










































































































































































































































































ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คร้ังที่  ๔๑  พ .ศ .  ๒๕๕๙  
 
 คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรก าหนด
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที ่๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้ดังน้ี 
 
 

หมวด ๑ 
หมวดทั่วไป 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

๔.๑  โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่  
 ๔.๑.๑   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

๑๒๓ 



 ๔.๑.๒   โรงเรียนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน    
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

๔.๑.๓  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๔.๑.๔  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
๔.๑.๕  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
๔.๑.๖  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๔.๑.๗  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
๔.๑.๘  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๔.๑.๙  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔.๑.๑๐  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
๔.๑.๑๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
๔.๑.๑๒  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 

 ๔.๑.๑๓  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๔.๑.๑๔  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
๔.๑.๑๕  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
๔.๑.๑๖  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
๔.๑.๑๗  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  
๔.๑.๑๘  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  

 ๔.๑.๑๙  สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา  
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์ 
 ๔.๑.๒๐  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๔.๑.๒๑  โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
            วิทยาเขตปัตตานี 

๑๒๔ 



๔.๒  โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ หมายถึง โรงเรียนสาธิตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔ .๓   คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔ .๔   คณะกรรมการอ านวยการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔.๕  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา 
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔.๖ นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่สังกัดโรงเรียน
สาธิต ตามข้อ ๔.๑ 

๔ .๗  นักกีฬาทีมชาติ  หมายถึง นักเรียนที่ เคยเข้าร่วมการแข่งขันในนามผู้แทนประเทศไทย 
จากการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์  หรือเอเช่ียนเกมส์  หรือซี เกมส์  
หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน  

๔ .๘  ชนิดกีฬา หมายถึง กีฬาที่ก าหนดให้มีการแข่งขันในกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร 
  ๔.๙ ประเภท/รุ่นกีฬา หมายถึง กีฬาท่ีจัดให้มีการแข่งขันย่อยของชนิดกีฬานั้น ๆ 

๔.๑๐ ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคค ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔ .๑๑  ระเบียบ หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคค ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

๑๒๕ 



ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
มีดังนี ้

๕.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการกีฬา 
 ๕.๒ เพื่อเสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา 

๕.๓ เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีบุคลิกภาพและมีความประพฤติที่ดี 
๕.๔ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน อาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 
๕.๕ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสู่ระดับมาตรฐาน 
๕.๖ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีโอกาสแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

 ๕.๗ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
 
 

หมวด ๒ 
หมวดคณะกรรมการ 

 
ข้อ ๖ คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

๖.๑ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย  
๖ .๑ .๑  ผู ้อ านวยการหร ือต าแหน ่งอื ่น  ๆ  ที ่เท ียบเท ่าของโรงเร ียนสาธ ิต เจ ้าภาพ  

เป็นประธานกรรมการ 
๖ .๑ .๒ ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่ เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไป  

เป็นรองประธานกรรมการ 
๖.๑.๓ ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเป็นกรรมการ  
๖.๑.๔ ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคล 

ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้  

๑๒๖ 



๖.๑.๕ ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือบุคคล 
ที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 

๖.๒ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๖ .๒ .๑ ก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖.๒.๒ ก าหนดและแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖.๒.๓ ก าหนดและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖.๒.๔ ช้ีขาดปัญหาต่าง ๆ  ที่คณะกรรมการอ านวยการไม่สามารถยุติได้ และค าพิจารณา ช้ีขาด 
ทั้งปวงถือเป็นสิ้นสุด 

๖.๓ คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  
๖.๓.๑ ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเป็นประธาน

กรรมการ โดยต าแหน่ง  
๖.๓.๒ ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือผู้แทนโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ 

ในปีถัดไปเป็นรองประธานกรรมการ 
๖ .๓ .๓  หั วหน้ากลุ่ มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ของโรงเรียนสาธิต  

หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าเป็นกรรมการ  
๖ .๓ .๔  หั วหน้ากลุ่ มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ของโรงเรียนสาธิต  

หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพหรือผู้แทนเป็นกรรมการและเลขานุการ  
๖ .๓ .๕  หั วหน้ากลุ่ มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ของโรงเรียนสาธิต 

หรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปหรือผู้แทนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒๗ 



๖.๓.๖ ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือ
บุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 

๖.๔ คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
๖.๔.๑ ด าเนินการตามวัตถุประสงค ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนดไว ้
๖ .๔ .๒  อ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  
๖.๔.๓ พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร  
๖.๔.๔ พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
๖ .๔ .๕  พิจารณาจัดท าแผนงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬาสมัครเล่นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการกีฬาสู่ระดับมาตรฐาน 
๖.๔.๖ หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

๖.๕ คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
๖.๕.๑ ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด 
๖.๕.๒ รองประธานกรรมการคนที่ ๑ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ

เป็นผู้ก าหนด 
๖.๕.๓ รองประธานกรรมการคนที่ ๒ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ 

ในปีถัดไปเป็นผู้ก าหนด  
๖.๕.๔ กรรมการ  หมายถึง ประธานฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิต 

ทีเ่ป็นเจ้าภาพ เป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้อาจเชิญผู้แทนโรงเรียนสาธิตอื่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมด้วย 
๖.๕.๕ คณะกรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หมายถึง บุคลากร 

ที่โรงเรียนสาธิตเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม  
๖.๕.๖ ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากับโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอช่ือ

บุคคลที่เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา  

๑๒๘ 



๖.๕.๗ ให้โรงเรียนสาธิตทุกโรงเรียนเสนอช่ือกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย   
เป็นกรรมการร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ  

๖.๖ คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน มีอ านาจดังน้ี  
๖.๖.๑ ร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการอ านวยการ  
๖.๖.๒ ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามข้อบังคับท่ีก าหนด  
๖.๖.๓ จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
๖.๖.๔ สรุปการแข่งขันกีฬาทุกชนิดให้แก่โรงเรียนสาธิต 
๖ .๖ .๕ ประเมินผลการด า เนินการจัดการแข่งขัน  เพื ่อมอบให้แก่โรงเรียนสาธิต 

ที่เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป  
๖.๖.๖ สรุปการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันที่ได้รับจากโรงเรียนสาธิต   
๖ .๖ .๗  ก าหนดวันและพิธ ีมอบงานแก่โรง เร ียนสาธิตที ่เป ็น เจ ้าภาพในปีถ ัด ไป  

หลังการแข่งขันสิ้นสุดภายใน ๑๘๐ วัน 
 
 

หมวด ๓ 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

 
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนครั้งในการประชุมตามความเหมาะสม 
 
ข้อ ๘  ให้จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระหว่าง 

เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม  โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน  ไม่เกิน ๘ วัน รวมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิด 
การแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ตามระยะเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร  

๑๒๙ 



 ข้อ  ๙  ผู้มีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๙ .๑  ต ้อ งเป ็นน ัก เร ียนป ัจจ ุบ ันของโรงเร ียนสาธิต ในสังก ัดส าน ักงานคณ ะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 

๙.๒ ต้องเป็นนักเรียนภาคปกติซึ ่งมีระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนสาธิตมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ขึ้นไป  

๙.๓ เป็นนักเรียนท่ีศึกษาไม่เกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
๙ .๔  ในกรณี เป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ ยนต่ างประเทศ  ต้องมี ระยะเวลาการศึ กษาต่อเนื่ อง 

ในโรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือนขึ้นไป  
๙.๕ เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย  

  ๙.๖ เป็นนักเรียนที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ ตัดสิทธ์ิการแข่งขันอันเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬา 
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อ ๑๐ ให้โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเสนอชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อนการแข่งขัน ๑๘๐ วัน 

 โดยก าหนดให้มีการแข่งขันกรีฑาและว่ายน้ าเป็นกีฬาหลัก และจัดกีฬาชนิดอื่น ๆ อีกไม่น้อยกว่า  
๑๐ ชนิด แต่ไม่เกิน ๑๘ ชนิด กีฬาชนิดใดไม่เคยจัดการแข่งขันมาก่อน โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ สามารถจัดการแข่งขันได้ โดย
ให้เป็นกีฬาสาธิตและสามารถจัดกีฬาได้ไม่เกิน ๑ ชนิด 

 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่นที่จะแข่งขันในข้อ ๑๐ ให้โรงเรียนสาธิต
ทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน  

 

ข้อ ๑๒ โรงเรียนสาธิตจะต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันให้ตรงกับประเภท รุ่น และช่วงช้ันที่ก าลังศึกษาอยู่ยกเว้น
การแข่งขันกีฬาบางชนิดที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยชนิดกีฬานั้น 

๑๓๐ 



ข้อ  ๑๓  โรงเรียนสาธิตที่ประสงค์จะส่ งนั กกีฬาเข้ าร่วมแข่ งขัน ในแต่ละชนิด  ประเภท  หรือรุ่น 
ตามข้อ ๑๑ ให้แจ้งความจ านงต่อคณะกรรมการอ านวยการก่อนการแข่งขัน ๖๐ วัน  

 
ข้อ ๑๔ ให้โรงเรียนสาธิตส่งรายช่ือนักกีฬาพร้อมใบสมัครติดรูปถ่ายของนักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน ตามข้อ ๑๑ 

และเอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการก าหนดไปยังโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพก่อนการแข่งขัน ๔๕ วัน  
 
ข้อ  ๑๕  ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ  ชนิด  ประเภท  และรุ่น  รวมทั้ งจ านวนเหรียญรางวัล 

ที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้โรงเรียนสาธิตทราบก่อน 
การแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔๐ วัน  

 
ข้อ ๑๖ การแข่งขันแต่ละชนิด ประเภท และรุ่นจะต้องมีโรงเรียนสาธิตสมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ ๑๕  

มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ โรงเรียน จึงจะจัดการแข่งขันได้ และให้มีการมอบเหรียญรางวัลรวมทั้งนับคะแนนรวม ในกรณี 
ที่โรงเรียนสาธิตสมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ ๑๕ มีจ านวนน้อยกว่า ๓ โรงเรียน ถือว่าเป็นการประลอง และให้มีการมอบ
เหรียญรางวัล แต่ไม่นับเหรียญรางวัลและคะแนนรวม  
 
 ข้อ  ๑๗  จ านวนนักกีฬาที่ จะ เข้ าแข่ งขัน ให้ เป็น ไปตามระเบี ยบการแข่งขันของชนิดกีฬาต่ าง  ๆ  
ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม 
 

ข้อ ๑๘ นักกีฬาคนหนึ่งมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกิน ๓ ชนิด และแต่ละชนิดกีฬามีสิทธิสมัครเข้า
แข่งขันในประเภทหรือรุ่นตามจ านวนที่ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน ส าหรับนักกีฬาทีมชาติให้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน  
(เป็นทีมชาติเฉพาะที่ติดทีมชาติชนิดหรือประเภทกีฬานั้น) ประเภทบุคคลได้ ๑ รายการ และประเภททีมได้ ๑ รายการ  
ในชนิดกีฬานั้น ๆ เท่านั้น 

  

๑๓๑ 



ข้อ ๑๙ จ านวนผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารการสมัคร 
 
ข้อ ๒๐ หัวหน้าคณะนักกีฬา เป็นผู้มีอ านาจและรับผิดชอบสูงสุดต่อคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

สาธิตนั้น ๆ 
 
ข้อ ๒๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวหรือบัตรอื่น ๆ  เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ข้อ ๒๒ การประท้วงและการอุทธรณ์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้  

๒๒.๑ การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ ๙ ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้พิจารณา 
๒๒.๒ การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา 
๒๒.๓ การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ให้คณะกรรมการพิจารณาประท้วง

เทคนิคเป็นผู้พิจารณาตัดสิน  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ต่อไปนี้ 
 ๒๒.๓.๑  ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น เป็นประธาน 
 ๒๒.๓.๒  ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
 ๒๒.๓.๓  หัวหน้าผู้ตัดสินช้ีขาดหรือกรรมการผู้ตัดสินที่ได้รับมอบหมายในชนิดกีฬานั้น 

เป็นกรรมการ  
 ๒๒.๓.๔ ให้เลขานุการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

ข้อ ๒๓ การประท้วงและอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้  
๒๓ .๑ การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ ๙ ให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นประท้วง 

เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการประท้วงต่อคณะกรรมการอ านวยการ  

๑๓๒ 



ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครั้งนั้น 
พร้อมเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
  ๒๓.๒ การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ ๙ ให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นอุทธรณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันท่ีมีค าตัดสินของคณะกรรมการอ านวยการ พร้อมเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

๒๓ .๓ การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันกีฬาให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นประท้วงเป็น 
ลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการประท้วงต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน  
ชนิดกีฬานั้น ๆ ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ หากมิได้ก าหนดเวลาไว้ให้ด าเนินการ 
ภายใน ๔ ช่ัวโมง ภายหลังจากการแข่งขันรายการนั้นเสร็จสิ้นลง พร้อมเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  ๒๓.๔ การประท้วงและการอุทธรณ์ที่เป็นผลจะได้รับเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) คืน  
หากการประท้วงและการอุทธรณ์ไม่เป็นผลให้ริบเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  นั้นเป็นรายได้ของ
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

 
ข้อ ๒๔ การตัดสินของคณะกรรมการตามข้อ ๒๒.๒ และข้อ ๒๒.๓ ถือเป็นสิ้นสุด หากมีการฝ่าฝืนไม่มีการปฏิบัติ

ตามค าตัดสิน ให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและโรงเรียนสาธิตต้นสังกัด  
ทราบเพื่อพิจารณาต่อไป  

 
ข้อ ๒๕ กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขันกระท าความผิด ให้พิจารณาดังนี้  

๒๕.๑ ผู้เข้าแข่งขันที่ประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง เช่น ชกต่อย ท าร้ายร่างกาย  
ใช้ถ้อยค าหยาบคายต่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ี หรือผู้อื่นภายในบริเวณจัดการแข่งขัน ให้ได้รับโทษตามระเบียบ
ของการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ พร้อมท้ังให้รับโทษตามข้อ ๒๖ ตามควรแก่กรณี  

๒๕.๒ ทีมกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนสาธิต ที่มาถึงสนามแล้วไม่ลงแข่งขัน หรือผละออกจาก  
การแข่งขันที่ด าเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป ถือเป็นการประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬา

๑๓๓ 



อย่างร้ายแรง ให้รับโทษตามระเบียบของการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ พร้อมทั้งพิจารณาโทษตามข้อ ๒๖  ตามควรแก่กรณี  
ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ  ในกรณีนี้ ให้น าเสนอชนิดกีฬาและรายช่ือ
นักกีฬาต่อผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตทุกสถาบันรับทราบและพิจารณาด าเนินการ
ลงโทษเพิ่มเติมต่อไป  

๒๕.๓ ผู้เข้าแข่งขันที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดตามข้อ ๑๘ ให้รับโทษตามข้อ ๒๖ ตามควรแก่กรณี  
  ๒๕.๔ เจ้าหน้าที่ ท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่หน้าที่ หรือไม่สามารถควบคุมการดูแลรับผิดชอบ
นักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขันให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาโทษ 
ตามข้อ ๒๖ ตามควรแก่กรณี และเสนอต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 

 
ข้อ ๒๖ ในกรณีละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา ให้พิจารณารับโทษต่อไปนี้  

๒๖.๑ ตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขันในปีนั้น 
๒๖.๒ ปรับผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นแพ้ทุกครั้งท่ีได้ลงแข่งขันมาแล้ว

ในรอบนั้น ในกรณีที่มีการแข่งขันไม่เป็นรอบ ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  
  ๒๖.๓ หากผู้เข้าแข่งขันละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา ได้รับรางวัลหรือรับต าแหน่งใด
ในการแข่ งขันให้ ถือว่ ารางวัลหรือต าแหน่ งนั้ นเป็ นโมฆะ และให้ คื นรางวัลที่ ได้ รับกับคณะกรรมการอ านวยการ  
เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในล าดับถัดไป 

๒๖.๔ ปรับเป็นเงินจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ เข้าเป็นรายได้ของคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน ดังนี ้
๒๖.๔.๑ จากโรงเรียนจ านวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
๒๖.๔.๒ จากผู้ควบคุมทีมจ านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  

 
ข้อ ๒๗ การกระท าอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม  
 

๑๓๔ 



ข้อ ๒๘ ให้มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ดังนี ้ 
๒๘.๑ รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร  
๒๘.๒ รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร  
๒๘.๓ รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร   
๒๘.๔ เกียรติบัตรและโล่รางวัล ส าหรับนักกีฬาดีเด่นทุกชนิดกีฬา  
 

 ข้อ ๒๙ ให้รางวัลเป็นโล่หมุนเวียนในการแข่งขันกรีฑาและว่ายน้ า ส าหรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ชาย – หญิง 
ทุกรุ่น ในกรณีที่ชนะเลิศการแข่งขันติดต่อกัน ๓ ปี ให้เจ้าภาพจัดท าโล่จ าลองมอบเป็นกรรมสิทธ์ิแก่โรงเรียนสาธิตนั้น  
ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการของเจ้าภาพปีถัดไป 

 
 

หมวด ๔ 
หมวดพิธีการ 

 
ข้อ ๓๐  ให้มีการเรียนเชิญ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิด 

เว้นแต่คณะกรรมการบริหาร มีมติเป็นอย่างอ่ืน  
 
ข้อ ๓๑ ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

ที่ไม่ได้ลงแข่งกีฬามีส่วนร่วม และถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญเท่ากับกิจกรรมกีฬา 
 
ข้อ ๓๒ ให้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและเครื่องหมายแห่งความชื่นชมในความมีน้ าใจ  ร่วมมือ ความเสียสละ 

และอดทน แก่กองเชียร์โรงเรียนสาธิตนั้น ๆ ทั้งนี้ในการเชียร์จะไม่มีการประกวดเพื่อมุ่งหวังรางวัลใด ๆ  

๑๓๕ 



 ข้อ ๓๓ ให้มอบถ้วย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก่โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ
ในปีถัดไป 

 
 

หมวด ๕ 
หมวดการเงิน 

 
ข้อ ๓๔ เงินลงทุนในการจัดการแข่งขันกีฬา มีดังนี ้ 

  ๓๔.๑ เงินสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สมัครเข้า
แข่งขันในปีนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนดจ านวนเงินสนับสนุน 

๓๔.๒ เงินจากการหารายได้ของโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ  
 
 

หมวด ๖ 
หมวดอื่นๆ 

 
ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬา

สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้  
 
ข้อ ๓๖ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและการวินิจฉัย ช้ีขาด 

ของคณะกรรมการบริหาร ถือเป็นสิ้นสุด  
 
 

๑๓๖ 



ข้อ ๓๗ ให้ประธานกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบนี้  
 

 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จา่งภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี ๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๑๓๗ 























































































คณะกรรมการด าเนนิการจดัการแข่งขันกฬีาสาธิตสามคัคี ครัง้ที ่๔๑ “นนทรเีกมส”์ 

 ๑. อธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
 ๒. รองอธิการบดฝี่ายบริหารกจิการภายใน ที่ปรึกษา 
 ๓. รองอธิการบดฝี่ายวางแผน ที่ปรึกษา 
 ๔. รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ ที่ปรึกษา 
 ๕. รองอธิการบดฝี่ายการเงิน ที่ปรึกษา 
 ๖. รองอธิการบดฝี่ายวิจัย ที่ปรึกษา 
 ๗. รองอธิการบดฝี่ายพัฒนาเชิงยทุธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษา 
 ๘. รองอธิการบดฝี่ายกิจการนิสติ ที่ปรึกษา 
 ๙. รองอธิการบดฝี่ายบริการวิชาการ ทีป่รึกษา 
 ๑๐. รองอธิการบดีฝา่ยกิจการพเิศษ ทีป่รึกษา 
 ๑๑. รองอธิการบดีฝา่ยสารสนเทศ ที่ปรึกษา 
 ๑๒. ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต ที่ปรึกษา 
 ๑๓. ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ  อาคาร และสถานท่ี ที่ปรึกษา 
 ๑๔. ผู้อ านวยการสถานพยาบาล ที่ปรึกษา 
 ๑๕. ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร ์ ที่ปรึกษา 
 ๑๖. ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล ที่ปรึกษา 
 ๑๗. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ที่ปรึกษา 
 ๑๘. ผู้อ านวยการส านักการกีฬา ที่ปรึกษา 
 ๑๙. คณบดคีณะศึกษาศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
 ๒๐. หัวหนา้ภาควิชาพลศึกษา ที่ปรึกษา 
 ๒๑. ผู้ก ากับการหัวหน้าสถานตี ารวจนครบาล บางเขน ที่ปรึกษา 
 ๒๒. นายเจรญิ  กระบวนรัตน ์ ทีป่รึกษา 
 ๒๓. พล.ต.ต.อัคราเดช  พิมลศร ี ทีป่รึกษา 
 ๒๔. นายระวิ  โหลทอง ที่ปรึกษา 
 ๒๕. นายสิทธิ  จงเจียมจิตต ์ ที่ปรึกษา 
 ๒๖. นายวินิจ  เลิศรัตนชัย ที่ปรึกษา 

๑๘๐ 



 ๒๗. นายเกียรติศักดิ์  สรุินทรส์ภานนท์ ที่ปรึกษา 
 ๒๘. นางมณัฑนา  จลุเสน ที่ปรึกษา 
 ๒๙. นายวุฒชัิย  เลิศกุลวัฒน ์ ที่ปรึกษา 
 ๓๐. นางสริินันท์  ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษา 
 ๓๑. นางขัตติยา  ใจเย็น ที่ปรึกษา 
 ๓๒. นางกัลยา  คุรุจติโกศล ที่ปรึกษา 
 ๓๓. นายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ ที่ปรึกษา 
 ๓๔. คณะกรรมการบรหิารสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนสาธติฯ ที่ปรึกษา 
 ๓๕. นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธติฯ ทีป่รึกษา 
 ๓๖. ชมรมรักษโ์รงเรยีน ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๑ 



คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน  

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์  อุดมศร ี รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์พวงทอง  พูลเรือง กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารยส์ุพร  ชัยเดชสุริยะ กรรมการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์  ช่ังใจ กรรมการ 
 ๖. ดร.ศักดา  สวาทะนันทน ์ กรรมการ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อรณุี  อ่อนสวัสดิ์ กรรมการ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์ กรรมการ 
 ๙. ดร.วโิรฒน์  ชมภ ู กรรมการ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์สรุชา  อมรพันธุ์ กรรมการ 
 ๑๑. อาจารย์อรณุ  แก้วมั่น กรรมการ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์นพคณุ  คุณาชีวะ กรรมการ 
 ๑๓. อาจารย์นรินทร์  วงค์ค าจันทร ์ กรรมการ 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกลุ กรรมการ 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  กองศิลป์ กรรมการ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลติ  สงูใหญ่ กรรมการ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริยภุา  พูลสุวรรณ กรรมการ 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรยีม  นิลพันธุ์ กรรมการ 
 ๑๙. อาจารย์ดวงนภา  ศรีนันทวงศ์ กรรมการ 
 ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  เนียมเทศ กรรมการ 
 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บณัฑติ  ดุลยรักษ์ กรรมการ 
 ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กณัฑิมา  เนียมโภคะ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓. อาจารย์มลฤดี  ฐิติชัยมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิวลี  ลีศ้ริิวัฒนกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 
 

๑๘๒ 



 

คณะกรรมการด าเนนิงานจดัการแข่งขันกีฬาสาธิตสามคัค ีครัง้ที ่๔๑ “นนทรเีกมส”์ 

๑. ผศ.ดร.ศศิธร  จ่างภากร ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.อ านาจ  รุจิราวรรณ รองประธานกรรมการและฝ่ายสิทธิประโยชน์ 
๓. อาจารย์อิษยา  นาคนาวา รองประธานกรรมการและฝ่ายปฏิคม 
๔. ผศ.ดร.เพ็ญศรี  แสวงเจริญ รองประธานกรรมการ 
๕. อาจารย์ทิพาวรรณ  สมิตเมฆ รองประธานกรรมการ 
๖. ผศ.กรรณิการ์  ลิมพะสุต รองประธานกรรมการ 
๗. อาจารย์พรศักดิ์  นากชื่น กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
๘. ผศ.ทรงวุฒิ  คิดควร กรรมการฝ่ายสนามและอปุกรณ์การแขง่ขัน 
๙. อาจารย์สาธิต  ลาภเกิน กรรมการฝ่ายสถานที ่
๑๐. อาจารยย์ุทธนา  วงษ์ทันท์ กรรมการฝ่ายทีพ่ักนักกีฬาและเจา้หน้าที่ 
๑๑. อาจารย์เบญจพร  ปัณฑพลังกูร กรรมการฝ่ายพิธกีารและเหรยีญรางวัล 
๑๒. อาจารย์ ว่าที ่ร.ต.ปิยชาติ  แก้วมณี กรรมการฝ่ายพิธกีารเปิด-ปิด 
๑๓. อาจารยธ์นาธปิ  เพริศพรายวงศ์ กรรมการฝ่ายเชียร์ 
๑๔. อาจารย์สะวรรณยา  เกตานิรุจน์ กรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ 
๑๕. อาจารยว์ีณา  ยาไทย กรรมการฝ่ายทัศนศึกษา 
๑๖. อาจารย์สุวกิรม  มาประณีต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
๑๗. ผศ.อนุวัฒน์  โพธิ์คง กรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพ 
๑๘. อาจารย์อินทิรา  ตรีเดช ี กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๙. อาจารย์สงกรานต์  สวา่งศรี กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
๒๐. อาจารยว์รวรรณ  ศรีสงคราม กรรมการฝ่ายสาราณียกร 
๒๑. อาจารยธ์ัญวรรธน ์ ชาญอาวุธ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
๒๒. อาจารย์กรยัวิเชียร  น้อยวบิล กรรมการฝ่ายรกัษาความปลอดภัย 
๒๓. อาจารย์เครือวัลย ์ ปาวิลยั กรรมการฝ่ายแพทยแ์ละพยาบาล 
๒๔. อาจารย์พิมพ์ณภัส  เช่ียวสมุทร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
๒๕. นางอารีย ์ มัดตะเดช กรรมการฝ่ายการเงิน 
๒๖. อาจารย์รัตติกาล  นยิมเอี่ยม กรรมการฝ่ายประเมินผล 
๒๗. อาจารยว์ัชระ  กาแก้ว กรรมการฝ่ายรายงานและประมวลผลการแข่งขัน 
๒๘. ผศ.กัณฑิมา  เนียมโภคะ กรรมการและเลขานกุาร 
๒๙. อาจารย์มลฤดี  ฐิติชัยมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๓๐. ผศ.สิวลี  ลี้ศิริวัฒนกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๓๑. อาจารย์จรรยา  สมิงวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๓๒. อาจารย์จิตติมา  พิศาภาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  

๑๘๓ 



 
คณะอนุกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสาธติสามคัคี ครัง้ที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์”  

คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  จ่างภากร ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  รุจิราวรรณ ประธานอนุกรรมการ 
นายอนุรัตน์  พงศ์เพียรชอบ อนุกรรมการ 
นางสาวชุลีณี  พาหุรัตน์ อนุกรรมการ 
นางสาวพร้อมเพื่อน  จันทร์นวล อนุกรรมการ 
นางสาวอรไท  อนุถาวร อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสงวน  เกาะม่วงหมู ่ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม 
นางอิษยา  นาคนาวา ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวศิริสุดา  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา รองประธานอนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์สมบูรณ์  จิระสถิตย์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑา  นิระทัย อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ  คนึงชัยสกุล อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชิรา  เศรษฐลัทธ์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา  สุดลาภา อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราพรรณ  คอวนิช อนุกรรมการ 
นางผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ อนุกรรมการ 
นางสาวณัฐณิชา  รื่นบุญ อนุกรรมการ 
นางสุมาลี  ข าอิน อนุกรรมการ 
นางสาวสุธาสินี  มานะกุล อนุกรรมการ 
นางสาวปารมี  ศรีบุญทิพย์ อนุกรรมการ  
นางสาวจารุวรรณ  กิตติภาดากุล อนุกรรมการ  
นางสาวจิตตโสภิณ  วิปุลากร อนุกรรมการ  
นางสาวอรวรรณ  สุขแพทย์ อนุกรรมการ  
นายศักดินาณันพ์  อัครเสนากุล อนุกรรมการ  
นางสาวนฤมล  ทวีพันธ์ อนุกรรมการ 
นางสาวอรวรรณ  คูหเพ็ญแสง อนุกรรมการ 
นางสาวศรีรัตน์  ศรีกรองแก้ว อนุกรรมการ 
นางพรรตนฤน  เพชรวิวรรธน์ อนุกรรมการ 
นางวรารักษ์  เกียรติสมชาย อนุกรรมการ 
นางเยาวนารถ  โพธิ์ม ี อนุกรรมการ 
นางวีณา  วงศ์ศรีเผือก อนุกรรมการ 
นางสาวอรไท  อ๊อกกังวาล อนุกรรมการ 
นางสาวอรุณศรี  เลาหะศิริมากุล อนุกรรมการ 
นางสาวจิรดา  บุญอารยะกุล อนุกรรมการ 
นางสาวนฤชล  นิยาภรณ์ อนุกรรมการ 
นางสาวพจมาลย์  ขันแก้ว อนุกรรมการ 
นางสิรยา  ตรีสุวรรณ อนุกรรมการ 
นางอุณาโลม  ธิติสุทธิ อนุกรรมการ 
นางสาวอภิษฎา  ลัมสุต อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางดุสิตา  ศิริศักด์ิพาณิชย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
รองศาสตราจารย์เจริญ  กระบวนรัตน์ ที่ปรึกษา 
นายพรศักด์ิ  นากชื่น ประธานอนุกรรมการ 
นายเอกวิทย์  แสวงผล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬากรีฑา 
รองศาสตราจารย์บดินทร์  รัศมีเทศ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬากอล์ฟ 
รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาเทเบิลเทนนิส 
รองศาสตราจารย์กรรวี  บุญชัย ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาวอลเลย์บอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงศ์  สุโกศล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาซอฟท์บอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรชิต  บุญสุวรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาเทนนิส 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรินทร์  วรบวร ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาบาสเกตบอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์  จันทร์หอม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาฟุตซอลและฟุตบอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระลึก  สัทธาพงศ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาฮอกกี้ 
พลต ารวจตรีนิทัศน์  ลิ้มศิริพันธ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาเซปักตะกร้อ 
นายอธิปัตย์  รัตนจันทร์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาแบดมินตัน 
นายพรศักด์ิ  นากชื่น ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

กีฬาเปตอง 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาลีลาศ 
นายประเพลิน  เกษมโอภาส ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาว่ายน้ า 
นายศรัณย์  รื่นณรงค์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาหมากกระดาน 
นายกรัยวิเชียร  น้อยวิบล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

กีฬาแฮนด์บอล 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายศรัณย์  รื่นณรงค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพรธิมา  มณีรัตน์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

 

๑๘๔ 



  
กีฬากรีฑา 
รองศาสตราจารย์เจริญ  กระบวนรัตน์ ที่ปรึกษา 
นายเอกวิทย์  แสวงผล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร  จันทร์ดุ้ง รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา  นักคิ้ม อนุกรรมการ 
นายมีลาภ  นัฎสถาพร อนุกรรมการ 
นายสมนึก  สมนาค อนุกรรมการ 
นายสุริยัน  สุวรรณกาล อนุกรรมการ 
นายสุเนตร  ไชยพรรณนา อนุกรรมการ  
นางประภาพันธ์  นามไพร อนุกรรมการ  
นายนฤนาถ  ใช้ใจเวทย์ อนุกรรมการ  
นางสาวนุชจรี  บุญธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุรธาศิณี  ธนบูรณ์กาญจน์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

กีฬากอล์ฟ 
รองศาสตราจารย์บดินทร์  รัศมีเทศ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวุฒิ  คิดควร รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายบัญชา  นีซัง อนุกรรมการ 
นายวินสันต์  กองยศสืบ อนุกรรมการ 
นายนิพนธ์  ชัยมัธยมผล อนุกรรมการ 
นายสราวุธ  ชาตรีชาญ อนุกรรมการ 
นายสุนพ  สุจริตธรรมธร อนุกรรมการ 
นางสาวไพรัตน์  รุจิรานุพงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางประภาวดี  ปลอดมณี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

กีฬาซอฟท์บอล 
นายธเนตร  กุลเทศ ที่ปรึกษา 
นายณัฐพงศ์  สุโกมล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางอัจฉรา  เฮียงโฮม รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวพรธิมา มณีรัตน์ อนุกรรมการ 
นายธนกิจ  เฮียงโฮม อนุกรรมการ 
นางสาวปัทมา  เปี่ยมจิตร์ อนุกรรมการ 
นายจารุพัฒน์  จ ากิจ อนุกรรมการ 
นางวรรณพร  วุฒิจ านงค์ อนุกรรมการ 
นางสาวสุทิศา  ลิ้มสกุล อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

กีฬาเซปักตะกร้อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์  แย้มงามเหลือ ที่ปรึกษา 
พลต ารวจตรีนิทัศน์  ลิ้มศิริพันธ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ  อ่อนศิริ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
พันต ารวจเอกกล้าหาญ  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ อนุกรรมการ 
พันต ารวจโทปริญญา  กลิ่นเกษร อนุกรรมการ 
พันต ารวจตรีสืบศักด์ิ  ผันสืบ อนุกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ อนุกรรมการ 
นายกรัยวิเชียร  น้อยวิบล อนุกรรมการ 
นางสาวนันลนา  ควรพันธ์ อนุกรรมการ 
นายเมธี  ศิลา อนุกรรมการและเลขานุการ 

กีฬาเทนนิส 
นายวุฒิชัย  ธรรมานุธรรม ที่ปรึกษา 
นางสาวสริตา  ศิลปไชย ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรชิต  บุญสุวรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายนิยม  เอี่ยมสะอาด รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายเชิดชัย  มโนจริยานุพันธ์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวจุฑาทิพย์  กล่อมพงษ์ อนุกรรมการ 
นางสาวณุวีร์  เกิดสมบูรณ์ อนุกรรมการ 
พันเอกพิเศษอมรินทร์  เทศนธรรม อนุกรรมการ 
นางพลอยฐิตา  จิระการณ์บวรภัค อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุภาพร  ประทุมศรี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
กีฬาเทเบิลเทนนิส 
รองศาสตราจารย์สาวิตรี  มาไลยพันธุ์ ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย  วิริยารมภ์ ที่ปรึกษา 
นางกัลยา  คุรุจิตโกศล ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวอาภัสรา  อัครพันธุ์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายอภินันท์  สืบพิมพาวงศ์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวชาริณี  หว้าจีน อนุกรรมการ 
นางสาวปาริชาด  สุภักวัฒนะ อนุกรรมการ 
นางนันทนา  ค าแก้ว อนุกรรมการ 
นางสาวประภาทิพย์  ภูนคร อนุกรรมการ 
นายศรันพงศ์  บุญเตปิณ อนุกรรมการ 
นางสาวหทัยรัตน์  ขวัญเจริญ อนุกรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์  ป้องกันทรัพย์ อนุกรรมการ  
นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ อนุกรรมการ  
นางสุมนา  สืบพิมพาวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

กีฬาบาสเกตบอล 
รองศาสตราจารย์เจษฎ์  โทณะวณิก ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรินทร์  วรบวร ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายณัฐพล  ไพฑูรย์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ไชย  วรบวร อนุกรรมการ 
นายชาญ  ชมมณฑา อนุกรรมการ 
นายวิชา  กุลนรัตน์ อนุกรรมการ 
นายพงศธร  ไพวัตร อนุกรรมการ 
นายธนะชัย  สุนทรเวช อนุกรรมการ 
นาวาเอกเมธินทร์  ทรงชัยกุล อนุกรรมการ 
นางสาวิตรี  เจริญส่งเสริมกิจ อนุกรรมการ 
นายมนตรี  แจ้งมงคล อนุกรรมการ 
นางสาวศิรินันท์  นันทวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

กีฬาแบดมินตัน 
ร้อยต ารวจเอกธนศักด์ิ  สว่างศรี ที่ปรึกษา 
ร้อยต ารวจเอกณธัชพงศ์  สินศิริยานนท์ ที่ปรึกษา 
นายอธิปัตย์  รัตนจันทร์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

๑๘๕ 



  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  ตะลุณเพชย์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวผุสดี  แก้วทอง รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายพฤกษา  กิ้วสระทรัพย์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายวรวิทย์  ราชมนตรี อนุกรรมการ 
นางสาววรัญญา  ท่องหล่อ อนุกรรมการ 
นางสาวดวงกมล  เวชวงค์ อนุกรรมการ 
นางสาวน้ าทิพย์  ฉิมสะอาด อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวบุษยา  หาญชนะชัยกูล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กีฬาเปตอง 
เรืออากาศตรีปรารภ  ทองประเทศ ที่ปรึกษา 
นายพรศักด์ิ  นากชื่น ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายเอนก  ภูก๊ก รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายชัชวิทย์  สงวนภักร์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายแก้ว  กาแก้ว อนุกรรมการ 
นางสาวมะลิ  สมหมาย อนุกรรมการ 
นางสาวกัลป์พฤกษ์  พลศร อนุกรรมการ 
นางสาวบุษราค า  จตุพรสมบัติ อนุกรรมการ 
นางสาวนันท์ชพร  วีระเสถียร อนุกรรมการ 
นายจักรี  ขันตยาภรณ์ อนุกรรมการ 
นายรังสรรค์  สมมัจฉา อนุกรรมการ 
นางสาวปวัญรัตน์  อัศยาพร อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

กีฬาฟุตซอล/กีฬาฟุตบอล 
รองศาสตราจารย์สมหวัง  ขันตยานุวงศ์ ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์  จันทร์หอม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายวิโรจน์  พวงพิกุล รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายพูนศักด์ิ  ทิพย์ศิริ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายสุริยา  แก้วรอดฟ้า รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายวิชาญ  มะวินธร รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  บ ารุงจิตต์ อนุกรรมการ 
นางสาวอวยพร  ต้ังธงชัย อนุกรรมการ 
พันเอกนิธิพัทธ์  อ่อนสนิท อนุกรรมการ 
นายพลเสฏฐ์  เตือนกุล อนุกรรมการ 
นายเทิดศักด์ิ  ใจมั่น อนุกรรมการ 
นายอาณัติชัย  วาสประเสริฐสุข อนุกรรมการ 
นายศักด์ิมงคล  ม่วงคราม อนุกรรมการ 
นายอดิเรก  วงศ์รส อนุกรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์  ใจรื่น อนุกรรมการ  
นายวิศรุต  ศรีถาพร อนุกรรมการ 
นายฮาดี  เปาะมา อนุกรรมการ 
นายฐาปนา  ถาวร อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายปพน  เตชะนอก อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

กีฬาลีลาศ  
นายสิทธิชัย  ปรียาดารา ที่ปรึกษา 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

นางสาวกาญจนา  จรูญ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวพินทิพย์  โตจีน อนุกรรมการ 
นายจักรพงษ์  ผิวนวล อนุกรรมการ 
นางสาวนิชยา  กมลพัฒนะ อนุกรรมการ 
นางสาวพรพิมล  ธัญญะภูมิ อนุกรรมการ 
นางลัดดาวัลย์  สุวรรณโชติ อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

กีฬาวอลเลย์บอล 
รองศาสตราจารย์กรรวี  บุญชัย ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายสมพร  โสตถิสุพร รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
จ่าสิบเอกปัญญา  มงคลวิทย์ อนุกรรมการ 
นางสาวศวิตา  ภัยชนะ อนุกรรมการ 
นางสาวอุมาพันธุ์  รชตเวศน์ อนุกรรมการ 
นายถิรเดช  พรหมคช อนุกรรมการ 
นายพงษ์ศักด์ิ  นุชสวาสด์ิ อนุกรรมการ  
นายจีรพนธ์ ก้อนแก้ว อนุกรรมการ 
นายวายุ  แวงแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุธีรา  บุนนาค อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

กีฬาว่ายน ้า 
นางอรวรรณ  วงษ์วานิช ที่ปรึกษา 
นายประเพลิน  เกษมโอภาส ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายพัฒน์ธนันตร์  ตนานุประวัติ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายสืบ  ชัยยะ อนุกรรมการ 
นายศุภกร  วิรัตินันท์ อนุกรรมการ 
นายพรชัย  คูรอดเจริญ อนุกรรมการ 
นายเชาว์วิศิษศ์  ประสงค์ อนุกรรมการ 
นางกนกกร  ช านาญศิลป์ อนุกรรมการ 
นางสาวอรอนงค์  ยืนยง อนุกรรมการ 
นางสาววรรณภรณ์  เอมเอี่ยม อนุกรรมการ 
นายวิมล  แย้มชื่นจิต อนุกรรมการ 
นางสาวบุบผา  คุณศรี อนุกรรมการ 
นางสาวเอมอร  แซ่เอี๊ยว อนุกรรมการ 
นางเตือน  ถมค า อนุกรรมการ 
นายรังษี  อาสยวชิร อนุกรรมการ 
นายครรชิต  อดุลยธรรม อนุกรรมการ 
นายไชยวิวัฒน์  คงสวัสด์ิ อนุกรรมการ 
นางสาววรรณภรณ์  ฤทธิ์จันอัด อนุกรรมการ 
นายพรเทวา  ถ้วยทอง อนุกรรมการ 
นายเฉลิม  พันธุ์ศุภผล อนุกรรมการ 
นายสุวิทย์  ส าเภาเงิน อนุกรรมการ 
นางสาวพรนภา  เจือสุวรรณ อนุกรรมการ 
นายสริน  ประดู่ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรสุดา  พรวัฒนกุล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพันธุ์วดี  จิระชัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวอรไพลิน  โยธาประเสริฐ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

๑๘๖ 



  
กีฬาหมากกระดาน 
นายประเพลิน  เสมแย้ม ที่ปรึกษา 
นายศรัณย์  รื่นณรงค์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายพรต  ชีพสมุทร์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวอรทัย  เฉลียว อนุกรรมการ 
นางสาวฐานิช  ภูศรี อนุกรรมการ 
นางสาวพรประภา  ชัยนา อนุกรรมการ 
นางสาวอรอนงค์  สุพิชญ์ อนุกรรมการ 
นางสาวณัฐวดี  ประดิษฐการ อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

กีฬาฮอกกี  
นายชัยภักด์ิ  ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระลึก  สัทธาพงศ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายน่านบดินทร์  ช่างอาวุธ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายพิรัชน์  โชติธรรมรัตน์ อนุกรรมการ 
พันอากาศเอกณรงค์ทรรศน์  ทรัพย์บุญส่ง อนุกรรมการ 
ร้อยต ารวจโทชัยโชติ  ศรีวรขาน อนุกรรมการ 
นางกุมารี  ผลภาษี อนุกรรมการ 
นายสมนึก  พงศ์กุหลาบ อนุกรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์สมบูรณ์ อนุกรรมการ  
นางสาวสุนทรีย์  ปาลวัฒน์ชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

กีฬาแฮนด์บอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ ที่ปรึกษา 
นายกรัยวิเชียร  น้อยวิบล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายรังสรรค์  สมรูป รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
นายฉัตรชัย  แสงสุขีลักษณ์  อนุกรรมการ 
นางสาวเพ็ญศิริ  ศิลอุตตมะบูชา อนุกรรมการ 
นางสาวศุทธินี  หางแก้ว อนุกรรมการ 
นายอรรถฎากร  เทียนสว่างชัย อนุกรรมการ 
นายพรพัฒน์  การุณรัตนกุล อนุกรรมการ 
นางสาวธัญจิรา  วิจิตรพัชราภรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  จ่างภากร ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  รุจิราวรรณ ที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต ที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ  อาคารและสถานท่ี ที่ปรึกษา 
ผู้บังคับการกรมทหารราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค์ ที่ปรึกษา 
ผบ.กองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๑ รอ. ที่ปรึกษา 
ผบ.กองพันทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๑๑ รอ. ที่ปรึกษา 
นายสาธิต  ลาภเกิน ประธานอนุกรรมการ 
นายวัสกา  ดวงอ่อนนาม รองประธานอนุกรรมการ 
นายธนเทพ  พิทยราชศักด์ิ รองประธานอนุกรรมการ 
นายธนะชาติ  ถนอมกุลบุตร อนุกรรมการ 
นายชลิต  พันโต อนุกรรมการ 

นายชาติชาย  แพนเกาะ อนุกรรมการ 
นายพรชัย  ชายแก้ว อนุกรรมการ 
นายสมหมาย  สมมัจฉา อนุกรรมการ 
นายอนันต์  ขันเพ็ชร อนุกรรมการ 
นายเอกชัย  ยาวยืน อนุกรรมการ 
นายค าเสาร์  ปรีชุม อนุกรรมการ 
นายจันทร  เปลี่ยนสันเทียะ อนุกรรมการ 
นายธวัช  จิตร์ไม่งง อนุกรรมการ 
นายประยูร  ขวัญใจ อนุกรรมการ 
นายบวร  ศรีสง่า อนุกรรมการ 
นายค าภา  บุญพันธ์ อนุกรรมการ 
นางสาวกะชง  รักผึ้ง อนุกรรมการ 
นางสาวชนัดดา  ฐานวิสัย อนุกรรมการ 
นายชยันตรี  จัดเกาะ อนุกรรมการ 
นายเชิดชัย  ด ารงเกษม อนุกรรมการ 
นางสาวณัฐสุดา  น้อยช่างคิด อนุกรรมการ 
นายถาวร  ชาติช าน ิ อนุกรรมการ 
นางธิวา  ลาภเสนา อนุกรรมการ 
นางสาวนันท์นภัส  กันภัย อนุกรรมการ 
นางนิพา  ทองพันธุ์ อนุกรรมการ 
นางพนารัตน์  สมบัติหลาย อนุกรรมการ 
นางพยอม  นวมทอง อนุกรรมการ 
นางรัตนา  จันทร์ขอนแก่น อนุกรรมการ 
นางล าเพย  ผาจันทร์ อนุกรรมการ 
นางสาววราภรณ์  กล่อมเรียงวงษ์ อนุกรรมการ 
นางวิวรรณ  อี่ผาสุข อนุกรรมการ 
นางสมจิตร์  กระแสเทพ อนุกรรมการ 
นางสมลักษณ์  ปลีงาม อนุกรรมการ 
นางส าเนียง  จันทร์ขอนแก่น อนุกรรมการ 
นางสาวสุจิตรา  พวกเกาะ อนุกรรมการ 
นางเสาวนี  วงษ์สุวรรณ อนุกรรมการ 
นางอาภา  ทูลขุนทด อนุกรรมการ 
นางสาวเอี้ยง  มั่นยิ้ม อนุกรรมการ 
นางสมนึก  แก้วงาม อนุกรรมการ 
นางอ านวย  แตงจาด อนุกรรมการ 
นายพรสวรรค์  ผลอ่อน อนุกรรมการ 
นางรินดา  ภู่กลาง อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปิยวรรณ  รัตนวารินทร์ชัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายท่ีพักนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 
นายสาธิต  ลาภเกิน ที่ปรึกษา 
ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ที่ปรึกษา 
นายประหยัด  สุตเศวต ที่ปรึกษา 
พันโทณัฐพงศ์  พัวจันทร์ ที่ปรึกษา 
ร้อยเอกสุรชัย  กล่ าสกุล ที่ปรึกษา 
นายนราวัช  เห่งสกุล ที่ปรึกษา 

๑๘๗ 



  
นายยุทธนา  วงษ์ทันท์ ประธานอนุกรรมการ 
นายสุริยา  แก้วรอดฟ้า รองประธานอนุกรรมการ 
นางสาวณัฐณิชา  รื่นบุญ อนุกรรมการ 
นายเมธี  ศิลา อนุกรรมการ 
นางคณิศร  สัจจะธีระกุล อนุกรรมการ 
นางสาววารุณี  ก้วยไข่มุข อนุกรรมการ 
นายอรรถสิทธิ์  งามภักด์ิ อนุกรรมการ 
นายฉัตรชัย  สุขพุก อนุกรรมการ 
นายอิทธิพล  พวงแก้ว อนุกรรมการ 
นางสาวอนันตญา  ประทุมชาติ อนุกรรมการ 
นางสาวสุรีวรรณ  ดีซวง อนุกรรมการ 
นายวิเชียร  คนฟู อนุกรรมการ 
นายปรีชา  น้อยเหนี่ยง อนุกรรมการ 
นายคมกฤษ  รักษ์สังข์ อนุกรรมการ 
นายชยันตรี  จัดเกาะ อนุกรรมการ 
นายชลิต  พันโต อนุกรรมการ 
นายชาติชาย  แพนเกาะ อนุกรรมการ 
นายพรชัย  ชายแก้ว อนุกรรมการ 
นายสมหมาย  สมมัจฉา อนุกรรมการ 
นายอนันต์  ขันเพ็ชร อนุกรรมการ 
นายพนม  วันไทย อนุกรรมการ  
นายเอกชัย  ยาวยืน อนุกรรมการ 
นายค าเสาร์  ปรีชุม อนุกรรมการ 
นายจันทร  เปลี่ยนสันเทียะ อนุกรรมการ 
นายธวัช  จิตร์ไม่งง อนุกรรมการ 
นายประยูร  ขวัญใจ อนุกรรมการ 
นายบวร  ศรีสง่า อนุกรรมการ 
นายค าภา  บุญพันธ์ อนุกรรมการ 
นางสาวกะชง  รักผึ้ง อนุกรรมการ 
นางสาวชนัดดา  ฐานวิสัย อนุกรรมการ 
นายเชิดชัย  ด ารงเกษม อนุกรรมการ 
นางสาวณัฐสุดา  น้อยช่างคิด อนุกรรมการ 
นายถาวร  ชาติช าน ิ อนุกรรมการ 
นางธิวา  ลาภเสนา อนุกรรมการ 
นางสาวนันท์นภัส  กันภัย อนุกรรมการ 
นางนิพา  ทองพันธุ์ อนุกรรมการ 
นางพนารัตน์  สมบัติหลาย อนุกรรมการ 
นางพยอม  นวมทอง อนุกรรมการ 
นางรัตนา  จันทร์ขอนแก่น อนุกรรมการ 
นางล าเพย  ผาจันทร์ อนุกรรมการ 
นางสาววราภรณ์  กล่อมเรียงวงษ์ อนุกรรมการ 
นางวิวรรณ  อี่ผาสุข อนุกรรมการ 
นางสมจิตร์  กระแสเทพ อนุกรรมการ 
นางสมลักษณ์  ปลีงาม อนุกรรมการ 
นางส าเนียง  จันทร์ขอนแก่น อนุกรรมการ 
นางสาวสุจิตรา  พวกเกาะ อนุกรรมการ 

นางเสาวนี  วงษ์สุวรรณ อนุกรรมการ 
นางอาภา  ทูลขุนทด อนุกรรมการ 
นางสาวเอี้ยง  มั่นยิ้ม อนุกรรมการ 
นางสมนึก  แก้วงาม อนุกรรมการ 
นางอ านวย  แตงจาด อนุกรรมการ 
นายพรสวรรค์  ผลอ่อน อนุกรรมการ 
นางสาวมธุรส  ข่มจิตต์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายสรเดช  จ่ันบ้านโขด อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายสนามและอุปกรณ์การแข่งขัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา  นักคิ้ม ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวุฒิ  คิดควร ประธานอนุกรรมการ 
นายมีลาภ  นัฎสถาพร รองประธานอนุกรรมการ 
นางสาวนุชจรี  บุญธรรม อนุกรรมการ 
นายธรรมสรณ์  รักษ์ศรีทอง อนุกรรมการ 
นายเมธี  ศิลา อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรชิต  บุญสุวรรณ อนุกรรมการ 
นายอภินันท์  สืบพิมพาวงศ์ อนุกรรมการ 
นายพฤกษา  กิ้วสระทรัพย์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรินทร์  วรบวร อนุกรรมการ 
นายพรศักด์ิ  นากชื่น อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์  จันทร์หอม อนุกรรมการ 
นายวายุ  แวงแก้ว อนุกรรมการ 
นายสริน  ประดู่ อนุกรรมการ 
นายพรต  ชีพสมุทร์ อนุกรรมการ 
นางสาวณัฐวดี  ประดิษฐการ อนุกรรมการ 
นางสาวอรทัย  เฉลียว อนุกรรมการ 
นายน่านบดินทร์  ช่างอาวุธ อนุกรรมการ 
นายกรัยวิเชียร  น้อยวิบล อนุกรรมการ 
นายคณิศร  สุขยานี อนุกรรมการ 
นายวิโรจน์  พวงพิกุล อนุกรรมการ 
นางสาวดวงใจ  เจริญสุข อนุกรรมการ  
นางสาววิภาวี  ใจกว้าง อนุกรรมการ  
นางสาวสุทิศา  น้ าขาว อนุกรรมการ  
นางสาวปิยพร  วิเศษนคร อนุกรรมการ   
นายวิเชียร  คนฟู อนุกรรมการ 
นายพงศธร  ชาญป่าไพร อนุกรรมการ 
นางสาววรัญญา  ทองหล่อ อนุกรรมการ 
นายโกศล  มีบุญ อนุกรรมการ 
นายภูเบศ  เหล็กผา อนุกรรมการ 
นายศวัช  ขัดโพธิ์ อนุกรรมการ 
นายวิรัฐ  ศรีสังวาลย์ อนุกรรมการ 
นายจรัญ  ขุนเอม อนุกรรมการ 
นางสาวสมพล  หล่อแหลม อนุกรรมการ 
นายไพฑูรย์  จันทร์ฉาย อนุกรรมการ 
นายจ าเนียร  เรืองมา อนุกรรมการ 

๑๘๘ 



  
นายบุญลือ  ก ามณี อนุกรรมการ 
นายสุชิน  คล้ายก้อน อนุกรรมการ 
นางอุไทย  ก ามณี อนุกรรมการ 
นายบุญชุม  แพนเกาะ อนุกรรมการ 
นายสุทิน  วารเพียง อนุกรรมการ 
นายนิยม  ครองสนั่น อนุกรรมการ 
นายไพฑูรย์  ถ้วยทอง อนุกรรมการ 
นางสาวสุประวีณ์  ดนตรี อนุกรรมการ 
นายสมชาย  หม่อมศิริ อนุกรรมการ 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายศรัณย์  รื่นณรงค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและเหรียญรางวัล 
นางสาวเบญจพร  ปัณฑพลังกูร ประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แข็งขัน รองประธานอนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์กฤษณา  ชินสิญจน์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากูร  เหมยะรัตน์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีพร  ดิษฐค าเริง อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนรมิตร  จันทร์เจียวใช้ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรมย์  ละม้ายอินทร์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมฤดี  เนื้อทอง อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรัตน์  สุวรรณรัตน์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศิริ  แก้วเพ็ง อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัญช์ลักษณ  สุวรรณมัย อนุกรรมการ 
นางสาวเนตรบุญ  บุญรัตนกรกิจ อนุกรรมการ 
นางสาวศิริสุดา  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา อนุกรรมการ 
นางสาวพรพรรณ  เลียบสวัสด์ิ อนุกรรมการ 
นางสาวปาริชาด  สุภักวัฒนะ อนุกรรมการ 
นายบุญฤทธิ์  จรกิจ อนุกรรมการ 
นางสาวสุพิตา  ไข่แก้ว อนุกรรมการ 
นางวยากร  ชูศรี อนุกรรมการ 
นางสาวภัทิรา  อรุณรัตน์ อนุกรรมการ 
นางคุรุวรรณ  สิริเกรียงไกร อนุกรรมการ 
นางสาวเบญจพร  สาภักดี อนุกรรมการ 
นางโสมจิรา  จารุประสาน อนุกรรมการ 
นายรวิศุทธ์  วาดี อนุกรรมการ 
นางสาวณฐวรรณ  ตรีจรูญ อนุกรรมการ 
นายแก้ว  กาแก้ว อนุกรรมการ 
นางสาวณัฐวดี  ประดิษฐการ อนุกรรมการ 
นางสาวคณิตตา  ปันติ อนุกรรมการ 
นางสุมิตรา  จิตศรัทธา อนุกรรมการ 
นางสาวพรสุดา  พรวัฒนกุล อนุกรรมการ 
นางสาวดลฤดี  บุญชู อนุกรรมการ 
นายสามารถ  แม้นจันทรารัตน์ อนุกรรมการ 
นางเนตรชนก  คงเจริญ อนุกรรมการ 
นางสาวเพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม อนุกรรมการ 

นางสาวบุษกร  วงษ์ปาน อนุกรรมการ 
นายธีรภพ  ชาดวง อนุกรรมการ 
นางสาวพรพิมล  ธัญญะภูมิ อนุกรรมการ 
นางสาวดวงกมล  เวชวงค์  อนุกรรมการ 
นายสันติชัย  อนุวรชัย อนุกรรมการ 
นางสาวจารุมาลย์  ตรีมาศ อนุกรรมการ 
นางสาววรพรรณ  สังขเวช อนุกรรมการ 
นายภู  ศิริเพชร อนุกรรมการ 
นางสาวรุ่งฤดี  ลุ่มร้อย อนุกรรมการ 
นางผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ อนุกรรมการ 
นางสาวอภิชญา  สุวรรณประชา อนุกรรมการ 
นางสาวจันทปภา  วิชิตชลชัย อนุกรรมการ 
นางสุมิตรา  เลี้ยงจรูญรัตน์ อนุกรรมการ 
นางน้อมพร  เสน่ห์ธรรมศิริ อนุกรรมการ 
นางสาวมณฑา  หิรัญบัฏ อนุกรรมการ 
นางสาวศุภร  บุตรสุวรรณ อนุกรรมการ 
นางสาวสมพิช  เมธีพงษ์ อนุกรรมการ 
นางสาวอรยา  แจ่มใจ อนุกรรมการ 
นางปัญจมาศ  บริบูรณ์ อนุกรรมการ 
นางสาวภัทรสุดา  แก้วโวหาร อนุกรรมการ 
นางสาวศวิตา  ภัยชนะ อนุกรรมการ 
นางสาวณฐมน  บุญเรือน อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด – ปิด 
รองศาสตราจารย์ประวิทย์  แซ่เตีย ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  โสวัณณะ ที่ปรึกษา 
นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทร์สภานนท์ ที่ปรึกษา 
ว่าที่ร้อยตรีปิยชาติ  แก้วมณี ประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์  หิรัญศรี รองประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ  คนึงชัยสกุล อนุกรรมการ  
นายวิษณุ  โห้ไทย อนุกรรมการ  
นายคมกฤชณ  วงค์สมบุญ อนุกรรมการ  
นายเชาวน์วุฒิ  อรุโณทอง อนุกรรมการ  
นางยมนา  สีทะลา อนุกรรมการ  
นางสาวรุ่งนภา  อัศวนิรันดร อนุกรรมการ  
นายเฉลิมชัย  หนองแส อนุกรรมการ  
นายรวิศุทธ์  วาดี อนุกรรมการ 
นายวีระพล  ชื่นบาน อนุกรรมการ 
นางสาวณัฐฐากร  ถนอมตน อนุกรรมการ 
นางสาวสุนิสา  ณ  ถลาง อนุกรรมการ 
นางพัชรา  อภิชาตมานนท์  อนุกรรมการ 
นางสาวอรไท  อนุถาวร อนุกรรมการ 
นางสาวภัทิรา  อรุณรัตน์ อนุกรรมการ 
นางโสมจิรา  จารุประสาน อนุกรรมการ 
นางสาวสุรังสี  ไม้กลัด อนุกรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์สมบูรณ์ อนุกรรมการ 

๑๘๙ 



  
นางรุจิรา  ชุมแวงวาปี อนุกรรมการ 
นางสาวมธุรส  ข่มจิตร์ อนุกรรมการ 
นายวรพงษ์  โชคพานิชย์ อนุกรรมการ 
นางสาวอังคณา  จุโฬทก อนุกรรมการ 
นางชื่นใจ  นาเมืองรักษ์ อนุกรรมการ 
นางสาวทัศนี  กิตติไชย อนุกรรมการ 
นางนิภาพร  วงศ์เกษม อนุกรรมการ 
นางสาววิมล  ลิ่มเศรษโฐ อนุกรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  เหลาตระกูล อนุกรรมการ 
นายสมหมาย  สมมัจฉา อนุกรรมการ 
นายชลิต  พันโต อนุกรรมการ 
นายอนันต์ ขันเพ็ชร อนุกรรมการ 
นางสาวธมลวรรณ  โกละกะ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุขรัชต์ดา  วงษาสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายเชียร์ 
นางสาวอรวรรณ  คูหเพ็ญแสง                                                 ที่ปรึกษา 
นายธนาธิป  เพริศพรายวงศ์ ประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ  เตชะโกสิต รองประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศิริ  กิจวรรณ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  สุภาพ อนุกรรมการ 
นางสาวกฤษณา  โภคพันธ์ อนุกรรมการ 
นายอนุศักด์ิ  เนตรานนท์ อนุกรรมการ 
นางสาววรรษ์วิสาข์  รุ่งรัตนาอุบล อนุกรรมการ 
นายเฉลิมชัย  หนองแส อนุกรรมการ 
นายณรงค์ชาญ  ปานม่ัน อนุกรรมการ 
นายจักรพงศ์  อิทธิกุล อนุกรรมการ 
นางสาวปิยะดา  สุภาจันทร์ อนุกรรมการ 
นายสุรเดช  ศรีทา อนุกรรมการ 
นายจักรพงษ์  ผิวนวล อนุกรรมการ 
นายอมร  อารี อนุกรรมการ 
นางวรารักษ์  เกียรติสมชาย อนุกรรมการ 
นางวาสิฏฐี  สุชินศักด์ิ อนุกรรมการ 
นางสาวสุชาดา  ศรีศกุน อนุกรรมการ 
นางสาวจารุมาลย์  ตรีมาศ อนุกรรมการ 
นางสาวสุนทรีย์  ปาลวัฒน์ชัย อนุกรรมการ 
นางสาววาริณี  ชีวางกูร อนุกรรมการ 
นางสาวอาภาภัสร์  สุวรรณสิงห์ อนุกรรมการ 
นายภาธร  พงศ์ไพจิตร อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวทัศนีวรรณ์  เลิศเจริญฤทธิ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ 
นางสะวรรณยา  เกตานิรุจน์ ประธานอนุกรรมการ 
นางระเบียบ  ลาภเกิน รองประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพร  ศุภมหิธร อนุกรรมการ 
นายอภินันท์  จุลดิษฐ์ อนุกรรมการ 
นายวิศว์  ศรีพวาทกุล อนุกรรมการ 

นายโกสินทร์  ภีระภาค อนุกรรมการ 
จ่าเอกณธีพัฒน์  กลัดสวัสด์ิ อนุกรรมการ 
นางสาวสุประวีณ์  คงสม อนุกรรมการ 
นางสุธาทิพ  นันทพิพัฒน์ อนุกรรมการ 
นายรัชกฤช  คงพินิจบวร  อนุกรรมการ 
นายเทพพนม  วี ปาลมา อนุกรรมการ 
นายมานะ  ทรงไตรย์ อนุกรรมการ 
นายเชาวน์วุฒิ  อรุโณทอง อนุกรรมการ 
นายคมกฤชณ  วงค์สมบูรณ์ อนุกรรมการ 
นางสาวธมลวรรณ  โกละกะ อนุกรรมการ 
นางสาวดลฤดี  บุญชู   อนุกรรมการ 
นางประภาวดี  ปลอดมณี อนุกรรมการ 
นางสาวอรอุมา  เพชรนุ้ย อนุกรรมการ 
นางสาวพันธุ์วดี  จิระชัย อนุกรรมการ 
นางกุมารี  ผลภาษี อนุกรรมการ 
นางสาวรัชฎา  ทับเทศ  อนุกรรมการ 
นางศิริกุล  จึงวิมุติพันธ์ อนุกรรมการ 
นางอัญญาวีร์  วัชระศิรินนท์ อนุกรรมการ 
นางสาวกาญจนา  ชุนเชย อนุกรรมการ 
นายเอนก  สาลีพัฒนาผล อนุกรรมการ 
นายคณิศร  สุขยานี อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  จ่างภากร ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  รุจิราวรรณ ที่ปรึกษา 
นางสาววีณา  ยาไทย ประธานอนุกรรมการ 
นางสาววรพรรณ  สังขเวช รองประธานอนุกรรมการ 
นายคมกริช แม่นย า อนุกรรมการ 
นายสันติชัย  อนุวรชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพยวรรณ  วงศ์ทองศรี ที่ปรึกษา 
นายพงษ์สิริ  นันทศิริ ที่ปรึกษา 
นายเกียรติศักด์ิ  สุรินทร์สภานนท์ ที่ปรึกษา 
นายภาคภูมิ  วิวัฒน์วงศ์วนา ที่ปรึกษา 
นางณัฎฐณิชา  สังขทรัพย์ ที่ปรึกษา 
นางลลิตา  บุญพิทักษ์ ที่ปรึกษา 
นายสมเกียรติ  เจริญภิญโญยิ่ง ที่ปรึกษา 
นายเทวัญกานต์  มุ่งปั่นกลาง ที่ปรึกษา 
นายวิรัตน์  รัตตากร ที่ปรึกษา 
นางรณิดา  รัตตากร ที่ปรึกษา 
นางสาธินี  ศรีรัตนพงษ์ ที่ปรึกษา 
นางจุไร  เกิดควน ที่ปรึกษา 
นางสาวสุวิกรม  มาประณีต ประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากูร  เหมยะรัตน์ รองประธานอนุกรรมการ 
นางสาวนงนุช  นุชระป้อม อนุกรรมการ 
นายสรเดช  จ่ันบ้านโขด อนุกรรมการ 

๑๙๐ 



  
นางสาวสุนัชชา  ศุภธรรมวิทย์ อนุกรรมการ 
นายอาทิตย์  รุ้งรุ่งเรือง อนุกรรมการ 
นางสาวเกณิกา  กรกัญญพัชร อนุกรรมการ 
นางสาวเนตรบุญ  บุญรัตนกรกิจ อนุกรรมการ 
นางสาวบุณย์ชิตา  บุญต้ัง อนุกรรมการ 
นายสิขเรศ  อ าไพ อนุกรรมการ 
นายปรวุฒิ  แก้วมูลกิจ อนุกรรมการ 
นางสาวโจแอน  พ็อกเกอร์ อนุกรรมการ 
นางสาววารินทร์ดา  ฉายดล อนุกรรมการ 
นางสาวกฤตยา  เกสบุญลือ อนุกรรมการ 
นางสาวอารีพร  ศรีสุข อนุกรรมการ 
นายธนัช   เอี่ยมแสง อนุกรรมการ 
นางสาวสโรชินี  จิตกิจติจ ารัส อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพ 
นายวีระพันธ์  สังขมาลย ์ ที่ปรึกษา 
นายนิตินัย  สังข์เดช ที่ปรึกษา 
นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงสว่าง ที่ปรึกษา 
นายไพฑูร  เซี่ยงเห็น ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  โพธิ์คง ประธานอนุกรรมการ 
นายเอกราช  มบขุนทด รองประธานอนุกรรมการ 
นายสิปปากร  แย้มกสิกร อนุกรรมการ 
นายเอกพจน์  มหานีรานนท์ อนุกรรมการ  
นายพรหมฤทธิ์  โชตนะพันธ์ อนุกรรมการ  
นายธนุกูล  จันทร์ขอนแก่น อนุกรรมการ  
นายธีรวิทย์  เปียนขุนทด อนุกรรมการ  
นายบุญ  ทิพสงคราม อนุกรรมการ  
นายปิยะ  พิมลพันธุ์ อนุกรรมการ  
นายอภิรัฐ  รัตนสาสน์สุนทร อนุกรรมการ  
นายปกรณ์  นาคเจริญ อนุกรรมการ  
นางสาวศิริลักษณ์  เกษบูรณะ อนุกรรมการ  
นางสาวพรพจี  โทศรีแก้ว อนุกรรมการ  
นายปรัชญา  เนียมทอง อนุกรรมการ  
นางสาวอารีพร  ศรีสุข อนุกรรมการ  
นายธนัช  เอี่ยมแสง อนุกรรมการ  
นายไพโรจน์  กลิ่นจันทร์ อนุกรรมการ  
นายวิเชียร  คดพิมพ์ อนุกรรมการ  
นายเฉลิมสิทธิ์  ดีสวัสด์ิ อนุกรรมการ  
นายชฎายุ  ผาเจริญ อนุกรรมการ  
นางสาวกิติมา  โพธิ์สุข อนุกรรมการ  
นายธนาชัย  หอมมะลิ อนุกรรมการ  
นางสาววิชุตา  บุญเกตุ อนุกรรมการ  
นายธานี  ค าเมือง อนุกรรมการ  
นายปิยะวัชร  ศิขรินทร์ อนุกรรมการ  
นายวิทยา  วงษ์เอี่ยม อนุกรรมการ  
นายศุภกานต์  อมรสิงห์ อนุกรรมการ 

นายสุรเกียรติ  โตสะสุข อนุกรรมการ  
นายจักรชัย  นาคแก้ว อนุกรรมการ  
นายพงษ์ศักด์ิ  ทองก าเนิด อนุกรรมการ  
นายสมบัติ  เจริญ อนุกรรมการ  
นายแมน  แซ่กัวะ อนุกรรมการ  
นายสมเจตน์  ตันตะราวงศา อนุกรรมการ  
นายอรรถชัย  ชินนอก อนุกรรมการ  
นายมิตรประชา  ศรีสุวัฒน์ อนุกรรมการ  
นางสาวจิรภา  ชินนอก อนุกรรมการ 
นายคนองศักด์ิ  ศรีโสภา อนุกรรมการ 
นายสามารถ  อินทรเพ็ช อนุกรรมการ 
นายไพฑูลย์  พูลศิลป์ อนุกรรมการ 
นายประสิทธิ์  เหลี่ยมแก้ว อนุกรรมการ 
นายนพพร  ตรีจรูญ อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางกรองแก้ว  อามาตย์เสนา ที่ปรึกษา 
นายศึกษิต  ศรีพิชญพันธ์ ที่ปรึกษา 
นางสาวอินทิรา  ตรีเดชี ประธานอนุกรรมการ 
นางลัดดาวัลย์  สุวรรณโชติ รองประธานอนุกรรมการ 
นายวัชระ  กาแก้ว อนุกรรมการ 
นายคมกริช  แม่นย า อนุกรรมการ 
นางสาวบุณย์ชิตา  บุญต้ัง อนุกรรมการ 
นางสาวเรวดี  ดาบทอง อนุกรรมการ 
นางสาวอนงค์นาฏ  ชิณวงศ์ อนุกรรมการ 
นางสาวอรทัย  เฉลียว อนุกรรมการ 
นางสาวศุทธินี  หางแก้ว อนุกรรมการ 
นางสาวฐิภาพรรณ  บุญมี อนุกรรมการ 
นางสาวนัฐพร  ศรีจันทร์ อนุกรรมการ 
นางสาวศุภรางศุ์  จินะใจ อนุกรรมการ 
นายธนพล  สุขจิตต์ อนุกรรมการ 
นางสาววรรณภา  จูงจิตรด ารงค์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายสาราณียกร 
นางสาววรวรรณ  ศรีสงคราม ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์สมบูรณ์ รองประธานอนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์สมศรี  กิติศรีวรพันธุ์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  ภูมิศรีสอาด อนุกรรมการ 
นายศุภชัย  ธูปสุวรรณ อนุกรรมการ 
นางสาวบุษยา  หาญชนะชัยกูล อนุกรรมการ 
นางฐาปนีย์  ธัญญพานิช อนุกรรมการ 
นายถิรเดช  พรหมคช อนุกรรมการ 
นายยุทธพันธ์  พงษ์ไพร อนุกรรมการ 
นางสมจิตร์  เฉลิมสุวิวัฒนาการ อนุกรรมการ 
นางสาวสุนีย์  ทองสิริประภา อนุกรรมการ 
นางสาวสุพรรณิการ์  ศรียาภัย อนุกรรมการ 
นางสาววรพรรณ  สังขเวช อนุกรรมการ 

๑๙๑ 



  
นางสาวกฤษณา  โภคพันธ์ อนุกรรมการ 
นางสาวนุสสรี  คันธิก อนุกรรมการ 
นายฉัตรชัย  สมรวิบูลย์ อนุกรรมการ 
นายชัชวาล  อรุณกิจสกุล อนุกรรมการ 
นางสาวภัททิรา  อกปิ่น อนุกรรมการ 
นางสาวภาวิณี  พึ่งพัฒน์ อนุกรรมการ 
นางสาวรัตนา  แหลมศรี อนุกรรมการ 
นางรุ่งฤดี  จัดเกาะ อนุกรรมการ 
นางสาววรัญญา  ปัตตะพงศ์ อนุกรรมการ 
นางสาวสวิตตา  ค าป้อง อนุกรรมการ 
นางสุภรณ์  มีบุญ อนุกรรมการ 
นางสาวเสาวลักษณ์  กลางแก้ว อนุกรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  อนุวัฒน์มงคล อนุกรรมการ 
นางสาวอุษา  กุลโสภณ อนุกรรมการ 
นายเมธี  ชูโฉม อนุกรรมการ 
นายวิชัย  เปียนขุนทด อนุกรรมการ 
นางสาวจุไรรักษ์  ศรีวัฒนา อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปัถยา  แจ่มย่ิง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วย ผอ. กองยานพาหนะฯ หัวหน้างานยานพาหนะ ที่ปรึกษา 
นายธัญวรรธน์  ชาญอาวุธ ประธานอนุกรรมการ 
นายสุพรรณ  พลอยศรีธรรมชาติ อนุกรรมการ 
นายชาญชัย  บัวหลวง อนุกรรมการ 
นายอิทธิพล  วารินทร์ อนุกรรมการ 
นายพีรพงษ์  เทยสงวน อนุกรรมการ 
นายกันตพล  วงษ์ภักดี อนุกรรมการ 
นายสถิตย์  โมคบุรุษ อนุกรรมการ  
นายวีระศักด์ิ  ประเสริฐ อนุกรรมการ  
นายอิทธิ  พุ่มภักดี อนุกรรมการ  
นายชัชชัย  จิตร์ประพัตร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
 

พลต ารวจเอกเฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน ที่ปรึกษา 
พลต ารวจตรีนิทัศน์  ลิ้มศิริพันธ์ ที่ปรึกษา 
พันเอกทรงวิทย์  หนุนภักดี ที่ปรึกษา 
พลต ารวจตรีอัคราเดช  พิมลศรี ที่ปรึกษา 
นายกรัยวิเชียร  น้อยวิบล ประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธีร์  เรืองศิลป์ชัย รองประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  กุลโกวิท อนุกรรมการ 
พลต ารวจตรีสุรพงษ์  ชัยจันทร์  อนุกรรมการ 
พันต ารวจเอกอ านาจ  อินทรศวร อนุกรรมการ 
พันต ารวจเอกสันติ  ชัยนิรามัย อนุกรรมการ 
พันต ารวจเอกประเสริฐ  วิจิตรทัศนา อนุกรรมการ 
นาวาเอกเขมชาต  พิทักษ์ธรรม อนุกรรมการ 
พันต ารวจเอกกล้าหาญ  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ อนุกรรมการ 

พันต ารวจโทต่อศักด์ิ  ปานกลิ่นพุฒ อนุกรรมการ 
พันต ารวจโทธีรศักด์ิ  จันทราพิพัฒน์ อนุกรรมการ 
พันต ารวจโทเอกนิรุจฒิ์  วันสิริภักด์ิ อนุกรรมการ 
พันต ารวจโทกีรติศักด์ิ  ก้องเกียรติศิริ อนุกรรมการ 
พันต ารวจโทปริญญา  กลิ่นเกสร อนุกรรมการ 
พันต ารวจโทนิรุชพล  โยธามาตย์ อนุกรรมการ 
ร้อยต ารวจเอกธนศักด์ิ  สว่างศรี อนุกรรมการ 
ร้อยต ารวจเอกณธัชพงศ์  สินสิริยานนท์ อนุกรรมการ 
นายกฤษณะ  สีดานุพนธ์ อนุกรรมการ 
นายโชคชัย  กองฟ ู อนุกรรมการ 
นายเมธี  ศิลา อนุกรรมการ 
นายธีรภพ  รักงาม อนุกรรมการ 
นายประเพลิน  เกษมโอภาส อนุกรรมการ 
นายต๋ัน  นิลมาติ อนุกรรมการ 
นายอุเทน  ชูแสง อนุกรรมการ 
นายบัณฑิต  อุดมญาติ อนุกรรมการ 
นายณัฐวุฒิ  ขุนทอง อนุกรรมการ 
นายหิมพานต์  พงษ์นิล อนุกรรมการ 
นายวีรพัฒน์  นามกระโทก อนุกรรมการ 
นายสมคิด  จันทร์นก อนุกรรมการ 
นายศรีไพร  บุญยะเดช อนุกรรมการ 
นายสุรพงษ์  ด ารงกิตติกุล อนุกรรมการ 
นายไพฑูรย์  ครองยุทธ อนุกรรมการ 
นายสมชัย  แซ่ลิ่ม อนุกรรมการ 
นายชัชวิทย์  สงวนภักร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนฤมล  ทวีพันธ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวปวัญรัตน์  อัศยาพร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายแพทย์และพยาบาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  จ่างภากร ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  รุจิราวรรณ ที่ปรึกษา 
แพทย์หญิงนงเยาว์  อัศวเลิศแสง ที่ปรึกษา 
นายแพทย์ชัยพร  นันทรัตนสกุล ที่ปรึกษา 
นายแพทย์พิเชษฐ์  ศิริวัฒนสกุล ที่ปรึกษา 
นายแพทย์ปิยะ  ปิ่นศรศักด์ิ  ที่ปรึกษา 
นายแพทย์เอกวิทย์  เกยุราพันธ์ ที่ปรึกษา 
นายแพทย์ปานนภ  พยัคฆพันธ์ ที่ปรึกษา 
นายแพทย์กิตติ  วรวุฒางกูร ที่ปรึกษา 
แพทย์หญิงชุติมน  สิริภัสสร ที่ปรึกษา 
ทันตแพทย์หญิงเฉลิมขวัญ  ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษา 
แพทย์หญิงมุกดา  นุชกลาง ที่ปรึกษา 
นางจิราพร  รอดเพชร์ ที่ปรึกษา 
นางสาวเครือวัลย์  ปาวิลัย ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  อุทามนตรี รองประธานอนุกรรมการ 
นางสาวอ าพร  ศรียาภัย อนุกรรมการ 
นางสาวภารวี  หริรักษ์ อนุกรรมการ 

๑๙๒ 



  
นางสาวนัฐวรรณ  บุตะเขียว อนุกรรมการ 
นางสาวศิริรัตน์  ไชยชาญพันธ์ อนุกรรมการ 
นางสาวศิริอัมพร  เอี่ยมงาม อนุกรรมการ  
นางสาวณัฏฐ์วรินท์  หล าสวัสด์ิ อนุกรรมการ  
นางสาวอุมาพร  โททอง อนุกรรมการ  
นางสาวเจนจิรา  ข าผิว อนุกรรมการ 
นายวรพงษ์  คงทอง อนุกรรมการ 
นางสาวจิราวรรณ  พรหมหาญ อนุกรรมการ 
นางสาวไพบูลย์  กุลไทสง อนุกรรมการ 
นางสาวภาวิณี  นวลเจริญ อนุกรรมการ 
นายอาคม  ทิพย์เนตร อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศิริมาศ  หาญสูงเนิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
นางสาวพิมพ์ณภัส  เชี่ยวสมุทร ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวประภัสสร  สุขสุทธิ์ รองประธานอนุกรรมการ 
นางณัชชารีย์  พิมพ์ธนากานต์ อนุกรรมการ 
นางสาววรุฬลักษณ์  เลียงมา อนุกรรมการ 
นายพศวีร์  วรสาร อนุกรรมการ 
นางสาวกาญจนา  พันธุ์ไพโรจน์ อนุกรรมการ 
นางสาวจิราพร  แก้วทิ้ง อนุกรรมการ 
นางสาวชญาวันท์  นาคเขียว อนุกรรมการ 
นางปวีณา  ตาตะเมฆ อนุกรรมการ 
นางสาวปองรัก  รังษีวงศ์ อนุกรรมการ 
นางภัสรา  เหมือนกลิ่น อนุกรรมการ 
นางสาวพรพิรุณ  ถาวรเพียร อนุกรรมการ 
นางสาวพรรณพิมล  ธัญญเจริญ อนุกรรมการ 
นางสาววิมลทิพย์  สุขสองห้อง อนุกรรมการ 
นางสาวกาญจนภรณ์  พึ่งเจริญ อนุกรรมการ 
นางจันทา  ด้วงวิเศษ อนุกรรมการ 
นางฐิติพร  วงศ์สุวรรณ อนุกรรมการ 
นางเถาวัลย์  ชาติช านิ อนุกรรมการ 
นายนาวิน  อันมาก อนุกรรมการ 
นางน้ าผึ้ง  เชื้อเถาว์ อนุกรรมการ 
นางบุญมี  อยู่วงษ์อัน อนุกรรมการ 
นางปราณี  เปลี่ยนสันเทียะ อนุกรรมการ 
นางพิสมัย  พ่อหาร อนุกรรมการ 
นางสาวไพรพนา  จันปุ่ม อนุกรรมการ 
นางมยุรี  เอกตาแสง อนุกรรมการ 
นางศรีนวล  เดชมา อนุกรรมการ 
นางสมคิด  พ่วงพัชรกุล อนุกรรมการ 
นายสมาน  กันภัย อนุกรรมการ 
นางสมลักษณ์  จารุวัฒน์ อนุกรรมการ 
นางสาวสุนัน  ตรีประดับ อนุกรรมการ 
นางเสง่ียม  โต๊ะสุวรรณ อนุกรรมการ 
นางสาวสุรินทร์  เนียมนุช อนุกรรมการ 

นางหนูหวั่น  สีแหล้ อนุกรรมการ 
นางชด  พุ่มประเสริฐ อนุกรรมการ 
นางบุญจันทร์  ขวัญใจ อนุกรรมการ 
นางสาวน้ าทิพย์  พลอยศรี อนุกรรมการ 
นางอรุณพร  หาญชนะ อนุกรรมการ 
นางอนง  พ่อหาร อนุกรรมการ 
นางสาวกนกวรรณ  สว่างเนตร อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน 
นางอารีย์  มัดตะเดช ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวอรุณี  อ้นมงคล รองประธานอนุกรรมการ 
นางสาวรัชดา  แสงทองล้วน อนุกรรมการ 
นางนวลเพ็ญ  สิงหไพศาล อนุกรรมการ 
นายสุเมศ  เขียวคราม อนุกรรมการ 
นางจิรายุ  ช้างเยาว์ อนุกรรมการ 
นายภูวนารถ  ทองพลาย อนุกรรมการ 
นางกัญญาภัค  จันทร์มีชัย อนุกรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมวิจารณ์ อนุกรรมการ 
นางสาวนิตยา  จารุจันทร์ อนุกรรมการ 
นางสาวปิยะฉัตร  เลิศคชสีห์ อนุกรรมการ 
นางสาวพรพรรณ  ยุตะวัน อนุกรรมการ 
นายจตุพล  สิวายะวิโรจน์ อนุกรรมการ 
นางวนาวรรณ  สุภัทรนิยพงศ์ อนุกรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  จันทร์สุคนธ์ อนุกรรมการ 
นางสาวชิตมน  จันทะคันโท อนุกรรมการ 
นางสาวภัทราพร  เกษรวนิชวัฒนา อนุกรรมการ 
นางสาวอัตติยา  อัปะมะเย อนุกรรมการ 
นางสาวนิตยา  บุญธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมวิจารณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางสาวรัตติกาล  นิยมเอี่ยม ประธานอนุกรรมการ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ฉายา รองประธานอนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์วินัย  ด าสุวรรณ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุชา  ปนค า อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี  คงกะนันท์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  สุขเจริญ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี  นาคเสน อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรื่น  ปานประสงค์ อนุกรรมการ 
นางสาววีรดา  ฤทธิพันธรักษ์ อนุกรรมการ 
นายบุญฤทธิ์  จรกิจ อนุกรรมการ 
นางสาวอรยา  แจ่มใจ อนุกรรมการ 
นางสาวนันลนา  ควรพันธ์ อนุกรรมการ 
นางสาวปัถยา  แจ่มย่ิง อนุกรรมการ 
นางสาวนิธิมา  โกยสมบูรณ์ อนุกรรมการ 
นางสาวหทัยรัตน์  ขวัญเจริญ อนุกรรมการ 
นางสาววัลยา  สุธามหาปกรณ์ อนุกรรมการ 
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นางสุวิดา  เอี่ยมประไพ อนุกรรมการ 
นางสาวมะลิ  สมหมาย อนุกรรมการ 
นางเนตรชนก  คงเจริญ อนุกรรมการ 
นางสาวสุนัชชา  ศุภธรรมวิทย์ อนุกรรมการ 
นางสาวนิชยา  กมลพัฒนะ อนุกรรมการ 
นางสาวอุมาพันธุ์  รชตเวศน์ อนุกรรมการ 
นางสาวพรสุดา  พรวัฒนกุล อนุกรรมการ 
นางสาวศรีประภา  เหล่าโชคชัยกุล อนุกรรมการ 
นางกุมารี  ผลภาษี อนุกรรมการ 
นางสาวศุทธินี  หางแก้ว อนุกรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  โล้เจริญรัตน์ อนุกรรมการ 
นายเชาวน์วุฒิ  อรุโณทอง อนุกรรมการ 
นางพินยารัก  ภาสะฐิติ อนุกรรมการ 
นางทัศพร  วงษ์ทันท์ อนุกรรมการ 
นางสาวศิรินันท์  นันทวงศ์ อนุกรรมการ 
นายธีรภพ  ชาดวง อนุกรรมการ 
นางพรพนา  วัฒนเสรี อนุกรรมการ 
นางสาวสหัสศรี  เพ็งบุญ อนุกรรมการ 
นางอรนาถ  สุขพล อนุกรรมการ 
นางสาวชญานิน  ภู่เจริญ อนุกรรมการ 
นางสาววลีรัตน์  ปานเพียร อนุกรรมการ 
นางสาวน้ าทิพย์  ฉิมสะอาด อนุกรรมการ 
นางสาววิชชุดา  วิศววิลาวัณย์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางวรรณา  โรจนะบุรานนท์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายรายงานและประมวลผลการแข่งขัน 
นายศุภณัฎฐ์  สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร ที่ปรึกษา 
นายวัชระ  กาแก้ว ประธานอนุกรรมการ 
นายคมกริช  แม่นย า รองประธานอนุกรรมการ 
นางสาวอินทิรา  ตรีเดชี อนุกรรมการ 
นางลัดดาวัลย์  สุวรรณโชติ อนุกรรมการ 
นางสาวคณิตตา  ปันติ อนุกรรมการ 
นางสาวกฤษดา  สงวนสิน อนุกรรมการ 
นางสาววารุณี  สุนพคุณศรี อนุกรรมการ 
นางสาวอนงค์นาฏ  ชิณวงศ์ อนุกรรมการ 
นางสาวบุณย์ชิตา  บุญต้ัง อนุกรรมการ 
นางสาววรรณภา  จูงจิตรด ารงค์ อนุกรรมการ 
นายอนุรัตน์  พงศ์เพียรชอบ อนุกรรมการ 
นายวีระพล  ชื่นบาน อนุกรรมการ 
นางสาวดรุณวรรณ  แก้วหนูนวล อนุกรรมการ 
นางเบญจภรณ์  จันทร์ศิริ อนุกรรมการ 
นางประภาพร  วงศ์ศิริ อนุกรรมการ 
นายอรรถนัย  สุขสวัสด์ิ อนุกรรมการ 
นายสมยศ  เดชะ อนุกรรมการ 
นางจารี  เพชรอาวุธ อนุกรรมการ 
นางเกษราภรณ์   สรวลเส อนุกรรมการ 

นายจิรวัชร์   ผลอินทร์ อนุกรรมการ 
นางสาวละม้าย  เติมเจิม อนุกรรมการ 
นางสาวนุชนาถ  กาฬภักดี อนุกรรมการ 
นางสาวจินตนา  แสงภู่ อนุกรรมการ 
นางบังอร  เขยนอก อนุกรรมการ 
นางสาวเรวดี  ดาบทอง อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเพ็ญศิริ  ศิลอุตตมะบูชา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์  วัฒนพงศ์ ที่ปรึกษา 
นายมงคล  ชินบุตร ที่ปรึกษา 
นายมหาราช  ทศศะ ที่ปรึกษา 
นางสงกรานต์  สว่างศรี ประธานอนุกรรมการ 
นางจารี  เพชรอาวุธ รองประธานอนุกรรมการ 
นายเอกลักษณ์  ทองน า อนุกรรมการ 
นายจิรวัชร์  ผลอินทร์ อนุกรรมการ 
นายวิศรุต  ศรีถาพร อนุกรรมการ 
นางสาวศุภรางศุ์  จินะใจ อนุกรรมการ 
นางพรทิพย์  สัจจะเวทะ อนุกรรมการ 
นายคันธชล  บุญเอี่ยม อนุกรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต  นิธีกุลวัฒน์ อนุกรรมการ 
นายเอกมงคล  แก้วกล่ า อนุกรรมการ 
นายพรชัย  ยอดเศรณี อนุกรรมการ 
นายธนวัตร  กิจวิเชียร อนุกรรมการ 
นายศุภกร  กิตติอาภรณ์พล อนุกรรมการ 
นายสิริพงศ์  ประจันตะเสน อนุกรรมการ 
นางสาววรรณภา  จูงจิตรด ารงค์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนัฐพร  ศรีจันทร์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
นางสาวคริษฐา  ยังเสถียร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวโสภา  คล้ายหนองลี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางนงลักษณ์  แสงเจริญ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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