
โปรแกรมการแขงขันกีฬาฮอกกี้ 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส” 

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ระหวางวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2560 
 

ประเภทกลางแจง ทีมชาย (Outdoor) จํานวน  5 ทีม ดังนี้ 
1. โรงเรียนสาธิตเกษตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
2. โรงเรียนสาธิตเกษตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. โรงเรียนสาธิตสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ประเภทกลางแจง ทีมหญิง (Outdoor) จํานวน  5 ทีม ดังนี้  

1. โรงเรียนสาธิตเกษตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
2. โรงเรียนสาธิตเกษตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. โรงเรียนสาธิตสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ประเภท 6 คน ทีมชาย (Sixes a Sides)จํานวน 5 ทีม ดังนี้ 

1. โรงเรียนสาธิตเกษตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
2. โรงเรียนสาธิตเกษตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. โรงเรียนสาธิตสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ประเภท 6 คน ทีมหญิง  (Sixes a Sides) จํานวน 5 ทีม ดังนี้  
1. โรงเรียนสาธิตเกษตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา   
2. โรงเรียนสาธิตเกษตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. โรงเรียนสาธิตสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หมายเหตุ  แขงขันแบบพบกันหมดเอาคะแนนมาจัดลําดับท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 
 

ผลการจับสลากแบงสาย 
ทีม 

   ทีมท่ี 1  สาธิตขอนแกน 
   ทีมท่ี 2  สาธิตจุฬามัธยม  
   ทีมท่ี 3  สาธิตกําแพงแสน  
   ทีมท่ี 4  สาธิตเกษตร  
   ทีมท่ี 5  สาธิตเชียงใหม 
 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2560 
คูท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
1 8.00 11 คน ชาย สาธิตขอนแกน : สาธิตจุฬามัธยม 
2 9.10 11 คน ชาย สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเชียงใหม 
3 10.20 11 คน หญิง สาธิตขอนแกน : สาธิตจุฬามัธยม 
4 11.30 11 คน หญิง สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเชียงใหม 
5 13.00 6 คน ชาย สาธิตขอนแกน : สาธิตจุฬามัธยม 
6 14.00 6 คน ชาย สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเชียงใหม 
7 15.00 6 คน หญิง สาธิตขอนแกน : สาธิตจุฬามัธยม 
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วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 
คูท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
8 8.00 6 คน หญิง สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเชียงใหม 
9 9.00 11 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตกําแพงแสน 
10 10.10 11 คน ชาย สาธิตเกษตร : สาธิตเชียงใหม 
11 11.20 11 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตกําแพงแสน 
12 13.00 11 คน หญิง สาธิตเกษตร : สาธิตเชียงใหม 
13 14.10 6 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตกําแพงแสน 
14 15.10 6 คน ชาย สาธิตเกษตร : สาธิตเชียงใหม 
 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
คูท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
15 8.00 6 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตกําแพงแสน 
16 9.00 6 คน หญิง สาธิตเกษตร : สาธิตเชียงใหม 
17 10.00 11 คน ชาย สาธิตขอนแกน : สาธิตกําแพงแสน 
18 11.10 11 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเกษตร 
19 13.00 11 คน หญิง สาธิตขอนแกน : สาธิตกําแพงแสน 
20 14.10 11 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเกษตร 
21 15.20 6 คน ชาย สาธิตขอนแกน : สาธิตกําแพงแสน 
 
วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
คูท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
22 8.00 6 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเกษตร 
23 9.00 6 คน หญิง สาธิตขอนแกน : สาธิตกําแพงแสน 
24 10.00 6 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเกษตร 
25 11.00 11 คน ชาย สาธิตขอนแกน : สาธิตเกษตร 
26 13.00 11 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเชียงใหม 
27 14.10 11 คน หญิง สาธิตขอนแกน : สาธิตเกษตร 
28 15.20 11 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเชียงใหม 
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วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
คูท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
29 8.00 6 คน ชาย สาธิตขอนแกน : สาธิตเกษตร 
30 9.00 6 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเชียงใหม 
31 10.00 6 คน หญิง สาธิตขอนแกน : สาธิตเกษตร 
32 11.00 6 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเชียงใหม 
33 13.00 11 คน ชาย สาธิตขอนแกน : สาธิตเชียงใหม 
34 14.10 11 คน ชาย สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเกษตร 
35 15.20 11 คน หญิง สาธิตขอนแกน : สาธิตเชียงใหม 
 
วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 
คูท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
36 8.00 11 คน หญิง สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเกษตร 
37 9.10 6 คน ชาย สาธิตขอนแกน : สาธิตเชียงใหม 
38 10.10 6 คน ชาย สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเกษตร 
39 11.10 6 คน หญิง สาธิตขอนแกน : สาธิตเชียงใหม 
40 13.00 6 คน หญิง สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเกษตร 
 
หมายเหตุ : เวลาตามโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


