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 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
6 – 12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันในครั้งนี้  ภายในเล่มประกอบด้วย ระเบียบการแข่งขัน  โรงเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  กําหนดการแข่งขัน  รายนามผู้ควบคุมทีม นักกีฬา 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝุายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มี
ความเข้าใจ   ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติตามระเบียบการ
แข่งขัน    
 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งนี้ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีจะสําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ หากมีข้อเสนอแนะประการใดทางคณะกรรมการยินดีนําไป
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคีในครั้งหน้า 
 

คณะผู้จัดท า 
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ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคค ี
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559  
 

 คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเห็นสมควรกําหนดข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 ไว้ดังนี้ 
 

หมวด 1 
หมวดทั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี ้เร ียกว่า ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา สาธิต

สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

 
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
 4.1 โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่  
 4.1.1  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4.1.2  โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    วิทยาเขตกําแพงแสน 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 “พิบูลบําเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา 
 4.1.10 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝุายประถม)
 4.1.11 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
 4.1.12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาํแหง (ฝุายประถม) 
 4.1.13 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 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 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 4.3 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 4.4 คณะกรรมการอํานวยการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.5 คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 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 กีฬาที่กําหนดให้มีการแข่งขันในกีฬาสาธิต
สามัคคี  สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะ
กรรมการบริหาร 
 4.9 ประเภท/รุ่นกีฬา หมายถึง กีฬาท่ีจัดให้มีการแข่งขันย่อยของชนิด
กีฬาน้ัน ๆ 
 4.10 ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.11 ระเบียบ หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีดังนี้ 
 5.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าและ

ประโยชน์ของการกีฬา 
 5.2 เพื่อเสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา 
 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 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประกอบด้วย 

  6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย  
   6.1.1 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพ เป็นประธานกรรมการ 
   6.1.2 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอื่น ๆ  ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต

เจ้าภาพในปีถัดไป เป็น รองประธานกรรมการ 
   6.1.3 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอื่น ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเปน็กรรมการ 
   6.1.4 ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพเสนอ ช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้กรรมการ  
และ ผู้ช่วยเลขานุการได้ 

   6.1.5 ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 

 6.2 คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
   6.2.1 กําหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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   6.2.2 กําหนดและแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6.2.3 กําหนดและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6.2.4 ช้ีขาดปัญหาต่าง ๆ ที่คณะกรรมการอํานวยการไม่สามารถ 
ยุติได้ และคาํพิจารณาช้ีขาดทั้งปวงถือเป็นสิ้นสุด 

 6.3 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 
   6.3.1 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียน

สาธิตเจ้าภาพเป็นประธานกรรมการ โดยตําแหน่ง 
   6.3.2 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือผู้แทน

โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปเป็นรองประธานกรรมการ 
   6.3.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ

โรงเรียนสาธิต หรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าเป็นกรรมการ  
   6.3.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ

โรงเรียนสาธิต หรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพหรือผู้แทน
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   6.3.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ
โรงเรียนสาธิต หรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปหรือ
ผู้แทนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   6.3.6 ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่ เทียบเท่าของ
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 

  6.4 คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
   6.4.1 ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่คณะกรรมการ

บริหารกําหนดไว ้
   6.4.2 อํานวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.4.3 พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร 
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   6.4.4 พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.5 พิจารณาจัดทําแผนงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬา
สมัครเล่นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการกีฬาสู่ระดับมาตรฐาน 

   6.4.6 หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
  6.5 คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
   6.5.1 ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิต

ที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้กําหนด 
   6.5.2 รองประธานกรรมการคนที่ 1 หมายถึง บุคลากรจาก

โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้กําหนด 
   6.5.3 รองประธานกรรมการคนที่ 2 หมายถึง บุคลากรจาก

โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีถัดไปเป็นผู้กําหนด 
   6.5.4 กรรมการ หมายถึง ประธานฝุายต่าง ๆ และบุคลากรจาก
โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ เป็นผู้กําหนด ทั้งนี้อาจเชิญผู้แทนโรงเรียนสาธิตอื่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ร่วมด้วย 
   6 .5 .5  คณะกรรมการและ เลขานุ ก าร  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ หมายถึง บุคลากรที่โรงเรียนสาธิตเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้กําหนดตาม
ความเหมาะสม 
   6.5 .6 ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่ เทียบเท่ากับ
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา 
   6.5.7 ให้โรงเรียนสาธิตทุกโรงเรยีนเสนอช่ือกรรมการดําเนินการ
จัดการแข่งขันทุกฝุาย  เป็นกรรมการร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตที่เป็น
เจ้าภาพ 
  6.6 คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน มีอํานาจดังนี้ 
    6.6.1 ร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
    6.6.2 ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามข้อบังคับที่กําหนด  
    6.6.3 จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
    6.6.4 สรุปการแข่งขันกีฬาทุกชนิดให้แก่โรงเรียนสาธิต 
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    6.6.5 ประเมินผลการดําเนินการจัดการแข่งขัน เพื่อมอบให้แก่
โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป 
    6.6.6 สรุปการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ที่ได้รับจาก
โรงเรียนสาธิต 
    6.6.7 กําหนดวันและพิธีมอบงานแก่โรงเรียนสาธิตที่ เป็น
เจ้าภาพในปีถัดไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดภายใน 180 วัน    
 

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

 
 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนครั้งในการ

ประชุมตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ 8 ให้จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการ
แข่งขัน ไม่เกิน 8 วัน รวมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการ
แข่งขันได้ตามระยะเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหาร  

 
 ข้อ 9 ผู้มี สิทธิสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สั งกัดสํานักงาน

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

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   9.2 ต้องเป็นนักเรียนภาคปกติซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องใน

โรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขึ้นไป  
   9.3 เป็นนักเรียนที่ศึกษาไม่เกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   9.4 ในกรณีเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ต้องมีระยะเวลา

การศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป  
   9.5 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย 



8 

 

   9.6 เป็นนักเรียนที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ ตัดสิทธิ์การแข่งขันอัน
เนื่องมาจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ข้อ 10 ให้โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเสนอชนิดกีฬาท่ีจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารก่อนการแข่งขัน 180 วัน 
  โดยกําหนดให้มีการแข่งขันกรีฑาและว่ายน้ําเป็นกีฬาหลัก 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 และช่วงช้ันที่กําลังศึกษาอยู่  ยกเว้นการแข่งขันกีฬาบางชนิดที่ระบุไว้ในระเบียบ
ว่าด้วยชนิดกีฬานั้น 

 
 ข้อ 13 โรงเรียนสาธิตที่ประสงค์จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละชนิด 

ประเภท หรือรุ่นตามข้อ 11 ให้แจ้งความจํานงต่อคณะกรรมการอํานวยการก่อน
การแข่งขัน 60 วัน  

 
 ข้อ 14 ให้โรงเรียนสาธิตส่งรายช่ือนักกีฬาพร้อมใบสมัครติดรูปถ่ายของ

นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน ตามข้อ 11 และเอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการกําหนดไปยังโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพก่อนการแข่งขัน 45 วัน  

 
 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่น รวมทั้ง

จํานวนเหรียญรางวัลที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้โรงเรียนสาธิตทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 40 วัน  
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 ข้อ 16 การแข่งขันแต่ละชนิด ประเภท และรุ่นจะต้องมีโรงเรียนสาธิต
สมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ 15 มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน จึงจะจัดการ
แข่งขันได้ และให้มีการมอบเหรียญรางวัลรวมทั้งนับคะแนนรวม ในกรณีที่โรงเรียนสาธิต
สมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ 15 มีจํานวนน้อยกว่า 3 โรงเรียน ถือว่าเป็นการ
ประลอง และให้มีการมอบเหรียญรางวัล แต่ไม่นับเหรียญรางวัลและคะแนนรวม 
 
 ข้อ 17 จํานวนนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน
ของชนิดกีฬาต่าง ๆ ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม 
 
 ข้อ 18 นักกีฬาคนหนึ่งมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกิน 3 ชนิด และ
แต่ละชนิดกีฬามีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันในประเภทหรือรุ่นตามจํานวนที่ระบุไว้ในระเบียบ
การแข่งขัน สําหรับนักกีฬาทีมชาติให้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน (เป็นทีมชาติเฉพาะที่ติดทีม
ชาติชนิดหรือประเภทกีฬานั้น) ประเภทบุคคลได้ 1 รายการ และประเภททีมได้ 1 
รายการ ในชนิดกีฬานั้น ๆ เท่าน้ัน 

 
 ข้อ 19 จํานวนผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬาให้เป็นไปตามที่

กําหนดไว้ในเอกสารการสมัคร 
 
 ข้อ 20 หัวหน้าคณะนักกีฬา เป็นผู้มีอํานาจและรับผิดชอบสูงสุดต่อ

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนสาธิตนั้น ๆ 
 
 ข้อ 21 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวหรือบัตร
อื่น  ๆ  เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 ข้อ 22 การประท้วงและการอุทธรณ์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้  

22 .1 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้
คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้พิจารณา 
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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
ประกอบการประท้วงต่อคณะกรรมการอํานวยการ ภายใน 60 วัน นับจากวันจัดการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครั้งนั้น 
พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
  23.2 การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9 ให้
หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและ
หลักฐานประกอบการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีคํา
ตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  23.3 การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันกีฬาให้หัวหน้าคณะ
นักกีฬายื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐาน
ประกอบการประท้วงต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ ภายในเวลา
ที่กําหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ หากมิได้กําหนดเวลาไว้ให้
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ดําเนินการภายใน 4 ช่ัวโมง ภายหลังจากการแข่งขันรายการนั้นเสร็จสิ้นลง พร้อมเงิน
ประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  23.4 การประท้วงและการอุทธรณ์ที่เป็นผลจะได้รับเงินประกัน 
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) คืน  หากการประท้วงและการอุทธรณ์ไม่เป็นผลให้
ริบเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  นั้นเป็นรายได้ของคณะกรรมการ
ดําเนินการแข่งขัน 
 
 ข้อ 24 การตัดสินของคณะกรรมการตามข้อ 22.2 และข้อ 22.3 ถือเป็น
สิ้นสุด หากมีการฝุาฝืนไม่มีการปฏิบัติตามคําตัดสิน ให้คณะกรรมการดําเนินการ
แข่งขัน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและโรงเรียนสาธิตต้นสังกัด ทราบเพื่อ
พิจารณาต่อไป  

 
 ข้อ 25 กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขันกระทําความผิดให้พิจารณา  ดังนี้ 

   25.1 ผู้เข้าแข่งขันที่ประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง 
เช่น ชกต่อย ทําร้ายร่างกาย ใช้ถ้อยคําหยาบคายต่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ 
หรือผู้อื่นภายในบริเวณจัดการแข่งขัน ให้ได้รับโทษตามระเบียบของการแข่งขันชนิด
กีฬาน้ัน ๆ พร้อมทั้งให้รับโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี  

   25.2 ทีมกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนสาธิต ที่มาถึงสนามแล้วไม่
ลงแข่งขัน หรือผละออกจากการแข่งขันที่ดําเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาที่ไม่เข้าร่วม
การแข่งขันต่อไป ถือเป็นการประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง ให้รับโทษ
ตามระเบียบของการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ พร้อมทั้งพิจารณาโทษตามข้อ 26  ตาม
ควรแก่กรณี ยกเว้นมีเหตุจําเป็น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ 
ในกรณีนี้ ให้นําเสนอชนิดกีฬาและรายช่ือนักกีฬาต่อผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอื่น ๆ 
ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตทุกสถาบันรับทราบและพิจารณาดําเนินการลงโทษ
เพิ่มเติมต่อไป 

  25.3 ผู้เข้าแข่งขันที่ฝุาฝืนหรือละเมิดตามข้อ 18 ให้รับโทษตามข้อ 
26 ตามควรแก่กรณี 

  25.4 เจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่หน้าที่ หรือไม่สามารถ
ควบคุมการดูแลรับผิดชอบนักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม ก่อให้เกิดความเสียหาย
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ต่อการจัดการแข่งขันให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี 
และเสนอต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 
 

 ข้อ 26 ในกรณีละเมดิข้อบังคับหรอืระเบียบการแข่งขันกีฬา ให้พิจารณา
รับโทษต่อไปนี้  

26.1 ตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขันในปีนั้น 
26.2 ปรับผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมผู้เข้าแข่งขัน

เป็นแพ้ทุกครั้งที่ได้ลงแข่งขันมาแล้วในรอบนั้น ในกรณีที่มีการแข่งขันไม่เป็นรอบ ให้
ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  
  26.3 หากผู้เข้าแข่งขันละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา 
ได้รับรางวัลหรือรับตําแหน่งใดในการแข่งขันให้ถือว่ารางวัลหรือตําแหน่งนั้นเป็นโมฆะ และให้
คืนรางวัลที่ได้รับกับคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในลําดับถัดไป 

26 .4 ปรับเป็นเงินจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ เข้าเป็นรายได้ของ
คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน ดังนี ้

  26.4.1 จากโรงเรียนจํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
   26.4.2 จากผู้ควบคุมทีมจํานวน 3,000 บาท (สามพัน

บาทถ้วน) 
 
 ข้อ 27 การกระทําอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขันกีฬา

สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิได้กําหนดไว้ใน
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 สําหรับนักกีฬาดีเด่นทุกชนิดกีฬา  
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 ข้อ 29 ให้รางวัลเป็นโล่หมุนเวียนในการแข่งขันกรีฑาและว่ายน้ํา สําหรับ
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ชาย – หญิง ทุกรุ่น ในกรณีที่ชนะเลิศการแข่งขันติดต่อกัน 
3 ปี ให้เจ้าภาพจัดทําโล่จําลองมอบเป็นกรรมสิทธ์ิแก่โรงเรียนสาธิตนั้น ในการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการของเจ้าภาพปีถัดไป 

 
หมวด 4 

หมวดพิธีการ 
 

 ข้อ 30 ให้มีการเรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดหรือพิธีปิดเว้นแต่คณะกรรมการบริหาร มีมติเป็นอย่างอื่น  

 
 ข้อ 31 ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียน

สาธิตต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ไม่ได้ลงแข่งกีฬามีส่วนร่วม และถือเป็นกิจกรรม
ที่มีความสําคัญเท่ากับกิจกรรมกีฬา 

 
 ข้อ 32 ให้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและเครื ่องหมายแห่งความชื่นชมใน

ความมีน้ําใจ 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 ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สมัครเข้าแข่งขันในปีนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริหาร
จะเป็นผู้กําหนดจํานวนเงินสนับสนุน 

34.2 เงินจากการหารายได้ของโรงเรียนสาธติที่เป็นเจา้ภาพ  
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หมวด 6 
หมวดอื่น ๆ 

 
 ข้อ 35 ให้คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดอื่น ๆ 

เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้  

 ข้อ 36 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้
วินิจฉัยช้ีขาด  และการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการบริหารถือเป็นสิ้นสุด 

 
 ข้อ 37 ให้ประธานกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จา่งภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
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ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคค ี
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันแฮนด์บอล (รหัส 17) กีฬาสาธิตสามัคค ีคร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบรหิารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ว่าด้วยการแข่งขันแฮนด์บอล  
กีฬาสาธิตสามัคค ี
 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคคีว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามคัคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันแฮนด์บอล กีฬาสาธิต
สามัคค ีครั้งที ่41 พ.ศ. 2559” 
 
 ข้อ  2  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 ข้อ  3  กติกาการแข่งขนั ให้ใช้กติกาการแขง่ขนัของสหพันธแ์ฮนด์บอล
นานาชาติ (IHF) ซ่ึงสมาคม แฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ก าหนดใช้ในปัจจุบนั 
 
 ข้อ  4  ประเภทการแข่งขันระดบัประถมศึกษา (หญิง) และมธัยมศึกษา
ตอนต้น (หญิง) 
 
 ข้อ  5  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะ
กรรมการบริหารกฬีาสาธิตสามัคคสีังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
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 ข้อ  6  จ านวนผู้เข้าแข่งขันให้แต่ละโรงเรียนสาธติส่งเข้าร่วมการแขง่ขนั  
โดยมีนกักฬีาไม่เกนิ ทีมละ 16 คน และไม่นอ้ยกว่า 7 คน 
 
 ข้อ  7  วิธีจัดการแข่งขนั 
  7.1 ให้โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพมสีิทธิ์เลือกอยู่สายหนึ่งสายใดใน
รอบแรกได ้
  7.2 ให้โรงเรียนสาธิตที่ได้ตําแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อน 
อยู่ในสายแรกในรอบแรก 
  7.3 ให้โรงเรียนสาธิตที่ได้ตําแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขันครั้ง
ก่อน อยู่ในสายสุดท้ายในรอบแรก 
  7.4 จํานวนทีม 4 ทีม จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” ไม่มี
รอบชิงชนะเลิศ 
  7.5 จํานวนทีม 5 ทีม จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” ไม่มี
รอบชิงชนะเลิศ 
  7.6 จํานวนทีม 6 ทีมขึ้นไป จัดการแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น 2 
สาย แข่งขันพบกันหมดในสายรอบรองชนะเลิศนําทีมท่ีมีคะแนนเปน็ท่ี 1 สายแรก 
พบ ทีมทีม่ีคะแนนเป็นที ่2 สายสอง และทีมท่ีมีคะแนน เป็นท่ี 2 สายแรก พบ ทีมท่ีมี
คะแนนเป็นท่ี 1 สายสอง รอบชิงชนะเลิศ นําทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขัน ชิง
ชนะเลิศ ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลศิครองตําแหน่งที ่3 ร่วมกัน 
       7.6.1 กรณ ี7 ทีม  จัดการแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น 2 สาย  
    สายบน 3 ทีม สายล่าง 4 ทีม ทีมทีช่นะเลศิการแข่งขัน 
    ครั้งก่อนให้จัดอยู่ในสายบน ส่วนท่ีได้รองชนะเลิศ 
    อันดับหนึ่งให้อยู่สายลา่ง 
  7.7 การให้คะแนนเพื่อจัดอันดับในสาย 
       7.7.1 ทีมชนะได ้2 คะแนน 
       7.7.2 ทีมเสมอได ้1 คะแนน 
       7.7.3 ทีมแพ้หรือไม่ลงทําการแข่งขัน ได ้0 คะแนน 
  7.8 การจดัอันดับของการแข่งขันในสาย 
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       7.8.1 ทีมที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดได้อันดับที ่1 และ 
    คะแนนรองลงมาได้ อันดับที ่ 2, 3, 4 และ 5  
    ตามลําดับ 
       7.8.2 หากในข้อที่ 7.8.1 มีทีมที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้นับ
    ผลต่างของประตูทีไ่ด้และประตูที่เสีย ทีมทีม่ีผลต่าง 
    ของประตูที่ได้ และประตูที่เสียมากกว่าเป็นทีมทีไ่ด้ 
    อันดับดีกว่า 
       7.8.3 หากในข้อ 7.8.2 เท่ากัน ให้นับเฉพาะประต ู

 ที่ได้ทั้งหมด ทีมท่ีได้ประตู รวมมากกว่าเป็น 
 ทีมท่ีอันดับดีกว่า 

       7.8.4 หากในข้อ 7.8.3 เท่ากันอีก ให้เอาผลการแข่งขัน 
    ของคู่กรณีที่พบกันเองมาพิจารณา ทีมท่ีชนะ 

 จะมีอันดับดีกว่า 
       7.8.5 หากในข้อ 7.8.4 ผลเสมอกัน ให้ใช้วิธีจับสลากหาทีม 
    ที่ต้องการต่อไป 
  7.9 เวลาในการแข่งขัน แข่งขัน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ  
20 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที 
  7.10 รอบรองชนะเลศิและรอบชิงชนะเลิศ  ถ้าเสมอกันให้ต่อ
เวลาอีก 5 นาที 1 ครั้ง ถ้าบังเอิญเสมอกันให้ตัดสินด้วยการยิงลูกโทษ 
 
 ข้อ  8  ก าหนดการแข่งขนั ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขนั
แฮนด์บอล เป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน  ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้
เมือ่มีเหตุจ าเป็น 
 
 ข้อ  9  เคร่ืองแต่งกายของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  9.1 ให้แต่ละทีมใช้สีตามโรงเรียนสาธิตของตนเอง และถ้าใช้สีอื่น
ต้องไม่ซ้ําซ้อนหรือคล้ายคลึงกับสขีองโรงเรียนสาธิตคู่แข่ง 
  9.2 ในกรณีที่สีเสื้อของทีมคู่แข่งขันคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่ใช้ 
สีเสื้อผิดไปจากสีโรงเรียนสาธิตของตนเองเป็นผู้เปลี่ยนไปใช้สีอื่น 
  9.3 แต่ละทีมต้องแต่งกายเข้าแข่งขันให้เหมือนกันทุกคน  
เว้นผูร้ักษาประตูให้ใช้เสือ้แตกตา่งจากผูแ้ข่งขันอื่น และใหต้ิดหมายเลขประจําตัวใหต้รงกับ
หมายเลขท่ีส่งตัวลงทะเบียน และให้ใช้หมายเลข 1 - 99 เท่านั้น โดยมีขนาด 10 นิว้ 
และต้องแต่งกายใหเ้รียบร้อย 
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 ข้อ  10  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  10.1 ทีมใดสมัครเข้าแข่งขันแล้ว ต้องจัดทีมไปแข่งขันตามวัน 
เวลาและสนามแข่งขันที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแฮนด์บอลกําหนดไว้  
ทีมใดลงสนามแข่งขันโดยมผีู้เล่นไม่ครบ 5 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ทีมใดทีไ่ม่พร้อม
ที่จะลงแข่งขัน หลังจากเวลาที่กําหนดไว้ เกิน 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  
หากไมพ่ร้อมที่จะลงแข่งขันทั้งสองทมี ให้ปรับแพ้ท้ังคู ่เมื่อถูกปรับแพ้ด้วยเหตผุลใดก็ตาม 
ทีมท่ีถูกปรับแพ้น้ันให้ทําการแข่งขันในครั้งต่อไปได้ตามปกต ิ ในกรณีดังกล่าวให้
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแฮนด์บอลรายงานคณะกรรมการฝาุยเทคนิคกีฬา
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพื่อให้พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 
แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคค ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
  10.2 ให้ผู้แทนทีม หรือผูจ้ัดการทีมส่งแบบใบส่งรายชื่อผู้เล่นท่ีจะ
ลงแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 30 นาทีและนักกีฬาทุกคน ลงลายมือช่ือด้วยตนเองใน
แบบใบส่งช่ือให้ตรงกับหมายเลขประจําตัวทีไ่ดล้งทะเบียนไว้เป็นหลกัฐาน และให้ผู้
ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนลงลายมอืช่ือกํากับข้างท้ายด้วย 
  10.3 ผู้แข่งขันต้องยอมรับคําตัดสนิของผู้ตัดสิน และเจา้หน้าท่ี 
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการตัดสิน และควบคุมการแข่งขันครั้งนี ้
  10.4 แต่ละทมีต้องทําการแข่งขันตามกําหนดเวลาที่
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแฮนด์บอล กําหนดไวจ้ะขอเปลี่ยนแปลงไมไ่ด้ 
  10.5 แตล่ะทมีตอ้งมีผูค้วบคุมทมีไปทําการแข่งขันอย่างน้อย 1 คน 
  10.6 ผู้เล่นสํารองจะเข้าไปในสนามได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนตัว     
ผู้เล่นโดยถูกต้องเท่านั้น 
  10.7 นอกจากน้ี ตลอดเวลาการแข่งขันห้ามผู้เล่นสํารองเข้าใน
สนามโดยเด็ดขาด 
 

 ข้อ  11  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนกุรรมการ
จัดการแข่งขันแฮนด์บอล  
 

 ข้อ  12  กรรมการตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันแฮนด์บอล 
 

 ข้อ  13  การประท้วง ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่ง
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร กีฬาสาธิตสามัคค ี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา คร้ังท่ี 41 พ.ศ. 2559 
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 ข้อ  14  รางวัลการแข่งขัน 
  14.1 รางวัลที ่1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบตัร 
  14.2 รางวัลที ่2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบตัร 
  14.3 รางวัลที ่3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบตัร 
  14.4 เกียรติบัตร และโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่น 2 รางวัล 
ระดับละ 1 รางวัล 
 
 ข้อ  15  รางวัลนักกีฬาดีเด่น พิจารณาจากนักกีฬาในทีมที่ชนะเลิศ 1 คน 
ในแต่ละระดับ โดยผู้ควบคุมทีมส่งรายชื่อนักกีฬาที่มีคุณสมบัติ  เหมาะสมให้กับ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขนั 
 
 ข้อ  16  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันแฮนด์บอล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
เป็นผู้วินิจฉัยชีข้าด 
 
 ข้อ  17  ให้ประธานกรรมการอ านวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร  จา่งภากร) 
ประธานกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

  



20 

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกฬีาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 

ล าดับที ่ รายนามสถาบัน ค าย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 รร. สาธติแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 รร. สาธติแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

สาธิตกําแพงแสน 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 “พิบูลบําเพญ็” 

มหาวิทยาลยับูรพา 
สาธิตบูรพา พมบ PBU 

10 รร. สาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝุายประถม) 

สาธิตมหาสารคาม
ประถม 

ปสธ SMS 

11 รร. สาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝุายมัธยม) 

สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

สมค DMSU 

12 รร. สาธติมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(ฝุายประถม) 

สาธิตรามประถม มรป RAM 

13 รร. สาธติมหาวิทยาลัยรามคําแหง 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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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแฮนด์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
ล าดับที ่ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝุายประถม) 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )ฝุายมัธยม(  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
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ระดับประถมศึกษา 
ล าดับที ่ โรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ศูนย์วิจยัและพัฒนาการศกึษา 
3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง )ฝุายประถม(  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) 
7 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร )ปฐมวัยและประถมศึกษา(  

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ล าดับที ่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )ฝุายมัธยม(  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
7 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
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ก าหนดวันและสถานทีก่ารแข่งขนักีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส”์ 
ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รหัส 
กีฬา ชนิดกีฬา มกราคม 2560 จ านวนวัน สนามที่แข่งขัน 

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

 พิธีปิด          สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก. 

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

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

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

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

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

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

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

08 แบดมินตัน M Q Q F Q Q Q F 7 อาคารเสรีไตรรัตน์  
สํานักการกีฬา 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 
และสนามอินทรี
จันทรสถิตย์ มก. 

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

13 วอลเลยบ์อล M Q Q Q Q Q Q F 7 อาคารเสรีไตรรัตน์  
สํานักการกีฬา มก. 

14 ว่ายน้าํ 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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โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 41 “นนทรีเกมส”์ 

6 – 12 มกราคม 2560 
ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
สนามแข่งขนั : อาคารกีฬาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชั้น 2) 

 
การแบ่งสายการแข่งขัน แฮนด์บอลหญิง 

 
แฮนด์บอล ทีมหญิง : ระดับประถมศึกษา 

สาย A สาย B 
สาธิตประสานมิตร สาธิตราม 

สาธิตศลิปากร สาธิตขอนแก่น 
สาธิตกําแพงแสน สาธิตเกษตร 

สาธิตจุฬา สาธิตบูรพา 
 
แฮนด์บอล ทีมหญิง : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาย A สาย B 
สาธิตจุฬา สาธิตบูรพา 

สาธิตปทุมวัน สาธิตราม 
สาธิตประสานมิตร สาธิตเกษตร 

 สาธิตกําแพงแสน 
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ตารางการแข่งขัน แฮนด์บอลหญิง 
 

วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ระดับ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

1 แรก ประถม A 9.00 น. สาธติประสานมติร สาธิตศิลปากร 
  

2 แรก ประถม A 10.00 น. สาธติก าแพงแสน สาธิตจุฬา 
  

3 แรก ประถม B 11.00 น. สาธิตราม สาธิตขอนแก่น 
  

4 แรก ประถม B 12.00 น. สาธิตเกษตร สาธิตบูรพา 
  

5 แรก มัธยมต้น A 13.00 น. สาธิตจุฬา สาธิตปทุมวัน 
  

6 แรก มัธยมต้น B 14.00 น. สาธิตบูรพา สาธิตราม 
  

7 แรก มัธยมต้น B 15.00 น. สาธิตเกษตร สาธติก าแพงแสน 
  

 
วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ระดับ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

8 แรก ประถม A 9.00 น. สาธติประสานมติร สาธติก าแพงแสน 
  

9 แรก ประถม A 10.00 น. สาธิตศิลปากร สาธิตจุฬา 
  

10 แรก ประถม B 11.00 น. สาธิตราม สาธิตเกษตร 
  

11 แรก ประถม B 12.00 น. สาธิตขอนแก่น สาธิตบูรพา 
  

12 แรก มัธยมต้น A 13.00 น. สาธิตจุฬา สาธติประสานมติร 
  

13 แรก มัธยมต้น B 14.00 น. สาธิตบูรพา สาธิตเกษตร 
  

14 แรก มัธยมต้น B 15.00 น. สาธิตราม สาธติก าแพงแสน 
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วันจนัทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ระดับ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

15 แรก ประถม A 9.00 น. สาธติประสานมติร สาธิตจุฬา 
  

16 แรก ประถม A 10.00 น. สาธิตศิลปากร สาธติก าแพงแสน 
  

17 แรก ประถม B 11.00 น. สาธิตราม สาธิตบูรพา 
  

18 แรก ประถม B 12.00 น. สาธิตขอนแก่น สาธิตเกษตร 
  

19 แรก มัธยมต้น A 13.00 น. สาธิตปทุมวัน สาธติประสานมติร 
  

20 แรก มัธยมต้น B 14.00 น. สาธิตบูรพา สาธติก าแพงแสน 
  

21 แรก มัธยมต้น B 15.00 น. สาธิตราม สาธิตเกษตร 
  

 
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ระดับ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

22 รองชนะเลิศ ประถม - 10.00 น. ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B   
23 รองชนะเลิศ ประถม - 11.20 น. ที่ 2 สาย A ที่ 1 สาย B   
24 รองชนะเลิศ มัธยมต้น - 13.00 น. ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B   
25 รองชนะเลิศ มัธยมต้น - 14.20 น. ที่ 2 สาย A ที่ 1 สาย B   
 
วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560 

คู่ท่ี รอบ ระดับ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

26 ชิงชนะเลิศ ประถม - 10.00 น. ผู้ชนะคู่ท่ี 22 ผู้ชนะคู่ท่ี 23   
27 ชิงชนะเลิศ มัธยมต้น - 11.20 น. ผู้ชนะคู่ท่ี 24 ผู้ชนะคู่ท่ี 25   
   13.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล 
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รายชื่อผู้ควบคุมทีมและนกักีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นาย กรัยวิเชียร น้อยวิบล ผู้จัดการทีม 
2 นาย รังสรรค ์ สมรูป ผู้ฝึกสอน 
3 นาย โกวิท นามมณฑา ผู้ฝึกสอน 
4 นาย เฉลิมเกียรต ิ กันแก้ว ผู้ฝึกสอน 
5 นาย องอาจ คุ้มประเสริฐ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง สุพิชญา ไทยพัฒนกิจ ป.4 
2 เด็กหญิง ปาณิสรา มั่นทอง ป.5 
3 เด็กหญิง ปัญฑิตา วรรณทอง ป.5 
4 เด็กหญิง ณัฐปภสัร ์ วันสิริภักดิ ์ ป.5 
5 เด็กหญิง ณัฏธญาณ ์ บุณยะวัฒน ์ ป.5 
6 เด็กหญิง นภัสนันท์ สุขมาดํารง ป.5 
7 เด็กหญิง พิมพ์พญา พุ่มไม ้ ป.5 
8 เด็กหญิง ปุณยภา พงศ์ภพไพบูลย ์ ป.6 
9 เด็กหญิง ฑิตยา ฐานุตตมวงศ ์ ป.6 
10 เด็กหญิง ณัฏฐ ์ วงศ์ศิริเมธีกุล ป.6 
11 เด็กหญิง ชัญญา สิทธินันทวิทย์ ป.6 
12 เด็กหญิง ปัณฑิตา จินดาลัทธ ป.6 
13 เด็กหญิง รยา ซาคาชิตะ วรเศวต ป.6 
14 เด็กหญิง วรพิชชา เวชกุล ป.6 
15 เด็กหญิง นภัสสร บุญศิร ิ ป.6 
16 เด็กหญิง ภรณ์นิธ ิ ชูแก้ว ป.6 
17 เด็กหญิง พชรัตน ์ บัวเลิศ ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
18 เด็กหญิง รวิสรา ดีประเสริฐ ม.1 
19 เด็กหญิง บุณยาภา ธรรมประทีป ม.1 
20 เด็กหญิง เปมิกา นาคะรัตน ์ ม.1 
21 เด็กหญิง ไอริน สุขเลิศวรกุล ม.1 
22 เด็กหญิง ศุภลักขณา นาคแสงทอง ม.1 
23 เด็กหญิง ธีรต ี เล็กสรรเสริญ ม.1 
24 เด็กหญิง กมณียา วงศ์อนุการ ม.1 
25 เด็กหญิง สมิตา ภูริปรีชา ม.1 
26 เด็กหญิง นันท์นลิน รอดกุล ม.2 
27 เด็กหญิง เจนิสิตา วี ปาลมา ม.2 
28 เด็กหญิง ณัฐชา พิมพ์ใจพงศ์ ม.2 
29 เด็กหญิง ศิริรัตน ์ นิยาภรณ ์ ม.2 
30 เด็กหญิง อัคริมา วงศ์ศรีเผือก ม.2 
31 เด็กหญิง ธนัญญา วรรณทอง ม.2 
32 เด็กหญิง รินรดา วงศ์อนุการ ม.3 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นางสาว จุฑาทิพย์ ยอดด ี ผู้จัดการทีม 
2 นาย ธนโชติ วันสุข ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ภาณเุดช ภิรมย์พลู ผู้ฝึกสอน 
4 นาย สิทธิพงษ ์ เชื้อสาย ผู้ฝึกสอน 
5 นาย สิปปกร บุนนาค ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง ปณิดา จันทร์เอน ป.3 
2 เด็กหญิง ธารทิพย์ แสงบํารุงทรัพย ์ ป.3 
3 เด็กหญิง คณิสราภสัร ์ เทศธรรม ป.3 
4 เด็กหญิง ณิชชาวีณ ์ ฐิติอารีย์กลุ ป.4 
5 เด็กหญิง วริศรียา บุญมีฤทธิ์ ป.4 
6 เด็กหญิง พศิกา เนตรประภศิ ป.4 
7 เด็กหญิง อธิชา จรูญศักดิ์วิวัฒน์ ป.4 
8 เด็กหญิง วรัทยา ชัยธนาประสิทธ์ิ ป.4 
9 เด็กหญิง กุลนันท ์ ศรีโพธ์ิ ป.6 
10 เด็กหญิง ปณิฏฐา ธรรมลังกา ป.6 
11 เด็กหญิง สาริศา ฐิติวิทยกุล ป.6 
12 เด็กหญิง นงนภัส แต่งเติมพัน ม.1 
13 เด็กหญิง ปวิตรา ปานใจ ม.1 
14 เด็กหญิง วรัณญา จาตุรตัณ ์ ม.1 
15 เด็กหญิง ชนิตา ศรีบุญเลิศ ม.1 
16 เด็กหญิง นันท์นภัส สุธีกุล ม.1 
17 เด็กหญิง เกศิณ ี โพธิ์เรียง ม.1 
18 เด็กหญิง อนิตสรา ชูเอี่ยม ม.1 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
19 เด็กหญิง กนกวรรณ ขําวิไล ม.1 
20 เด็กหญิง สกุลทิพย ์ ลิ้มสมบูรณ ์ ม.1 
21 เด็กหญิง จินต์จุฑา มีโฉมงาม ม.1 
22 เด็กหญิง ฐานจิรา อินทร ม.1 
23 เด็กหญิง สุพิชญา แซ่ว่อง ม.1 
24 เด็กหญิง อภิชญา ทรัพยป์ูอมแก้ว ม.1 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นาย อาทิตย์ ผิวทอง ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว นิติยา แสนตอ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง ปุณณภา สุขสิทธิกาญ ป.4 
2 เด็กหญิง สรัญญากร สีหาราช ป.4 
3 เด็กหญิง ทิชา ปัญญาสิทธ์ิ ป.4 
4 เด็กหญิง กานต์กมล โชติการณ ์ ป.5 
5 เด็กหญิง นรินรัตน ์ ชัยหาทัพ ป.5 
6 เด็กหญิง เบญจมาพร กิตติลาภ ป.5 
7 เด็กหญิง น้ําทิพญ์ ทิพย์รัตน ์ ป.6 
8 เด็กหญิง ดุสิตา โพธิ์นาแค ป.6 
9 เด็กหญิง พชรพร เผือกนอก ป.6 
10 เด็กหญิง ธัญรดา ภิรมย์การ ป.6 
11 เด็กหญิง พิชญาภา รังควัต ป.6 
12 เด็กหญิง ศุภานัน คลังทอง ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นาย ถาวร วรรณศิร ิ ผู้จัดการทีม 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง ชมทิศา แซ่อึ้ง ป.5 
2 เด็กหญิง ปภานลิน ลีลาจารุพงศ ์ ป.5 
3 เด็กหญิง ปัณณิกา เค้าสงวนศิลป ์ ป.5 
4 เด็กหญิง สุพิชญา บูชาธรรม ป.5 
5 เด็กหญิง อันนา นววิชวัฒนา ป.5 
6 เด็กหญิง ตุลรดา เลิศภัทรพงศ์ ป.5 
7 เด็กหญิง ญาณ์นร ี พิทักษ์พรไพศาล ป.5 
8 เด็กหญิง วริศนันท์ ใจวีระวัฒนา ป.5 
9 เด็กหญิง ปณตพร หวังวรภิญโญ ป.6 
10 เด็กหญิง อภิสรา แซ่ฉั่ว ป.6 
11 เด็กหญิง อริยาพร เอี่ยมรตัน์เลศิ ป.6 
12 เด็กหญิง ธมลวรรณ วิเชตชาติ ป.6 
13 เด็กหญิง นรินทร บุญอ่วม ป.6 
14 เด็กหญิง ปารมิตา นามสุบิน ป.6 
15 เด็กหญิง พัทธีรา ศิริพงษ์วุฒิกร ป.6 
16 เด็กหญิง เมรสิา นิลดานุวงศ ์ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นาย ปรีดา วงศ์วิเศษกิจ ผู้จัดการทีม 
2 นาง วรกมล สุนทรานนท์ ผู้จัดการทีม 
3 นาย พิเชษฐ โตนิติวงศ ์ ผู้จัดการทีม 
4 นางสาว มนัสชนก กองนักวงษ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย สิรากร เผยขุนทด ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว ณัฐภรณ ์ เลขะวัฒนพงษ์ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ฐิติวัสส ์ รัตนเย็นใจ ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาว ธัญชนก สิงหพันธุ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง จิรัชญา อนันท์ ม.1 
2 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เมฆบญุส่งลาภ ม.1 
3 เด็กหญิง จิตรลดา ศรีจิตร ม.2 
4 เด็กหญิง ศรันยกร ศุขเกษม ม.2 
5 เด็กหญิง บัณฑิตา พุธขุนทด ม.2 
6 เด็กหญิง กันตินันท์ โตมงคล ม.2 
7 เด็กหญิง จารุมน จิณณวาโส ม.2 
8 เด็กหญิง ธรรมิกา โตนิติวงศ ์ ม.2 
9 เด็กหญิง ณัฐธยาน ์ ผลเพิม่พูนทวี ม.2 
10 เด็กหญิง ชัญญภัค มะบุตร ม.2 
11 เด็กหญิง รัญชิดา ธนะกุลรังสรรค ์ ม.2 
12 เด็กหญิง อาภาพัฒร กรปูองกัน ม.2 
13 เด็กหญิง ปิยธิดา ตันติเวชยานนท์ ม.3 
14 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วงศ์วิเศษกิจ ม.3 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นาย นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ชาลิสา นุชศิริ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ภูริวัฒก ์ โทสุรินทร ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย อรรถกร หาญสงคราม ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง ฐิติมา ทรัพย์ถาวร ป.4 
2 เด็กหญิง ธาราทรัพย ์ จองทรัพย ์ ป.4 
3 เด็กหญิง ณิชลัลน ์ วิวัฒน์นิมิตด ี ป.4 
4 เด็กหญิง ชาลิสา จินตนาเลิศ ป.5 
5 เด็กหญิง พิชญา พุ่มพวง ป.5 
6 เด็กหญิง พาขวัญ สายสมร ป.5 
7 เด็กหญิง พิมญาดา เท่งเจียว ป.6 
8 เด็กหญิง พรรัตน์ชนก งามกิจเจรญิลาภ ป.6 
9 เด็กหญิง โชติกา สงวนสุข ป.6 
10 เด็กหญิง โยษิตา พูลทรัพย ์ ป.6 
11 เด็กหญิง นภัสสร สุวรรณใจ ป.6 
12 เด็กหญิง ขวัญชณก โตทิม ป.6 
13 เด็กหญิง นัทธ์หทัย ชุ่มศร ี ป.6 
14 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ แสงเจรญิ ป.6 
15 เด็กหญิง ธัญพิชชา ประสพผล ม.1 
16 เด็กหญิง ภูษณิศา จิตติเรืองเกียรต ิ ม.1 
17 เด็กหญิง ณิชกานต ์ เปรมจติ ม.2 
18 เด็กหญิง ศุภิสรา พุ่มพวง ม.2 
19 เด็กหญิง นิชาภัทร ปานเพชร ม.2 
20 เด็กหญิง ไอริณ แก้วซิ้ม ม.2 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
21 เด็กหญิง รวิปรียา จันทรี ม.2 
22 เด็กหญิง นิพาพันธ์ โชติ ม.3 
23 เด็กหญิง สริตา สร้อยสน ม.3 
24 เด็กหญิง พิมพ์ปราชญ ์ สุตมาส ม.3 
25 เด็กหญิง เปมิกา หอมรอด ม.3 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นางสาว อรชร อริยะสกลุทรัพย ์ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว พัชรา วงศ์ชูพันธ์ ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ปลายทอง ใยไธสง ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ภัทรศิร ิ ธนวัฒน์ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ทยิดา เลิศชนะ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง พิมณภัทร ์ พงษ์พานิช ป.3 
2 เด็กหญิง กันต์ฤทัย ศรีสลวยกุล ป.3 
3 เด็กหญิง ปารม ี โพธิ์ปริสุทธ์ิ ป.3 
4 เด็กหญิง ปารีณา พุ่มจิ๋ว ป.3 
5 เด็กหญิง มนต์ศรยั ปรีชา ป.3 
6 เด็กหญิง ชนิดาภา ขุนแสง ป.4 
7 เด็กหญิง เปมิกา ศิริรัตน ์ ป.5 
8 เด็กหญิง ปทิตตา สีแตงสุก ป.5 
9 เด็กหญิง ธัญฤทัย ศรีสวาท ป.5 
10 เด็กหญิง พิมพ์นารา วงค์คําจันทร์ ป.5 
11 เด็กหญิง ณัชนันท์ ศิริไธสง ป.5 
12 เด็กหญิง ภภัสสร หีบทอง ป.5 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
13 เด็กหญิง สุพิชญา คุณธนสาร ป.6 
14 เด็กหญิง กนิษฐา สินธุพัฒน์สุข ป.6 
15 เด็กหญิง อริสรา ตังกวย ป.6 
16 เด็กหญิง ธารพร ฐานะวโรธร ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นาย ภัทร ์ หาสาสน์ศร ี ผู้จัดการทีม 
2 นาย สิรภพ สารมติร ผู้ฝึกสอน 
3 นาย กิตติคณุ อริยา ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว กุลปริยา อริยา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง สาธิมา พุ่มดอกไม ้ ม.2 
2 เด็กหญิง กีรตยา จุลแพทย ์ ม.2 
3 เด็กหญิง พิณนร ี วงศ์ประเสริฐ ม.2 
4 เด็กหญิง นารีรัตน ์ โอละลึก ม.2 
5 เด็กหญิง ดรุณ ี สมประเสริฐสุข ม.2 
6 เด็กหญิง ธนาภา บรรเจดิทวีพร ม.2 
7 เด็กหญิง อุริสยา เชาวลิต ม.2 
8 เด็กหญิง ณิชาภัทร ศรีสรุาษฎร ์ ม.2 
9 เด็กหญิง ฉันทิศา เกื้อสังข์ ม.2 
10 เด็กหญิง ช้อนเงินทอง ทศแสนลิน ม.2 
11 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ นาคเทวัน ม.2 
12 เด็กหญิง ภัทรียา มะหะหมัด ม.3 
13 เด็กหญิง บงกช วุฒิวรารักษ์ ม.3 
14 เด็กหญิง พัทธนันท์ เกื้อสังข์ ม.3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นาย กิตติศักดิ ์ นิทาน ผู้จัดการทีม 
2 นาย ขจรเกียรต ิ พ่วงพร ผู้ฝึกสอน 
3 นาย วิทวัส ปิงเมือง ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ชิษณุ หนูแดง ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง กรวรรณ พูลสวัสดิ ์ ม.1 
2 เด็กหญิง อิสรีย ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ม.1 
3 เด็กหญิง พราวรฎา วงศ์วีรธร ม.1 
4 เด็กหญิง ปุญญาพร สุขพันธุ์ถาวร ม.1 
5 เด็กหญิง ภวิกา อภิศักดิ์ศิริกลุ ม.2 
6 เด็กหญิง พิชญาดา ไพรัชกุล ม.2 
7 เด็กหญิง จักรยา ฉัตรศิรเิวช ม.2 
8 เด็กหญิง ชาติญา อาจชน ม.2 
9 เด็กหญิง นนทนีย ์ โพธิ์วิเชียร ม.2 
10 เด็กหญิง ชฎามาศ รัมมาฉตัร ม.2 
11 เด็กหญิง ฐิตารีย ์ ขันติพงษ ์ ม.2 
12 เด็กหญิง ณัฐพร โวหาร ม.2 
13 นางสาว ณัฐชา รัตนเกียรติถาวร ม.3 
14 เด็กหญิง ปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร ม.3 
15 นางสาว จุไรรัตน ์ โสติพจน์กลุ ม.3 
16 เด็กหญิง ภาวิดา ยี่ภู ่ ม.3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นาย พงศ์วิชญ์ ศิริโภคานนท์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ดํารงพล แซ่เจีย ผู้ฝึกสอน 
3 นาย รัฐพร หอมกลบ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ทิพย์สุริยะ เลิศมงคลเวหา ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ผุสด ี ขําทอง ผู้ฝึกสอน 
6 นาง ปุญชรัศมิ ์ พันธุ์เสือ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง อัจฉราณพิช สันติสริิสุนทร ป.4 
2 เด็กหญิง ณัชชา เมฆเกรียงไกร ป.4 
3 เด็กหญิง นิชาภัทร อยู่สามารถ ป.5 
4 เด็กหญิง พิชชา ผดุงพัฒโนดม ป.5 
5 เด็กหญิง ณภัทร เมฆเกรียงไกร ป.5 
6 เด็กหญิง ศรุดา งามพิเชษฐ ์ ป.5 
7 เด็กหญิง อรปรียา สมตน ป.5 
8 เด็กหญิง ปทิตตา พรหมลภิณกลุ ป.6 
9 เด็กหญิง กมลพร งามสุจรติ ป.6 
10 เด็กหญิง ภาวิดา ประพลมหามงคล ป.6 
11 เด็กหญิง ปิ่นสาย กุลประภา ป.6 
12 เด็กหญิง เขสรา อธิบดีวงศ์ ป.6 
13 เด็กหญิง พิชญาภา วิชิตจารุกุล ป.6 
14 เด็กหญิง ศุภนุช นุชประยูร ป.6 
15 เด็กหญิง พรปวีร ์ แขวงเมือง ป.6 
16 เด็กหญิง กรวรรณ ปาณชู ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นางสาว นิกข์นิภา วิจิตร ผู้ฝึกสอน 
2 นางสาว ไอริณ วัฒนพานิช ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ธนวรรณ วงษ์สวรรค ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ธีรภัทร ลิ่มมั่น ผู้ฝึกสอน 
5 นาย รังสรรค ์ นามเมือง ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง พาณิภัค พันธุ์เสือ ม.1 
2 เด็กหญิง ณัฐิดา รัตนภริมย ์ ม.1 
3 เด็กหญิง กรวรรณ วงษ์งาม ม.1 
4 เด็กหญิง ณภัทริน ศรีกรวิชญ ์ ม.2 
5 เด็กหญิง ปฏิพร อัศวะศิริจินดา ม.2 
6 เด็กหญิง สิริกร พร้อมประพันธ ์ ม.2 
7 เด็กหญิง พิมพ์ภินันท ์ ชาญเชิงภพ ม.2 
8 นางสาว กุลธิดา หาบ้านแท่น ม.3 
9 นางสาว ชญานิศ ชาติยานนท์ ม.3 
10 นางสาว วรพรรณ ทรงเดช ม.3 
11 นางสาว ปานตะวัน หิรัญพิศ ม.3 
12 นางสาว สกุลทิพย ์ เจริญฤทธ์ิ ม.3 
13 เด็กหญิง หยาดทิพย ์ ผาสุวรรณ ์ ม.3 
14 เด็กหญิง นภาพร อาภรณ์พงษ ์ ม.3 
15 นางสาว วริศรา จันทราภิรมย ์ ม.3 
16 เด็กหญิง ณภัทร บัวบูชา ม.3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศกึษา) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นางสาว ศิริภรณ ์ ศรีสัมพันธ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย เชษฐชาตรี นวลขํา ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว รัตถภรณ ์ คํากมล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
1 เด็กหญิง ชนมน พรมสุวรรณ ป.4 
2 เด็กหญิง ธนัฏฐ์อร สวัสดิกจิ ป.4 
3 เด็กหญิง ครองขวัญ นาคทอง ป.4 
4 เด็กหญิง บุษกร อัครคหสิน ป.4 
5 เด็กหญิง ธนัชชา ปฐมเนติกลุ ป.4 
6 เด็กหญิง รักตกันท์ มูลทรงเกียรติ ์ ป.4 
7 เด็กหญิง ณิชารัศม ์ ศักดิ์เกษมรตัน ์ ป.5 
8 เด็กหญิง ปุณณภา คงเกรียงไกร ป.5 
9 เด็กหญิง พรนภัส แพรอัตถ์ ป.5 
10 เด็กหญิง อรทัย แตระกลุ ป.5 
11 เด็กหญิง ปาลิตา ศรีสวสัดิ ์ ป.6 
12 เด็กหญิง ลักษิกา สุภชัยพานิชพงศ์ ป.6 
13 เด็กหญิง ญาธิป อินณวงศ์ ป.6 
14 เด็กหญิง ศศิมา เทียนดอนไพร ป.6 
15 เด็กหญิง วรินทร์ภร ชาวนาฟาง ป.6 
16 เด็กหญิง ปวีราภร ศรีพรมมา ป.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.อํานาจ  รุจิราวรรณ 08 9477 3592 rujirawan2501@gmail.com 

3 รองประธานกรรมการ
และฝุายปฏิคม 

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

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

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

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

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

11 ฝุายพธิีการและเหรียญ
รางวัล 

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail 

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

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

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

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

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิุทธ์ิ  วิจิตรพชัราภรณ ์ ที่ปรึกษา 
นายกรัยวิเชียร   น้อยวิบล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายรังสรรค ์  สมรูป รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายฉัตรชัย   แสงสุขีลักษณ์  อนุกรรมการ 
นางสาวเพ็ญศริ ิ  ศิลอุตตมะบูชา อนุกรรมการ 
นางสาวศุทธิน ี  หางแก้ว อนุกรรมการ 
นายอรรถฎากร   เทียนสว่างชัย อนุกรรมการ 
นายพรพัฒน์   การุณรัตนกุล อนุกรรมการ 
นางสาวธัญจิรา   วิจิตรพัชราภรณ ์ 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  คําปูอง 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 ์

 
 
 


