.30 4 12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 

7 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 5 3-12 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 
10.00-11.00 6 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 
13.00-14.00 7 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 
14.30-15.30 8 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

8 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 9 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 
10.00-11.00 10 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
13.00-14.00 11 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 

  



41 

 

ประเภท : หมากรุกสากล 
วันท่ี 6 - 8 มกราคม 2560 
ระดับ : ประถมศึกษา 

1 สาธิตรามประถม       5 สาธิตเกษตร  
2 สาธิตมหาสารคามประถม       6 สาธิตขอนแก่น  
3 สาธิตจุฬาประถม       7 สาธิตประสานมติรประถม  
4 สาธิตก าแพงแสน       8 สาธิตบูรพา  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 

6 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 1 1-8 2-7 3-6 4-5 
10.30-12.00 2 8-5 6-4 7-3 1-2 
13.00-14.30 3 2-8 3-1 4-7 5-6 
15.00-16.30 4 8-6 7-5 1-4 2-3 

7 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 5 3-8 4-2 5-1 6-7 
10.30-12.00 6 8-7 1-6 2-5 3-4 
13.00-14.30 7 4-8 5-3 6-2 7-1 

 
  



42 

 

ประเภท : หมากรุกสากล 
วันท่ี 6 - 8 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น 

1 สาธิตประสานมติรมัธยม   6 สาธิตก าแพงแสน  
2 สาธิตราม    7 สาธิตปทุมวัน  
3 สาธิตจุฬามัธยม    8  สาธิตเชียงใหม่  
4 สาธิตบูรพา    9 สาธิตขอนแก่น  
5 สาธิตเกษตร  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 BYE 

6 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 1 2-9 3-8 4-7 5-6 1 
10.30-12.00 2 7-5 8-4 9-3 1-2 6 
13.00-14.30 3 3-1 4-9 5-8 6-7 2 

7 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 4 8-6 9-5 1-4 2-3                                                                                                                                                                                                        7 
10.30-12.00 5 4-2 5-1 6-9 7-8 3  
13.00-14.30 6 9-7 1-6 2-5 3-4 8 

8 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 7 5-3 6-2 7-1 8-9 4 
10.30-12.00 8 1-8 2-7 3-6 4-5 9 
13.00-14.30 9 6-4 7-3 8-2 9-1 5 

 
  



43 

 

ประเภท : หมากรุกสากล 
วันท่ี 6 - 8 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 สาธิตเชียงใหม่        6 สาธิตบูรพา  
2 สาธิตมหาสารคามมัธยม       7 สาธิตนเรศวร  
3 สาธิตปทุมวัน        8 สาธิตประสานมติรมัธยม 
4 สาธิตขอนแก่น        9 สาธิตจุฬามัธยม  
5 สาธิตราม  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 BYE 

6 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 1 2-9 3-8 4-7 5-6 1 
10.30-12.00 2 7-5 8-4 9-3 1-2 6 
13.00-14.30 3 3-1 4-9 5-8 6-7 2 

7 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 4 8-6 9-5 1-4 2-3                                                                                                                      7 
10.30-12.00 5 4-2 5-1 6-9 7-8 3  
13.00-14.30 6 9-7 1-6 2-5 3-4 8 

8 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 7 5-3 6-2 7-1 8-9 4 
10.30-12.00 8 1-8 2-7 3-6 4-5 9 
13.00-14.30 9 6-4 7-3 8-2 9-1 5 

  



44 

 

ประเภท : หมากล้อม 
วันท่ี 9 - 11 มกราคม 2560 
ระดับ : ประถมศึกษา 

1 สาธิตจุฬาประถม   5 สาธิตก าแพงแสน  
2 สาธิตบูรพา    6 สาธิตเกษตร  
3 สาธิตศิลปากรประถม   7 สาธิตขอนแก่น  
4 สาธิตรามประถม   8 สาธิตประสานมติรประถม  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 

9 มกราคม 
2560 

08.30-10.10 1 1-8 2-7 3-6 4-5 
10.30-12.10 2 8-5 6-4 7-3 1-2 
13.00-14.40 3 2-8 3-1 4-7 5-6 
15.00-16.40 4 8-6 7-5 1-4 2-3 

10 มกราคม 
2560 

08.30-10.10 5 3-8 4-2 5-1 6-7 
10.30-12.10 6 8-7 1-6 2-5 3-4 
13.00-14.40 7 4-8 5-3 6-2 7-1 
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ประเภท : หมากล้อม 
วันท่ี 9 - 11 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น 

1 สาธิตปทุมวัน    5 สาธิตเชียงใหม่  
2 สาธิตบูรพา    6 สาธิตประสานมติรมัธยม  
3 สาธิตราม    7 สาธิตจุฬามัธยม  
4 สาธิตเกษตร    8 สาธิตก าแพงแสน  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 

9 มกราคม 
2560 

08.30-10.10 1 1-8 2-7 3-6 4-5 
10.30-12.10 2 8-5 6-4 7-3 1-2 
13.00-14.40 3 2-8 3-1 4-7 5-6 
15.00-16.40 4 8-6 7-5 1-4 2-3 

10 มกราคม 
2560 

08.30-10.10 5 3-8 4-2 5-1 6-7 
10.30-12.10 6 8-7 1-6 2-5 3-4 
13.00-14.40 7 4-8 5-3 6-2 7-1 

  



46 

 

ประเภท : หมากล้อม 
วันท่ี 9 - 11 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 สาธิตราม    6 สาธิตเชียงใหม่  
2 สาธิตบูรพา    7 สาธิตเกษตร  
3 สาธิตขอนแก่น    8 สาธิตจุฬามัธยม  
4 สาธิตประสานมติรมัธยม   9 สาธิตปทุมวัน  
5 สาธิตมหาสารคามมัธยม  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 BYE 

9 มกราคม 
2560 

08.30-10.10 1 2-9 3-8 4-7 5-6 1 
10.30-12.10 2 7-5 8-4 9-3 1-2 6 
13.00-14.40 3 3-1 4-9 5-8 6-7 2 

10 มกราคม 
2560 

08.30-10.10 4 8-6 9-5 1-4 2-3 7 
10.30-12.10 5 4-2 5-1 6-9 7-8 3 
13.00-14.40 6 9-7 1-6 2-5 3-4 8 

11 มกราคม 
2560 

08.30-10.10 7 5-3 6-2 7-1 8-9 4 
10.30-12.10 8 1-8 2-7 3-6 4-5 9 
13.00-14.40 9 6-4 7-3 8-2 9-1 5 

  



47 

 

ประเภท : หมากรุกไทย 
วันท่ี 9 - 11 มกราคม 2560 
ระดับ : ประถมศึกษา 

1 สาธิตจุฬาประถม         6 สาธิตบูรพา 
2 สาธิตขอนแก่น          7 สาธิตเกษตร 
3 สาธิตมหาสารคามประถม         8 สาธิตศิลปากรประถม 
4 สาธิตรามประถม         9 สาธิตมศว องครักษ ์
5 สาธิตประสานมติรประถม  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 BYE 

9 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 1 2-9 3-8 4-7 5-6 1 
10.30-12.00 2 7-5 8-4 9-3 1-2 6 
13.00-14.30 3 3-1 4-9 5-8 6-7 2 

10 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 4 8-6 9-5 1-4 2-3 7 
10.30-12.00 5 4-2 5-1 6-9 7-8 3  
13.00-14.30 6 9-7 1-6 2-5 3-4 8 

11 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 7 5-3 6-2 7-1 8-9 4 
10.30-12.00 8 1-8 2-7 3-6 4-5 9 
13.00-14.30 9 6-4 7-3 8-2 9-1 5 

  



48 

 

ประเภท : หมากรุกไทย 
วันท่ี 9 - 11 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น 

1 สาธิตมหาสารคามมัธยม   6 สาธิตมศว องครักษ์  
2 สาธิตปทุมวัน    7 สาธิตขอนแก่น  
3 สาธิตเกษตร    8 สาธิตเชียงใหม่  
4 สาธิตประสานมติรมัธยม   9 สาธิตราม  
5 สาธิตบูรพา    10 สาธิตจุฬามัธยม  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 

9 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 1 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
10.30-12.00 2 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 
13.00-14.30 3 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 

10 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 4 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 
10.30-12.00 5 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 
13.00-14.30 6 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 

11 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 7 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 
10.30-12.00 8 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 
13.00-14.30 9 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 

  



49 

 

ประเภท : หมากรุกไทย 
วันท่ี 9 - 11 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 สาธิตมหาสารคามมัธยม   7 สาธิตจุฬามัธยม 
2 สาธิตพะเยา    8 สาธิตบูรพา  
3  สาธิตเชียงใหม่    9 สาธิตนเรศวร  
4 สาธิตปทุมวัน    10 สาธิตเกษตร  
5 สาธิตประสานมติรมัธยม   11 สาธิตราม  
6 สาธิตขอนแก่น  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 BYE 

9 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 1 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 1 
10.30-12.00 2 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 7 
13.00-14.30 3 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 2 
15.00-16.30 4 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 8 

10 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 5 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 3 
10.30-12.00 6 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 9 
13.00-14.30 7 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 4 
15.00-16.30 8 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 10 

11 มกราคม 
2560 

08.30-10.00 9 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 5 
10.30-12.00 10 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 11 
13.00-14.30 11 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 6 

 
  



50 

 

ประเภท : หมากฮอส 
วันท่ี 9 - 11 มกราคม 2560 
ระดับ : ประถมศึกษา 

1 สาธิตขอนแก่น    7 สาธิตก าแพงแสน  
2 สาธิตศิลปากรประถม   8 สาธิตบูรพา  
3 สาธิตจุฬาประถม   9 สาธิตประสานมติรประถม  
4 สาธิตมหาสารคามประถม   10 สาธิตเกษตร  
5 สาธิตมศว องครักษ์   11 สาธิตสงขลาอนุบาลฯ  
6 สาธิตรามประถม  
 

วันที่
แข่งขัน 

เวลา 
รอบ
ที ่

คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 BYE 

9 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 1 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 1 
10.00-11.00 2 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 7 
13.00-14.00 3 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 2 
14.30-15.30 4 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 8 

10 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 5 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 3 
10.00-11.00 6 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 9 
13.00-14.00 7 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 4 
14.30-15.30 8 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 10 

11 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 9 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 5 
10.00-11.00 10 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 11 
13.00-14.00 11 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 6 
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ประเภท : หมากฮอส 
วันท่ี 9 - 11 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น 

1 สาธิตเชียงใหม่    6 สาธิตจุฬามัธยม  
2 สาธิตปทุมวัน    7 สาธิตราม  
3 สาธิตเกษตร    8 สาธิตขอนแก่น  
4 สาธิตบูรพา    9 สาธิตมหาสารคามมัธยม  
5 สาธิตประสานมติรมัธยม   10 สาธิตมศว องครักษ์  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 

9 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 1 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
10.00-11.00 2 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 
13.00-14.00 3 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 

10 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 4 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 
10.00-11.00 5 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 
13.00-14.00 6 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 

11 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 7 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 
10.00-11.00 8 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 
13.00-14.00 9 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 

 
  



52 

 

ประเภท : หมากฮอส 
วันท่ี 9 - 11 มกราคม 2560 
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 สาธิตปทุมวัน    6 สาธิตมหาสารคามมัธยม  
2 สาธิตประสานมติรมัธยม   7 สาธิตเชียงใหม่  
3 สาธิตนเรศวร    8 สาธิตจุฬามัธยม  
4 สาธิตบูรพา    9 สาธิตขอนแก่น  
5 สาธิตราม  
 

วันที่แข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 BYE 

9 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 1 2-9 3-8 4-7 5-6 1 
10.00-11.00 2 7-5 8-4 9-3 1-2 6 
13.00-14.00 3 3-1 4-9 5-8 6-7 2 

10 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 4 8-6 9-5 1-4 2-3 7 
10.00-11.00 5 4-2 5-1 6-9 7-8 3 
13.00-14.00 6 9-7 1-6 2-5 3-4 8 

11 มกราคม 
2560 

08.30-09.30 7 5-3 6-2 7-1 8-9 4 
10.00-11.00 8 1-8 2-7 3-6 4-5 9 
13.00-14.00 9 6-4 7-3 8-2 9-1 5 
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รายชื่อผู้ควบคุมทีมและนกักีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  
1 นาย ศรัณย ์ รื่นณรงค์  
2 นาย พรต ชีพสมุทร ์  
3 นางสาว อรทัย เฉลียว  
4 นางสาว ณัฐวด ี ประดิษฐการ  
5 นาย สุวิจักขณ ์ จังลักษม ี  
6 นาย ตอง มั่งมีตระกูล  
7 นาย พงษ์ศกร สุทธินาคสมบัต ิ  
8 นาย โอฬาร โรจนะบรุานนท์  
9 นาย จักรพันธ์ โรจน์พงศ์เกษม  
10 นาย สุรพล ยุติธรรมนนท์  
11 นาย วิชัย ธรรมวิรยิะศริ ิ  
12 นาย สาธิต เกษตรชล  
13 นาย วิษุวัต ธีรภาพไพสิฐ  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. กฤตภาส ธนากรจักร ์ ป.2 
2 ด.ญ. รินรดา ศิริพิชญ์ตระกูล ป.2 
3 ด.ช. รักชนก หิรัญศร ี ป.2 
4 ด.ช. ปัญญวัฒน ์ ไทรทองธนาพันธ ์ ป.2 
5 ด.ช. พิธิวัฒน์ ตันจริยภรณ ์ ป.3 
6 ด.ช. ศิรวัฒน ์ จิรศิริอรยิกุล ป.4 
7 ด.ช. ธนกร โรจน์วีระ ป.4 
8 ด.ช. ศิรสิทธ์ิ เศวตกิติธรรม ป.4 
9 ด.ช. ปริญญ ์ เลาหวริภาพ ป.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
10 ด.ช. ภาคย ์ คณิตวรานันท์ ป.5 
11 ด.ช. ศุขภวิชณ ์ กฤชศุภากรณ ์ ป.5 
12 ด.ช. ชยณัฐ ตันจริยภรณ ์ ป.5 
13 ด.ช. จินตภัทร บัณฑูรนิพิท ป.6 
14 ด.ช. ภวัต เรียงรุ่งโรจน ์ ป.6 
15 ด.ช. สารัทธ์ โชติรุ่งโรจน ์ ป.6 
16 ด.ช. บุณยกร ธารพานิช ป.6 
17 ด.ช. อภิวัฒน์ เสนาภักด ี ป.6 
18 ด.ช. ชนาธิป สาทสุทธิ ป.6 
19 ด.ช. ณภัทร นพคุณ ป.6 
20 ด.ญ. ศุภิศรา เศวตกิติธรรม ป.6 
21 ด.ช. ศุภชัย คุ้มหรั่ง ม.1 
22 ด.ญ. พัทรกมล ทองอยู่ ม.1 
23 ด.ช. ลัทธวิทย์ ทิพาเสถียร ม.1 
24 ด.ช. ยศภัทร ์ กิติโรจน์พันธ ์ ม.1 
25 ด.ช. กษิดิศ วิบูลย์เกียรติ ์ ม.1 
26 ด.ช. ศิวกร รินทรสุนทร ม.1 
27 ด.ช. วรพล แสงสระศร ี ม.1 
28 ด.ช. ปุณยวีร ์ เรืองสมวงศ ์ ม.1 
29 ด.ช. ภฤศ เวชชัยโย ม.2 
30 ด.ช. ชานน เจริญลาภนพรัตน ์ ม.2 
31 ด.ช. สานขวัญ โชติชนาทวีวงศ์ ม.2 
32 ด.ช. ธีรพัฒน์ สีมามหรรณพ ม.2 
33 ด.ช. คหบด ี เศรษฐชวาลวงษ์ ม.2 
34 ด.ช. ณัฐภูม ิ ประพฤติธรรม ม.2 
35 ด.ช. วงศธร โมกขะวรรธนะ ม.2 
36 ด.ช. ภานริศ กิตติเจริญพงษ ์ ม.3 
37 ด.ช. เสนาบด ี เศรษฐชวาลวงษ์ ม.3 
38 ด.ช. ปรวีร ์ สุวรรณวาร ี ม.3 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
39 นาย ปุญญพัฒน ์ พงศ์ภพไพบูลย ์ ม.4 
40 นาย ศุภกร ช่วยอ่อน ม.4 
41 นางสาว ณิชากร ตัณฑเศรษฐี ม.4 
42 นาย นนทพัทธ์ เลี่ยมพุธทอง ม.4 
43 นาย ธณเศรษฐ ์ จูเลิศตระกลู ม.4 
44 นาย กร เจียรธนะกานนท์ ม.4 
45 นาย รณน โชติกมลพงศ ์ ม.6 
46 นาย วัฒนชัย ศารทูลทัต ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  
1 นาง กรุณา สิริยะเสถยีร  
2 นาย ไวชยันต ์ ยูระทัย  
3 นางสาว ดวงพร ชุนฟูง  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. เจตนิพิฐ เจริญนนทสิทธ์ิ ป.5 
2 ด.ญ. กฤติยลักษณ ์ สิรินวรตัน์พันธ์ุ ป.5 
3 ด.ญ. จิรนันท์ เทพแสน ป.6 
4 ด.ญ. จิรวด ี เทพแสน ป.6 
5 ด.ช. รัชกาญจน ์ จันดร ป.6 
6 ด.ช. กนกพล เดือนแจ้ง ม.1 
7 ด.ช. วัสยศ พูนลาภพาณิชย์ ม.3 
8 ด.ญ. ชนันท์กานต์ เจริญวรสกลุ ม.3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  
1 นาง เสาวนันท ์ บ าเรอราช 

 2 นางสาว ส ารวน ชินจันทึก 
 3 นาย พรพิทักษ์ จะริรมัย ์  

4 นาย วชริศ รุจิยาปนนท์  
5 นาย อภิชิต บัวเกิด  
6 นางสาว ประภาวด ี สุวรรณไตรย ์  
7 นาย ทินกฤต อังกิติตระกลู  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. ฤทธิ ์ ฤทธิรอด ป.2 
2 ด.ญ. ภัทรนันท ์ ว่องกลกิจศิลป ์ ป.2 
3 ด.ช. กฤตัชญ์ หอมสาย ป.2 
4 ด.ช. ชนพัฒน์ สายแก้ว ป.3 
5 ด.ช. นพพร สามหาดไทย ป.3 
6 ด.ช. ณัฐพงษ์ จะแรบรมัย ์ ป.3 
7 ด.ช. ณัฐภัทร คล่องด ี ป.3 
8 ด.ช. ขวัญเกล้า รัตนเหม ป.4 
9 ด.ช. อนรรฆพงศ ์ จันทรเสนา ป.4 
10 ด.ช. ณฐนน เมธรธราธิป ป.5 
11 ด.ญ. สุกฤตา หอมสาย ป.5 
12 ด.ช. บุญญณัฐฏ ์ ส ารวมจิตต ์ ป.6 
13 ด.ญ. ฐานิตา ฤกษ์ธนขจร ม.1 
14 ด.ญ. ฐิติวัลคุ ์ ว่องกลกิจศิลป ์ ม.1 
15 ด.ญ. นัชชา กิจควรด ี ม.1 
16 ด.ญ. สิริญา สินโพธ์ิ ม.1 
17 ด.ญ. ปวีณา ประเสริฐเวศยากร ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
18 ด.ช. ณัชพัฒน์ คทาเหม ม.2 
19 ด.ญ. ศลิษา สารศร ี ม.2 
20 ด.ญ. จีรณา สรกฤช ม.3 
21 ด.ญ. ชัญญานุช กิ่งนอก ม.3 
22 นาย วิธวัทย์ เย็นญา ม.3 
23 ด.ญ. ณิศวราพร โสดาศร ี ม.3 
24 นาย สวพล ทองจันท์ ม.3 
25 ด.ช. ณัษฐพงษ์ เธียรเชาว์ ม.3 
26 ด.ญ. ธนาภรณ ์ ชูคันหอม ม.3 
27 ด.ญ. ณัฐวด ี ศรีธรณ ์ ม.3 
28 ด.ช. เตชิน กินบุญ ม.3 
29 ด.ญ. รุจินันท์ อึ้งอารุณยะว ี ม.3 
30 ด.ญ. พัชรดา ถนนแก้ว ม.3 
31 ด.ช. เศรษฐกิจ สิริพรพสิุทธ์ิ ม.3 
32 ด.ช. ภัคพงษ ์ ลีไตรรงค ์ ม.3 
33 นางสาว จรรยพร โกฎิมนสัวนิชย์ ม.4 
34 นางสาว นวิยา กิจควรด ี ม.4 
35 นางสาว อรปรียา อัครปทุม ม.4 
36 นาย กษิดิศ ลิ้มประเสริฐ ม.4 
37 นางสาว สุพิชญา เสนาวุฒิ ม.4 
38 นาย นพรุจ ประค าทอง ม.4 
39 นางสาว ทัตพิชา สิงคเสลิต ม.5 
40 นาย เด่นภูม ิ อภิเมธีธ ารง ม.5 
41 นาย ทิวัตถ ์ รุจิรกาล ม.5 
42 นาย สุรพัชร วังคะฮาต ม.5 
43 นาย คณวัฒน ์ ก าขันตี ม.5 
44 นางสาว ธมนวรรณ เย็นญา ม.5 
45 นาย ภูชิต วรกา ม.5 
46 นาย ภูมิวิทย ์ ตรีโลเกศ ม.6 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
47 นาย อภิอัฑฒ์ อิ่มอ้วน ม.6 
48 นาย ณัฐศิษฎ ์ อังกิตติตระกลู ม.6 
49 นาย ชญานันท ์ อิจฉริยาการณุ ม.6 
50 นาย รัชชานนท์ สุริยาอรุรโรจน ์ ม.6 
51 นาย ชวัลวิทย์ นาคดิลก ม.6 
52 นาย พงศกร ศักดิบวรกุล ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์  
2 นาย สมพงษ ์ โพธิ์ไทร  
3 นาย วิศรุต อริยขจร  
4 นาย ชญานนท ์ จ าปาทอง  
5 นาย นภัทร ์ อิชยาวณิชย์  
6 นาย สหพล นาควานิช  
7 นาย ปราโมทย ์ สมประสงค ์  
8 นาย สันต ์ พงษ์เกียรติศักดิ ์  
9 นาย พิพัฒน์ ลักษมีมณีเลิศ  
10 นาย คุณากร กสิกิจน าชัย  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. ดรณ ์ สว่างทรัพย ์ ป.2 
2 ด.ช. ปวริศ จารุอ าไพแสง ป.2 
3 ด.ช. ธนกร พุ่มโพธิงาม ป.3 
4 ด.ช. กวิน สุริยผล ป.3 
5 ด.ช. ธีร์ ตะวันกาญจนา ป.3 
6 ด.ช. เอื้อวงศ์ อนันตพฤทธ์ิ ป.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
7 ด.ญ. ปาณิสรา กานตกุล ป.4 
8 ด.ช. โชติพงษ ์ วงษ์วุฒิเดชกร ป.4 
9 ด.ช. สหชวกร ดวงผุยทอง ป.4 
10 ด.ญ. มาร์ตังค ์ พันธุ์ภักดีคุณ ป.4 
11 ด.ช. ชัยนันท์ จีระศริ ิ ป.4 
12 ด.ช. ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ ์ ป.5 
13 ด.ช. ปภังกร หวังชูเชิดกุล ป.5 
14 ด.ช. สุทธินันท์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ป.5 
15 ด.ช. ณัฐพัชร ผ่องญาต ิ ป.5 
16 ด.ช. ก้องภพ อุดมรัตนพรกุล ป.5 
17 ด.ช. ธนภัทร ดีสุวรรณ ป.5 
18 ด.ช. รวิชญ ์ แก่นสันติสุขมงคล ป.5 
19 ด.ช. รัชพล สิงห์โตโรจน ์ ป.5 
20 ด.ช. ธีรภัทร ชาญศรีภญิโญ ป.5 
21 ด.ช. พนิต มังกรพานิชย์ ป.5 
22 ด.ช. สิรวิชญ ์ พิพิธธนาบรรพ์ ป.5 
23 ด.ช. กวิน ปูอมสนาม ป.5 
24 ด.ช. ภาคิน พ่วงพูล ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  
1 นาย สุจินต ์ วัฒนะรัตน ์

 2 นาย ชาญวิทย์ อุปยโส 
 3 นาย ณัฐวัฒน์ เตชะนพดล  

4 นาย นิธ ิ เสกสรรวริิยะ  
5 นาย พัชรวีร์ พรหมวงศ ์  
6 นาย กมล นิลด ารง  
7 นาย กัณณพงศ ์ ศรีนิธิ  
8 นาย วิศิษฐ ์ หินแก้ว  
9 นาย บรรจง มะลิวลัย ์  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ญ. นัชชา จันทร์ดวง ม.1 
2 ด.ช. วศินภัทร ์ โตมงคล ม.1 
3 ด.ญ. ฐิติรักษ์ เฉิน ม.1 
4 ด.ช. รุ่งคุณ ลิ่มทองแท่ง ม.2 
5 ด.ช. กันตพัฒน์ รัชชานนท์ ม.3 
6 ด.ช. ณัฐภัทร กองเงินงาม ม.3 
7 ด.ช. ภูรินท์ กานตยากร ม.3 
8 ด.ช. จักกาย จันทาภากุล ม.3 
9 ด.ช. ธนาธิษณ ์ ดุลยธรีโรจน ์ ม.3 
10 นาย กวิน วชิรไชยการ ม.4 
11 นาย กวินภพ เจริญวงค ์ ม.5 
12 นาย พิสิษฐ ์ เพชรช ู ม.5 
13 นาย เจตวัฑฒน ์ เกิดโภคทรัพย ์ ม.5 
14 นาย ธาดา เอี่ยมจตรุภัทร ม.5 
15 นาย วสุ นิติวัฒนานนท์ ม.5 



61 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
16 นาย กฤษณุรักษ์ บุญเจรญิศรีพานิช ม.5 
17 นาย ชนะพงษ์ โสภณวาร ี ม.5 
18 นาย โมกข์ เชื้อภักด ี ม.5 
19 ด.ช. พีรวิชญ์ เหราบตัย ์ ม.5 
20 นาย ภัทรวุฒ ิ รัตนาวิบูลย ์ ม.5 
21 ด.ช. นวมนต ์ ทัศนบรรจง ม.5 
22 นาย พีรภาส สุขกระสานต ิ ม.5 
23 ด.ช. สิรภัทร ส าราญส ารวจกิจ ม.5 
24 นาย ช้ินเอก รุ่งรัตน ์ ม.5 
25 นาย กฤษฎ ี โอฐธนู ม.5 
26 นาย ณภัทร เล้าแสงฟูา ม.6 
27 นาย สาธิต สุขในใบบุญ ม.6 
28 นาย สิทธิพัฒน์ เจริญจิตเสรีวงศ ์ ม.6 
29 นาย ภีมชัย เสวกสรุิยวงศ ์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นางสาว รวมรัตน ์ รงค์ทอง  
1 นาย ฐิติภูม ิ กันเขตต ์  
2 นางสาว ฉัตรชลิดา สถิตเมธากุล  
3 นาย ธนาย ุ เผ่าจินดา  
4 นาย สุรศักดิ ์ กมลเวช  
5 นางสาว เกศสิร ิ ต๊ะต้องใจ  
6 นาย ยุทธกานต์ ศรีสมบูรณ ์  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ญ. กัญญาณัฐ ชายปุา ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
2 ด.ช. ศรัณ ค าวังสวัสดิ ์ ม.1 
3 ด.ญ. เปมิกา แจ้งกระจ่าง ม.1 
4 ด.ช. เกียรติศักดิ ์ มั่งค า ม.2 
5 ด.ช. ศกร ค าวังสวัสดิ ์ ม.2 
6 ด.ญ. อักษราภัค หงษ์ไธสง ม.2 
7 ด.ช. วีรภัทร ์ ปัญญา ม.2 
8 ด.ช. ธนดล ระงับพิษ ม.3 
9 ด.ญ. นัทธพรรณ ศิริติกุล ม.3 
10 ด.ช. โสภณัฐ รัตนนพดลสกลุ ม.3 
11 ด.ญ. กุลนันท ์ ชายปุา ม.3 
12 ด.ญ. กีรต ิ บุญชม ม.3 
13 ด.ช. ภูร ี ฟองสมุทร ม.3 
14 ด.ช. ฉันทรัฐ ปาล ี ม.3 
15 ด.ช. สิทธา ธีรอภิศักดิ์กลุ ม.3 
16 นางสาว ชนิตา ศักดิ์บุญ ม.4 
17 นางสาว ณัฏฐ์นร ี ฟองมูล ม.4 
18 นางสาว อารียา เดชบุญ ม.4 
19 นางสาว ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา ม.4 
20 นาย ปัญญ์วรรธน ์ จงปิยะเลศิ ม.5 
21 นาย กษิดิศ ต.เจรญิ ม.5 
22 นางสาว ฐานิดา วงค์วุฒิ ม.5 
23 นางสาว กุลนันทน์ วงค์สูง ม.5 
24 นางสาว ณัชชา หมั่นตลุง ม.5 
25 นางสาว ญาณิศา เลสัก ม.5 
26 นางสาว ณัฐชยา ไชยหล้า ม.5 
27 นางสาว นภัสสร เด่นประภัสร ์ ม.6 
28 นาย หฤษฎ์ ศักดิ์บุญ ม.6 
29 นาย ธนกฤต สิทธิสันติกลุ ม.6 
30 นาย ณัฐกร เมษพันธุ ์ ม.6 
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โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  
1 ดร. ทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน ์  
2 นาย อัฏฐะพร ผาค า  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 นาย ศุภณัฐ รุจิโชติบณัฑิต ม.4 
2 นาย ชนาธิป ข าเอี่ยม ม.4 
3 นางสาว สุทธ์ิธารทิพย ์ จันทร์เจียวใช้ ม.4 
4 นางสาว กิ่งบัญฑิตา ปทุมทอง ม.4 
5 นาย วรวัฒน์ ศิริวงค ์ ม.4 
6 นาย ภูวิศ พิพัฒสัตยานุวงศ ์ ม.4 
7 นาย กัญจน์ภ ู วงศ์รัตนพิบูลย ์ ม.4 
8 นาย ภาสวิชญ ์ วงษ์สวัสดิ ์ ม.5 
9 นาย ธนกร คงความขยัน ม.5 
10 นาย กิตติภูม ิ กรุดพันธ ์ ม.5 
11 นาย กรณิศ แก้วอุไร ม.5 
12 นางสาว พัสวีเลิศ เปลี่ยนเฉย ม.5 
13 นางสาว ภัทรภร นิภาพร ม.6 
14 นางสาว พชรพร สอนเนย ม.6 
15 นาย ภูมิพัฒน ์ เปลี่ยนข า ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  
1 นาย ตระกลูพันธ์ ยุชมภ ู  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. ภูเบศวร ์ ยอดวงค ์ ม.1 
2 ด.ช. เมธาสิทธิ ์ ศรีเพชร ม.1 
3 ด.ช. ภูรินทร ์ นาคเสวก ม.3 
4 นาย จิรสิน บุญประเสริฐ ม.3 
5 นางสาว ญาตาว ี พรหมม ิ ม.4 
6 นาย อรรถนัย โยธาด ี ม.4 
7 นางสาว ธนภรณ ์ รวมสุข ม.4 
8 นาย ณัฏฐกานต ์ สุปริยศลิป ์ ม.4 
9 นางสาว เฌอพัชญ ์ วุฒิ ม.5 
10 นางสาว อสมาภรณ ์ ไทยนอ ม.5 
11 นาย ภูริทัศน์ พอใจ ม.5 
12 นาย ธณัญชนัย อุชุโกศลการ ม.5 
13 นาย ภูมิพัฒน ์ ท าด ี ม.5 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  
1 นาย พัสกร แนวปราณตี  
2 นาย ชัชวาล พูลสวัสดิ ์  
3 นางสาว สญามณ รูปต่ า  
1 นาย พชรพล พัดเย็นชื่น  
2 นางสาว สุทธิดา ค ามณยี ์  
3 นาย ศิรเวช ปาริชาติธนกุล  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. สิรวิชญ ์ ลิมป์แสงศร ี ป.4 
2 ด.ช. ณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน ์ ป.4 
3 ด.ช. กฤตภาส สาครตระกลู ป.6 
4 ด.ช. ณัฐนันท์ สุนทรธรรม ม.1 
5 ด.ช. ภีมพัศ วัชรพลากร ม.1 
6 ด.ญ. ชลธิชา มูลอ้อม ม.1 
7 ด.ญ. ปวริศา ธรรมศรีสวสัดิ ์ ม.2 
8 ด.ญ. ณัฐมา เชื้อบุญ ม.2 
9 ด.ญ. เขมจิรา ไทยข า ม.2 
10 ด.ญ. พิชญา ศาสตรานรากลุ ม.2 
11 ด.ช. ปัณณวิชญ ์ เรืองไพบูลย์วัฒนา ม.3 
12 ด.ญ. บุญธิชา มูลอ้อม ม.3 
13 ด.ช. พรหมพฤกษา อุทาพรม ม.3 
14 นาย วศ ิ ปาริชาติธนกุล ม.4 
15 นาย พชร วิเศษชลธาร ม.4 
16 นาย ภีมพล วัชรพลากร ม.4 
17 นาย นรินทร์โชต ิ อาจารีพิพัฒน์ ม.4 
18 นางสาว ญาณินท์ ยนจอหอ ม.5 



66 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
19 นาย ศุภชัย มะกรูดอินทร ์ ม.5 
20 นางสาว สิดาพร น้ าจันทร ์ ม.5 
21 นาย ปรเมษฐ ์ ศิริสุนทรินท ์ ม.6 
22 นาย ปฏิภาณ ด่านด ี ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย มนัสพงศ ์ ภูบาลช่ืน  
2 นาย สุรศักดิ ์ นรินทร ์  
3 นาย อภิชาติ อรรคฮาตศร ี  
4 นางสาว กฤติกา อนุแสน  
5 นางสาว ณัฐชยา ปานเพชร  
6 นางสาว นุชนิตยา เพ็งชัย  
7 นาย วิรัตน ์ กุลเดช  
8 นางสาว ภัทรพร กาแก้ว  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. ชนชัย ไชยรงศร ี ป.2 
2 ด.ช. ปัญญโชต ิ บุตะกะ ป.3 
3 ด.ช. กฤษณ์ธนัญกร เกตุธาน ี ป.3 
4 ด.ช. วิชญ์ บุญม ี ป.4 
5 ด.ช. ธันยพงศ์ สังขวิเชียร ป.4 
6 ด.ช. ณชนก พูลมาสิน ป.5 
7 ด.ช. ติณห ์ บุญม ี ป.5 
8 ด.ช. พีรวัส พิบูลย์วรกลุ ป.5 
9 ด.ญ. พีรญา สุ่มมาตย ์ ป.5 
10 ด.ช. อัจฉริยพงษ ์ พลเรือง ป.5 



67 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
11 ด.ช. ภูริช ดรชัย ป.5 
12 ด.ญ. พิชญ์สิน ี ชุติมันตพงศ์ ป.5 
13 ด.ญ. วรดา มะลิใหม ่ ป.6 
14 ด.ช. วชิรวิทย์ ปองไป ป.6 
15 ด.ช. รพีพัฒน ์ จันทริมา ป.6 
16 ด.ช. นนทพัทธ์ ได้ผลมาก ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย สามารถ ภูพาดศร ี  
2 นาย คชาวุฒิ จันทรคา  
3 นางสาว จิราพร น้อยใย  
4 นางสาว ภูริพร มานะด ี  
5 นาย แสงประทีป ค าวงษา  
6 นาย ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน ์  
7 นาย ดุษฎ ี ศรีสองเมือง  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. ผไท ปาเส ม.1 
2 ด.ช. ชัยพฤกษ์ ภูชมศร ี ม.1 
3 ด.ช. ณัฐภัทร เหล่าสมบัต ิ ม.1 
4 ด.ช. อรรณธรี ์ ศรีสะอาด ม.2 
5 ด.ช. เสฏฐวุฒ ิ เลขะวรกลุ ม.2 
6 นาย กิตติพงศ์ ค้าเจรญิ ม.4 
7 นางสาว จณิสตา ศิริโคจรสมบัต ิ ม.4 
8 นางสาว ธนัชพร ศิริงาม ม.4 
9 นางสาว ณัฐณิชา พรไตร ม.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
10 นาย วชิรวิทย์ ไชยค ามิ่ง ม.4 
11 นางสาว ไอน้ า อาจวิชัย ม.4 
12 นาย ศิวกร เทียงดาห ์ ม.5 
13 นาย จิรเดช เลขะวรกลุ ม.5 
14 นางสาว ญาณภา ใจตรง ม.6 
15 นาย ศิริวัฒน ์ สุทธะพินทุ ม.6 
16 นาย ภัทรพล เทียนศร ี ม.6 
17 นาย ธีรัช สินธุศิร ิ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย สมชาย อุ่นแก้ว  
2 นาย อัฐวิช นริศยาพร  
3 นางสาว พัชรี ศูนย์กลาง  
4 นาย สระพงษ ์ หาญสิงห ์  
5 นางสาว จารุกัญญ ์ ต๊ะอ้าย  
6 นาย ทีปกร กลางประพันธ ์  
7 นางสาว ดวงกมล ขนอม  
8 นาง รัตนสภุา มัคคอล์ม  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. ธรรมชาต ิ ตู้ทอง ป.4 
2 ด.ช. ปริดิยาธร กุลชโยดม ป.4 
3 ด.ญ. พิมพ์พิศา เพชรสิงห์โต ป.4 
4 ด.ช. วงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท ์ ป.4 
5 ด.ช. ศุภกฤต บริหารกิจอนันต ์ ป.5 
6 ด.ช. วีรวัฒน์ ธันญะทว ี ป.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
7 ด.ช. ธัญเทพ พวงล าเจียก ป.5 
8 ด.ช. ณัฐดนัย จรัสวิบลูย์กุล ป.5 
9 ด.ช. ปุณณฤทธิ ์ แซ่เจียง ป.5 
10 ด.ช. ธีรวัฒน์ ลาภพานิช ป.5 
11 ด.ช. วรณ ลิ้มสกลุ ป.5 
12 ด.ช. กฤษรัตน ์ วีระวัฒนานนท์ ป.5 
13 ด.ช. ธัญญ ์ สิทธิวรรณรักษ ์ ป.5 
14 ด.ญ. ลฎาภา ศิวเดชานนท ์ ป.5 
15 ด.ช. จักรินทร ์ จงยิ่งเจริญ ป.5 
16 ด.ช. จุลจักร แพรปราณีต ป.5 
17 ด.ช. นพัฐกรณ ์ อมรมหพรรณ ป.5 
18 ด.ช. อัครวินท์ ร่มรื่นวานิชกิจ ป.5 
19 ด.ช. พชร สถิตานนท์ ป.6 
20 ด.ช. สุนิธ ิ สิงหถนัดกิจ ป.6 
21 ด.ช. ภูผา เนาวคุณ ป.6 
22 ด.ญ. ปภารว ี ดิเรกวัฒนะ ป.6 
23 ด.ช. มณฑล ดวงแก้ว ป.6 
24 ด.ญ. นันท์นภัส เลิศสามารถ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  
1 นาย ชัยวัฒน์ หมู่เจรญิ  
2 นางสาว สุวิภา ฤทธิจันทร์  
3 นางสาว ปริยฉัตร ยศจนา  
4 นาย ฉัตรชัย ว่องธนาการ  
5 นาย พันธุ์ชัยเพชร เพียรจัด  
6 นาย พิทยุตม ์ ภิรมยจ์ิตต ์  
7 นาย ธนพล มินสาคร  
8 นาย วิมุตต ิ เกษชุมพล  
9 นาย ศิครินทร ์ พันธุรัตน ์  
10 นาย ลภสั ปางวัชรากุล  
11 นาย โชคด ี รักทอง  
12 นาย สุชาต ิ ชัยวิชิต  
13 นาย วิชิน สุทธิวานิช  
14 นาย อาทิตย์ ปัญจนานนท์  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. สุรวุฒ ิ นครชัย ม.1 
2 ด.ช. วศิวงศ ์ จงขวัญยืน ม.1 
3 ด.ช. นนทพัท อินทร ม.1 
4 ด.ช. กานต์ดนัย อุดมศิริโภคศัย ม.1 
5 ด.ช. อธิเทพ จันทรานภาสวัสดิ ์ ม.2 
6 ด.ช. พชร ทองเอี่ยม ม.2 
7 ด.ช. คุณภัทร เกียรติชัยวุฒ ม.2 
8 ด.ช. อริยะ กัลปนา ม.2 
9 ด.ช. กฤตภพ รุ่งเรืองศักดิ ์ ม.2 
10 ด.ช. จักรนิภัทร พรหมเตม็ ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
11 ด.ช. ดิศนุโชตน ์ เฉิดศรีธนติย ์ ม.2 
12 ด.ช. ธนาชัย ดาวสุขศร ี ม.2 
13 ด.ญ. สุดธิดา ปฏิมากรพงศ ์ ม.3 
14 ด.ช. ชโยดม โพธิ์รุ่งเรือง ม.3 
15 ด.ญ. บัณฑิตา ศรีอรุโณทัย ม.3 
16 ด.ช. ชาญณรงค ์ ปิยะนันท ์ ม.3 
17 ด.ช. รณชัย สิงห์ป ี ม.3 
18 ด.ช. พฤกษ์ อภิรมรตัน ์ ม.3 
19 ด.ช. ถิรวัฒน์ ทองพิระ ม.3 
20 ด.ญ. อภิสรา ชุมเกต ุ ม.3 
21 ด.ช. ศิตโรตม ์ พันธุรัตน ์ ม.3 
22 ด.ช. กวินวิทย์ จิตต์ธรรม ม.3 
23 ด.ญ. ฐิรัชญ์ฌา พวงประทุม ม.3 
24 ด.ช. ธีรภัทร ์ รัตนรตัน ์ ม.3 
25 นางสาว สุทธิอาภา แสงศร ี ม.4 
26 นางสาว ชนิกานต์ เรียมอมตกุล ม.4 
27 นาย ศิวัช เฉลิมรัตนสกุล ม.5 
28 นาย สมศักดิ ์ วงษา ม.5 
29 นาย เดชพล นุชพุ่ม ม.5 
30 นางสาว ชญานันท ์ ตังกวย ม.5 
31 นาย จิรพนธ์ เจิมเครือ ม.5 
32 นาย ธนกฤต วอนยิน ม.5 
33 นาย ธนกร ตุลปันโต ม.5 
34 นาย ธีรภัทร ์ นันต์ธนพานิช ม.5 
35 นางสาว เขมจิราณ ี บวรธรรมทัศน ์ ม.5 
36 นาย อภิสิทธ์ิ นุชิต ม.5 
37 นาย วัชราวุธ พรสวัสดิ ์ ม.5 
38 นาย ฐานพัฒน์ ธีรชัยมงคลกุล ม.5 
39 นาย พสธร ภักดิ์แจ่มใส ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
40 นาย ภวินท์ เลี้ยงสุทธิกลุ ม.5 
41 นาย ดนุเดช กิติชาติพยัคฆ ์ ม.5 
42 นาย ฐปนนท ์ สุนทรหงษ ์ ม.5 
43 นางสาว โสภาเพชร ช่วยด า ม.5 
44 นางสาว เมทินี แซ่เฮ้ง ม.6 
45 นาย ณฐกร วรรณสอน ม.6 
46 นาย ณรงค์เดช เกตุยั่งยืนวงศ ์ ม.6 
47 นาย อภินันท์ อาภารัตน์วไิล ม.6 
48 นางสาว อันนิน  มาร์ทิน่า ไซย์สบาย ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นางสาว ดวงกมล เจียมเงิน  
2 นางสาว ณัฏฐ์พัชร ์ แพร่งกระโทก  
3 นาย ณัฐ สิทธิกร  
4 นาง ปิยนุช สิทธิกร  
5 นาย พิชัย ลิ้มประเสริฐ  
6 นาย ดนัย สุวัชรา  
7 นาย พีรวิชญ์ ธนพิเชษฐ ์  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. วศิพล กมลสุธีชัย ม.1 
2 ด.ญ. ศศิกานต ์ ทัศนแสงสูรย ์ ม.1 
3 ด.ช. ณัฐภัทร นาคอินทร์ ม.1 
4 ด.ช. วิชญ์ เสมาเงิน ม.1 
5 ด.ช. ปัณณวิชญ ์ ชลสกุลถาวร ม.2 
6 ด.ญ. วาสิตา บันลือธัญลักษณ ์ ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
7 ด.ญ. อภิชญา อัครเสรีนนท์ ม.2 
8 ด.ช. ณภัทร วงศ์นาม ม.2 
9 ด.ช. ภณภพ ตันติสุวณิชย์กุล ม.2 
10 ด.ช. จิรวัฒน์ เล่งน้อย ม.2 
11 ด.ช. คงปพน จิรธรรมธนากุล ม.2 
12 ด.ช. ปีติภัทร หาญประวีณ ม.2 
13 ด.ญ. ปนิตา ชูกุล ม.2 
14 ด.ช. ภูวิศ วิภูเสถียร ม.2 
15 ด.ช. ช้ันเยี่ยม รุ่งรัตน ์ ม.2 
16 ด.ญ. ธัญชนก อัครลาภ ม.3 
17 ด.ญ. ชญาดา วีระวิทยานันต ์ ม.3 
18 ด.ช. ธนทัต อภิเวสสะ ม.3 
19 ด.ช. วิรัชพงษ์ สุวรรณพิบูลย ์ ม.3 
20 ด.ญ. รัญชิดา กิติเรืองแสง ม.3 
21 ด.ญ. พรนภัส ฤทธิวุธ ม.3 
22 ด.ญ. นริศรา ยศเครือ ม.3 
23 ด.ช. ภัทรวุฒ ิ ศรีทิพย์สุโข ม.3 
24 นาย คุณาวุธ วังณะยูนุช ม.4 
25 นาย ณัฐกิตติ ์ สกุลมาลัยทอง ม.4 
26 นาย ศิวัฒ เอี่ยมโสภานนท ์ ม.4 
27 นางสาว พราวรว ี มัญชุศร ี ม.4 
28 นาย อัชรอฟ สืบสุข ม.4 
29 นาย สุทธินนท์ จงสถิตย์ไพบูลย ์ ม.4 
30 นางสาว พลอยชมพู พงษ์วิวัฒนชัย ม.4 
31 นาย สรรพัชญ ฉันทานุรักษ์ ม.5 
32 นาย ภูมิรพ ี เอื้อศักดิ ์ ม.5 
33 นาย ชวิน ฉันทาลิขิต ม.5 
34 นาย รัญชน ์ ประสพรัตน ์ ม.5 
35 นาย ธนาตย ์ สกุลธัญ ม.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
36 นาย ณัชณศักษ์ อภิรักษ์สัตยากุล ม.6 
37 นาย สุรเชษฐ์ ยุกติรัตน ม.6 
38 นาย สรวิชญ ์ วิทยาพิภพสกุล ม.6 
39 นางสาว อมลวรรณ แก้วทิพย์ ม.6 
40 นาย ณภกร โพธิเวชกุล ม.6 
41 นาย กันตินันท์ บุญสอาด ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย ปฐมชัย ธะนะเนตร  
2 นาย วันชนะ จิรปีติกลุ  
3 นาย เชษฐา ปางวัชรากร  
4 นาย วีรภัทร พุฒิเมธปัญญาพร  
5 นาย ปิยพงษ ์ พรมนนท์  
6 นางสาว อภิญญา มิ่งเมือง  
7 นาง ภัคนิษฐ ์ วรรณเฉลมิ  
8 นาย กัณภพนต ์ ศรีวชิรวัฒน์  
9 นางสาว กาญจนา พะทะยะ  
10 นาย ยุทธศักดิ์ ด่านยุทธศักดิ ์  
11 นาย สุทัศน์ พรรณนา  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ญ. วรัญญภ์ัสร ์ ภรณวลัย ป.1 
2 ด.ญ. ไอรัก ฟูกุฮาระ ป.2 
3 ด.ญ. ณัฐรินีย ์ ศรีวชิรวัฒน์ ป.2 
4 ด.ช. กันต์ธ ี ยงวณิชย์ ป.3 
5 ด.ญ. ธันยธร เจิ้ง ป.4 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
6 ด.ช. ภวินทร ์ ปรมาธิกุล ป.4 
7 ด.ช. ภุชงค์ มาลัยธรรม ป.5 
8 ด.ช. กฤษณ์รัตน ์ รัตนวานิช ป.5 
9 ด.ช. วรพล ลิขิตเจริญพันธ ์ ป.5 
10 ด.ญ. เปี่ยมรัก เตชะไทยเจรญิ ป.5 
11 ด.ช. ชญตว ์ ศิริผดุงชัย ป.5 
12 ด.ช. พสิษฐ ์ สุกใส ป.5 
13 ด.ญ. ธัญชนก นุกูลการ ป.5 
14 ด.ช. ธีธัช อุทาลัย ป.5 
15 ด.ช. วิชิตชัย อริยะสุนทร ป.6 
16 ด.ช. ดุจดุรยิะ สุวรรณสมบูรณ ์ ป.6 
17 ด.ช. ธนบดี ผาตินาวิน ป.6 
18 ด.ช. ปกรณ ์ กล้วยไม้งาม ป.6 
19 ด.ช. ภูดิศ แก้วภักด ี ป.6 
20 ด.ช. ศุภณัฐ อรุณ ป.6 
21 ด.ช. เตชินท์ ฉันทปรีชา ป.6 
22 ด.ช. พุทธิโชติ ภรณวลัย ป.6 
23 ด.ช. ปฐมพงศ์ ภูริเวทย์คณุากร ป.6 
24 ด.ช. ภูมิศักดิ ์ ทรงเดช ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  
1 นาย สหสญัญ ์ ลีวรวัฒน์  
2 นางสาว เกษชุดา เพียรนุเคราะห์ชน  
3 นาย สสิน แซ่เตีย  
4 นาย วรวุฒ ิ แซ่ตั้ง  
5 ว่าท่ีร้อยตร ี ไพรัช เจริญตรเีพชร  
6 นางสาว สุธารัตน ์ สมรรถการ  
7 นางสาว ทิพย์วรรณ จันทร์เขียว  
8 นางสาว กนกอร แร่ทอง  
9 นาย สิทธิกร เรืองศร ี  
10 นาย ไพศาล จรรยา  
11 นาย ขวัญ เพียซ้าย  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ญ. เปมิกา ทาปทา ม.1 
2 ด.ญ. ศุภวรรณ แซ่เถา ม.1 
3 ด.ช. ธรรศ วรพันธ์ ม.1 
4 ด.ช. อภิสัณห ์ บุนนาค ม.1 
5 ด.ช. สิรภัทร บูรณเกยีรตศิักดิ ์ ม.1 
6 ด.ช. พีรพัทธ ์ อนันควานิช ม.1 
7 ด.ช. ธณินศ ์ จักรอร่ามวรกุล ม.1 
8 ด.ช. ชญานนท ์ บัวเกิด ม.1 
9 ด.ช. พนธกร ทาปทา ม.2 
10 ด.ช. ศุภกฤต แซ่เถา ม.2 
11 ด.ช. พันธุ์ทรัพย์ ดิเรกวัฒนะ ม.2 
12 ด.ช. ธันว์ ลิ่มจุฬารัตน ์ ม.2 
13 ด.ช. ปราชญ ์ อนุมัติราชกิจ ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
14 ด.ช. ปัณณวรรธ หงส์เลิศนภากุล ม.2 
15 ด.ช. อนรรฒ บุตรด ี ม.2 
16 ด.ช. ปัณณ ์ แฮมมอนด ์ ม.3 
17 ด.ญ. พิมพ์พิชชา สินธุ์พิสิษฐ์วนิชกุล ม.3 
18 นาย ธีรนันท์ มรุธราเลิศ ม.3 
19 ด.ช. ณัฐภาส ศุภจัตรุัส ม.3 
20 ด.ช. กวิน มุ่งสมานกลุ ม.3 
21 ด.ช. ภูมินทร ์ เกรียงโกมล ม.3 
22 นาย ภูธิป ธีรอนุปัญ ม.3 
23 นาย มังกร ฐาปนโสภณ ม.4 
24 นาย รวิทเอก  ทรงอุดมวัฒนา ม.4 
25 นาย แผ่นดิน ขาวงาม ม.4 
26 นาย ครองขวัญ วันงาม ม.4 
27 นาย คิรากร คู่เจรญิถาวร ม.4 
28 นาย ศรัณย ์ เลิศสินทรัพย์ทวี ม.5 
29 นางสาว ฐิติรัตน ์ ตรีวรเวทย ์ ม.5 
30 นางสาว ณัชชา ศุภศิร ิ ม.5 
31 นางสาว ณัฏฐธิดา นิวาตวงศ์ ม.5 
32 นาย ธนบดี สาลผีล ม.5 
33 นาย ฤทธิ์ธันญ์ พงศกรนิโรจน ์ ม.5 
34 นาย พิจักษณ ์ ประมวลอุรุรตัน ์ ม.6 
35 นาย ชยานนท์ เตชะวิมล ม.6 
36 นาย กรวิชญ์ จันทร์คง ม.6 
37 นาย ธีรเมธ ศิริพล ม.6 
38 นาย ณภัทร เอื้อโอภา ม.6 
39 นางสาว จิศิรินทร ์ พุ่มศิร ิ ม.6 
40 นาย กฤตภาส ลิมป์สสีวรรค ์ ม.6 
41 นาย ธรรมกร กอบเกื้อชัยพงษ์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นางสาว พิมพ์พัชร พรสวรรค ์  
2 นาย ฉัตรพงษ์ มาชอบ  
3 นางสาว สุนาร ี รอดเจริญ  
4 นางสาว ณัฐณิชา โสภาลดาวลัย ์  
5 นาย อัครเทพ อัคคีเดช  

 
นักกฬีา  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. นราธิป ทัพหิรัญ ป.2 
2 ด.ช. ปุญญพัฒน ์ สิทธิสัจจธรรม ป.2 
3 ด.ช. พีรวัส เจริญจันทร ์ ป.3 
4 ด.ช. เนทฤษ อ่อนอิน ป.3 
5 ด.ช. อชิร ศุภางค์ศานต ์ ป.3 
6 ด.ช. สิทธิกร ตรีนาค ป.3 
7 ด.ช. คณาธิป ศรีลาเลิศ ป.3 
8 ด.ช. วิชยุตม ์ แว่นพรหม ป.3 
9 ด.ช. จุฑาวัฒน์ แสงด ี ป.3 
10 ด.ช. ดีพร้อม ธามธาดา ป.4 
11 ด.ญ. พัทรดา ทัศไนยเธียรกุล ป.4 
12 ด.ช. จิรกฤต บัวศร ี ป.4 
13 ด.ช. พสิษฐ ์ แปูนแก้ว ป.5 
14 ด.ช. ศุภโชค เทพด้วง ป.5 
15 ด.ช. พชร เพชรชุมพร ป.5 
16 ด.ญ. กชพร สุชัยรัตนวโิรจน ์ ป.6 
17 ด.ช. ชาคร ขจรวิริยกลุ ม.1 
18 ด.ช. จิราย ุ เฉลยปราชญ ์ ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
19 ด.ช. ภูมิภัทร สินทอง ม.1 
20 ด.ช. ชวณัฏฐ ์ จันทร์อิ่ม ม.1 
21 ด.ช. ศุภวัฒน ์ นางาม ม.1 
22 ด.ญ. ชญาดา ดงขาว ม.1 
23 ด.ช. พงศธร อิสราพานิช ม.1 
24 ด.ช. ภูมิภัทร แซ่ลิ้ม ม.1 
25 ด.ช. ชนิตพล เทียมสงวน ม.1 
26 ด.ญ. นารา นาบุญ ม.1 
27 ด.ช. วรเมธ ชุมดี ม.1 
28 ด.ช. พัศวุฒ ิ รังสิวัฒนศักดิ ์ ม.2 
29 ด.ช. นนทวัฒน์ เจียศรีวงษ์ ม.2 
30 ด.ช. ปวีณวัช สุขสง่า ม.2 
31 นางสาว รสกร เข็มลาย ม.4 
32 นางสาว ภัทรวรรณ บุญช ู ม.4 
33 นางสาว อภิญญา จิรชัยกิตต ิ ม.4 
34 นาย ศุภณัฐ วุฒิสาร ม.4 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศกึษา) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  
1 นาย สุจินันท์ แสนศิริมงคล  
2 นาย วัชรพงษ์ ว่องนิยมเกษตร  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. พงศ์พล ตั้งปริมณฑล ป.1 
2 ด.ช. อินภุชงค์ ปูรณวัฒนกุล ป.2 
3 ด.ญ. กันต์ณัฐฐา ตั้งปริมณฑล ป.2 
4 ด.ญ. พิมพ์วรา หงษ์วิทยากร ป.3 
5 ด.ช. ยศวีร ์ วรภาสไพบูลย ์ ป.4 
6 ด.ช. ทายาท จ าเรญิรวย ป.5 
7 ด.ญ. พรรษรลิ จารุพุทธิศิริพจน ์ ป.5 
8 ด.ช. ปุนยวีร ์ ชีวะถาวร ป.5 
9 ด.ช. สิทธิผล อินเทพ ป.5 
10 ด.ญ. ธนพร ธรรมศริิพงษ์ ป.5 
11 ด.ช. ธนดล ธีรภาพสกลุวงศ ์ ป.5 
12 ด.ช. ตรัยธรรม สถิตย ์ ป.5 
13 ด.ช. ญาณพัฒน ์ พูลเทพ ป.5 
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โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาง มัสตรุา มะดิง  
2 นาย สุรินทร ์ แวนิ  
3 นาย เจสัน เดลโมโร เออโซลิโน  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. รัฐนันท์ ชินดือเระ ป.4 
2 ด.ช. ดาเนียล  เจะและ ป.4 
3 ด.ช. ชกรณ์เกียรต ิ ปิตารังสีกลุ ป.5 
4 ด.ญ. ประกายกานต ์ สระอสิ ป.5 
5 ด.ญ. อามีนา อาแว ป.6 
6 ด.ญ. ฟาติน เปาะเลาะ ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ  

1 นาย มีชัย วงศ์แดง  
2 นาง ปานใจ แสงศิลา  

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 ด.ช. ซากีรีน สะกะแย ม.1 
2 ด.ญ. รัยมี ่ ดิษฐาภินันท์ ม.2 
3 ด.ช. อนีศ สุไลมาน ม.2 
4 ด.ญ. อลิสา ย าบ๊ะ ม.2 
5 ด.ช. จิตริน บินหะยีอารง ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
6 ด.ช. บุริศร ์ คงกระพันธ์ ม.3 
7 ด.ช. กมล วัฒนะนุกุล ม.3 
8 ด.ช. วงศธร สังข์ศรีสุข ม.3 
9 นาย นุชิต ไชยภักด ี ม.4 
10 นาย นิฌามิล หะยีซะ ม.4 
11 นาย สันต ิ หล าเบญ็สะ ม.5 
12 นางสาว ปุณริ์ศา รอดยิ้ม ม.5 
13 นางสาว ริฟยาล หะยีมูซอ ม.5 
14 นางสาว ธมนวรรณ แสงศิลา ม.6 
15 นาย ศุภวิชญ ์ หวานจิตต ์ ม.6 
16 นาย มูหามัดซอบร ี ภาลวัน ม.6 
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คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

ล าดับ คณะกรรมการ ชื่อ – สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

e-mail 

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

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

3 รองประธานกรรมการ
และฝุายปฏิคม 

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

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

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

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

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

11 ฝุายพธิีการและเหรียญ
รางวัล 

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

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

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

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

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

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

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

20 ฝุายสาราณียกร อ.วรวรรณ  ศรีสงคราม 08 8501 9955 vorawan_j@hotmail.com 
21 ฝุายยานพาหนะ อ.ธัญวรรธน ์ ชาญอาวุธ 08 9148 8105 thanyawat.c@gmail.com 



84 

 

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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อนุกรรมการจัดการแข่งขนัหมากกระดาน 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
นายประเพลิน  เสมแย้ม ที่ปรึกษา 
นายศรณัย์  รื่นณรงค ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายพรต  ชีพสมุทร ์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวอรทัย  เฉลียว อนุกรรมการ 
นางสาวฐานิช  ภูศร ี อนุกรรมการ 
นางสาวพรประภา  ชัยนา อนุกรรมการ 
นางสาวอรอนงค์  สุพิชญ์ อนุกรรมการ 
นางสาวณัฐวด ี ประดิษฐการ 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 ์

 
 
 


