
สายการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล   
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 อินทนิลเกมส 

ระหวางวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 
ณ อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประเภททีมชาย  มี 13 ทีม 

แบงออกเปน 4 สาย ดังนี้ 
สาย A สาย B สาย C สาย D 

1. สาธิตราม 4. สาธิตเชียงใหม 7. สาธิตนเรศวร 10. สาธิตเกษตร 
2. สาธิตประสานมิตร

มัธยม 
5. สาธิตขอนแกน 8. สาธิตจุฬามัธยม 11. สาธิต มศว องครักษ 

3. สาธิตศิลปากร 6. สาธิตกําแพงแสน 9. สาธิตพะเยา 12. สาธิตปทุมวัน 
   13. สาธิตสงขลา 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประเภททีมหญิง  มี 8 ทีม 

แบงออกเปน 2 สาย ดังนี้ 
สาย A สาย B 

1. สาธิตขอนแกน 5. สาธิตราม 
2. สาธิตพะเยา 6. สาธิตประสานมิตรมัธยม 
3. สาธิตเชียงใหม 7. สาธิตจุฬามัธยม 
4. สาธิต มศว องครักษ 8. สาธิตเกษตร 

  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีมชาย  มี 11 ทีม 

แบงออกเปน 3 สาย ดังนี้ 
สาย A สาย B สาย C 

1. สาธิตประสานมิตรมัธยม 4. สาธิตจุฬามัธยม 8. สาธิตขอนแกน 
2. สาธิตพะเยา 5. สาธิตราม 9. สาธิตศิลปากร 
3. สาธิต มศว องครักษ 6. สาธิตเกษตร 10. สาธิตเชียงใหม 

 7. สาธิตปทุมวัน 11. สาธิตสงขลา 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีมหญิง  มี 8 ทีม 
แบงออกเปน 2 สาย ดังนี้ 

สาย A สาย B 
1. สาธิตเกษตร 5. สาธิตประสานมิตรมัธยม 
2. สาธิตพะเยา 6. สาธิตมหาสารคาม 
3. สาธิตศิลปากร 7. สาธิตขอนแกน 
4. สาธิตราม 8. สาธิตจุฬามัธยม 
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สรุปจํานวนสถาบันที่สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส 

ระหวางวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 
ณ อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ประเภททีมชาย  มี 13 ทีม 

1. สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการศึกษา 
3. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
5. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
6. มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
7. สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
8. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
9. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
10. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ สถาบันวิจัย พัฒนา 

และสาธิตการศึกษา  
12. สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
13. สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีมหญิง  มี 8 ทีม 

1. สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
4. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5. สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
6. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
7. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

http://www.kus.ku.ac.th/
http://www.kus.kps.ku.ac.th/
http://www.kus.kps.ku.ac.th/
http://www.satit.kku.ac.th/
http://www.satitm.chula.ac.th/
http://www.satitcmu.ac.th/
http://www.satit.nu.ac.th/
http://www.satit.up.ac.th/
http://www.ds.ru.ac.th/
http://www.satitpatumwan.ac.th/
http://www.satitprasarnmit.ac.th/
http://erdi.swu.ac.th/erdi/
http://erdi.swu.ac.th/erdi/
http://www.satit.su.ac.th/
http://satit.pn.psu.ac.th/
http://www.kus.ku.ac.th/
http://www.satit.kku.ac.th/
http://www.satitm.chula.ac.th/
http://www.satitcmu.ac.th/
http://www.satit.up.ac.th/
http://www.ds.ru.ac.th/
http://www.satitprasarnmit.ac.th/
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8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ สถาบันวิจัย พัฒนา 
และสาธิตการศึกษา  

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีมชาย  มี 11 ทีม 

1. สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
4. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5. สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
6. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
7. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
8. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ สถาบันวิจัย พัฒนา 

และสาธิตการศึกษา  
10. สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
11. สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีมหญิง  มี 8 ทีม 

1. สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
4. สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
5. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 
6. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
7. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
8. สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 

http://erdi.swu.ac.th/erdi/
http://erdi.swu.ac.th/erdi/
http://erdi.swu.ac.th/erdi/
http://www.kus.ku.ac.th/
http://www.satit.kku.ac.th/
http://www.satitm.chula.ac.th/
http://www.satitcmu.ac.th/
http://www.satit.up.ac.th/
http://www.ds.ru.ac.th/
http://www.satitpatumwan.ac.th/
http://www.satitprasarnmit.ac.th/
http://erdi.swu.ac.th/erdi/
http://erdi.swu.ac.th/erdi/
http://erdi.swu.ac.th/erdi/
http://www.satit.su.ac.th/
http://satit.pn.psu.ac.th/
http://www.kus.ku.ac.th/
http://www.satit.kku.ac.th/
http://www.satitm.chula.ac.th/
http://www.satit.up.ac.th/
http://www.satit.msu.ac.th/
http://www.ds.ru.ac.th/
http://www.satitprasarnmit.ac.th/
http://www.satit.su.ac.th/
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โปรแกรมการแขงขันบาสเกตบอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 อินทนิลเกมส 

ระหวางวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 
ณ อาคารพลศึกษา 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

สนาม 1 ประเภททีมชาย 
รอบแรก – ชิงชนะเลิศ 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 

คูที ่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แขงขัน 

1 08.30 น. 1 แรก A ม.ตน สาธิตราม สาธิตประสานมิตรมัธยม   
2 09.30 น. 1 แรก B ม.ตน สาธิตเชียงใหม สาธิตขอนแกน   
3 10.30 น. 1 แรก C ม.ตน สาธิตนเรศวร  สาธิตจุฬามัธยม   
4 11.30 น. 1 แรก D ม.ตน สาธิตเกษตร  สาธิต มศว องครักษ   
5 12.30 น. 1 แรก D ม.ตน สาธิตปทุมวัน สาธิตสงขลา   
6 13.30 น. 1 แรก A ม.ปลาย สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิตพะเยา   
7 14.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตจุฬามัธยม สาธิตราม   
8 15.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตเกษตร สาธิตปทุมวัน   
9 16.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตขอนแกน สาธิตศิลปากร   

10 17.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตเชียงใหม สาธิตสงขลา   
 

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 

คูที ่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แขงขัน 

11 08.30 น. 1 แรก A ม.ตน สาธิตราม สาธิตศิลปากร   
12 09.30 น. 1 แรก B ม.ตน สาธิตเชียงใหม สาธิตกําแพงแสน   
13 10.30 น. 1 แรก C ม.ตน สาธิตนเรศวร สาธิตพะเยา   
14 11.30 น. 1 แรก D ม.ตน สาธิตเกษตร สาธิตปทุมวัน   
15 12.30 น. 1 แรก D ม.ตน สาธิต มศว องครักษ สาธิตสงขลา   
16 13.30 น. 1 แรก A ม.ปลาย สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิต มศว องครักษ   
17 14.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตจุฬามัธยม สาธิตเกษตร   
18 15.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตราม สาธิตปทุมวัน   
19 16.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตขอนแกน สาธิตเชียงใหม   
20 17.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตศิลปากร สาธิตสงขลา   
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วันที่ 20 ธันวาคม 2560 

คูที ่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แขงขัน 

21 08.30 น. 1 แรก A ม.ตน สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิตศิลปากร   
22 09.30 น. 1 แรก B ม.ตน สาธิตขอนแกน สาธิตกําแพงแสน   
23 10.30 น. 1 แรก C ม.ตน สาธิตจุฬามัธยม สาธิตพะเยา   
24 11.30 น. 1 แรก D ม.ตน สาธิตเกษตร สาธิตสงขลา   
25 12.30 น. 1 แรก D ม.ตน สาธิต มศว องครักษ สาธิตปทุมวัน   
26 13.30 น. 1 แรก A ม.ปลาย สาธิตพะเยา สาธิต มศว องครักษ   
27 14.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตจุฬามัธยม สาธิตปทุมวัน   
28 15.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตราม สาธิตเกษตร   
29 16.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตขอนแกน สาธิตสงขลา   
30 17.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตศิลปากร สาธิตเชียงใหม   
 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 

คูที ่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แขงขัน 

31 09.30 น. 1 รอบสอง  ม.ตน ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B   
32 10.30 น. 1 รอบสอง  ม.ตน ที่ 1 สาย B ที่ 2 สาย A   
33 11.30 น. 1 รอบสอง  ม.ตน ที่ 1 สาย C ที่ 2 สาย D   
34 12.30 น. 1 รอบสอง  ม.ตน ที่ 1 สาย D ที่ 2 สาย C   
35 13.30 น. 1 รองชนะเลิศ X ม.ปลาย ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B   
36 14.30 น. 1 รองชนะเลิศ Y ม.ปลาย ที่ 2 สาย A ที่ 1 สาย B   

 

วันที่ 22 ธันวาคม  2560 

คูที ่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แขงขัน 

37 13.00 น. 1 รองชนะเลิศ X ม.ปลาย ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย C   
38 14.00 น. 1 รองชนะเลิศ Y ม.ปลาย ที่ 2 สาย A ที่ 1 สาย C   
 
 
 
 
 
 



7 

วันที่  23  ธันวาคม 2560 

คูที ่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แขงขัน 

39 09.00 น. 1 รองชนะเลิศ X ม.ปลาย ที่ 2 สาย B ที่ 2 สาย C   
40 10.00 น. 1 รองชนะเลิศ Y ม.ปลาย ที่ 1 สาย B ที่ 1 สาย C   
41 11.00 น. 1 รองชนะเลิศ ชาย ม.ตน ผูชนะคูที่ 31 ผูชนะคูที่ 33   
42 12.00 น. 1 รองชนะเลิศ ชาย ม.ตน ผูชนะคูที่ 32 ผูชนะคูที่ 34   
 

วันที่  24 ธันวาคม  2560 

คูที ่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แขงขัน 

43 10.00 น. 1 ชิงที่ 1 ชาย ม.ตน ผูชนะคูที่ 41 ผูชนะคูที่ 42   
45 12.00 น. 1 ชิงที่ 1 ชาย ม.ปลาย ที่ 1 สาย X ที่ 1 สาย Y   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


