
 
รายละเอียดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  

คร้ังที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 
        วันที่ 18  - 24 ธันวาคม 2560 



คาํนํา 
 

เอกสารรายละเอียดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒ “อินทนิลเกมส์” เล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” โดยคณะผู้จัดทํา มีวัตถุประสงค์ให้
คณะอนุกรรมการทั้งในโรงเรียนและจากมหาวิทยาลัยได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ของการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือ
เป็นการเตรียมตัวในการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการ
ต้อนรับคณะอาจารย์ นักกีฬาจากโรงเรียนสาธิตทั้ง 20 สถาบันและผู้ที่เก่ียวข้องในส่วนอ่ืนๆ 
 เอกสารเล่มน้ีประกอบด้วย รายช่ือคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 
รายละเอียดของฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายเชียร์ ฝ่ายกิจกรรมนันทนาการและทัศนศึกษา   
ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ฝ่ายประเมินผล ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและฝ่ายเลขานุการ 
รวมถึงคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาคร้ังที่ 42 “อินทนิลเกมส์”   
 คณะผู้จัดทํา ขอขอบคุณ คณะกรรมการดําเนินโครงการ คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และผู้ที่เก่ียวข้องที่มี
ส่วนร่วมและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับต่อไป 
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ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการดําเนินการ 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  
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คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 18 – 24  ธันวาคม  2560 

ล าดับ คณะกรรมการ ชื่อ – สกุล หมายเลข
โทรศัพท์ 

E-mail 

1 ประธานกรรมการ ผศ.ณชพงศ์  อุดมศรี 089-0492369 na_cha_pong@hotmail.com 
2 รองประธานกรรมการ ผศ.สานิตย์  รัศม ี 061-4599165 sanit-kps@hotmail.co.th 
3 รองประธานกรรมการ รศ.ดร.อรุณี  อ่อนสวัสดิ์ 081-9535922 aruneeo@nu.ac.th 
4 ฝ่ายเทคนิคกีฬา รศ.ดร.วินัย  พูลศรี 081-8576027 feduwip@ku.ac.th 
5 ฝ่ายสิทธิประโยชน์ นายทรงศักดิ์  โชตินิติวัฒน 087-0365522 song.189@hotmail.com 
6 ฝ่ายปฏิคม ผศ.อุทัยวรรณ  แสงเสถียร 092-2572257 utaiwan19956@gmail.com 
7 ฝ่ายพิธีการและ

เหรียญรางวัล 
ผศ.ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม 081-5134538 sangduan_noi@hotmail.com 

8 ฝ่ายการเงิน ผศ.สานิตย์   รัศม ี 061-4599165 sanit-kps@hotmail.co.th 
9 ฝ่ายเชียร์ ผศ.พลาภรณ์  จันทร์ขาม

เรียน 
081-9815104 feduplp@ku.ac.th 

10 ฝ่ายกิจกรรม
นันทนาการ 
และทัศนศึกษา 

ผศ.ดร.อ าพร  ขุนเนียม 081-9447316 ampornku@gmail.com 

11 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์ และ
บันทึกภาพ 

นายภาสวิชญ ์ หลาวมา 098-8565801 phasavit@gmail.com 

12 ฝ่ายสถานที่และแสง
เสียง 

นายสุทธิชัย  อินนุรักษ์ 098-5079795 kpssui@ku.ac.th 

13 ฝ่ายสนามและอุปกรณ์
การแข่งขัน 

นายชูโชค  ชูเจริญ 081-6199160 choochoke.ch@hotmail.com 

14 ฝ่ายสาราณียากร ผศ.ณุภัทรณีย์  สุขุมะ 095-3811881 sukuma18@hotmail.com 
15 ฝ่ายที่พักนักกีฬาและ 

เจ้าหน้าที่ 
ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง 081-4801131 gump.tharin@gmail.com, 

fedutrkl@ku.ac.th 
16 ฝ่ายยานพาหนะ 

จราจรและรักษาความ
ปลอดภัย 

ผศ.ว่าที ่รต.ภูมิพัฒน์ 
ธนัชญาอิศม์เดช 

081-9093099 bhumipat2510@hotmail.com 

17 ฝ่ายสวัสดิการและ 
งานเลี้ยง 

นายเจริญศักดิ ์ ชูวงษ์ 083-5533549 Jaroensak.Chu@gmail.com 

18 ฝ่ายแพทย์และ
พยาบาล 

นางสาวณัฏฐิณี   สังขวรรณ 081-0152618 aj.nutthinee@hotmail.com 
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ล าดับ คณะกรรมการ ชื่อ – สกุล หมายเลข
โทรศัพท์ 

E-mail 

19 ฝ่ายรายงานและ
ประมวลผลการ
แข่งขัน 

นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์ 081-8218685 seksan2003@hotmail.com 

20 ฝ่ายประเมินผล นางสาววัฒนา  มณีวงศ ์ 081-7054323 Teemajung@hotmail.com 
21 ฝ่ายอาสาสมัคร ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล 089-9189082 aj.kanitha@gmail.com 
22 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล 081-4231970 fedutsk@ku.ac.th 
23 ฝ่ายเลขานุการ ผศ.ดร.รุจิราพร   รามศิร ิ 085-9032256 fedurjr8@gmail.com 
24 ฝ่ายเลขานุการ

(ผู้ช่วยเลขานุการ) 
ผศ.ดร.วสันต์   เดือนแจ้ง 081-8801052 kent2513@gmail.com 

25 ฝ่ายเลขานุการ
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

นางสาวออนอิริยา  บัวศรีใส 081-3843760 
 

satoyb@ku.ac.th 

26 ฝ่ายเลขานุการ
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

นางสาวสุนิสา  ทับแสง 080-5169846 sunisathapseang@gmail.com 

27 ฝ่ายเลขานุการ
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

นางสาวผจงจิต  ม่วงพารา 097-2544141 kpspjm@ku.ac.th 
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ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
ก าหนดจัดการแข่งขัน 

ในวันที่ 18 – 24  ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าการแข่งขัน 
แสดงความโดดเด่นด้วยตัวเลขอารบิกเป็นรูปพระพิรุณทรงนาค ซึ่งแสดงถึงความเจริญเติบโตของการ

แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 ซึ่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ ดังนี้ 

 
                                    
 
 
  
 
 
 

ตัวเลข 4 เป็นรูปพญานาคที่มีองค์พระพิรุณทรงนาคอยู่ตรงกลาง ซึ่งองค์พระพิรุณทรงนาคจะเป็นตรา
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สีที่ใช้มีความหลากหลายเพ่ือสื่อถึงสีสัน ความสนุกสนานที่หลาย
สถาบันได้เข้าร่วมการแข่งขัน  สีม่วงมาจากดอกอินทนิลเป็นสีประจ าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์และ
เป็นดอกไม้ประจ าโรงเรียน  สีเหลืองตรงกลางดอก คือ เกสรของดอกอินทนิล ซึ่งสื่อถึงหล่อหลอมรวมโรงเรียน
สาธิตทั้ง 21 สถาบัน เป็นหนึ่งเดียว  

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจ าการแข่งขัน ได้แก่ นายธนากร กลิ่นศรีสุข กองบริการกลางงานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ  

 
สัญลักษณ์น าโชค (MASCOT) 

 ได้แก่ “คุณตะเภาทอง” และ “น้องสาธิต” ซ่ึงมีแนวคิดจากจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 
“อินทนิลเกมส์” ตรงกับปีนักกษัตร คือ ปีระกา และ ไก่ตะเภาทอง เป็นไก่สายพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ท าการวิจัยจึงได้ชื่อ "ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์"  เป็นไก่ลูกผสมสองสายพันธุ์ โดย
ลักษณะทั่วไปมีรูปร่างสมส่วนสวยงาม ทั้งเพศผู้และเพศเมีย มีหงอนแบบจักร และหงอนหินแบบไก่พ้ืนเมือง 
ขนสีเหลืองทอง แข้งสีเหลือง  จะงอยปากเหลือง หนังเหลืองเรียบเนียน เลี้ยงง่าย แข็งแรง ทนโรคเช่นเดียวกับ
ไก่พ้ืนเมืองของไทย จึงก าหนดให้ ไก่ เป็นสัญลักษณ์น าโชค ซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารัก ร่าเริง เฉลียวฉลาด และแข็งแรง 
โดยใช้ชื่อว่า “คุณตะเภาทอง” มาพร้อมกับลูกน้อยชื่อ “น้องสาธิต” เปรียบเสมือนผู้แทนของนักเรียนที่เป็นเด็ก
ดี มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วมแข่งขัน เป็นผู้แทนของสัมพันธภาพอันดี สร้างความรัก 
ความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนสาธิตซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน “คุณตะเภาทอง” และ “น้องสาธิต” ใน
ชุดกีฬาที่แสดงถึงความพร้อมในการเล่นกีฬา ด้านหน้าของเสื้อมีสัญลักษณ์ประจ าการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 42 และด้านหลังมีชื่อ “อินทนิลเกมส์”    
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 ผู้ตั้งชื่อสัญลักษณ์น าโชค  ได้แก่  เด็กหญิ งเรณุกา รัศมี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  ผู้ออกแบบ
สัญลักษณ์น าโชค ได้แก่ อาจารย์เอกพันธ์  สุทธิอุทธรณ์ และผู้พัฒนาแบบสัญลักษณ์น าโชค ได้แก่ นายธนากร  
กลิ่นศรีสุข  กองบริการกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
                                           

 
 

ค าขวัญประจ าการแข่งขัน   

“สาธิตสร้างสรรค์  มุ่งมั่นสามัคคี  ผูกมิตรไมตรี  ในอินทนิลเกมส์” 
 

เพลงประจ าการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 
 ชื่อเพลง “อินทนิลเกมส์” ประพันธ์เนื้อร้อง-ท านอง เรียบเรียงเสียงประสานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สานิตย์  รัศมี  ขับร้องน าโดยนายเจษฎา  ชวนะไพศาล  และขับร้องประสานเสียงโดยนางสาวกมลวรรณ  พรม
อินทร์ และ นางสาวอโรชา  สลุงใหญ่  มีเนื้อเพลง ดังนี้ 

 
Chr อิน ทนิลเกมส์ อิน ทนิลเกมส์  

   สาธิตเกษตรฯ พร้อมจัด  ต้อนรับ ทัพ นักกีฬา 
เยาวชน จากสาธิตมา ชาวประชา พร้อมใจ เป็นหนึ่งเดียว 
สาธิตเกษตร เป็นเจ้าภาพ  ให้โอกาสนักกีฬาทุกคน 
ด้วยสนามแข่งขันแบบสากล เพ่ือเยาวชนในอินทนิลเกมส์ 
Chr อิน ทนิลเกมส์ อิน  ทนิลเกมส์  

สู้อดทน ฝึกฝน ทักษะ ชัยชนะนั้นยิ่งอยู่ใกล้ 
ส่วนที่เหลือคือก าลังใจ ร่วมชิงชัยอินทนิลเกมส์ 
หัวใจส าคัญของนักกีฬา คือรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
เยาวชนทั้งแผ่นดินพร้อมใจ เป็นหนึ่งเดียวในอินทนิลเกมส์ 
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Chr อิน ทนิลเกมส์ อิน ทนิลเกมส์  
เมื่อมีเกมส์ให้เราแข่งขัน เชื่อมสัมพันธ์ด้วยนักกีฬา 

สาธิตผูกมิตรด้วยปัญญา พัฒนาคุณค่าของเยาวชน 
ฝึกฝนอดทนเสียสละ ชัยชนะท่ีเรามุ่งหวัง 
เหรียญทองนั้นเป็นก าลัง ความหวังในอินทนิลเกมส์ 
Chr อิน ทนิลเกมส์ อิน ทนิลเกมส์  

** มิตรภาพและน้ าใจ คือหลักชัยของนักกีฬา 
สร้างมิตร ไมตรีด้วยปัญญา ศรัทธา เชื่อมความสัมพันธ์ 
อินทนิล คือเกมส์ของหญิงชาย ผู้มีหัวใจ นักกีฬา 
แพ้ชนะ เป็นเรื่องธรรมดา มันคือกีฬา อิน ทนิลเกมส์ (ดนตรี **) 
Chr อิน ทนิลเกมส์ อิน  ทนิลเกมส์ อิน ทนิลเกมส์ อิน ทนิลเกมส์  
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แผนการปฏิบัติงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

วัน เดือน ปี รายการ สถานที ่
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 1   
  - สรุปการด าเนินงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 

"นนทรีเกมส"์ โรงเรยีนสาธิตแหง่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

 
 
ห้องสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์ 
และพัฒนศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

 - พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคีฯ/ระเบียบข้อบังคับทุกชนิดกีฬา 

  - รายงานความพร้อมการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" 

  - มอบของที่ระลึก   
วันพฤหัสบดีที ่19 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตทุกสถาบันลงทะเบียนแจ้งความจ านง  

เข้าร่วมการแข่งขันทางอินเทอร์เน็ต (สธ.1)          
(ก่อนการแข่งขัน 60 วัน ตามข้อบังคับ) 

เว็บไซต์กีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" 
Inthaningames.kps.ku.ac.th 

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน         
ทางอินเทอร์เน็ต (สธ.2 - 4)  
(ก่อนการแข่งขัน 45 วัน ตามข้อบังคับ) 

เว็บไซต์กีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" 
Inthaningames.kps.ku.ac.th 

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 2 อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
  
  

  
  
  

- งานแถลงข่าวกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42    
"อินทนิลเกมส์" 

- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาทุกสถาบัน แยก
ตามชนิดกีฬา จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 

- ส่งเอกสารต้นฉบับ สธ.1 – 4 
- ประกาศชนิดกีฬา ประเภท/รุ่น และเหรียญ

รางวัล  ที่จัดการแข่งขัน (ก่อนการแข่งขัน 40 วัน 
ตามข้อบังคับฯ) 

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
  

  - ลงทะเบียนรับเอกสาร  
  - พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  

ครั้งที่ 3 
  - ประธานคณะกรรมการอ านวยการการแข่งขัน

กีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้ งที่  42 "อินทนิลเกมส์ "  
กล่าวต้อนรับผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
สถาบัน 

 - แนะน าผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทุกสถาบัน  
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วัน เดือน ปี รายการ สถานที ่
 - แจ้งรายละเอียดการจัดการแข่งขัน  
 - รับประทานอาหารว่าง  
 - ประชุมผู้จัดการทีมแต่ละชนิดกีฬา  
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 - 

- 
 
- 

งานเลี้ยงรับรอง 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 
"อินทนิลเกมส์" 
เริ่มการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 
"อินทนิลเกมส์" 

สนามกีฬากลาง 1 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 - พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 
"อินทนิลเกมส์" 

สนามกีฬากลาง 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตก าแพงแสน 

มิถุนายน 2561 ประชุมสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" 

  

 

ชนิดกีฬาทีจ่ัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 ประกอบด้วย 17 ชนิดกีฬา  ได้แก ่

  
01 กรีฑา 02 กอล์ฟ 

  
03 ซอฟท์บอล 04 เซปัคตะกร้อ 
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05 เทนนิส 06 เทเบิลเทนนิส 

  
07 บาสเกตบอล 08 แบดมินตัน 

  
09 เปตอง 10 ฟุตซอล 
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11 ฟุตบอล 12 ลีลาศ 

 

 

13 วอลเลย์บอล 14 ว่ายน้ า 

  
15 หมากกระดาน 16 ฮอกก้ี 

 
 

17 แฮนด์บอล 
 
 
 

 

 17 แฮนด์บอล 
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รายช่ือโรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” วันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2560  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
 

ล าดับ รายชื่อโรงเรียน ค าย่อ อักษรย่อ
ไทย 

อักษรย่อ
อังกฤษ 

ประถม มัธยม 

1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS   

2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตก าแพงแสน กพส KUSK   

3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตขอนแก่น สมข KKU   
4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สาธิตจุฬาประถม จฬป CUE  - 
5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สาธิตจุฬามัธยม จฬม CUS -  
6 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธิตเชียงใหม่ สมช CMU -  
7 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สาธิตนเรศวร สมน NUD -  
8 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สาธิตพะเยา สมพ SUP -  
9 สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา สาธิตบูรพา พมบ PBU   
10 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สาธิตมหาสารคาม

ประถม 
ปสธ SMS  - 

11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

สมค MSU -  

12 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) สาธิตรามประถม มรป RAM  - 
13 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาธิตราม สธร DRU -  
14 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สาธิตปทุมวัน ปทว PDS -  
15 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
สาธิตประสานมิตร
ประถม 

ปสป PSP  - 

16 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตร
มัธยม 

ปสม PSM -  

17 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 

สาธิตมศว 
องครักษ์ 

สอร ODS   

18 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

สาธิตศิลปากร 
ประถม 

ปศก EDSU  - 

19 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาธิตศิลปากร มศก DSU -  
20 อนุบาลสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
สาธิตสงขลา
อนุบาล 

อมอ APS  - 

21 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาธิตสงขลา สมอ PSU -  
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ก าหนดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 ทั้ง 17 ชนิดกีฬา  
 

ที่ ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 จ านวน
วัน 

สนามการแข่งขัน 

17 18 19 20 21 22 23 24 
พิธีเปิด-ปิด-งานเลี้ยง

รับรอง 
W R      L  สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส./ 

ลานศลิปวฒันธรรม 
1 กรีฑา M  T T  Q/F Q/F  2 สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส. 
2 กอล์ฟ  M/T Q F Q F   4 ไดนาสตี ้กอล์ฟ 

แอนด์ คันทรีคลับ 
3 ซอฟท์บอล M Q Q Q Q Q F  6 สนามซอฟทบ์อล มก. กพส. 
4 เซปักตะกร้อ M Q Q Q Q F   5 อาคารอเนกประสงค ์

รร.สาธิตฯ มก.กพส. 
5 เทนนิส M Q Q Q/F Q Q F  6 สนามเทนนสิ 2 มก.กพส. 
6 เทเบิล

เทนนิส 
M Q Q Q/F Q Q Q/F  6 อาคารพลศึกษา 1 มก.กพส. 

7 บาสเกตบอล M Q Q Q Q Q Q/F F 7 อาคารพลศึกษา 2 มก.กพส. 
8 แบดมินตนั M Q Q F Q Q Q F 7 อาคารพลศึกษา 3 มก.กพส. 
9 เปตอง M Q F Q F F Q F 7 สนามเปตอง มก.กพส. 
10 ฟุตซอล M Q Q Q Q Q Q F 7 สนามฟตุซอล มก.กพส. 
11 ฟุตบอล M Q Q Q Q Q Q F 7 สนามฟตุบอล 1 (สนามกีฬา

กลาง 2) 
           สนามฟตุบอล 2 (ข้างสนาม

กีฬากลาง 2 มก.กพส.) 
           สนามฟตุบอล 3 (หน้าอาคาร

พลศึกษา 2) 
12 ลีลาศ  M/T F      1 อาคารหอพัก วมว. มก.กพส. 
13 วอลเลย์บอล M Q Q Q Q Q Q F 7 อาคารการเรียนการสอน 

รร.สาธิตฯ 
14 ว่ายน้ า M T F F     2 สระว่ายน้ า 1 มก.กพส. 
15 หมาก

กระดาน 
M F F F F F F  6 ห้องสัมมนา คณะศษ.พ. 

มก.กพส. 
16 ฮอกก้ี M Q Q Q Q Q F  6 สนามกีฬา รร.สาธิตฯ 

มก.กพส. 
17 แฮนด์บอล M  Q Q Q Q F  5 สนามกีฬาแฮนด์บอล 

มก.กพส. 
R - พิธีเปิด  L – พิธีปิด  W – งานเลี้ยง  M - ประชุมผู้จดัการทีม  T -  วันฝึกซ้อม  Q - วันแข่งขัน F – วันชิงชนะเลิศ 
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ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน  รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน   
อนุกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเทคนิคกีฬา  

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 18 - 24  ธันวาคม  2560 

 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

รศ.ดร.วินัย  พูลศรี ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 081-8576027 
อาจารย์จุฑาทิพย์  ยอดดี อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา 080-9189759 
นางสาวกมลธนัสร์  สามสีเนียม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
087-9819519 

นางสาวกนกวรรณ  สุทธิธนานันท์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ฝ่ายเทคนิคกีฬา 

080-0885301 

กีฬา กรีฑา 
อาจารย์สมโภช  เหล่าเหมมณี ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 081-9814296 
อาจารย์โชคชัย  ดวงแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการ 093-2984415 
กีฬา กอล์ฟ 
ผศ.คมกริช  เชาว์พานิช ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 081-9413158 
นางสาววาสิฏฐี  เทียมเท่าเกิด อนุกรรมการและเลขานุการ 086-7607527 
กีฬา ซอฟท์บอล 
อาจารย์อานนท์  พึ่งสาย ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 089-7754388 
อาจารย์ภัทร์ศรัณย์ ธนัชญาอิศม์เดช อนุกรรมการและเลขานุการ 081-7369699 
กีฬา เซปักตะกร้อ 
ผศ.ดร.สมบัติ   อ่อนศิริ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 099-1962955 
นายกฤตภาส  สงสุรพันธ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 093-5844489 
กีฬาเทนนิส 
รศ.ดร.สบสันต์   มหานิยม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 085-9956173 
นางสุรีรัตน์  ผ่องศิลป์ อนุกรรมการและเลขานุการ 095-1499663 
กีฬา เทเบลิเทนนิส 
ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 084-6759900 
นายเมธี  มาลา อนุกรรมการและเลขานุการ 086-5819687 
กีฬา บาสเกตบอล 
นายชูโชค  ชูเจริญ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 081-6199160 



- 13 - 
 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

นายพัลลภ  สุวรรณฤกษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 086-6044008 
กีฬา แบดมินตัน 
อาจารย์พรเพ็ญ  ลาโพธิ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 081-4439557 
นางสาวปาริสา  ประภานาวิน อนุกรรมการและเลขานุการ 062-4599364 
กีฬา เปตอง 
นายศักดิเดช  อุบลสิงห์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 089-8980568 
นายสมพงษ์  ผลสมบูรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 081-7633628 
กีฬา ฟุตซอล   
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 081-4231970 
นายนิมิต  มีรักษา อนุกรรมการและเลขานุการ 087-4079335 
กีฬา ฟุตบอล 
อาจารย์บัณฑิต  เทียบทอง ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 080-2137791 
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  สร้อยคีรี อนุกรรมการและเลขานุการ 094-1455525 
กีฬา ลีลาศ 
ผศ.วิโชติ   พงษ์ศิริ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 081-9678816 
นายอุดม  แก้วสุวรรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 081-9479485 
กีฬา วอลเลย์บอล 
อาจารย์ศิริภัทรา  สุขศรี ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 090-9011336 
อาจารย์จิตตราลินี  กองพรม อนุกรรมการและเลขานุการ 090-9816290 
อาจารย์ธนวรรธน์  สวนประเสริฐ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 081-8809533 
กีฬา ว่ายน้ า 
อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 098-9545938 
อาจารย์ณัฏฐิณี   สังขวรรณ อนุกรรมการและเลขานุการ 081-0152618 
กีฬา หมากกระดาน 
ผศ.ดร.วสันต์  เดือนแจ้ง ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 081-8801052 
อาจารยส์ุวีณา  เดือนแจ้ง อนุกรรมการและเลขานุการ 081-9866096 
กีฬา ฮอกกี ้
ผศ.ธารินทร์  ก้านเหลือง ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 081-4801131 
นางสาวผจงจิต  ม่วงพารา อนุกรรมการและเลขานุการ 097-2544141 
กีฬา แฮนด์บอล 
รศ.ดร.มยรุี  ถนอมสุข ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 081-9466154 
นางศรัญญา  คล้ายสอน อนุกรรมการและเลขานุการ 089-8005995 
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ฝ่ายสิทธิประโยชน์ 

ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 
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รายการของที่ระลึกการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่  42  “อินทนิลเกมส์” 
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ฝ่ายพิธีการและเหรียญรางวัล 

 ประธานคณะกรรมการอ านวยการ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในพิธีการเปิด และ ปิด
การแข่งขัน  ดังนี้ 

1.  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่  42  “อินทนิลเกมส์” 
  1.1  วันที่ด าเนินการ คือ วันจันทร์ที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
  1.2  สถานที่จัด  คือ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
  1.3  ก าหนดการซ้อมใหญ่  วันอาทิตย์ที่  17  ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 น. 
  1.4  ขบวนพาเหรด  เริ่มที่ประตู 1  ประกอบด้วย   
  - ผู้ถือธงโรงเรียน แต่งกายด้วยชุดวอร์มนักกีฬาของแต่ละโรงเรียน 
  - หัวหน้านักกีฬา 
  - ผู้ควบคุมทีม  จ านวน  5-10  คน 
  - ผู้ถือป้ายข้อความเทิดพระเกียรติจ านวน  2 คน แต่งกายด้วยชุดวอร์มนักกีฬาของแต่ละ
โรงเรียน 
  - นักกีฬาสถาบันละ  30-40  คน แต่งกายด้วยชุดวอร์มนักกีฬาของแต่ละโรงเรียน 

 
ก าหนดการพิธีเปิด 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42  “อินทนิลเกมส์” 
วันจันทร์ที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

ณ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

เวลา 17.00 – 17.30 น.   แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่สนามกีฬาจังหวัด   
เวลา 17.30 – 17.35 น. พิธีกรแจ้งล าดับขั้นตอนของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่  “อินทนิลเกมส์” 
เวลา 17.35 – 18.00 น. การแสดงโชว์เชียร์จากโรงเรียนสาธิตเกษตรฯก าแพงแสน 
เวลา 18.00 – 18.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี 
เวลา 18.05 – 18.10 น. การแสดงชุดที่ 1 ปฐมบท ณ เทวารัณย์ 
เวลา 18.10 – 18.20 น. การแสดงชุดที่ 2 เกษมสันต์ วรรณระกา    
เวลา 18.20 – 19.00 น. ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬา โดยเรียงล าดับตามอักษรดังนี้ 

  1. ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  2. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3. ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
  4. ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
  5. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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  6. ร.ร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
  7. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
  8. ร.ร.สาธิต”พิบูลบ าเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา 
  9. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
  10. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
  11. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
  12. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  13. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
  14. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
  15. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
  16. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ

สาธิตการศึกษา  
  17. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
  18. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  19. ร.ร.อนุบาลสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตาน ี
  20. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  21. ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
เวลา 19.00 – 19.40 น. ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน  พร้อมทั้งเรียนเชิญ 

ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันฯ 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันฯ 
- เคารพธงชาติ  เชิญธงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีและธงโรงเรียนทั้ง 21 โรงเรียน 
ขึ้นสู่ยอดเสา 
- ประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้อ านวยการทั้ง 21 โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ  
- นักกีฬาอาวุโสกล่าวปฏิญาณตน  

เวลา 19.40 – 19.45 น. การแสดงชุดที่ 3 ดุษฎี กกุกุฏเทวา ช่วงที่ 1 บวงสรวง 
เวลา 19.45 – 19.50 น. อัญเชิญคบเพลิง 
เวลา 19.50 – 19.55 น. การแสดงชุดที่ 3 ดุษฎี กุกกุฏเทวา ช่วงที่ 2 ก าเนิดกุกกุฏ รัตนเทวี 
เวลา 19.55 – 20.00 น. การแสดงชุดที่ 4 ชุดอัคนิพา รมย์รุจี และจุดคบเพลิง 

เวลา 20.00 น.  เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่  42  “อินทนิลเกมส์” 
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2.  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่  42  “อินทนิลเกมส์” 
  2.1  วันที่ด าเนินการ คือ วันอาทิตย์ที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
  2.2  สถานที่จัด  คือ สนามกีฬาจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
  2.3  ก าหนดการซ้อมใหญ่  วันเสาร์ที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 18.00 น. 
  2.4  ขบวนพาเหรด  เริ่มที่ประตู 1  ประกอบด้วย   
  - หัวหน้านักกีฬา 
  - ผู้ควบคุมทีม   จ านวน  5 - 10  คน 
  - นักกีฬา  จ านวน  5  คนต่อชนิดกีฬา 
 

ก าหนดการพิธีปิด 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่  42  “อินทนิลเกมส์” 

วันอาทิตย์ที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
ณ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
เวลา 16.30 – 17.00 น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่สนามกีฬากลาง 1 
เวลา 17.00 – 17.15 น. พิธีกรแจ้งล าดับขั้นตอนของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่  42                    

“อินทนิลเกมส์” 
เวลา 17.15 -18.45 น. การแสดงเชียร์จาก 5 สถาบัน 
เวลา 18.45 -18.50 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี 
เวลา 18.50 – 19.00 น. การแสดงชุดที่ 1 อธิสักกะวัตตี ทวารวดี ศรีศวรปุณยะ 
เวลา 19.00 – 19.20 น. ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬา   
เวลา 19.20 – 19.40 น. - ประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ 

และรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา และ ว่ายน้ า  
- ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันฯกล่าวรายงานสรุปผลการจัดการ
แข่งขัน พร้อมทั้งเชิญประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขันฯ 
- ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขันฯ 
- เชิญธงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีและธงโรงเรียนทั้ง 21 โรงเรียนลงจากยอดเสา  
- การส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาฯให้กับเจ้าภาพปีต่อไป 
- การแสดงของเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่  43 

เวลา 19.40 – 19.50 น. การแสดงชุดที่  2  ธ เทวะคุณูประทาน พิรุณสราญสวัสดิวารี 
เวลา 19.50 – 20.00 น. การแสดงชุดที่  3  อัคนีธิษฐาน สามัคคีกรีฑากาลนิรันดร์ และพิธีดับคบเพลิง 
เวลา 20.00 น. เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่  42  “อินทนิลเกมส์” 
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ฝ่ายเชียร์ 
การแสดงเชียร์ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

วันที่  24  ธันวาคม  2560 
ณ อัฒจันทร์สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

************************************* 
 

1. แนวความคิด (concept) การแสดงเชียร์ : ศาสตร์พระราชา สู่การกีฬาอย่างย่ังยืน 
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมแสดงเชียร์ ประกอบด้วย 

 
ล าดับ

ที ่
สถาบัน ชาย 

(คน) 
หญิง
(คน) 

รวม (คน) 

1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (มัธยม) 80 120 200 
2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 75 75 150 
3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย และพัฒนา

การศึกษา 
120 130 250 

4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน - - 300 
5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
140 160 300 

รวม - - 1,200 
 
3. ข้อปฏิบัติในการร่วมแสดงเชียร์ 

3.1 เวลาที่ใช้ในการแสดงเชียร์ จะให้เวลาโรงเรียนละ 10 นาที และเวลาเตรียมความพร้อมก่อน ท าการ
แสดงอีก 5 นาที 

3.2 การจับฉลากล าดับการแสดง : วันที่ 4 พฤศจิกายน  2560  
3.3 จัดให้มีการแสดงเชียร์บนอัฒจันทร์ โดยแต่ละโรงเรียนที่จัดส่งกองเชียร์เข้าร่วมจะได้รับการจัดสรร

พ้ืนที่อัฒจันทร์ให้ตามความเหมาะสม (เอกสารดังแนบ 1) ซึ่งมีขนาดด้านกว้าง  20 - 25  ที่นั่ง  สูง 10 ชั้น แต่
ละชั้นสูง 40 เซนติเมตร ที่นั่งลึก 80 เซนติเมตร  

3.4 ห้าม ใช้เครื่องขยายเสียงต่างๆ เช่น ไมโครโฟน โทรโข่ง ฯลฯ ประกอบการแสดงเชียร์  โดยในขณะ
แสดงเชียร์อนุญาตให้เปิดเพลงประกอบร่วมในการแสดงเชียร์ไม่เกิน 5 นาที และสามารถใช้อุปกรณ์ประกอบ
จังหวะต่างๆได้ตามความเหมาะสม   

3.5 การแต่งกายของกองเชียร์และผู้น าเชียร์ (ลีดเดอร์) สามารถออกแบบได้อย่างอิสระตามความ
เหมาะสม 

3.6 อุปกรณ์ประกอบการเชียร์ สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยหากมีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการท า
การแสดง หลังจากเสร็จสิ้นการเชียร์ขอความกรุณาท าความสะอาดพ้ืนที่อัฒจันทร์ให้เรียบร้อย 

3.7 พ้ืนที่ที่ใช้ในการเตรียมกองเชียร์ สถาบันเจ้าภาพได้จัดพ้ืนที่เพ่ือเตรียมกองเชียร์ไว้บริเวณด้านหลัง
อัฒจันทร์เชียร์ โดยจะติดป้ายชื่อของแต่ละโรงเรียนไว้ 

3.8 กรณีท่ีต้องการเปิดแผ่นเพลงประกอบการแสดงเชียร์ ขอให้แต่ละโรงเรียนจัดส่งแผ่นบันทึกเพลง 
(CD) ให้กับสถาบันเจ้าภาพ ภายใน วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม  2560  
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แผนผังที่นั่งเชียร์ 
พิธีปิดการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ สถาบัน แผนผังที่นั่ง 
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (มัธยม) G5 block 1 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา G11 

3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน G6 

4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม G5 block 2 

5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา 

G10 
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                                  ฝ่ายกิจกรรมนันทนาการและทัศนศึกษา 

ตารางกิจกรรมและแผนการด าเนินการ  
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ด าเนิน

กิจกรรม 
วัน-เวลาในการจัด

กิจกรรม 
1. การแสดงดนตรี ,

การละเล่นและการแสดงที่
เป็นเอกลักษณ์ของ
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

กิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
ความบันเทิงส าหรับ
นักกีฬา เน้นความสนุก
นานและผ่อนคลาย 

ลานกิจกรรม  
(ดงยูคาลิปตัส) 

19 -24 ธันวาคม 2560 
เวลา 18.00 – 20.00 น. 

2. การทัศนศึกษาสถานที่
ท่องเที่ยว 

กิจกรรมทัศนศึกษา
ส าหรับนักเรียน และ
อาจารย์ที่สนใจเที่ยวชม
สถานที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดใกล้เคียง  

จังหวัดนครปฐม 
กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

19 – 24 ธันวาคม 2560 
เวลา : ไปเช้า – เย็นกลับ 

(ไม่มีโรงเรียนใดแจ้ง
ความประสงค์เข้าร่วม

กิจกรรม) 

3. นวดเพ่ือสุขภาพ บริการจัดนวดเพ่ือผ่อน
คลาย จากทีมงานแพทย์
แผนไทย 

อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัย 

18 – 25 ธันวาคม 2560 

4. การทัศนศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

กิจกรรมทัศนศึกษา
ส าหรับผู้อ านวยการและ
ผู้ติดตาม 

จังหวัดกาญจนบุรี 19 ธันวาคม 2560 
เวลา : ไปเช้า - เย็นกลับ 
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รายละเอียดข้อมูลกิจกรรมนันทนาการ ดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
สาธิตสามัคคี (อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 42) 
ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2560 

ณ ลานกิจกรรม (ดงยูคาลิปตัส) 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา โรงเรียนที่ท าการแสดง ชื่อชุดการแสดง จ านวนผู้แสดง
(คน) 

อาจารย์ผู้ควบคุม 

19 ธ.ค. 60 18.00-18.30 น. สาธิตเกษตรฯ บางเขน  ระบ านารายณ์ 10 ปาง 11 ว่าที่ร้อยตรี ปิยชาติ  แก้วมณี 
18.30-19.30 น. สาธิตเกษตรฯ บางเขน  การแสดงดนตรีสากล 9 ว่าที่ร้อยตรี ปิยชาติ  แก้วมณี 
19.30-20.00 น. สาธิตรามค าแหง ฝ่ายมัธยม คอนเสิร์ต “สรวนราม” 30 อาจารย์กิติภัทร  ภูวะปัจฉิม 

อาจารย์จิรายุส  เผือดผุด 
20 ธ.ค. 60 18.00-18.08 น. 

18.10-18.17 น. 
สาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายมัธยม 
สาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายมัธยม 

- นาฏศิลป์ระบ า 4 ภาค 
- ตาลีมาลากัส 

12 
4 

อาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช
อาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช 

18.20-19.00 น. 
19.00-20.00 น. 

สาธิตปทุมวัน 
สาธิตเกษตรฯ ก าแพงแสน 

วงดนตรีสากล 
วงดนตรีของโรงเรียน 

6 
7 

อาจารย์พีรนุช  ธีรอรรถ 
อาจารย์สุชาติ จันทรสุกรี 

21 ธ.ค. 60 18.00-19.00 น. สาธิตเกษตรฯ ก าแพงแสน วงดนตรีของโรงเรียน 65 อาจารย์สุชาติ จันทรสุกรี 
19.00-19.15 น. สาธิตมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม ออนซอนอีสาน ขับขานเสียงเพลง  

ม่วนซื่นครื้นเครง บรรเลงกล่อมใจ 
20 อาจารย์กวิสรา  บุตรศรี 

19.20-20.00 น. สาธิตเกษตรฯ ก าแพงแสน วงดนตรีของโรงเรียน 65 อาจารย์สุชาติ จันทรสุกรี 
22 ธ.ค. 60 18.00-18.10 น. สาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม ระบ าแม่งู 12 อาจารย์เสาวพร  บุญช่วย 

18.30-20.00 น. สาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายมัธยม บรรเลงวงโยธวาทิต 60 อาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช 
23 ธ.ค. 60 18.00-20.00 น. สาธิตเกษตรฯ ก าแพงแสน วงดนตรีของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 20 อาจารย์สุชาติ จันทรสุกรี 

 

- 2
3 -
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คณะผู้บริหารเดินทางทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

06.30 น. พร้อมกัน  ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ  ก าแพงแสน 
06.50 น. เดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนรถยนต์ ข้าวหน้าเป็ดย่าง ก าแพงแสนโภชนา อาหารอร่อย
ก าแพงแสน 
08.00 น. ถึงสะพานข้ามแม่น้ าแคว เพ่ือชมความงดงามของสะพานเหล็กที่สร้างขึ้นโดยเชลยศึกชาว

ต่างประเทศ  ที่ถูกทหารญี่ปุ่นเกณฑ์มาก่อสร้างทางรถไฟและสะพานเพ่ือข้ามแม่น้ าแควและ
เดินทางสู่ประเทศพม่า 

09.00 น. ออกเดินทางไปเมืองมัลลิกา   
10.00 น. ถึงเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวกาญจนบุรีแห่งใหม่ ที่จะพาคุณไปหวนย้อนคืนอดีตอันหอม

หวานของเมืองไทยในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งจ าลองบ้านเรือน ตลาดร้านค้า พร้อมทั้งให้
นักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายชุดไทย 

11.30 น. ออกจากเมืองมัลลิกาเพ่ือรับประทานอาหารเที่ยง 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารคีรีมันตรา 
14.00 น. เดินทางกลับอ าเภอก าแพงแสน 
15.00 น.  ถึง โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ก าแพงแสน  โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://travel.kapook.com/view160437.html
https://travel.kapook.com/view342.html
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ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
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รายละเอียดและอัตราค่าที่พัก ที่พักสามารถรองรับผู้เข้าพักได้  จ านวน 4,789 คน 

ประเภทห้องพัก เพศ ตึก 
จ านวนที่พักได้ 

(คน) 
อัตราค่าที่พัก 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

รายละเอียด และ 
เงื่อนไขการจอง 

ห้ อ ง ธ ร ร ม ด า        
(ไม่มีพัดลม) 

ชาย 

1 68 

500 บาท/คน 
(ตลอดระยะเวลา

การแข่งขัน) 

เตียงนอน 
พร้อมที่นอน  
ตู้เสื้อผ้า 
โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับ 
อ่านหนังสือ  
ชั้นวางหนังสือ 
 ราวตากผ้า 

1. แบบแจ้ งความ
ประสงค์ จองที่ พั ก 
(ระบุ  วัน เข้า-ออก 
และจ านวนผู้เข้าพัก) 
2. แสดงหลั กฐาน
การช าระเงิน 
3. การจองต้องโอน
เงินมัดจ า (50% ของ
จ านวนการจอง     
ก่อนเข้าพักล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน) 
และช าระส่วนที่
เหลือในวันเข้าพัก 
4. แจ้งรายละเอียด
การออกใบเสร็จ 
5. ชื่อผู้ประสานงาน 
แ ล ะ ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์  
 

4 168 
5 245 
6 175 
7 245 
8 64 
9 245 
10 68 
11 245 
12 147 

หญิง 

13 203 
14 120 
16 140 
17 328 
18 348 
19 328 
20 348 
21 336 
22 316 
23 336 
24 316 
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แบบแจ้งความประสงค์จองห้องพัก 
หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประเภท ห้องพักธรรมดา 

************************************************************************************ 
ข้อมูลผู้ประสานงานด้านที่พักของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ชื่อ-สกุล..........................................................................ต าแหน่ง........................................ ........................... 
หน่วยงาน/คณะ..............................................................สถาบัน............................................. ........................ 
โทรศัพท์มือถือ......................................................โทรสาร.............................. ..E-mail……..…………………..….. 
มีความประสงค์ขอเข้าพักในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
1.ให้หน่วยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัดห้องพักให้           

จ านวนนักกีฬา (คน) จ านวนเจ้าหน้าที่ (คน) รวมทั้งสิ้น (คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

     
การจัดห้องพักจะจัดตามจ านวนที่ได้รับแจ้ง ตามความเหมาะสม โดยคิดอัตราค่าเข้าพักเหมาจ่าย 500 บาท/
คนตลอดการแข่งขัน หากในห้องพักใด ยังมีที่ว่าง จะจัดให้ผู้ขอเข้าพักจากสถาบันอื่นๆ เข้าพักให้ครบเต็มตาม
จ านวนที่สามารถรับได ้
2. ก าหนดการเข้าพัก 
วันที่เข้าพัก.................เดือน..............................พ.ศ..............  คาดว่าจะเดินทางมาถึงเวลา.........................น. 
วันที่ออกจากหอพัก...................เดือน........................พ.ศ....................เวลาโดยประมาณ...........................น.  
รวม  จ านวนผู้เข้าพัก......................................คน  จ านวนวันที่เข้าพัก................................คืน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.........................................บาท
(........................................................................... ......................) 
3. รายละเอียดในการ (ออกใบเสร็จรับเงิน)  

................................................................................................................................................................... 
4. รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................... 
** หมายเหตุ: หน่วยหอพักนิสิตจะจัดที่พักให้ตามล าดับของการโอนเงินมัดจ า 50% ของจ านวนการ
จอง** 
 

ลงชื่อ.......................................................................ผู้ประสานงาน  
      (.........................................................................)                                                                         
วันที่...............เดือน............................พ.ศ.................. 
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ฝ่ายแพทย์และพยาบาล 

 

รายนามผู้ประสานงานฝ่ายแพทย์และพยาบาล 
อาจารย์ณัฏฐิณี      สังขวรรณ  หมายเลขโทรศัพท์ 081-0152618 
นางสุนันท์    มีทรัพย์มั่น  หมายเลขโทรศัพท์ 084-6357918 
นางสาวสุวารี    นุชพันธ์  หมายเลขโทรศัพท์ 084-7114542 

รายละเอียดข้อมูลฝ่ายแพทย์และพยาบาล 
1. สถานที่ปฏิบัติงานประจ าตลอดการแข่งขัน ให้บริการปฐมพยาบาลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ

สุขภาพเบื้องต้น 
  1.1  กองกลางฝ่ายแพทย์และพยาบาล (First Aid Center)  ณ  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (สถานพยาบาล มก.) 

 1.2  สนามแข่งขันกีฬา  
2. ผู้ปฏิบัติงาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พยาบาล เภสัชกร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย

แพทย์และพยาบาล 
3. เวลาปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย 

  3.1 กองกลางฝ่ายแพทย์และพยาบาล ( First Aid Center) ณ  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 24.00 น. 

4. ขอบเขตและลักษณะการให้บริการ 
  4.1  การให้บริการการแพทย์และพยาบาลตามเวลาที่ปฏิบัติงานข้างต้น 

 4.2  ให้การปฐมพยาบาลและรักษาอาการป่วยและบาดเจ็บเบื้องต้นให้กับนักเรียน  นักกีฬาและ
บุคลากรของโรงเรียนสาธิตที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการแข่งขัน  ณ กองกลางฝ่ายแพทย์
และพยาบาล (สถานพยาบาล มก.)  
 4.3  จัดหน่วยปฐมพยาบาลประจ าทุกสนามท่ีมีการแข่งขัน 
 4.4  กรณีต้องส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล 

4.4.1  จะมีรถพยาบาลจากสนามแข่งขันน าผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่
ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยของโรงเรียนนั้นๆ ต้องการ 

4.4.2  ขณะน าผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ต้องมีผู้ติดตามและน าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ป่วย/ ผู้บาดเจ็บไปด้วย ได้แก่ ID Card บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประกันอุบัติเหตุ  บัตรประกัน
สุขภาพอ่ืนๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษา 

 4.4.3  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาแต่ละโรงเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นด้วยตนเอง 
5. รายชื่อสถานพยาบาลใกล้เคียง 
โรงพยาบาลก าแพงแสน  ที่ตั้ง  47  หมู่ 4  ต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  

73140  หมายเลขโทรศัพท์  034-181686 
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โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  กรมแพทย์ทหารอากาศ   ที่ตั้ง  1  หมู่  7  ต าบลกระตีบ  อ าเภอ
ก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73180  หมายเลขโทรศัพท์  034-996447 

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์  ที่ตั้ง  1194  ถนนเพชรเกษม  ต าบลสนามจันทร์  อ าเภอเมือง
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000  หมายเลขโทรศัพท์  034-219600 

โรงพยาบาลเทพากร  ที่ตั้ง  24  ซอย 1 ถนนเทศา  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม  73000  หมายเลขโทรศัพท์  034-212718 

คลินิกแพทย์วิวัฒน์  ที่ตั้ง 452/1- 2  หมู่ 1  ถนนพลด าริห์  ต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  73000  หมายเลขโทรศัพท์  034-282209 
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ฝ่ายประเมินผล 

สรุปผลการประเมิน 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการครั้งที่ 1  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42   “อินทนิลเกมส์” 

วันเสาร์ที่  17  มิถุนายน  2560 
ณ  ห้องสัมมนา  อาคารปฏิบัติการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
******************************** 

จ านวนข้อมูลทั้งหมด  136  คน 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1.  สถานภาพผู้ตอบ   
1.1  กรรมการอ านวยการ  จ านวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.9 
1.2  กรรมการด าเนินการ  จ านวน  67  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.3 
1.3  กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  จ านวน  27  คิดเป็นร้อยละ  19.9 
1.4  อื่น    จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.4 
1.5  ไม่ให้ข้อมูล  จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.7 

    2.  สังกัด  
 2.1  สถาบันเจ้าภาพ  จ านวน  54  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.7 
 2.2  สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน  จ านวน  73  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.7 
 2.3  ไม่ให้ข้อมูล จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.6 
ตอนที่ 2  ข้อมูลภาพรวม 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การต้อนรับ /  การลงทะเบียน 4.65 0.51 มากที่สุด 
2. ขั้นตอนในการด าเนินการประชุม 4.19 0.72 มาก 
3. การรับทราบข้อมลูความพร้อมการเป็นเจา้ภาพการจัด 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครัง้ที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
4.31 

 
0.6 

 
มาก 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 4.15 0.82 มาก 
5. สถานท่ีที่ใช้ในการประชุม 4.22 0.84 มาก 
6. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.24 0.83 มาก 
7. รูปแบบการประชุมกลุม่ย่อย (ส าหรับผูเ้ข้าประชุมกลุ่ม
ย่อย) 

4.11 0.81 มาก 

8. สถานท่ีในการประชุมกลุ่มย่อย  (ส าหรับผู้เข้าประชุมกลุม่
ย่อย) 

4.19 0.77 มาก 

9. ภาพรวมในการจดัประชุมครั้งนี ้ 4.38 0.56 มาก 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลสถาบันเจ้าภาพ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การต้อนรับ /  การลงทะเบียน 4.64 0.52 มากที่สุด 
2. ขั้นตอนในการด าเนินการประชุม 4.21 0.84 มาก 
3. การรับทราบข้อมลูความพร้อมการเป็นเจา้ภาพการจัด 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครัง้ที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
4.21 

 
0.63 

 
มาก 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 4.11 1.01 มาก 
5. สถานท่ีที่ใช้ในการประชุม 4.09 1.06 มาก 
6. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.25 0.65 มาก 
7. รูปแบบการประชุมกลุม่ย่อย (ส าหรับผูเ้ข้าประชุมกลุ่ม
ย่อย) 

4.17 0.7 มาก 

8. สถานท่ีในการประชุมกลุ่มย่อย  (ส าหรับผู้เข้าประชุมกลุม่
ย่อย) 

4.28 0.63 มาก 

9. ภาพรวมในการจดัประชุมครั้งนี ้ 4.40 0.63 มาก 
 

ตอนที่ 2  ข้อมูลจากสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน 
ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การต้อนรับ /  การลงทะเบียน 4.65 0.51 มากที่สุด 
2. ขั้นตอนในการด าเนินการประชุม 4.18 0.63 มาก 
3. การรับทราบข้อมลูความพร้อมการเป็นเจา้ภาพการจัด 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครัง้ที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
4.38 

 
0.58 

 
มาก 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 4.17 0.68 มาก 
5. สถานท่ีที่ใช้ในการประชุม 4.29 0.66 มาก 
6. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.22 0.93 มาก 
7. รูปแบบการประชุมกลุม่ย่อย (ส าหรับผูเ้ข้าประชุมกลุ่ม
ย่อย) 

4.07 0.89 มาก 

8. สถานท่ีในการประชุมกลุ่มย่อย  (ส าหรับผู้เข้าประชุมกลุม่
ย่อย) 

4.13 0.84 มาก 

9. ภาพรวมในการจดัประชุมครั้งนี ้ 4.37 0.51 มาก 
ตอนที่ 3  ความคิดเป็น/ ข้อเสนอแนะ 

1.  การรับรองระเบียบแต่ละชนิดกีฬาใช้เวลามากไป 
2.  ป้ายบอกสถานที่น้อยไป เพราะสถานที่กว้างมาก 
3.  ต้อนรับได้น่ารักมาก 
4.  ควรมีเอกสารประชุมแจกให้ครบถ้วนเท่ากับจ านวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด 
5.  เห็นด้วยในการจัดประชุมกรรมการอ านวยการในการรวมประชุมครั้งที่ 1-2 เพราะประหยัดเวลา

และงบประมาณ 
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6.  ควรให้ผู้อ านวยการ บางเขน ขึ้นมอบโล่กีฬา 3 ปีซ้อนบนเวที ไม่ควรให้มอบที่หลังเก้าอ้ีนั่งของ
ผู้อ านวยการ (ฝ่ายปฏิคม - พิธีการควรประสานงานเตรียมการ)   

7.  การประชุมเทคนิคกีฬาควรยกเลิก เพราะสุดท้ายคณะกรรมการอ านวยการก็มาเปลี่ยน มติที่ประชุม
เทคนิคกีฬาต่างๆ  ยกตัวอย่าง  กอล์ฟ  ฟุตบอล  ในเมื่อผู้เกี่ยวข้องเห็นตรงกันแล้ว   ควรใช้ข้อสรุปในภาคเช้า
มากกว่า  เป็นแบบนี้มา 2  ครั้งแล้ว 

8. น่าจะประสานกับทุกฝ่ายให้ตรงกันและรัดกุมมากกว่านี้ 
9. สถานที่จัดประชุมคับแคบ โดยเฉพาะบริเวณต าแหน่งที่ผู้อ านวยการนั่งประชุมในห้องสัมมนา 
 

 
สรุปผลการประเมิน 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการครั้งที่ 2 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42  “อินทนิลเกมส์” 
วันเสาร์ที่  4  พฤศจิกายน  2560 

ณ  ห้องคอนเวนชั่น  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงเสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

********************************* 
จ านวนข้อมูลทั้งหมด  202  คน 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. สถานภาพผู้ตอบ   

1.  กรรมการอ านวยการ  จ านวน  -  คน   
2.  กรรมการด าเนินการ  จ านวน 185  คน    
 2.1  ฝ่ายพิธีการและเหรียญรางวัล  จ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.91 
 2.2  ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง    จ านวน  6  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  2.97 
 2.3  ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที  จ านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.42 
 2.4  ฝ่ายยานพาหนะ  จราจรและรักษาความปลอดภัย  จ านวน  17 คน  คิดเป็นร้อยละ  
8.42 
 2.5  ฝ่ายเชียร์   จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.45 
 2.6  ฝ่ายเทคนิคกีฬา  จ านวน   86  คน   คิดเป็นร้อยละ  42.57 
 2.7  ฝ่ายอ่ืนๆ    จ านวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.37 
 2.8  ไม่ระบุฝ่าย  จ านวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ  1.49 
3.  กรรมการอ่ืนๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.47 
4.  ไม่ให้ข้อมูล  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.95   

 2.  สังกัด  
 2.1  สถาบันเจ้าภาพ  จ านวน  41  คน  คิดเป็นร้อยละ 20.30 
 2.2  สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน  จ านวน  161 คน  คิดเป็นร้อยละ  79.70 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การต้อนรับ /  การลงทะเบียน 4.32 1.27 มาก 
2. รูปแบบการน าเสนอการเปิดตัวกีฬาสาธิตสามัคคีและ
ความพร้อมของเจ้าภาพการจดัการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งท่ี 42  “อินทนิลเกมส”์ 
-   การแสดงชุดดอกอินทนิลและเกษตรสะสมความอุดมของ
แผ่นดินไทย 

 
 
 
 

4.47 

 
 
 
 

0.80  

 
 
 
 

มาก 
-วีดีทัศน์สาธิตสามัคครี าลึก 4.43 0.58 มาก 
-ขบวนธงและถ้วยนักกีฬา  เปิดตัวทูตกีฬา 4.45 0.61 มาก 
-การแถลงข่าวและเปิดการประชุม 4.40 0.74 มาก 
3. ข้ันตอนในการด าเนินการประชุม 4.38 0.64 มาก 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 4.33 0.66 มาก 
5. สถานท่ีที่ใช้ในการประชุม 4.53 0.67 มากที่สุด 
6. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.35 0.70 มาก 
7. รูปแบบการประชุมกลุม่ย่อย (ส าหรับผูเ้ข้าประชุมกลุ่ม
ย่อย) 

4.24 0.90 มาก 

8. สถานท่ีในการประชุมกลุ่มย่อย  (ส าหรับผู้เข้าประชุมกลุม่
ย่อย) 

4.85 0.79 มากที่สุด 

9. ภาพรวมในการจดัประชุมครั้งนี ้ 4.39 0.75 มาก 
ตอนที่ 2  ข้อมูลสถาบันเจ้าภาพ 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การต้อนรับ /  การลงทะเบียน 4.27 1.3 มาก 
2. รูปแบบการน าเสนอการเปิดตัวกีฬาสาธิตสามัคคีและ
ความพร้อมของเจ้าภาพการจดัการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งท่ี 42  “อินทนิลเกมส”์ -   การแสดงชุดดอกอินทนิล
และเกษตรสะสมความอุดมของแผ่นดินไทย 

 
 

 
4.34 

 
 

 
1.11 

 
 

 
มาก 

-วีดีทัศน์สาธิตสามัคครี าลึก 4.59 0.50 มากที่สุด 
-ขบวนธงและถ้วยนักกีฬา  เปิดตัวทูตกีฬา 4.56 0.50 มากที่สุด 
-การแถลงข่าวและเปิดการประชุม 4.54 0.50 มากที่สุด 
3. ข้ันตอนในการด าเนินการประชุม 4.39 0.67 มาก 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 4.51 0.51 มากที่สุด 
5. สถานท่ีที่ใช้ในการประชุม 4.63 0.49 มากที่สุด 
6. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.51 0.51 มากที่สุด 
7. รูปแบบการประชุมกลุม่ย่อย (ส าหรับผูเ้ข้าประชุมกลุ่ม
ย่อย) 

4.17 1.14 มาก 

8. สถานท่ีในการประชุมกลุ่มย่อย  (ส าหรับผู้เข้าประชุมกลุม่
ย่อย) 

4.37 0.92 มาก 

9. ภาพรวมในการจดัประชุมครั้งนี ้ 4.51 0.51 มากที่สุด 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลจากสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน 
ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การต้อนรับ /  การลงทะเบียน 4.33 1.27 มาก 
2. รูปแบบการน าเสนอการเปิดตัวกีฬาสาธิตสามัคคีและ
ความพร้อมของเจ้าภาพการจดัการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งท่ี 42  “อินทนิลเกมส”์ 
-   การแสดงชุดดอกอินทนิลและเกษตรสะสมความอุดมของ
แผ่นดินไทย 

 
 
 
 

4.50 

 
 
 
 

0.70 

 
 
 
 

มากที่สุด 
- วีดีทัศน์สาธิตสามัคครี าลึก 4.39 0.59 มาก 
-ขบวนธงและถ้วยนักกีฬา  เปิดตัวทูตกีฬา 4.42 0.63 มาก 
-การแถลงข่าวและเปิดการประชุม 4.36 0.79 มาก 
3. ข้ันตอนในการด าเนินการประชุม 4.38 0.63 มาก 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 4.28 0.69 มาก 
5. สถานท่ีที่ใช้ในการประชุม 4.51 0.71 มากที่สุด 
6. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.30 0.74 มาก 
7. รูปแบบการประชุมกลุ่มยอ่ย (ส าหรับผู้เข้าประชุมกลุ่มยอ่ย) 4.25 0.84 มาก 
8. สถานท่ีในการประชุมกลุ่มย่อย  (ส าหรับผู้เข้าประชุมกลุม่
ย่อย) 

4.34 0.76 มาก 

9. ภาพรวมในการจดัประชุมครั้งนี ้ 4.35 0.79 มาก 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเป็น/ ข้อเสนอแนะ 

1. ดีมาก  ประทับใจ  ห้องน้ าสะอาด  อาหารว่างอร่อย  บรรยากาศดีเลิศ 
2. ดีมาก  เป็นการต้อนรับที่ดี  การต้อนรับที่น่ารัก 
3. ดีมาก  เลิศ  เยี่ยมมาก 
4. ขอบคุณในมิตรไมตรี 
5. ขบวนต้อนรับน่ารักมาก  เป็นธรรมชาติสมวัย  จากใจเจ้าภาพมีความพร้อมทุกประการ 
6. ประทับใจกับการต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีของเจ้าภาพในทุกครั้งที่มาเยือน 
7. การแสดงสองชุด  สวยงาม  ชอบมาก  แต่ช่างภาพยืนบังจนคนข้างหลังมองไม่เห็นอะไรเลย  แนะน า

ให้จัดที่ว่างส าหรับการถ่ายรูป  หรือ  VDO  แยกเป็นสัดส่วน 
8. เพลงเพราะทุกเพลง 
9. ขอบคุณเจ้าภาพมาก  ส าหรับการต้อนรับที่ยอดเยี่ยม 
10. เนื่องจากเวทีมีพ้ืนที่จ ากัด  ท าให้การแสดงต้องใช้พื้นที่ด้านล่าง  การได้รับชมจึงไม่ทั่วถึง  แต่สามารถ

อยู่ในมุมกล้อง  และการถ่ายภาพได้ 
11. ขอชื่นชมสาธิตเกษตร  ก าแพงแสน  ถึงแม้จะมีจ านวนคนและระยะเวลาน้อย  แต่จัดงานครั้งนี้ได้ดี

มาก 
12. อบอุ่น  สร้างสรรค์  สามัคคี  สมความตั้งใจของเจ้าภาพ  ขอบคุณครับ  งานใหญ่ใจต้องมั่น  นิ่ง  สู้  สู้ 
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13. ในการประชุมกลุ่มย่อยของฝ่ายที่พัก  ประธานการประชุมต้องมาก่อนเวลาหรืออยู่ในสถานที่ประชุม
เมื่อถึงเวลา  เพราะท าให้การประชุมล่าช้า 

14. Perfect   สมบูรณ์แบบ  อากาศบริสุทธิ์  ปลอดโปร่ง  เด็กๆน่ารัก 
15. สู้ๆ  ดีมากท่ีสุด 
16. การแสดงชุดที่ 2  ใช้เวลานานไป 
17. ระยะเวลาค่อนข้างคลาดเคลื่อน 
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ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 

รายละเอียดการจัดกิจกรรมพิเศษ   
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ ๔๒  “อินทนลิเกมส”์ 

“ศาสตร์พระราชาสู่การกีฬาอย่างยั่งยืน” 
 

 
 
 

แนวความคิดหลัก 
 

"...การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่ว ไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้แข็งแรง 
และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้ อภัยซึ่งกันและกัน 
สามัคคี    กลมเกลียวกัน อย่างที่เรียกกันว่ามี น้ าใจเป็นนักกีฬา..." 
  

"...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาส าหรับให้ ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรง ให้
พอเหมาะ พอดีโดยสม่ าเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้น ผู้ที่ปรกติท าการงานโดย ไม่ได้ใช้
ก าลัง หรือใช้ก าลัง แต่น้อย จึงจ าเป็นต้องหาเวลาออกก าลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติ
เสมอ ทุกวัน..." 
  

"...การกีฬานั้นมีหลักส าคัญอยู่ที่ว่าจะต้อง ฝึกฝนตนเองให้แข็งแรง ให้มีความสามารถในกีฬาของตน   
เพ่ือจะพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันและได้ชัยชนะมา ถึงเวลาเข้าแข่งขันก็จะต้องตั้งสติให้ดี เพ่ือให้
ปฏิบัติได้เต็มที่ตามที่ได้ฝึกฝนมา..." 
 

   พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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รายละเอียดกิจกรรม 
 
กิจกรรมที่ ๑ การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การกีฬาอย่างยั่งยืน”  

      ๑.๑ วันเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม   
 วันจันทร์ที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น  
 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน   

๑.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ   
๑.๓ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
  ส่งแบบตอบรับได้ที่โทรสารหมายเลข ๐๓๔ – ๓๕๑ ๙๐๙ หรอื E-mail : inthaningame@gmail.com  
     ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพร  รามศิริ  มือถือ ๐๘๕-๙๐๓๒๒๕๖ 

       ๑.๔ ก าหนดการ 
เวลา ๑๒.๐๐ น.     - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เวลา ๑๓.๓๐ น. - กล่าวรายงาน 
     โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์  อุดมศรี 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
            วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
          - ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตร์พระราชาสู่การกีฬาอย่างยั่งยืน” 
            โดย  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล   

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เวลา  ๑๕.๐๐ น. - มอบของที่ระลึก 
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กิจกรรมที่ ๒ การจัดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาสู่การกีฬาอย่างยั่งยืน” 
      ๒.๑ หัวข้อ  

 แนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและสุขภาพในโรงเรียน 
      ๒.๒ วันเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม   

  วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐  – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐  
  ณ  ลานอเนกประสงค์  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   

๒.๓ ขนาดป้าย 
  บอร์ดขนาด ๓๓ x ๔๗  นิ้ว  (สถาบันละไม่เกิน ๓ ป้าย)  ทางคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ 
๒.๔ การแจ้งความประสงค์ร่วมจัดนิทรรศการ 
   ส่งแบบตอบรับได้ที่โทรสารหมายเลข ๐๓๔-๓๕๑๙๐๙ หรือ E-mail: inthaningame@gmail.com 
 ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล  มือถือ ๐๘๑-๔๒๓๑๙๗๐ 

 ผู้ประสานงาน: รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี  มือถือ ๐๘๑-๘๕๗๖๐๒๗ 
๒.๕ ก าหนดการ 
   วันอาทิตย์ที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐   

  โรงเรียนที่มีความประสงค์ร่วมจัดนิทรรศการ ส่งข้อมูลรายละเอียดให้กับฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  
เวลา ๑๕.๐๐ เป็นต้นไป  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ฯ 

      วันจันทร์ที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๒.๐๐ น.     - ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณท่ีจัดงาน 
เวลา ๑๒.๓๐ น. - กล่าวรายงาน 
     โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์  อุดมศรี 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
            วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
          - กล่าวเปิดนิทรรศการและตัดริ้บบิ้น 
            โดย  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล   

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   - ชมนิทรรศการของแต่ละสถาบัน 
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กิจกรรมที่ ๓ การปั่นจักรยาน การเดิน และว่ิงเพื่อสุขภาพ  
      ๓.๑ วันเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม   

 วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สระพระพิรุณ  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

       ๓.๒ จ านวนระยะทาง 
    ระยะทาง ๔ กิโลเมตร  

๓.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 
๓.๔ การเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓.๔.๑  ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนละไม่เกิน ๕ ท่าน ร่วมเป็นเกียรติในการปั่นจักรยาน  
 ๓.๔.๒  นักเรียน คณาจารย์และผู้ปกครอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 
 ๓.๔.๓  ส่งแบบตอบรับได้ที่โทรสารหมายเลข ๐๓๔-๓๕๑๙๐๙ หรือ  

           E-mail: inthaningame@gmail.com 
ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล  มือถือ ๐๘๑-๔๒๓๑๙๗๐ 
ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม  มือถือ ๐๘๔-๖๗๕๙๙๐๐ 

๓.๕ รางวัลและการคิดคะแนน 
 ๓.๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับของที่ระลึกเม่ือเข้าเส้นชัย 
 ๓.๕.๒ โรงเรียนจะได้รับคะแนนสะสมจากผู้เข้าร่วมของแต่ละโรงเรียน ท่านละ ๑๐ คะแนน 
    ๓.๕.๓ ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านจะได้สะสมระยะทาง ๔ กิโลเมตร 
๓.๖ ก าหนดการ 

เวลา ๑๖.๐๐ น.     - ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน 
  บริเวณสระพระพิรุณ  

เวลา ๑๗.๐๐ น. - กล่าวรายงาน 
     โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์  อุดมศรี 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
            วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
          - กล่าวเปิดการแข่งขัน 
            โดย  ผู้แทนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

     สุขภาพ (สสส.) 
              - ปล่อยตัวจักรยาน วิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ 
     - มอบของที่ระลึกการแข่งขันและถ่ายภาพร่วมกัน 
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กิจกรรมที่ ๔ การปั่นจักรยาน การเดิน และว่ิงเพื่อสุขภาพ สะสมระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร 
      ๔.๑ วันเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม   

 วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  – วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 
ณ สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

       ๔.๒ เส้นทาง 
  ๔.๒.๑ การเดินและวิ่งใช้รอบสระพระพิรุณ  ระยะทางรอบละ ๗๐๐ เมตร 
  ๔.๒.๒ การปั่นจักรยานใช้ถนนจักรยานรอบสระพระพิรุณ ระยะทางรอบละ  ๑ กิโลเมตร 

๔.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 
๔.๔ การเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔.๔.๑ นักเรียน คณาจารย์และผู้ปกครอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 
 ๔.๔.๓ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและบันทึกระยะทางได้ที่บริเวณสระพระพิรุณ 
     ๔.๔.๔  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล  มือถือ ๐๘๑-๔๒๓๑๙๗๐ 
ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม  มือถือ ๐๘๔-๖๗๕๙๙๐๐ 

๔.๕ รางวัลและการคิดคะแนน 
 ๔.๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับของที่ระลึกเม่ือสะสมระยะทางครบ ๒๑ กิโลเมตร 
 ๔.๕.๒ โรงเรียนจะได้รับคะแนนสะสมจากผู้เข้าร่วมของแต่ละโรงเรียน ท่านละ ๑๐ คะแนนต่อวัน 
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กิจกรรมที่ ๕ การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
      ๕.๑ วันเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม   

 วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  – วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.  
 ณ สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

       ๕.๒ การทดสอบ ประกอบด้วย 
    ๕.๒.๑ การวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย  
    ๕.๒.๒ การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยการวัดแรงบีบมือ แรงเหยียดแขน  

และแรงเหยียดหลัง 
    ๕.๒.๓ การวัดความอ่อนตัว โดยการนั่งก้มตัวไปด้านหน้า  
    ๕.๒.๕ การวัดความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ โดยการก้าวขึ้นลงกล่อง ๓ นาท ี

๕.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 
๕.๔ การเข้าร่วมกิจกรรม 
   นักเรียน คณาจารย์และผู้ปกครอง ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บริเวณสระพระพิรุณ 
       สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

  ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม  มือถือ ๐๘๔-๖๗๕๙๙๐๐ 
๓.๕ รางวัลและการคิดคะแนน 
  ๓.๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของตนเอง 
  ๓.๕.๒ โรงเรียนจะได้รับคะแนนสะสมจากผู้เข้าร่วมทดสอบของแต่ละโรงเรียน   

    ท่านละ ๑๐ คะแนน 
 
การมอบถ้วยรางวัล 
 โรงเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ “การส่งเสริมการ   
ออกก าลังกาย”  ในพิธีปิดการแข่งขัน 
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แบบตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการ  ศาสตร์พระราชาสู่การกีฬาอย่างยั่งยืน 

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒  “อินทนิลเกมส์” 

ณ ลานอเนกประสงค์  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

*********************************************** 
 

ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................................................. ........................ 
ชื่อผู้ประสานงาน ............................................................................ โทรศัพท์มือถือ..........................................  
แจ้งความประสงค์ 
 

   ยินดีเข้าร่วมจัดนิทรรศการ      จ านวน ....................... บอร์ด 

   ไม่สะดวกในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ   
 
 

ลงชื่อ ................................................................... 
        (................................................................ )   

ต าแหน่ง ................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ส่งแบบตอบรับได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ทางโทรสารหมายเลข ๐๓๔-๓๕๑๙๐๙ หรือ E-mail: inthaningame@gmail.com  
ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล  มือถือ ๐๘๑-๔๒๓๑๙๗๐ 
ผู้ประสานงาน: รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี  มือถือ ๐๘๑-๘๕๗๖๐๒๗ 
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แบบตอบรับเข้าร่วมการปั่นจักรยาน การเดิน ว่ิงเพือ่สุขภาพ 

กีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งท่ี ๔๒  “อินทนิลเกมส์” 

วันอังคารที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
ณ สระพระพิรุณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

*********************************************** 
 

ชื่อหน่วยงาน .....................................................................................................................................................  

ชื่อผู้ประสานงาน ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................... ...... 

รายช่ือผู้บริหารร่วมปั่นจักรยานทั้งหมด  .....................  คน  (จ านวนไม่เกิน ๕ คน) ดังรายนามต่อไปนี้  
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   

 
 
 

ลงชื่อ ...................................................................  
        (................................................................)   

ต าแหน่ง ................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ส่งแบบตอบรับได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ทางโทรสารหมายเลข ๐๓๔-๓๕๑๙๐๙ หรือ E-mail: inthaningame@gmail.com  
ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล  มือถือ ๐๘๑-๔๒๓๑๙๗๐ 
ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม  มือถือ ๐๘๔-๖๗๕๙๙๐๐ 
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ฝ่ายเลขานุการ 

ก าหนดการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

วัน / เวลา รายการ สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ของสถาบันเจ้าภาพ 
หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 
17 ธันวาคม 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับ ID Card และเข้าที่พักรับรอง 
โรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน เดินทาง
ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน รับ ID Card 
ของนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนสาธิตแต่ละสถาบันและเข้า
ที่พักรับรอง  

หอพักนิสิต 
มก.กพส.  

1. ประธานอนกุรรมการ
ฝ่ายที่พักนักกีฬา 
และเจ้าหน้าที่ 
ผศ.ธารินทร์  ก้านเหลือง 
081-4801131 
2. ประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์  
และบันทึกภาพ 
อ.ภาสวิชญ์ หลาวมา 
098-8565801 

 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
ครั้งที่ 3/2560 
13.00-13.30 น. ลงทะเบียนรับ
เอกสาร และรับประทานอาหารว่าง 
13.30-14.30 น. ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 
“อินทนิลเกมส์” ด าเนินการประชุม 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้ง 

1.1 ภาพรวมของการจัดการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 
“อินทนิลเกมส์” 

1.2 การเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 

Convention 
Room 1 
อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัย 

1. ประธาน
คณะกรรมการ
อ านวยการ 
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี  
2. ประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายเทคนิคกีฬา  
รศ.ดร.วินัย พูลศรี 
 

โรงเรียน
สาธิต
มก.กพส.  
มอบเสื้อ 
Jacket 
อินทนิล สี
ม่วง ให้
ผู้อ านวยการ 
20 สถาบัน 
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วัน / เวลา รายการ สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ของสถาบันเจ้าภาพ 
หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 
17 ธันวาคม 
2560 (ต่อ) 

1.3 การจัดกิจกรรม
นันทนาการ และทัศนศึกษา 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
    3.1 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต 
สามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนลิเกมส์”  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

4.1 ประชุมกลุ่มย่อย 11 ฝ่าย 
1. ฝ่ายพิธีการ ห้องวิชาการ 2 ผศ.ดร.แสงเดือน   

เจริญฉิม 
081-
5134538 

2. ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง ห้องเธียเตอร์ นายสุทธิชัย   
อินนุรักษ์ 

098-
5079795 

3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ 

ห้องเธียเตอร์ นายภาสวิชญ์  หลาวมา 098-
8565801 

4. ฝ่ายจราจรและรักษาความ
ปลอดภัย 

ห้องเธียเตอร์ ผศ.ว่าที่ รต.ภูมิพัฒน์ 
ธนัชญาอิศม์เดช 

081-
9093099 

5. ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ห้องเธียเตอร์ นางสาวณัฏฐิณี   
สังขวรรณ 

081-
0152618 

6. ฝ่ายเชียร ์ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 2 ผศ.พลาภรณ์   
จันทร์ขามเรียน 

081-
9815104 

7. ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Convention 
Room 1 

ผศ.ธารินทร์  ก้านเหลือง 081-
4801131 

8. ฝ่ายรายงานและประมวลผลการ
แข่งขัน 

Convention 
Room 1 

นายเสกสรรค์   
วิลัยลักษณ์ 

081-
8218685 

9. ฝ่ายประเมินผล Convention 
Room 1 

นางสาววัฒนา    
มณีวงศ์ 

081-
7054323 

10. ฝ่ายกิจกรรมนันทนาการและ
ทัศนศึกษา 

Convention 
Room 1 

ผศ.ดร.อ าพร   
ขุนเนียม 

081-
9447316 

11. ฝ่ายเทคนิคกีฬา  อาคารศูนย์เรียน
รวม 2 และ 3 

รศ.ดร.วินัย พูลศรี 081-
8576027 

4.2 ประชุมกลุ่มผู้อ านวยการ  
21 สถาบัน 
 
 
 

ห้องวิชาการ 1 1. ประธาน
คณะกรรมการ
อ านวยการ 
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วัน / เวลา รายการ สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ของสถาบันเจ้าภาพ 
หมายเหตุ 

ระเบียบวาระเรื่องแจ้ง 
1. ก าหนดการกิจกรรมต่างๆ 
ระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 
วาระเรื่องสืบเนื่อง 
1. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

ผศ.ณชพงศ์  อุดมศรี 
2. ประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ 
ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ 
085-9032256 

วันอาทิตย์ที่ 
17 ธันวาคม 
2560 (ต่อ) 

งานเลี้ยงรับรอง 
17.30-18.00 น. ลงทะเบียน
ร่วมงาน 
18.00-18.40 น. ดนตรีบรรเลง 
18.40-19.00 น. การแสดงของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กพส. 
19.00-19.20 น. พิธีกรกล่าว
ต้อนรับและแนะน าผู้อ านวยการ 
19.20-20.00 น. ประธาน 
รักษาการแทนอธิการบดี มก./รอง
อธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน 
กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก 
ผู้พัฒนาและออกแบบตรา
สัญลักษณ์และ ตัวมาสคอต  
ผู้แต่งเพลง ผู้เรียบเรียงเสียง
ประสาน ผู้ขับร้องเพลง  
ผู้คิดค าขวัญ และผู้สนับสนุน 
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  
ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 
20.00-20.20 น. การแสดงของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กพส. 
20.20-21.00 น. ดนตรีบรรเลง 
21.00น. ปิดงาน 

ลานกิจกรรม  
(ดงยูคาลิปตัส) 

คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี  
ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 

 

     
วันจันทร์ที่ 
18 ธันวาคม 
2560 

กิจกรรมปาฐกถาพิเศษและ
นิทรรศการ“ศาสตร์พระราชาสู่ 
การกีฬาอย่างยั่งยืน” 
12.30-13.00น. ต้อนรับประธาน 
ในพิธี ณ ห้องรับรอง  
 

Convention 
Room 1 
อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัย 
 
 

ประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์   
แก้วจรัสวิไล 
081-4231970 
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วัน / เวลา รายการ สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ของสถาบันเจ้าภาพ 
หมายเหตุ 

13.00-13.30น. พิธีเปิดและชม 
นิทรรศการ“ศาสตร์พระราชาสู่ 
การกีฬาอย่างยั่งยืน” 
โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
13.30-15.00น. ปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การกีฬา
อย่างยั่งยืน” โดย หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
* นิทรรศการ“ศาสตร์พระราชาสู่ 
การกีฬาอย่างยั่งยืน” จัดโดย  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
โรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน 

โรงเรียนสาธิต  
20 สถาบัน ที่เข้า
ร่วมจัดนิทรรศการ 
“ศาสตร์พระราชาสู่
การกีฬาอย่าง
ยั่งยืน” ใช้บอร์ด
ขนาด 33*47นิ้ว 
จ านวนไม่เกิน 3 
บอร์ด ส่งให้
คณะกรรมการฝ่าย
กิจกรรมพิเศษ 
ด าเนินการต่อไป 

 

วันจันทร์ที่ 
18 ธันวาคม 
2560 (ต่อ) 

พิธีเปิดและโชว์เชียร์ 
17.00-20.00 น. พิธีเปิดการ
จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” และ
โชว์เชียร์ 
โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตร
ฯ กพส. 
 

สนามกีฬากลาง 1 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

1. ประธาน
อนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
และเหรียญรางวัล 
ผศ.ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม 
081-5134538 
2. ประธาน
อนุกรรมการฝ่ายเชียร์  
ผศ.พลาภรณ์  
จันทร์ขามเรียน 
081-9815104 

 

     
วันอังคารที่ 
19 ธันวาคม 
2560 

กิจกรรมทัศนศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน
(ผู้อ านวยการ 1 ท่าน และ
ผู้ติดตามสถาบันละ 2 ท่าน) 
06.30 น. พร้อมกัน ณ โรงเรียน
สาธิตเกษตรฯ ก าแพงแสน 
06.50 น.  เดินทางสู่จังหวัด
กาญจนบุรี (รับประทานอาหารเช้า 
บนรถยนต์) 

จ.กาญจนบุรี ประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมนันทนาการ 
และทัศนศึกษา 
ผศ.ดร.อ าพร   
ขุนเนียม 
081-9447316 
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วัน / เวลา รายการ สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ของสถาบันเจ้าภาพ 
หมายเหตุ 

08.00 น. ถึงสะพานข้ามแม่น้ าแคว 
09.00 น. ออกเดินทางไปเมือง
มัลลิกา   
10.00 น. ถึงเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124  
11.30 น. เดินทางออกจากเมือง
มัลลิกา 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่
ร้านอาหารคีรีมันตรา 
14.00 น. เดินทางกลับอ าเภอ
ก าแพงแสน 
15.00 น. ถึงโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ 
ก าแพงแสน  โดยสวัสดิภาพ 

วันอังคารที่ 
19 ธันวาคม 
2560 (ต่อ) 

กิจกรรมการปั่นจักรยาน การเดิน 
และว่ิงเพื่อสุขภาพ 
16.00-16.30 น. ลงทะเบียนร่วม
กิจกรรมการปั่นจักรยาน การเดิน 
และวิ่งเพ่ือสุขภาพ 
17.00-17.30 น. ปั่นจักรยาน เดิน 
และวิ่งเพ่ือสุขภาพ 
* ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแต่ละ
สถาบัน สถาบันละไม่เกิน 5 ท่าน 
ร่วมเป็นเกียรติในการปั่นจักรยาน 
โดย 
แต่งกายชุดกีฬาของแต่ละสถาบัน 

สระพระพิรุณ  ประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์   
แก้วจรัสวิไล 
081-4231970 

 

     
วันพุธที่ 20 
ธันวาคม 
2560 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สาธิตมก.กพส. เยี่ยมที่พักนักกีฬา
และมอบของท่ีระลึก 

หอพักนิสิต 
มก.กพส. และ 
โรงเรียนสาธิต
เกษตรฯ  
ก าแพงแสน 

คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ 
ก าแพงแสน 
 
 

 

     
วันพฤหัสบดี
ที่ 21 ธันวาคม 
2560 

ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน  
21 สถาบัน 
(ผู้อ านวยการทุกท่านแต่งกาย
ด้วยเสื้อ Jacket อินทนิล สีม่วง) 
09.00-10.30 น. วาระการประชุม 

ห้องประชุมวิชาการ 1 
อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัย 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตเกษตรฯก าแพงแสน 
2. ประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายพิธีการและ 
เหรียญรางวัล 
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วัน / เวลา รายการ สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ของสถาบันเจ้าภาพ 
หมายเหตุ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้ง  
  1.1 การมอบเหรียญรางวัล และ
เตรียมพิธีปิดการจัดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42  
“อินทนิลเกมส์” 

1.2 เรื่องแจ้งจากโรงเรียนสาธิต 
21 สถาบัน (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 

2.1 การพัฒนาวารสารสาธิต 
ให้อยู่ในฐาน TCI  

2.2 ความเป็นไปได้ในการเชิญ
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ของ
โรงเรียนสาธิตทุกสถาบันเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมในระหว่าง 
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี 

2.3 การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์โรงเรียนสาธิต 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
10.30-12.00 น. มอบของที่ระลึก
ระหว่างสถาบัน 

ผศ.ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม 
 

วันพฤหัสบดี
ที่ 21ธันวาคม 
2560 (ต่อ) 

ประชุมเตรียมการรับมอบการเป็น
เจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ครัง้ที่ 43 
10.00-11.30 น. ประชุม
เตรียมการรับมอบการเป็นเจ้าภาพ
กีฬาสาธติสามัคค ีครั้งที่ 43  

ห้องประชุม 
วิชาการ 2 
อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัย 

1. ประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายพิธีการและ 
เหรียญรางวัล 
ผศ.ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม 
2. กลุ่มผู้แทนจาก
โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

     
วันอาทิตย์ที่ 
24 ธันวาคม 
2560 

พิธีปิดและโชว์เชียร์ 
16.30-17.00 น. พิธีปิดการจัดการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 
42 “อินทนิลเกมส์” และโชว์เชียร์ 
จาก 5 สถาบัน ตามล าดับดังนี้ 
1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร 200 คน 

สนามกีฬากลาง 1 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

1. ประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายพิธีการและ 
เหรียญรางวัล 
ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม 
081-5134538 
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วัน / เวลา รายการ สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ของสถาบันเจ้าภาพ 
หมายเหตุ 

2. นักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายมัธยม 150 คน 
3. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
250 คน 
4. นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน 300 คน 
5. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 300 คน  

2. ประธานอนุกรรมการ 
ฝ่ายเชียร์  
ผศ.พลาภรณ์ จันทร์ขามเรียน 
081-9815104 

* ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 - 20.00 น. กิจกรรมนันทนาการดนตรี และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม  ณ ลานกิจกรรม (ดงยูคาลิปตัส) 
** ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2560 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตทุกสถาบัน ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่
นักกีฬา ตามก าหนดการของฝ่ายพิธีการ (เอกสารจะมอบให้ผู้อ านวยการในวันที่ 17 ธันวาคม 2560)            
*** มีรถไบโอดีเซล จ านวน 6 คัน ให้บริการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ระหว่างการ
จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 
**** ติดตามข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ www.inthaningames.kps.ku.ac.th หรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ประธานฝ่ายเลขานุการ 085-9032256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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คณะผู้จัดท า 
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการด าเนินการ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 "อินทนิลเกมส"์ 

 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพร รามศิริ ประธานอนุกรรมการ 

2. ดร.กนษิฐา เชาว์วัฒนกุล รองประธานอนุกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต ์ เดือนแจ้ง อนุกรรมการ 

4. นางสาวณัฏฐิณ ี สังขวรรณ อนุกรรมการ 

5. นางสาวจุฑาทิพย์ ยอดดี อนุกรรมการ 

6. นางสาวลัดดาวัลย์ ฆ้องบ้านโข้ง อนุกรรมการ 

7. นางสาวสุพัตรา ฝ่ายขันธ์ อนุกรรมการ 

8. นางสาววรรณิศา เมฆอ่อน อนุกรรมการ 

9. นางสาวทัศนีย์ นาควงษ์ อนุกรรมการ 

10. นายนเรศ ม่วงอยู่ อนุกรรมการ 

11. นางสาวผจงจิต ม่วงพารา อนุกรรมการ 

12. นางสาววิกานดา ภู่ผึ้ง อนุกรรมการและเลขานุการ 

13. นางสาวสุนิสา ทับแสง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวออนอิริยา บัวศรีใส อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวสุวัลย์ล ี ธนูอาจ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

16. นางสาวชลทิชา ปั้นศรีนวล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสาวรัถญา เทียนเหลือง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

 

 

 
































































































