
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 

คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สั งกัดสํานักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา เห็นสมควรกําหนดข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 ไว้ดังน้ี 

 
หมวด 1 

หมวดท่ัวไป 
 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 

 
ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้

ข้อบังคับน้ีแทน  
 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 

  4.1  โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้แก่ 
   4.1.1  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา  
   4.1.2  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
   4.1.3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   4.1.4  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
   4.1.5  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
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   4.1.6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   4.1.7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
   4.1.8  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
   4.1.9  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
   4.1.10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
   4.1.11  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
   4.1.12  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 
   4.1.13  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   4.1.14  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
   4.1.15  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
   4.1.16  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
   4.1.17  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม)  
   4.1.18  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) 
   4.1.19  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา 
   4.1.20  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   4.1.21 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  4.2  โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ หมายถึง โรงเรียนสาธิตท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.3 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.4  คณะกรรมการอํานวยการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.5  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.6  นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ท่ีสังกัดโรงเรียนสาธิต ตามข้อ 4.1 
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  4.7  นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักเรียนท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขันในนาม
ผู้แทนประเทศไทยจากการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 
หรือเอเชียนเกมส์ หรือซีเกมส์ หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศของเอเชีย หรือการแข่งขัน         
ชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน 
  4.8  ชนิดกีฬา หมายถึง กีฬาท่ีกําหนดให้มีการแข่งขันในกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร 
  4.9  ประเภท/รุ่นกีฬา หมายถึง กีฬาท่ีจัดให้มีการแข่งขันย่อยของชนิด
กีฬาน้ัน ๆ  
  4.10 ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.11 ระเบียบ หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีดังน้ี 
  5.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการกีฬา 
  5.2  เพ่ือเสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีนํ้าใจนักกีฬา 
  5.3  เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนให้มีบุคลิกภาพและมีความประพฤติท่ีดี 
  5.4  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้เก่ียวข้อง 
  5.5  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสู่ระดับมาตรฐาน 
  5.6  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมีโอกาสแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
  5.7  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
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หมวด 2 
หมวดคณะกรรมการ 

 
 ข้อ 6 คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 
  6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เจ้าภาพ เป็นประธานกรรมการ 
   6.1.2  ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เจ้าภาพในปีถัดไป เป็นรองประธานกรรมการ 
   6.1.3 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เป็นกรรมการ  
   6.1.4  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ  เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมท้ังกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการได้ 
   6.1.5  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ  เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 
  6.2  คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
   6.2.1 กําหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ      
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.2.2 กําหนดและแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.2.3  กําหนดและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.2.4  ช้ีขาดปัญหาต่าง ๆ  ท่ีคณะกรรมการอํานวยการไม่สามารถยุติได้ 
และคําพิจารณาช้ีขาดท้ังปวงถือเป็นสิ้นสุด 
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  6.3  คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 
   6.3.1  ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เจ้าภาพ เป็นประธานกรรมการโดยตําแหน่ง 
   6.3.2  ผู้ อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่า หรือผู้แทน
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไป  เป็นรองประธานกรรมการ 
   6.3.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต หรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าเป็นกรรมการ 
   6.3.4  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต หรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพหรือผู้แทน เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
   6.3.5  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต หรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปหรือผู้แทน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   6.3.6  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 
  6.4  คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
   6.4.1  ดําเนินการตามวัตถุประสงค์และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริหารกําหนดไว้  
   6.4.2  อํานวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.4.3  พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.4  พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.5  พิจารณาจัดทําแผนงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬา
สมัครเล่นอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการกีฬาสู่ระดับมาตรฐาน 
   6.4.6  หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
  6.5  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
   6.5.1  ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตท่ีเป็น
เจ้าภาพ เป็นผู้กําหนด  
   6.5.2  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียน
สาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้กําหนด 
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   6.5.3  รองประธานกรรมการคนท่ี 2 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียน
สาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป เป็นผู้กําหนด 
   6.5.4  กรรมการ หมายถึง ประธานฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรจาก
โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ  เป็นผู้กําหนด ท้ังน้ีอาจเชิญผู้แทนโรงเรียนสาธิตอ่ืนเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมด้วย 
   6.5.5  คณะกรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หมายถึง บุคลากรท่ีโรงเรียนสาธิตเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้กําหนดตามความเหมาะสม 
   6.5.6  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่ากับโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา 
   6.5.7  ให้โรงเรียนสาธิตทุกโรงเรียนเสนอช่ือกรรมการดําเนินการ
จัดการแข่งขันทุกฝ่าย เป็นกรรมการร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ  
  6.6  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน มีอํานาจ ดังน้ี 
   6.6.1  ร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการอํานวยการ  
   6.6.2  ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามข้อบังคับท่ีกําหนด  
   6.6.3  จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนด  
   6.6.4  สรุปการแข่งขันกีฬาทุกชนิดให้แก่โรงเรียนสาธิต  
   6.6.5  ประเมินผลการดําเนินการจัดการแข่งขัน เพ่ือมอบให้แก่
โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป 
   6.6.6  สรุปการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันท่ีได้รับจาก
โรงเรียนสาธิต  
   6.6.7  กําหนดวันและพิธีมอบงานแก่โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพใน
ปีถัดไป หลังการแข่งขันสิ้นสุดภายใน 180 วัน 
 

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

 
 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนครั้งในการประชุม
ตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ 8 ให้ จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการ                    
การอุดมศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน 
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ไม่เกิน 8 วัน รวมท้ังพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ตาม
ระยะเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร 
 
 ข้อ 9 ผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  9.1  ต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสาธิตในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  9.2  ต้องเป็นนักเรียนภาคปกติ ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาต่อเน่ืองใน
โรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนข้ึนไป 
  9.3  เป็นนักเรียนท่ีศึกษาไม่เกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  9.4  ในกรณีเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ต้องมีระยะเวลา
การศึกษาต่อเน่ืองในโรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนข้ึนไป 
  9.5  เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
  9.6  เป็นนักเรียนท่ีไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ ตัดสิทธ์ิการแข่งขันอันเน่ือง      
มาจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ข้อ 10 ให้โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพเสนอชนิดกีฬาท่ีจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหารก่อนการแข่งขัน 180 วัน  
  โดยกําหนดให้มีการแข่งขันกรีฑาและว่ายนํ้าเป็นกีฬาหลักและจัดกีฬาชนิด
อ่ืนๆ อีกไม่น้อยกว่า 10 ชนิด แต่ไม่เกิน  18 ชนิด กีฬาชนิดใดไม่เคยจัดการแข่งขันมาก่อน 
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพสามารถจัดการแข่งขันได้ โดยให้เป็นกีฬาสาธิตและสามารถจัดการแข่งขัน
ได้ไม่เกิน 1 ชนิด 
 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่นท่ีจะแข่งขันใน   
ข้อ 10 ให้โรงเรียนสาธิตทราบ ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 120 วัน 
 
 ข้อ 12 โรงเรียนสาธิตจะต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันให้ตรงกับประเภท รุ่น    
และช่วงช้ันท่ีกําลังศึกษาอยู่  ยกเว้นการแข่งขันกีฬาบางชนิดท่ีระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยชนิดกีฬา
น้ัน 
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 ข้อ 13 โรงเรียนสาธิตท่ีประสงค์จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละชนิด ประเภท 
หรือรุ่น ตามข้อ 11 ให้แจ้งความจํานงต่อคณะกรรมการอํานวยการก่อนการแข่งขัน 60 วัน 
 
 ข้อ 14 ให้โรงเรียนสาธิตส่งรายช่ือนักกีฬาพร้อมใบสมัครติดรูปถ่ายของนักกีฬาท่ี
สมัครเข้าแข่งขัน ตามข้อ 11 และเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการกําหนด       
ไปยังโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพก่อนการแข่งขัน 45 วัน 
 
 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่น รวมท้ังจํานวน
เหรียญรางวัล ท่ีจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา ให้โรงเรียนสาธิตทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 40 วัน 
 
 ข้อ 16 การแข่งขันแต่ละชนิด ประเภท และรุ่น  จะต้องมีโรงเรียนสาธิตสมัครส่งทีม
เข้าแข่งขันตามข้อ 15 จํานวนไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน จึงจะจัดการแข่งขันได้ และให้มี      
การมอบเหรียญรางวัล รวมท้ังนับคะแนนรวม  ในกรณีท่ีโรงเรียนสาธิตสมัครส่งทีมเข้าแข่งขัน
ตามข้อ 15 จํานวนน้อยกว่า 3 โรงเรียน ถือว่าเป็นการประลองและให้มีการมอบเหรียญรางวัล 
แต่ไม่นับเหรียญรางวัลและคะแนนรวม 
 
 ข้อ 17 จํานวนนักกีฬาท่ีจะเข้าแข่งขัน  ให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันของชนิด
กีฬาต่างๆ ท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม 
 
 ข้อ 18 นักกีฬาคนหน่ึงมีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกิน 3 ชนิด และแต่ละ
ชนิดกีฬามีสิทธ์ิสมัครเข้าแข่งขันในประเภทหรือรุ่นตามจํานวนท่ีระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน 
สําหรับนักกีฬาทีมชาติ  ให้มีสิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขัน (เป็นทีมชาติเฉพาะท่ีติดทีมชาติชนิดหรือ
ประเภทกีฬาน้ัน) ประเภทบุคคลได้ 1 รายการ และประเภททีมได้ 1 รายการ ในชนิดกีฬา    
น้ัน ๆ เท่าน้ัน 
 
 ข้อ 19 จํานวนผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬา  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด
ไว้ในเอกสารการสมัคร 
 
 ข้อ 20 หัวหน้าคณะนักกีฬา เป็นผู้มีอํานาจและรับผิดชอบสูงสุดต่อคณะนักกีฬา
และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนสาธิตน้ัน ๆ 
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 ข้อ 21 นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวหรือบัตรอ่ืน ๆ เพ่ือแสดง
ว่าเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
 ข้อ 22 การประท้วงและการอุทธรณ์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังน้ี 
  22.1 การประท้วงเก่ียวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้คณะกรรมการ
อํานวยการเป็นผู้พิจารณา 
  22.2 การอุทธรณ์เก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9 ให้คณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้พิจารณา 
  22.3 การประท้วงเก่ียวกับเทคนิคการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ให้คณะกรรมการ
พิจารณาประท้วงเทคนิค  เป็นผู้พิจารณาตัดสิน ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการต่อไปน้ี 
   22.3.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาน้ัน เป็นประธาน  
   22.3.2  ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) เป็นกรรมการ  
   22.3.3  หัวหน้าผู้ตัดสินช้ีขาดหรือกรรมการผู้ตัดสินท่ีได้รับมอบหมาย
ในชนิดกีฬาน้ันเป็นกรรมการ 
   22.3.4 ให้เลขานุการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาน้ัน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 
 ข้อ 23 การประท้วงและอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
  23.1 การประท้วงเก่ียวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้หัวหน้าคณะนักกีฬา
ย่ืนประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการ
ประท้วงต่อคณะกรรมการอํานวยการ ภายใน 60 วัน นับจากวันจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครั้งน้ัน พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท 
(หน่ึงพันบาทถ้วน) 
  23.2 การอุทธรณ์เก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9 ให้หัวหน้าคณะ
นักกีฬาย่ืนอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีมีคําตัดสินของคณะกรรมการ
อํานวยการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
  23.3 การประท้วงเก่ียวกับเทคนิคการแข่งขันกีฬา  ให้หัวหน้าคณะนักกีฬา
ย่ืนประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการ
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ประท้วงต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาน้ันๆ ภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ
การแข่งขันชนิดกีฬาน้ันๆ หากมิได้กําหนดเวลาไว้  ให้ดําเนินการภายใน 4 ช่ัวโมง ภายหลัง
จากการแข่งขันรายการน้ันเสร็จสิ้นลง พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
  23.4 การประท้วงและการอุทธรณ์ท่ีเป็นผลจะได้รับเงินประกัน 1,000 บาท 
(หน่ึงพันบาทถ้วน) คืน หากการประท้วงและการอุทธรณ์ไม่เป็นผลให้ริบเงินประกัน 1,000 บาท 
(หน่ึงพันบาทถ้วน) น้ันเป็นรายได้ของคณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
 
 ข้อ 24 การตัดสินของคณะกรรมการตามข้อ 22.2 และข้อ 22.3 ถือเป็นสิ้นสุด หาก
มีการฝ่าฝืน ไม่มีการปฏิบัติตามคําตัดสิน ให้คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริหารและโรงเรียนสาธิตต้นสังกัดทราบ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ข้อ 25 กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันหรือทีมท่ีเข้าแข่งขันกระทําความผิด ให้พิจารณาดังน้ี 
  25.1 ผู้เข้าแข่งขันท่ีประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง เช่น ชกต่อย 
ทําร้ายร่างกาย ใช้ถ้อยคําหยาบคายต่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ี หรือผู้อ่ืนภายใน
บริเวณจัดการแข่งขัน ให้ได้รับโทษตามระเบียบของการแข่งขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ พร้อมท้ังให้   
รับโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี  
  25.2 ทีมกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตท่ีมาถึงสนามแล้วไม่ลงแข่งขัน 
หรือผละออกจากการแข่งขันท่ีดําเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาท่ีไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป 
ถือเป็นการประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง ให้รับโทษตามระเบียบของการ
แข่งขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ พร้อมท้ังพิจารณาโทษ ตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี ยกเว้นมีเหตุ
จําเป็น ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ ในกรณีน้ีให้นําเสนอชนิดกีฬา
และรายช่ือนักกีฬาต่อผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตทุก
สถาบันรับทราบและพิจารณาดําเนินการลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
  25.3 ผู้เข้าแข่งขันท่ีฝ่าฝืนหรือละเมิดตามข้อ 18 ให้รับโทษตามข้อ 26 ตาม
ควรแก่กรณี  
  25.4 เจ้าหน้าท่ีท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่หน้าท่ี หรือไม่สามารถควบคุมดูแล
รับผิดชอบนักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี และเสนอต้นสังกัด
พิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 
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 ข้อ 26 ในกรณีละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา ให้พิจารณารับโทษ
ต่อไปน้ี  
  26.1 ตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขันในปีน้ัน 
  26.2 ปรับผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นแพ้ทุก
ครั้งท่ีได้ลงแข่งขันมาแล้วในรอบน้ัน ในกรณีท่ีมีการแข่งขันไม่เป็นรอบให้ปรับเป็นแพ้ใน    
การแข่งขันครั้งน้ัน 
  26.3 หากผู้เข้าแข่งขันละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา ได้รับ
รางวัลหรือรับตําแหน่งใดในการแข่งขัน ให้ถือว่ารางวัลหรือตําแหน่งน้ันเป็นโมฆะ และให้คืน
รางวัลท่ีได้รับกับคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือมอบให้แก่ผู้ชนะในลําดับถัดไป 
  26.4 ปรับเป็นเงินจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ เข้าเป็นรายได้ของคณะกรรมการ
ดําเนินการแข่งขัน ดังน้ี 
   26.4.1 จากโรงเรียน  จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
   26.4.2 จากผู้ควบคุมทีม  จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 
 ข้อ 27 การกระทําอ่ืนใดท่ีก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีให้
คณะกรรมการบริหาร พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ 28 ให้มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ดังน้ี  
  28.1  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
  28.2  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร  
  28.3  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร  
  28.4  เกียรติบัตรและโล่รางวัล สําหรับนักกีฬาดีเด่นทุกชนิดกีฬา 
 
 ข้อ 29 ให้รางวัลเป็นโล่หมุนเวียนในการแข่งขันกรีฑาและว่ายนํ้า สําหรับรางวัลชนะเลิศ
คะแนนรวม ชาย - หญิง ทุกรุ่น ในกรณีท่ีชนะเลิศการแข่งขันติดต่อกัน 3 ปี  ให้เจ้าภาพจัดทํา
โล่จําลองมอบเป็นกรรมสิทธ์ิแก่โรงเรียนสาธิตน้ันในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการของ
เจ้าภาพปีถัดไป 
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หมวด 4 
หมวดพิธีการ 

 
 ข้อ 30 ให้มีการเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด
หรือพิธีปิด เว้นแต่คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 
 ข้อ 31 ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท่ีไม่ได้ลงแข่งกีฬามีส่วนร่วม และถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ
เท่ากับกิจกรรมกีฬา 
 
 ข้อ 32 ให้มอบโล่เพ่ือเป็นเกียรติและเครื่องหมายแห่งความช่ืนชมในความมีนํ้าใจ 
ร่วมมือ ความเสียสละและอดทน แก่กองเชียร์โรงเรียนสาธิตน้ัน ๆ ท้ังน้ีในการเชียร์จะไม่มี   
การประกวดเพ่ือมุ่งหวังรางวัลใด ๆ 
 
 ข้อ 33 ให้มอบถ้วย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แก่โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป 
 

หมวด 5 
หมวดการเงิน 

 
 ข้อ 34 เงินลงทุนในการจัดการแข่งขันกีฬา มีดังน้ี 
  34.1 เงินสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ีสมัครเข้าแข่งขันในปีน้ัน ๆ โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กําหนดจํานวนเงิน
สนับสนุน  
  34.2 เงินจากการหารายได้ของโรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ 
 
 
 
 
 
 



13 

หมวด 6 
หมวดอ่ืน ๆ 

 
 ข้อ 35 ให้คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดอ่ืน ๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับน้ี 
 
 ข้อ 36 กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย   
ช้ีขาดและการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการบริหารถือเป็นสิ้นสุด 
 
 ข้อ 37  ให้ประธานกรรมการบริหารรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วยการแข่งขันกรีฑา (รหัส 01) กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกรีฑา กีฬาสาธิตสามัคคี 
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  ว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 
 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกรีฑา กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 
พ.ศ. 2560” 
 

ข้อ 2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ 3  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 3.1  ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 

 3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ฉบับท่ี
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้การรับรองและประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการในปัจจุบัน แต่ท้ังน้ีต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 

 3.3  ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน 
การวินิจฉัยในกรณีน้ัน ๆ ให้เป็นหน้าท่ีของผู้แทนเทคนิค และประธานอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันกรีฑาเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 
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ข้อ 4  ประเภทการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันเป็นระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ลําดับ ประเภทการแข่งขัน 
ชาย หญิง 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
1 ว่ิง 60 เมตร  �   �   
2 ว่ิง 80 เมตร  �   �   
3 ว่ิง 100 เมตร � � � � � � 

4 ว่ิง 200 เมตร  � � � � � � 

5 ว่ิง 400 เมตร   � �  � � 

6 ว่ิง 800 เมตร   � �  � � 

7 ว่ิง 1,500 เมตร   � �  � � 

8 ว่ิงผลัด  5 x 80  เมตร  �   �   
9 ว่ิงผลัด  8 x 50  เมตร  �   �   
10 ว่ิงผลัด  4 x 100  เมตร � � � � � � 

11 ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร   � �  � � 

12 ว่ิงผลัดต่างระยะ 100/200/300/400 เมตร   � �  � � 

13 กระโดดไกล � � � � � � 

14 เขย่งก้าวกระโดด   � �  � � 

15 กระโดดสูง  � � � � � � 

16 ทุ่มนํ้าหนัก  � �  � � 

17 ขว้างจักร   � �  � � 

18 พุ่งแหลน   � �  � � 

 
ข้อ 5  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะ

กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42     
พ.ศ. 2560 
 

ข้อ 6  จํานวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ให้แต่ละโรงเรียน (โรงเรียนสาธิตฯ) ส่งนักกีฬาชายและหญิงสมัครเข้าร่วม

การแข่งขันได้  ดังน้ี 
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 6.1  ประเภทบุคคลให้แต่ละโรงเรียน (โรงเรียนสาธิตฯ) ส่งเข้าแข่งขันได้   
ไม่เกินประเภทละ 2 คน 

 6.2  ประเภททีมให้แต่ละโรงเรียน (โรงเรียนสาธิตฯ) ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน
ประเภทละ 1 ทีม และส่งผู้เข้าแข่งขันสํารองได้ประเภทละ 2 คน 

 6.3  ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน มีสิทธ์ิแข่งขันได้ 3 รายการเท่าน้ัน (รวมประเภทลู่
และลาน) 

 
ข้อ 7  กําหนดวันแข่งขัน 
 จัดการแข่งขัน 2 วัน คือ ในวันศุกร์ท่ี 22 - วันเสาร์ท่ี 23 ธันวาคม 2560  

ณ  สนานกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
ข้อ 8  วิธีจัดการแข่งขัน 
 8.1  ในกรณีท่ีมีการแข่งขันประเภทลู่  ในรอบคัดเลือกให้คัดผู้ท่ีทําเวลาดี     

1 - 8 คน หรือทีม เข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ท่ีทําเวลาดี  ลําดับท่ี 1 - 4 ให้จับฉลากใช้
ช่องว่ิงท่ี 3, 4, 5 และ 6 ส่วนผู้ท่ีทําเวลาดี ลําดับท่ี 5 - 8 ให้จับฉลากใช้ช่องว่ิงท่ี 1, 2, 7 และ 8 

 8.2  การแข่งขันประเภทลาน 
  8.2.1  การเลื่อนข้ันความสูงของการแข่งขันกระโดดสูง 
   8.2.1.1 ประเภทชาย ระดับประถมศึกษา 
    ข้ันอบอุ่นร่างกาย 1.00 เมตร และ 1.15 เมตร 
    ข้ันแข่งขัน 1.00 1.05 1.10 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 เมตร 
   8.2.1.2 ประเภทหญิง ระดับประถมศึกษา 
    ข้ันอบอุ่นร่างกาย 0.95 เมตร และ 1.10 เมตร 
    ข้ันแข่งขัน 0.95 1.00 1.05 1.10 1.13 1.16 1.19 1.22 เมตร 
   8.2.1.3 ประเภทชาย มัธยมศึกษาตอนต้น 
    ข้ันอบอุ่นร่างกาย 1.20 เมตร และ 1.35 เมตร 
    ข้ันแข่งขัน 1.20 1.25 1.30 1.35 1.38 1.41 1.44 1.47 เมตร 
   8.2.1.4 ประเภทหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น 
    ข้ันอบอุ่นร่างกาย 1.00 เมตร และ 1.15 เมตร 
    ข้ันแข่งขัน 1.00 1.05 1.10 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 เมตร 
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   8.2.1.5 ประเภทชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ข้ันอบอุ่นร่างกาย 1.30 เมตร และ 1.45 เมตร 
    ข้ันแข่งขัน 1.30 1.35 1.40 1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 เมตร 
   8.2.1.6 ประเภทหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ข้ันอบอุ่นร่างกาย 1.20 เมตร และ 1.35 เมตร 
    ข้ันแข่งขัน 1.20 1.25 1.30 1.35 1.38 1.41 1.44 1.47 เมตร 
 

 ข้อ 9  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  9.1 ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบ และกติกาของสหพันธ์กรีฑา
นานาชาติ 
  9.2 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันกรีฑา  โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันท่ีคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเห็นสมควร และให้
การรับรอง 
 
 ข้อ 10  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคําตัดสินและให้ความร่วมมือใน 
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ีซ่ึง
ปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
  10.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาให้เสร็จสิ้นก่อน
เวลาแข่งขันท่ีกําหนด 30 นาทีของประเภทลู่ และ 40 นาที ของประเภทลาน 
  10.3 ในการแข่งขันว่ิงผลัด ให้ส่งรายช่ือนักกีฬาว่ิงผลัด โดยเรียงลําดับ
นักกีฬาของการแข่งขันว่ิงผลัดก่อนการแข่งขัน 1 ช่ัวโมง ท่ีฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา 
  10.4 อนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไปรายงานตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน
ท่ีกําลังแข่งขันรายการอ่ืนอยู่ได้ 
  10.5 การประชุมผู้จัดการทีมให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา 
กําหนดวัน เวลาและสถานท่ีการประชุมก่อนการแข่งขัน 
  10.6 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความ
เป็นนักกีฬาท่ีดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  10.7  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ให้คณะอนุกรรมการ    
จัดการแข่งขันกรีฑาพิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้น และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้แจ้ง
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คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเพ่ือ
พิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 ข้อ 11  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม (ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน) 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นนักกีฬา
ท่ีดีตามกติกา การแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม (ท้ังในและนอก
สนามแข่งขัน) หรือละเมิดต่อกติกาการแข่งขันจะถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
 
 ข้อ 12  อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์แข่งขัน 
โดยกําหนดขนาดอุปกรณ์ประเภทลาน ดังน้ี 
  12.1 ขนาดจักร 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย  ใช้นํ้าหนัก 1.00 กิโลกรัม 
      หญิง  ใช้นํ้าหนัก 1.00 กิโลกรัม 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย  ใช้นํ้าหนัก 1.50 กิโลกรัม 
      หญิง  ใช้นํ้าหนัก 1.00 กิโลกรัม 
  12.2 ขนาดลูกทุ่มนํ้าหนัก 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย  ใช้นํ้าหนัก 4.00 กิโลกรัม 
      หญิง  ใช้นํ้าหนัก 3.65 กิโลกรัม 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย  ใช้นํ้าหนัก 5.00 กิโลกรัม 
      หญิง  ใช้นํ้าหนัก 4.00 กิโลกรัม 
  12.3  ขนาดแหลน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย  ใช้นํ้าหนัก 600 กรัม 
      หญิง  ใช้นํ้าหนัก 600 กรัม 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย  ใช้นํ้าหนัก 700 กรัม 
      หญิง  ใช้นํ้าหนัก 600 กรัม 
  12.4  กระดานเริ่มของการแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย  กระดานเริ่มห่างจากบ่อทราย 7 เมตร 
      หญิง  กระดานเริ่มห่างจากบ่อทราย 6 เมตร 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย  กระดานเริ่มห่างจากบ่อทราย 9 เมตร 
      หญิง  กระดานเริ่มห่างจากบ่อทราย 7 เมตร 
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 ข้อ 13  การคิดคะแนน 
  13.1 ประเภทบุคคลและประเภททีม มีหลักเกณฑ์  ดังน้ี 
   อันดับท่ี 1 ได้ 9 คะแนน 
   อันดับท่ี 2 ได้ 7 คะแนน 
   อันดับท่ี 3 ได้ 6 คะแนน 
   อันดับท่ี 4 ได้ 5 คะแนน 
   อันดับท่ี 5 ได้ 4 คะแนน 
   อันดับท่ี 6 ได้ 3 คะแนน 
   อันดับท่ี 7 ได้ 2 คะแนน 
   อันดับท่ี 8 ได้ 1 คะแนน 
 
 ข้อ 14 คะแนนรวม  แบ่งเป็นระดับ ดังนี้ 
  14.1 ระดับประถมศึกษาชาย 
  14.2  ระดับประถมศึกษาหญิง 
  14.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 
  14.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง 
  14.5  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 
  14.6  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง 
 
 ข้อ 15  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
 
 ข้อ 16  การประท้วง และการอุทธรณ์ 
  16.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี      
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  16.2  การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ปฏิ บัติตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
  16.3  การประท้วงทางเทคนิค 
   -  ให้ประท้วงได้ตามแบบฟอร์มท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
กรีฑา กําหนดข้ึนเท่าน้ัน 
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   -  ให้ประท้วงภายใน 30 นาที  หลังจากการประกาศผลการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการ 
   -  ให้ย่ืนประท้วงต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
พร้อมเงินประกัน  จํานวน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) และหากคําประท้วงไม่เป็นผลให้    
ริบเงินประกันดังกล่าว เป็นรายได้ของคณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
 
 ข้อ 17  รางวัลการแข่งขัน 
  17.1  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
  17.2  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
  17.3  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
  17.4  เกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับนักกรีฑาดีเด่น 3 ระดับ ชายและหญิง 
รวม 6 รางวัล 
  17.5  โล่รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม 3 ระดับ ชายและหญิง รวม 6 โล่รางวัล 
  17.6  การพิจารณานักกรีฑายอดเย่ียมให้พิจารณาตามลําดับ  ดังน้ี 
   17.6.1 พิจารณาจาก 3 เหรียญทอง จากประเภทบุคคล หรือประเภททีม 
(โดยพิจารณาจากประเภทบุคคลก่อน) 
   17.6.2 พิจารณาจากการทําลายสถิติ 
   17.6.3 นักกรีฑายอดเย่ียมอาจมีมากกว่า 1 คน ในแต่ละรุ่น ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 
 ข้อ 18  หน้าท่ีผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน 
  18.1 ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ท่ีมีช่ือระบุไว้ในใบสมัครเท่าน้ัน มีสิทธ์ิเข้า
ประชุมหรือย่ืนเรื่องประท้วงในข้อปัญหาการแข่งขันได้ 
  18.2  ผู้จัดการทีม ต้องแจ้งระเบียบกติกาการแข่งขัน และกําหนดการ
แข่งขันให้นักกีฬาของตนทราบโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์ของทีม 
  18.3  ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ต้องส่งนักกีฬาของตนไปรายงานตัวต่อ
ฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา ณ ท่ีรายงานตัวตามกําหนดการรายงานตัวแต่ละประเภท 
  18.4  เพ่ือให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความยุติธรรม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน 
นักกีฬาหรือบุคคลภายนอกจะไม่มีสิทธ์ิเข้าภายในบริเวณรั้วสนามแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้ฝ่าฝืนจะถูกเชิญให้ออกจากภายในบริเวณสนามและถ้ายังฝ่าฝืนอีกผู้ท่ีเก่ียวข้องกับนักกีฬา
คนน้ัน ๆ อาจถูกตัดสิทธ์ิให้ออกจากการแข่งขันตามประเภทท่ีกําลังทําการแข่งขันน้ัน ๆ ก็ได้ 
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  18.5 นักกีฬาท่ีทําการแข่งขันเสร็จแล้ว เมื่อได้อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 และ
อันดับท่ี 3 ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพิธีมอบเหรียญรางวัลทันทีเมื่อได้ประกาศผล
อย่างเป็นทางการแล้ว 
 
 ข้อ 19  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันกรีฑา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 ข้อ 20  ให้ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 
 

ลําดับที่ โรงเรียน คําย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

สาธิตกําแพงแสน 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 "พิบูลบําเพ็ญ"  มหาวิทยาลัยบูรพา สาธิตบูรพา พมบ PBU 
10 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(ฝ่ายประถม) 
สาธิตมหาสารคาม 
ประถม 

ปสธ SMS 

11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(ฝ่ายมัธยม)   

สาธิตมหาสารคาม 
มัธยม 

สมค MSU 

12 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) สาธิตรามประถม มรป RAM 
13 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาธิตราม สธร DRU 
14 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวัน สาธิตปทุมวัน ปทว PDS 
15 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม 

ปสป PSP 

16 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตร 
มัธยม 

ปสม PSM 

17 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิต
การศึกษา 

สาธติ มศว องครักษ ์ สอร ODS 

18 สาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร  
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

สาธิตศิลปากร
ประถม 

ปศก EDSU 
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ลําดับที่ โรงเรียน คําย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

19 สาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร  สาธิตศิลปากร มศก DSU 
20 อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี

สาธิตสงขลาอนุบาล อมอ APS 

21 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาธิตสงขลา สมอ PSU 
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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
9 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  สถาบันวิจยั พัฒนา 

และสาธิตการศึกษา 
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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กําหนดวันและสถานที่การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2560 

 

ท่ี ชนิดกีฬา 
ระหว่างวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2560 จํานวน 

วัน 
สนามการแข่งขัน 

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

W R 
     

L 
  สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส./ 

ลานศิลปวัฒนธรรม 

1 กรีฑา M 
 

T T 
 

Q/F Q/F 
 

2 สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส. 

2 กอล์ฟ 
 

M/T Q F Q F 
  

4 ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ 

3 ซอฟท์บอล M Q Q Q Q Q F 
 

6 สนามซอฟท์บอล มก. กพส. 

4 เซปักตะกรอ้ M Q Q Q Q F 
  

5 อาคารอเนกประสงค์  
รร.สาธิตฯ มก.กพส. 

5 เทนนิส M Q Q Q/F Q Q F 
 

6 สนามเทนนิส 2 มก.กพส. 

6 เทเบิลเทนนิส 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 แบดมินตัน 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 สนามฟุตซอล ก.กพส. 

11 ฟุตบอล M Q Q Q Q Q Q F 7 สนามฟุตบอล 1 (สนามกีฬากลาง 2) 

           
สนามฟุตบอล 2  
(ข้างสนามกีฬากลาง 2 มก.กพส.) 

           
สนามฟุตบอล 3  
(หน้าอาคารพลศึกษา 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 ว่ายน้ํา M T F F 
    

2 สระว่ายนํ้า 1 มก.กพส. 

15 หมากกระดาน M F F F F F F 
 

6 ห้องสัมมนา คณะศษ.พ. มก.กพส. 

16 ฮอกกี ้ 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 - ประชุมผู้จัดการทีม  T -  วันฝึกซ้อม  Q - วันแข่งขัน F - วันชิงชนะเลิศ 
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บันทึกสถิติของโล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬากรีฑา กีฬาสาธิตสามัคคี ในรอบ 14  ปี 
 

คร้ังที่/ป ี เจ้าภาพ 
กรีฑา 

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

28/2546 ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น บูรพา กําแพงแสน กําแพงแสน บูรพา 

29/2547 จุฬา บูรพา กําแพงแสน กําแพงแสน กําแพงแสน กําแพงแสน กําแพงแสน 

30/2548 กําแพงแสน ขอนแก่น กําแพงแสน จุฬา 
กําแพงแสน 

� 
 กําแพงแสน, เกษตร 

� กําแพงแสน 

31/2549 สาธิตเกษตร เกษตร เกษตร กําแพงแสน เกษตร เกษตร บูรพา 

32/2550 เชียงใหม่ บูรพา จุฬา ขอนแก่น บูรพา กําแพงแสน ศิลปากร 

33/2551 รามคําแหง กําแพงแสน ประสานมิตร เกษตร เกษตร ศิลปากร ศิลปากร 

34/2552 บูรพา ขอนแก่น ประสานมิตร บูรพา บูรพา บูรพา บูรพา 

35/2553 ประสานมิตร กําแพงแสน เกษตร บูรพา บูรพา เกษตร บูรพา 

36/2554 มหาสารคาม บูรพา บูรพา  บูรพา� บูรพา� บูรพา บูรพา� 

37/2555 ปทุมวัน เกษตร บูรพา ปทุมวัน บูรพา บูรพา บูรพา 

38/2556 ศิลปากร เกษตร เกษตร ปทุมวัน บูรพา บูรพา� บูรพา 

39/2557 จุฬา บูรพา เกษตร บูรพา ปทุมวัน เชียงใหม่ บูรพา� 

40/2558 ขอนแก่น ประสานมิตร เกษตร� บูรพา เกษตร ขอนแก่น บูรพา 

41/2559 สาธิตเกษตร เกษตร เกษตร บูรพา� เกษตร เชียงใหม่ เกษตร 

42/2560 สาธิตกําแพงแสน       
 
เคร่ืองหมาย  �  คือ  โรงเรียนท่ีชนะเลิศการแข่งขัน  3  ปีซ้อน  และได้รับโล่จําลองเป็นกรรมสิทธิ์ 
  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
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กําหนดการแข่งขันกรีฑา  
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 (ภาคเช้า)  

ณ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

รายการท่ี รายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการแข่งขัน เพศ ระดับ รอบ 
101 07.20 น. 08.00 น. ทุ่มนํ้าหนัก หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

102 07.20 น. 08.00 น. กระโดดไกล หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

103 07.20 น. 08.00 น. พุ่งแหลน หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

104 07.30 น. 08.00 น. ว่ิง 60 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 3 พวก 
105 07.45 น. 08.15 น. ว่ิง 60 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 3 พวก 
106 08.00 น. 08.30 น. ว่ิง 400 เมตร หญิง ม.ต้น คัดเลือก 3 พวก 
107 08.15 น. 08.45 น. ว่ิง 400 เมตร ชาย ม.ต้น คัดเลือก 2 พวก 
108 08.30 น. 09.00 น. ว่ิง 400 เมตร หญิง ม.ปลาย คัดเลือก 2 พวก 
109 08.45 น. 09.15 น. ว่ิง 400 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 2 พวก 
110 08.50 น. 09.30 น. ทุ่มนํ้าหนัก ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
111 08.50 น. 09.30 น. พุ่งแหลน ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

112 08.50 น. 09.30 น. กระโดดสูง ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

113 09.00 น. 09.30 น. ว่ิง 100 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 3 พวก 
114 09.15 น. 09.45 น. ว่ิง 100 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 3 พวก 
115 09.30 น. 10.00 น. ว่ิง 100 เมตร หญิง ม.ต้น คัดเลือก 3 พวก 
116 09.45 น. 10.15 น. ว่ิง 100 เมตร ชาย ม.ต้น คัดเลือก 2 พวก 
117 10.00 น. 10.30 น. ว่ิง 100 เมตร หญิง ม.ปลาย คัดเลือก 2 พวก 
118 10.15 น. 10.45 น. ว่ิง 100 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 3 พวก 
119 10.20 น. 11.00 น. กระโดดไกล ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
120 10.20 น. 11.00 น. ขว้างจักร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

121 10.20 น. 11.00 น. ทุ่มนํ้าหนัก ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

122 10.30 น. 11.00 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 2 พวก 
123 10.45 น. 11.15 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.ต้น คัดเลือก 2 พวก 
124 11.00 น. 11.30 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.ต้น คัดเลือก 2 พวก 
125 11.15 น. 11.45 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 2 พวก 
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กําหนดการแข่งขันกรีฑา  
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560  (ภาคบ่าย) 

ณ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

รายการท่ี รายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการแข่งขัน เพศ ระดับ รอบ 
126 12.20 น. 13.00 น. กระโดดไกล หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
127 12.20 น. 13.00 น. ขว้างจักร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

128 12.20 น. 13.00 น. กระโดดสูง ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

129 12.30 น. 13.00 น. ว่ิง 60 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
130 12.40 น. 13.10 น. ว่ิง 60 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

131 12.50 น. 13.20 น. ว่ิง 100 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
132 13.00 น. 13.30 น. ว่ิง 100 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

133 13.10 น. 13.40 น. ว่ิง 100 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

134 13.20 น. 13.50 น. ว่ิง 100 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
135 13.30 น. 14.00 น. ว่ิง 100 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

136 13.40 น. 14.10 น. ว่ิง 100 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

137 13.50 น. 14.20 น. ว่ิง 400 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
138 13.50 น. 14.30 น. กระโดดไกล ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

139 13.50 น. 14.30 น. กระโดดสูง ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

140 14.00 น. 14.30 น. ว่ิง 400 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

141 14.10 น. 14.40 น. ว่ิง 400 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
142 14.20 น. 14.50 น. ว่ิง 400 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

143 14.30 น. 15.00 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

144 14.40 น. 15.10 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

145 14.50 น. 15.20 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

146 15.00 น. 15.30 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

147 15.10 น. 15.40 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

148 15.20 น. 15.50 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

149 15.20 น. 16.00 น. กระโดดไกล ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

150 15.30 น. 16.00 น. ว่ิงผลัด 8 x 50 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
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รายการท่ี รายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการแข่งขัน เพศ ระดับ รอบ 
151 15.40 น. 16.10 น. ว่ิงผลัด 8 x 50 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

152 15.50 น. 16.20 น. ว่ิง 800 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
153 16.00 น. 16.30 น. ว่ิง 800 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

154 15.10 น. 16.40 น. ว่ิง 800 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

155 16.20 น. 16.50 น. ว่ิง 800 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
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กําหนดการแข่งขันกรีฑา  
วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 (ภาคเช้า)  

ณ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

รายการท่ี รายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการแข่งขัน เพศ ระดับ รอบ 
201 07.20 น. 08.00 น. ทุ่มนํ้าหนัก หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

202 07.20 น. 08.00 น. เขย่งก้าวกระโดดไกล หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

203 07.20 น. 08.00 น. พุ่งแหลน หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

204 07.30 น. 08.00 น. ว่ิง 1500 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

205 07.45 น. 08.15 น. ว่ิง 1500 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

206 08.00 น. 08.30 น. ว่ิง 1500 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

207 08.15 น. 08.45 น. ว่ิง 1500 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

208 08.30 น. 09.00 น. ว่ิงผลัดผสม ชาย ม.ต้น คัดเลือก 2 พวก 
209 08.45 น. 09.15 น. ว่ิงผลัดผสม ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 2 พวก 
210 08.50 น. 09.30 น. กระโดดสูง หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

211 08.50 น. 09.30 น. ขว้างจักร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

212 08.50 น. 09.30 น. เขย่งก้าวกระโดดไกล หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

213 09.00 น. 09.30 น. ว่ิง 80 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 3 พวก 
214 09.15 น. 09.45 น. ว่ิง 80 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 3 พวก 
215 09.30 น. 10.00 น. ว่ิง 200 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 2 พวก 
216 09.45 น. 10.15 น. ว่ิง 200 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 2 พวก 
217 10.00 น. 10.30 น. ว่ิง 200 เมตร หญิง ม.ต้น คัดเลือก 3 พวก 
218 10.15 น. 10.45 น. ว่ิง 200 เมตร ชาย ม.ต้น คัดเลือก 3 พวก 
219 10.20 น. 11.00 น. กระโดดสูง หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

220 10.20 น. 11.00 น. เขย่งก้าวกระโดดไกล ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

221 10.30 น. 11.00 น. ว่ิง 200 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 3 พวก 
222 10.45 น. 11.15 น. ว่ิงผลัด 5 x 80 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 2 พวก 
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กําหนดการแข่งขันกรีฑา  
วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 (ภาคบ่าย) 

ณ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

รายการท่ี รายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการแข่งขัน เพศ ระดับ รอบ 
223 12.20 น. 13.00 น. กระโดดสูง หญิง  ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

224 12.20 น. 13.00 น. เขย่งกระโดดไกล ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

225 12.20 น. 13.00 น. ขว้างจักร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

226 12.30 น. 13.00 น. ว่ิงผลัดผสม หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

227 12.40 น. 13.10 น. ว่ิงผลัดผสม ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

228 12.50 น. 13.20 น. ว่ิงผลัดผสม หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

229 13.00 น. 13.30 น. ว่ิงผลัดผสม ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

230 13.10 น. 13.40 น. ว่ิง 80 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

231 13.20 น. 13.50 น. ว่ิง 80 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

232 13.30 น. 14.00 น. ว่ิง 200 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

233 13.40 น. 14.10 น. ว่ิง 200 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

234 13.50 น. 14.20 น. ว่ิง 200 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

235 13.50 น. 14.30 น. กระโดดไกล หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

236 13.50 น. 14.30 น. พุ่งแหลน ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

237 14.00 น. 14.30 น. ว่ิง 200 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

238 14.10 น. 14.40 น. ว่ิง 200 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

239 14.20 น. 14.50 น. ว่ิง 200 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

240 14.30 น. 15.00 น. ว่ิงผลัด 5 x 80 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

241 14.40 น. 15.10 น. ว่ิงผลัด 5 x 80 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

242 14.50 น. 15.20 น. ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

243 15.00 น. 15.30 น. ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 

244 15.10 น. 15.40 น. ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

245 15.20 น. 15.50 น. ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว นุชจรี บุญธรรม ผู้จัดการทีม 
2 ผศ. กรกฎา นักค้ิม ผู้ฝึกสอน 
3 นาย สุภัทรชัย สุนทรวิภาต ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว จิรฐิติกาล ชัยประทุม ผู้ฝึกสอน 
5 ว่าท่ีร้อยตร ี ศิวพร สุนทรวิภาต ผู้ฝึกสอน 
6 นาย สมนึก สมนาค ผู้ฝึกสอน 
7 ผศ. กัณฑิมา เนียมโภคะ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย สุเนตร ไชยพรรณา ผู้ฝึกสอน 
9 นาย ศิราเมษฐ์ ม่วงสุวรรณ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 01001 เด็กชาย จิณณะ บุญยะวัตร ป.4 
2 01002 เด็กหญิง ธัญสิร ิ ชุมแวงวาปี ป.4 
3 01003 เด็กหญิง ฌาณนิตา งามวงษ์วาน ป.4 
4 01004 เด็กหญิง ณัฐณิชา กอวรกุล ป.5 
5 01005 เด็กชาย วภณภากร เกษมณภีูรเดช ป.5 
6 01006 เด็กหญิง ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ ์ ป.5 
7 01007 เด็กชาย รรร สันติอโนทัย ป.5 
8 01008 เด็กชาย รุจิภาส นราเขมอนันต ์ ป.5 
9 01009 เด็กชาย ปิยะภูม ิ สุทธิพันธ์ุ ป.5 
10 01010 เด็กหญิง ชวัลญา สกุลเวสสะอนันต ์ ป.5 
11 01011 เด็กหญิง กาญจน์กรกฎ กุดวงษา ป.5 
12 01012 เด็กชาย พงศ์วิพัฒน์ มั่นนิธิวรกุล ป.5 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
13 01013 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สกุลชาต ิ ป.5 
14 01014 เด็กหญิง ณัฐปภสัร ์ กิติกุล ป.5 
15 01015 เด็กชาย โชติพิสุทธ์ิ พิศาลวรรณกุล ป.5 
16 01016 เด็กชาย ภาสพงศ์ รัชตังกูร ป.5 
17 01017 เด็กหญิง กชกร ติ๊บหน่อ ป.5 
18 01018 เด็กหญิง พันปัน อุชุภาพ ป.5 
19 01019 เด็กหญิง ธนัญญา ปัญญาคารวะ ป.6 
20 01020 เด็กชาย อนนต์ นาครทรรพ ป.6 
21 01021 เด็กชาย วิศรุต สุขศร ี ป.6 
22 01022 เด็กหญิง ลภสัรดา รักไทย ป.6 
23 01023 เด็กหญิง กรณิศ ปิติชัยชาญ ป.6 
24 01024 เด็กหญิง จิรัชญา สุทธิพันธ์ุ ป.6 
25 01025 เด็กชาย ภูบด ี แสงจันทร ์ ป.6 
26 01026 เด็กชาย กมลสรวง ผาสุข ป.6 
27 01027 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา อ้นเขียว ป.6 
28 01028 เด็กชาย ณพล อัตถากร ป.6 
29 01029 เด็กชาย คาวี บินหะซัน ป.6 
30 01030 เด็กชาย พลกฤต โพธ์ิปลั่ง ป.6 
31 01031 เด็กหญิง ฐิตารีย ์ กมุทชาติ ป.6 
32 01032 เด็กหญิง ปพิชญา วรปรัชญา ป.6 
33 01033 เด็กหญิง ชนิสรา มณีเนตร ป.6 
34 01034 เด็กชาย ชานน พงษ์ศิริกุล ป.6 
35 01035 เด็กหญิง ลักษิกา สมเจริญ ป.6 
36 01036 เด็กหญิง นัทธมน อุ้มมนุษย์ชาต ิ ป.6 
37 01037 เด็กชาย เทียนเทียน แทนคุณ  จ้าว ป.6 
38 01038 เด็กชาย นราวิชญ ์ เรืองพานิช ม.1 
39 01039 เด็กหญิง วรดนู อิศราพันธ์พิสิษฐ์ ม.1 
40 01040 เด็กหญิง สุขิตา แก้วเทวี ม.1 
41 01041 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ ์ ม.1 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
42 01042 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เหลืองจริยากุล ม.1 
43 01043 เด็กชาย ภูผา อ๊ึงวัฒนา ม.1 
44 01044 เด็กชาย ทินภัทร คงแก้ว ม.1 
45 01045 เด็กหญิง แพรชมพู เรียงรุ่งโรจน์ ม.1 
46 01046 เด็กชาย สุรเกียรติ ์ หงษ์ขจร ม.1 
47 01047 เด็กหญิง โยษิตา งามวงษ์วาน ม.1 
48 01048 เด็กชาย ชินาธิ วงศ์วาสิน ม.1 
49 01049 เด็กชาย ฉัตริน ฉัตรดอกไม้ไพร ม.2 
50 01050 เด็กชาย ธนวัฒน์ เกษมพุก ม.2 
51 01051 เด็กชาย กณิศ วงศ์ภักด ี ม.2 
52 01052 เด็กหญิง ณัชชา โฆษวณิชการ ม.2 
53 01053 เด็กหญิง ณัชชา คันธกุลดุษฎ ี ม.2 
54 01054 เด็กหญิง วีรยา เกษมทรัพย์ ม.2 
55 01055 เด็กชาย เจตน์ เหมวิจิตรพันธ์ ม.2 
56 01056 เด็กหญิง ฟ้าแจ่ม หงษ์ดาลัด ม.2 
57 01057 เด็กชาย ธาม กมุทชาติ ม.2 
58 01058 เด็กหญิง ณัชชา เพ็ชรจ่ัน ม.2 
59 01059 เด็กหญิง งามนุช มัดตะเดช ม.2 
60 01060 เด็กหญิง พิรญาณ ์ ฉายากุล ม.3 
61 01061 เด็กชาย ปาณะเปรม ตันมณ ี ม.3 
62 01062 เด็กหญิง ชวาลินี แก้วคงคา ม.3 
63 01063 เด็กหญิง พีรญา ฉันทมนตร ี ม.3 
64 01064 เด็กชาย โชติวัฒน์ อิทธิปาลกุล ม.3 
65 01065 เด็กหญิง รมณ ศิริวัลลภ ม.3 
66 01066 เด็กชาย วีระพรรณ แป้นสุขเย็น ม.3 
67 01067 เด็กชาย พงศธร ยอดหล้า ม.3 
68 01068 เด็กหญิง มนต์สินี เสาชัย ม.3 
69 01069 เด็กหญิง ป่ินมุก สุรสัวด ี ม.3 
70 01070 เด็กหญิง ธนพรรณ สิทธิขจรยุทธ์ ม.3 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
71 01071 เด็กชาย มาซาโตะ โชดะ ม.3 
72 01072 เด็กหญิง พรรวินท์ สุนทรวิทยกุล ม.3 
73 01073 เด็กชาย นันทพงศ์ มงคลศรีชัยชนะ ม.3 
74 01074 เด็กหญิง ศิรดา ศิริพงศ์วัฒนา ม.3 
75 01075 นางสาว ธีมา ตงศิร ิ ม.4 
76 01076 นางสาว ชัญญา ชัยสิงหาญ ม.4 
77 01077 นาย ภครินทร ์ ลูกคํา ม.4 
78 01078 นาย ยศพัฒน์ วัลย์เครือ ม.4 
79 01079 นางสาว ธัญวรัตม ์ เตชเจรญิพานิช ม.4 
80 01080 นางสาว ญาณินท์ น่ิมตระกูล ม.4 
81 01081 นาย พลภัทร ชูชีพ ม.4 
82 01082 นางสาว ณัฐจิรา จริยโกศล ม.4 
83 01083 นาย ชริน บุญศิร ิ ม.4 
84 01084 นาย ซูฮัน รา ม.4 
85 01085 นางสาว อัญชิษฐวิญญ ์ อินทองปาน ม.4 
86 01086 นาย สิรวิชญ ์ อุสาหะการ ี ม.5 
87 01087 นางสาว อุรวี สมานวรกิจ ม.5 
88 01088 นาย ณัฐวุฒิ กณะสุต ม.5 
89 01089 นาย วิริทธ์ิพล แข็งขัน ม.5 
90 01090 นางสาว เกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน ม.5 
91 01091 นาย พลังสฤษธ์ิ กาลมิตร ม.5 
92 01092 นางสาว ณัฐกุลนันท์ พจน์พรพิทักษ์ ม.5 
93 01093 นาย แทนไท ศรีเจริญ ม.5 
94 01094 นาย อภินัต ิ เทียนทอง ม.5 
95 01095 นาย ชยธร เพ่ิมทองอินทร์ ม.5 
96 01096 นาย สรวิชญ ์ ติระตระกูลวิชยา ม.5 
97 01097 เด็กหญิง วันภาวี วงศ์พรหม ม.6 
98 01098 นางสาว อาภาวรรณ ดิษริยะกุล ม.6 
99 01099 นางสาว ปริชมน ศานติวงศ์สกุล ม.6 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
100 01100 นาย พัฐวิศร พิบูลย์โรจน์ ม.6 
101 01101 นางสาว พรกมล จิตร์ประพัตร ์ ม.6 
102 01102 นาย ชนินทร ชนินทร ม.6 
103 01103 นาย กษิเดชศักด์ิพสิษฐ์ ขันทมาศ ม.6 
104 01104 นางสาว ฐิติรัตน์ อะวิลัย ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ฐิติพงศ์ เพชรด ี ผู้จัดการทีม 
2 นาย มนะชัย ขันทชัย ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ไพบูลย์ ณะพรานบุญ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว เณศรา สมโภชน์ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว วรรษวรรณ ชมชาญสินธ์ุ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย เอกบุรุษ หนูเล็ก ผู้ฝึกสอน 
7 นาย จรินรัตน์ คําระสิงห์ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย ศุภเดช ช้างน้อย ผู้ฝึกสอน 
9 นางสาว ฐิติรัตน์ คุณาจิตพิมล ผู้ฝึกสอน 
10 นาย จิรพัฒน์ ทองอ่อน ผู้ฝึกสอน 
11 นางสาว สุพิชยา พงศ์ธุวานนท์ ผู้ฝึกสอน 
12 นาย อิสรา ระวาสเสริฐ ผู้ฝึกสอน 
13 นาย พงษ์เดช โพธิสัตยา ผู้ฝึกสอน 
14 นาย ฤทธิเกียรต ิ เฉลียวการ ผู้ฝึกสอน 
15 นาย วิภาส ศาลิคุปต ผู้ฝึกสอน 
16 นาย อุกฤษฏ์ เกิดประกอบ ผู้ฝึกสอน 
17 นาย โชคชัย ดวงแก้ว ผู้ฝึกสอน 
18 นาย ปรีชา นวมนาม ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 02001 เด็กชาย นฤพนธ์ แจ้งสว่าง ป.4 
2 02002 เด็กหญิง ธนพร พัฒนนิธิธรณ ์ ป.4 
3 02003 เด็กชาย อาชัญ กิจชัยพร ป.4 
4 02004 เด็กชาย นัฐพล วงศรีทรา ป.4 
5 02005 เด็กหญิง นันท์นภัส ตรีเมฆ ป.5 
6 02006 เด็กชาย พสธร แจ่มจันทร ์ ป.5 
7 02007 เด็กชาย ภูริโชต ิ เซ่ียงจง ป.5 
8 02008 เด็กหญิง ณภัทร คุณวัชระกิจ ป.5 
9 02009 เด็กหญิง อชิรญา เหมือนจันทร์เชย ป.5 
10 02010 เด็กหญิง ชุติยนันท์ พ่อค้า ป.5 
11 02011 เด็กหญิง พัชรพร ศรีสหกิจ ป.6 
12 02012 เด็กหญิง นิมมิดา ศรีสมาน ป.6 
13 02013 เด็กชาย ศิวา ทองคํา ป.6 
14 02014 เด็กหญิง ปานโสฬส ทรัพย์ประเดิมชัย ป.6 
15 02015 เด็กหญิง เขมิกา ศรีปานวงศ์ ม.1 
16 02016 เด็กหญิง ศศิตา ว่องพานิช ม.1 
17 02017 เด็กชาย นภวิชญ์ เฉิน ม.1 
18 02018 เด็กหญิง ธมลพรรณ สุริยวงศ์ ม.1 
19 02019 เด็กหญิง ชัญญานุช พละเลิศ ม.1 
20 02020 เด็กหญิง กชพร ดอนเพ็งไพร ม.1 
21 02021 เด็กหญิง อรุโณทัย สกิตทรัพย์ ม.1 
22 02022 เด็กหญิง ธนวรรณ รุ่งแจ้ง ม.1 
23 02023 เด็กชาย ปภังกร สิงห์กลิ่น ม.2 
24 02024 เด็กชาย มิ่งวรัชญ์ อุดมศร ี ม.2 
25 02025 เด็กหญิง ชิตสุดา กล้าหาญ ม.3 
26 02026 เด็กชาย ยศภัทร ต้นประทุมวงศ์ ม.3 
27 02027 เด็กชาย ธนดล แก้วปู่วัด ม.3 
28 02028 เด็กหญิง นลินี เฉิน ม.3 



38 

ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
29 02029 เด็กชาย ปฏิภาณ จงสมบูรณ์โภคา ม.3 
30 02030 เด็กชาย ภาคภูม ิ ทรัพย์ประเดิมชัย ม.3 
31 02031 เด็กชาย วิทวัส วิวัฒนพรพานิช ม.3 
32 02032 เด็กชาย สิรภัทร ห้วยหงษ์ทอง ม.3 
33 02033 เด็กชาย ภัทรภณ แย้มสกุลนา ม.3 
34 02034 นางสาว พีรภา มูลจิตร ม.3 
35 02035 เด็กหญิง กฤติมา ลิ้มแสงอุทัย ม.3 
36 02036 เด็กชาย อุกฤษฏ์ เชยกลิ่นเทศ ม.3 
37 02037 เด็กชาย ภัทรพล ถมยา ม.3 
38 02038 นาย ภูวกร ค้าธัญเอกมงคล ม.4 
39 02039 นาย ปิยังกูร กิตติคุณชนก ม.4 
40 02040 นาย ศุภวัฒน์ พุกบุญม ี ม.4 
41 02041 นาย ชัยจิรัฏฐ์ วิวัตนภาสวร ม.4 
42 02042 นาย กันตพัฒน์ มณฑาทิพย์ ม.4 
43 02043 นาย พันธศักดิ์ อุบลสิงห์ ม.4 
44 02044 นาย ณภัทร มณีรตัน์ ม.4 
45 02045 นาย ฐิติพันธ์ุ เพลงปาน ม.4 
46 02046 นางสาว ปิยะธิดา นิธิปฏิคม ม.4 
47 02047 นาย ศิรชัช มีสง่า ม.5 
48 02048 นางสาว เพลงเพ็ชร สิงห์กลิ่น ม.5 
49 02049 นาย ธนพล พรหมดวง ม.6 
50 02050 นาย ชยพล ป่ินทอง ม.6 
51 02051 นาย ภัทรพล กุลวัชรจินดา ม.6 
52 02052 นาย ธนาศักดิ ์ บรานดท์ ม.6 
53 02053 เด็กชาย พัสกร ภูผา ป.4 
54 02054 เด็กชาย ธีรภัทร ์ แจ่มจํารสั ป.4 
55 02055 เด็กหญิง ฐิติพร จันทร์วาววาม ป.5 
56 02056 เด็กชาย อครวัฒน์ เลิศวุฒิรงค์ ป.5 
57 02057 เด็กหญิง ณัฐนาร ี ป้องศิริ ป.5 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
58 02058 เด็กชาย รักษ์กิจ สถาปนพิทักษ์ ป.5 
59 02059 เด็กหญิง จิดาภา ศรีทองกูล ป.5 
60 02060 เด็กชาย ฐิติพันธ์ ปถะคามินทร ์ ป.6 
61 02061 เด็กชาย ปุญณพัฒน์ แก้วอุปการ ป.6 
62 02062 เด็กชาย นิธิวิทย์ เป่ียมธนาธิป ป.6 
63 02063 เด็กชาย ปรมะ เรืองพริ้ม ป.6 
64 02064 นาย ศุภวัฒน์ นาคแท้ ม.5 
65 02065 นาย นพวิทย์  พีระภูริพัฒน์ ม.5 
66 02066 นาย ธนภัทร เรืองสุขอุดม ม.5 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง กิตติรตัน์ บุตรศร ี ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ปวีณา เผ่าพันธ์ุ ผู้จัดการทีม 
3 นาง อรลออ เผือกนอก ผู้จัดการทีม 
4 ผศ. วิชิต เผือกนอก ผู้ฝึกสอน 
5 นาย เอกราช ถํ้ากลาง ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ฤกษ์ สุวรรณฉาย ผู้ฝึกสอน 
7 พ.ต.ท. เกรียงไกร นารมย์ ผู้ฝึกสอน 

 

นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 03001 เด็กหญิง ธัญชนก ชาติพุทธ ป.4 
2 03002 เด็กหญิง ณวนา วงศ์นาค ป.4 
3 03003 เด็กชาย ธรรมรัตน์ รู้ยืนยง ป.4 
4 03004 เด็กหญิง ณิชชา เสาะก่าน ป.4 
5 03005 เด็กชาย วีรภัทร ใจศิร ิ ป.4 
6 03006 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ระดมสุทธิศาล ป.5 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
7 03007 เด็กหญิง วรินทร์ขวัญ สังวรปธาสกุล ป.5 
8 03008 เด็กหญิง ธัญชนก กุลนันท์กิตต ิ ป.5 
9 03009 เด็กชาย วรรธนะ เผือกนอก ป.5 
10 03010 เด็กชาย ภควัฒน์ อิฐรัตน์ ป.5 
11 03011 เด็กชาย พุฒิพร ฤทธ์ินอก ป.5 
12 03012 เด็กหญิง ฟรานเชลก้า อัลมิชิ ป.5 
13 03013 เด็กหญิง ธฤษวรรณ ศรีชัย ป.6 
14 03014 เด็กหญิง นรินรัตน์ ชัยหาทัพ ป.6 
15 03015 เด็กหญิง กานต์กมล โชติการณ ์ ป.6 
16 03016 เด็กชาย ไชยศักดิ ์ ซูกิ ป.6 
17 03017 เด็กหญิง กิตติรักษ์ บุตรศร ี ป.6 
18 03018 เด็กชาย ชัยวัฒน์ แสงสุริยา ป.6 
19 03019 เด็กชาย ปวริศร ์ แพงมา ป.6 
20 03020 เด็กชาย เจตสมบูรณ ์ อารีย์สมบูรณ ์ ป.6 
21 03021 เด็กหญิง มนพร สุภามา ป.6 
22 03022 เด็กหญิง บุณยานุช บุญประคม ป.6 
23 03023 เด็กหญิง ญาณิศา นาสมจิตร ป.6 
24 03024 เด็กหญิง พชรพร เผือกนอก ม.1 
25 03025 เด็กหญิง พิยะดา แผลงสูงเนิน ม.1 
26 03026 เด็กหญิง ภูริชญา อินทรจักรพงษ์ ม.1 
27 03027 เด็กหญิง ปุณยภา สกุลคู ม.1 
28 03028 เด็กหญิง พันธิสา โรชาท์ ม.1 
29 03029 เด็กหญิง กัญญารตัน์ เผ่าพันธ์ ม.1 
30 03030 นาย ธนกฤต สุขวงศ์ ม.2 
31 03031 นาย กันตพัชร กองสุข ม.2 
32 03032 นาย สิทธิพล พูนเพ่ิม ม.2 
33 03033 นาย ปณิธาน จริยานันทพงศ์ ม.2 
34 03034 นาย ไวทิน กินบุญ ม.2 
35 03035 นาย พิจักษณ ์ ทารักษา ม.2 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
36 03036 เด็กหญิง ปัญญาภรณ ์ เผ่าพันธ์ ม.2 
37 03037 นาย จักรพันธ์ เคนจันทึก ม.2 
38 03038 นาย วิษณุ รู้หลัก ม.3 
39 03039 นางสาว จิราภรณ ์ พิมพ์ดี ม.3 
40 03040 นางสาว จิราภรณ ์ ราชธา ม.3 
41 03041 นางสาว นริสรา ชัยหาทัพ ม.3 
42 03042 นางสาว ปาริชาต ิ ม่วงสนิท ม.3 
43 03043 นางสาว วันวิสา เชิดชู ม.3 
44 03044 นาย วสุวรรธน์ จําปาวงศ์ ม.4 
45 03045 นาย พันธ์ุพิทักษ์ พงสะพัง ม.4 
46 03046 นางสาว ต้นนํ้า ไทยน้อย ม.4 
47 03047 นาย ปวฤทธ์ิ แก่นนาค ม.5 
48 03048 นาย อัสนี อัคราช ม.5 
49 03049 นาย อัศวิน ลุนธิระวงศ์ ม.6 
50 03050 นาย วธิราวุฒิ นารีไผ ่ ม.6 
51 03051 นาย ณัชพัฒน์ ศิลปษา ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว มนัสชนก กองนักวงษ์ ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ศดานันท์ เทพจันตา ผู้ฝึกสอน 
4 นาย สุกฤษฏิ ์ สิงห์พริ้ง ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ณัฐสุชน บัวมีธูป ผู้ฝึกสอน 
6 นาย นวมินทร ์ ตันตระกูล ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว นภสร สุนทรทิพย์ ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 04001 เด็กชาย รณกร พาณิชโชติอนันต ์ ป.4 
2 04002 เด็กหญิง ธันยากานต ์ ศิริไพรวัน ป.5 
3 04003 เด็กหญิง อชิรญา ศรีสนิท ป.5 
4 04004 เด็กชาย วรพล ตันติสุวรรณนา ป.5 
5 04005 เด็กชาย พีรณัฎฐ์ พัฒนอมร ป.5 
6 04006 เด็กชาย ณัฏฐดนัย ปิณฑานนท์ ป.5 
7 04007 เด็กหญิง มาหยา บุญญาอรณุเนตร ป.5 
8 04008 เด็กชาย ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ ์ ป.6 
9 04009 เด็กหญิง พริมา ลิมปิฐาภรณ ์ ป.6 
10 04010 เด็กชาย วาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย ป.6 
11 04011 เด็กหญิง นิษฐกานต์ มัลลจิารุศักดิ ์ ป.6 
12 04012 เด็กชาย พิชญพัชร์ วิไลรตัน์ ป.6 
13 04013 เด็กหญิง ณภัทร ทองเจริญ ป.6 
14 04014 เด็กชาย คณธัช อุบลสิงห์ ป.6 
15 04015 เด็กชาย ปารม ี สิทธิกูล ป.6 
16 04016 เด็กหญิง ปภานลิน ลีลาจารุพงศ์ ป.6 
17 04017 เด็กชาย สิรวิชญ ์ สุกาญจน์วัฒนชัย ป.6 
18 04018 เด็กชาย จิรัฏฐ์ สร้อยทอง ป.6 
19 04019 เด็กหญิง ญานิชดาภา พรวิเศษกุล ป.6 
20 04020 เด็กหญิง ณัฏฐา ใจปานนํ้า ป.6 
21 04021 เด็กหญิง ปารณย์ี เทพมงคล ป.6 
22 04022 เด็กหญิง อัจฉรียา ศรีสนิท ป.6 
23 04023 เด็กชาย ภัค บุญยุบล ป.6 
24 04024 เด็กหญิง อธิตญา มะลิอ่อง ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ธานินทร์ บุญญาลงกรณ ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ทรงพล เพ็ชรทอง ผู้จัดการทีม 
3 นางสาว อาภากร สรรพกิจ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว นภสวรรณ ประดับการ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย เอกพัชร กิจหิรัญวงศ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ศุภณัฐ ทรวดทรง ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว ภัคจิรา บุญหงส ์ ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาว ชญานิน มุ่งถ่ิน ผู้ฝึกสอน 
9 นาย สรศักดิ ์ ศรีนารักษ์ ผู้ฝึกสอน 
10 นางสาว ภัคจิรา เอิบกิตติสวัสดิ ์ ผู้ฝึกสอน 
11 นางสาว สุกัญญา กล้ามาก ผู้ฝึกสอน 
12 นางสาว พัตราภรณ ์ เพ่ิมพูนไพศาล ผู้ฝึกสอน 
13 นาย วิชิตชัย เพชรนาค ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 05001 เด็กหญิง สาธิตา โชติปทุมวรรณ ม.1 
2 05002 เด็กหญิง ณัฐสินี หวังธรรมเก้ือ ม.1 
3 05003 เด็กชาย วิชญ์ โกมลมิศร ์ ม.1 
4 05004 เด็กชาย ต้นแบบ ทรวดทรง ม.1 
5 05005 เด็กหญิง วรรณวริน ลิ่มปนาท ม.1 
6 05006 เด็กชาย ไททัศน์ วัฒนบวรกุล ม.1 
7 05007 เด็กชาย พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล ม.1 
8 05008 เด็กชาย ชยรัฐ หวังวีระ ม.1 
9 05009 เด็กหญิง ธัญญา ยงปิยะกุล ม.1 
10 05010 เด็กชาย รพีพัทธ์ รัตนเตมีย ์ ม.1 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
11 05011 เด็กหญิง วานิเกล เปรมานนท์ ม.1 
12 05012 เด็กชาย ศิวกร ทิพยไพศาล ม.1 
13 05013 เด็กหญิง ณิชาภัทร อารีรัชชกุล ม.1 
14 05014 เด็กหญิง ชนม์ชุดา สงวนนวน ม.1 
15 05015 เด็กหญิง ภัครัมภา ชวลิตธํารง ม.2 
16 05016 เด็กชาย ธีร์นิธิ นวลขลิบ ม.2 
17 05017 เด็กชาย ภิศิษฐ์ ตันติสุวรรณนา ม.2 
18 05018 เด็กชาย พีรวิชญ์ ชูอ่องสกุล ม.2 
19 05019 เด็กหญิง จิรัชญา อนันต์ ม.2 
20 05020 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เมฆบุญส่งลาภ ม.2 
21 05021 เด็กหญิง ปัณฑรย์ี ตรีไพบูลย์ ม.2 
22 05022 เด็กหญิง รมย์ชล ี วัธนเวคิน ม.2 
23 05023 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เจริญสุขเลิศวิทยา ม.2 
24 05024 เด็กชาย วิวิธชัย ทองสุข ม.2 
25 05025 เด็กชาย วณิชย์ เช่ียวชาญรัตนกุล ม.2 
26 05026 เด็กหญิง เปมิกา โอฐธนู ม.2 
27 05027 เด็กชาย วชิรวิชญ์ วงศ์สายสุวรรณ ม.3 
28 05028 เด็กชาย ธัชชัย สิริโชติวิทยากร ม.3 
29 05029 เด็กหญิง สร้อยสลา หาญพาณิชย์พันธ์ ม.3 
30 05030 เด็กหญิง ชญากาณฑ์ พัฒนาสิทธิเสร ี ม.3 
31 05031 เด็กหญิง บัณฑิตา พุธขุนทด ม.3 
32 05032 เด็กหญิง จารุมน จิณณวาโส ม.3 
33 05033 เด็กหญิง ธรรมิกา โตนิติวงศ์ ม.3 
34 05034 เด็กชาย สเมธัส อัศวพิภพ ม.3 
35 05035 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สิริเตชาภิวัฒน์ ม.3 
36 05036 เด็กหญิง ลลิดา เอ้ือดุลยธรรม ม.3 
37 05037 เด็กหญิง วฤณ ทรัพย์สุขสริ ิ ม.3 
38 05038 นาย ปัณณวิชย์ บําเพ็ญผล ม.4 
39 05039 นางสาว พรชนก สุขวัฒนาสินิทธ์ิ ม.4 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
40 05040 นาย ธนกฤต นวลขลิบ ม.4 
41 05041 นาย ธนภัทร สินสืบผล ม.4 
42 05042 นาย นครินทร ์ วงศ์ชัยอนุกูล ม.4 
43 05043 นางสาว บุณยาพร ดํารงธรรมวุฒิ ม.4 
44 05044 นางสาว ณัฐณิชา เทพสิทธา ม.4 
45 05045 นาย ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์ ม.4 
46 05046 นางสาว รินรดา อัมพรสิทธิกูล ม.4 
47 05047 นางสาว ณัฐรินีย ์ ลิมป์ศุภวาณิช ม.4 
48 05048 นางสาว อนัญญา แจ่มแจ้ง ม.4 
49 05049 นาย ธีรภัทร ศรีธุระวานิช ม.4 
50 05050 นาย วรเดช กมลวัฒนเดชา ม.5 
51 05051 นาย กฤติภูม ิ มณีภคัธร ม.5 
52 05052 นาย จิรภัทร จิระพันธ์ุทอง ม.5 
53 05053 นางสาว รวีวรรณ รังษีธนะศักดิ ์ ม.5 
54 05054 นางสาว ภาวินี อ่ิมบุญตา ม.5 
55 05055 นาย จอมพล เพทายบรรลือ ม.5 
56 05056 นาย พัชรพล เลิศวิรยิจิตต ์ ม.5 
57 05057 นาย ปวิตร ตุลวรรธนะ ม.5 
58 05058 นาย ณภัทร เกิดบัวเพชร ม.5 
59 05059 นาย ชนุตม์ ธีระโรจนารตัน์ ม.5 
60 05060 นาย เกริกกาญจน์ จารุรตันา ม.5 
61 05061 นางสาว ณัฐติยา จําปาดิบ ม.5 
62 05062 นาย ธนกร มาจุฬา ม.5 
63 05063 นางสาว นงนภัส เฉลิมวสุธา ม.5 
64 05064 นางสาว จิตติภคั พงศ์พันธ์ุภาณ ี ม.6 
65 05065 นางสาว นันท์นภัส อัชฌากรลักษณ ์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย สมาร์ท ศรีพรหมมาศ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ชินวัฒน์ ไข่เกต ุ ผู้จัดการทีม 
3 นางสาว สกุลรตัน์ หวลสตัย์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 06001 เด็กหญิง ธนพร มีทรัพย์ ม.1 
2 06002 เด็กชาย พีรดนย์ จุลพันธ์ ม.1 
3 06003 เด็กหญิง หญิงพิมพา รัตนหมอศาสตร ์ ม.1 
4 06004 เด็กชาย ปิยวุฒิ ไสวด ี ม.2 
5 06005 เด็กชาย ธรรมวัฒน์ นุ่มนวล ม.2 
6 06006 เด็กชาย ชนกันต์ อินใจ ม.2 
7 06007 เด็กชาย คณาวุฒิ ต่างใจรัก ม.2 
8 06008 เด็กชาย พิพัฒน์พล ล้นเหลือ ม.2 
9 06009 เด็กชาย รัชพล สายศร ม.2 
10 06010 เด็กชาย ธรรศธาดา ตันชัยสวัสดิ ์ ม.2 
11 06011 เด็กหญิง ชนิกานต์ ศรีเข่ือนแก้ว ม.2 
12 06012 เด็กหญิง ธัญชนก เทพเลน ม.3 
13 06013 เด็กชาย ธีรัช แกล้วกล้า ม.3 
14 06014 เด็กชาย จักรกฤษณ ์ กระสังข์ ม.3 
15 06015 นางสาว อนันตญา จิตหัสฐะ ม.3 
16 06016 นางสาว ป่ินฉัตร เอ่ียมประชา ม.3 
17 06017 เด็กชาย ชนภัทร์ เนียมหุ่น ม.3 
18 06018 นาย กฤติณัฐ อ้อยบํารุง ม.3 
19 06019 นางสาว ชนิษฐา ตียพันธ์ ม.4 
20 06020 นางสาว ติรยา ผลวัฒนะ ม.4 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
21 06021 นางสาว เกศแก้ว เอ่ียมประชา ม.4 
22 06022 นางสาว อชิรญาณ ์ กันทะกาศ ม.4 
23 06023 นางสาว พิชชากร ธุวานนท์ ม.4 
24 06024 นาย ศิษฏ ศรียาภยั ม.4 
25 06025 นาย ภัทรพล มีจันทร ์ ม.4 
26 06026 นางสาว จริยวรรณ ตั้งสวัสดริัตน์ ม.4 
27 06027 นางสาว เมษารัตน์ แก้วยศ ม.4 
28 06028 นาย วิทวัส เรือนพันธ์ ม.5 
29 06029 นาย ปรินทร ์ ศรศักดา ม.5 
30 06030 นาย อรุณกร จักษุตน ม.5 
31 06031 นาย คุณากร คําพวง ม.5 
32 06032 นาย ณัฐชนน เลิศผาสุข ม.6 

 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 ว่าท่ี ร.ต. ธนะษิณ อินพาเพียร ผู้จัดการทีม 
2 นาง สุภิญญา สายทน ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 07001 เด็กหญิง จณิสตา เมืองยศ ม.1 
2 07002 เด็กหญิง รสิตา สร้อยเพชรเกษม ม.1 
3 07003 นางสาว กัญจนา สารวิจติร ม.4 
4 07004 นางสาว ปริศนา ป่ินแก้ว ม.4 
5 07005 นางสาว ธนาพร ดาอินทร ์ ม.4 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย สุริยนต ์ เหลืองตรงกิจ ผู้ฝึกสอน 
2 นาย จาตุรงค์ สอนมา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 08001 เด็กชาย ไทรงาม ศรีไชยเจริญวงศ์ ม.2 
2 08002 นาย ภูวนนท์ บรรจง ม.3 
3 08003 เด็กชาย จอมทัพ ไชยลังกา ม.3 
4 08004 นาย จารุกิตติ ์ รัตนรักษ์มงคล ม.3 
5 08005 เด็กชาย โพธิพงศ์ โพธิ ม.3 
6 08006 นาย ราเชนทร ์ ใจสีธิ ม.3 
7 08007 นาย พิทวัส วงษ์ทันท์ ม.3 
8 08008 เด็กหญิง ลักษณณ์ารย์ี ใจวงศ์ ม.3 
9 08009 เด็กหญิง นัยน์ปพร สูงปานเขา ม.3 
10 08010 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ นิลคํา ม.3 
11 08011 เด็กชาย ชโนดม ไชยวงค์ ม.3 
12 08012 นางสาว ณิชาวีร ์ ทองศิริ ม.4 
13 08013 นางสาว นํ้าฝน วงค์แก้ว ม.4 
14 08014 นาย ธนวัฒน์ อัมพุธ ม.4 
15 08015 นางสาว พีรกานต ์ ไฝฝ่น ม.4 
16 08016 นาย ยศพนธ์ คําด ี ม.4 
17 08017 นาย วุฒิชัย ใจอักษร ม.4 
18 08018 นาย กฤษกร อุ่นต๊ะ ม.4 
19 08019 นาย ธนกฤต ตะราษี ม.4 
20 08020 นาย สุรพิชญ ์ หอมนาน ม.4 
21 08021 นางสาว พิมพ์ฤทัย ละอองเอ่ียม ม.4 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
22 08022 นางสาว ปรัธนา จักรเงิน ม.4 
23 08023 นาย วีริศ ถนอมชาติ ม.5 
24 08024 นางสาว ชุติกาญจน์ อินต๊ะสาร ม.5 
25 08025 นาย นภวัฒน์ เอ่ียมละออ ม.5 
26 08026 นางสาว ณัฐชยา อุบลเขียว ม.5 
27 08027 นาย จิรวัฒน์ คุยเพียภมู ิ ม.5 
28 08028 นางสาว ชุติกาญจน์ พยมโพธ์ิ ม.5 
29 08029 นาย ต้นปัญญา ปัญโญ ม.5 
30 08030 นาย วิชญ์พล คะณาวรรณ ม.5 
31 08031 นาย พิชชญา ถูกนึก ม.6 
32 08032 นางสาว ประภาพร พระบาล ี ม.6 
33 08033 นาย พงศ์สถิตย์ จันทาพูน ม.6 
34 08034 นางสาว ปรีญาฉัตร ไชยชุมภ ู ม.6 
35 08035 นาย สัณหวิช ชมภูนิช ม.6 

 
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 ว่าท่ีเรือตร ี นฤนาท ศรีไตรรตัน์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย มุรธา นามพลกรัง ผู้ฝึกสอน 
3 นาย เฉลิมยุทธ เอ่ียมชํานาญ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ภูม ิ ชาลีวัลย์ ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 09001 เด็กชาย กิตติทัต สืบสําราญ  - 
2 09002 เด็กชาย ฐาปนัท โกสุมวัชราภรณ ์  - 
3 09003 เด็กชาย กณิศ ชัยวรกุล  - 
4 09004 เด็กชาย ณัทกฤช ชูพลสิริกุล ป.3 
5 09005 เด็กชาย อนาดิน พีระเสน ป.3 
6 09006 เด็กชาย ภูชิสส ์ มาจิตต ์ ป.4 
7 09007 เด็กชาย นรวิชญ์  มาจิตต ์ ป.5 
8 09008 เด็กชาย ธีรพงษ์ อุทัยเสน ม.1 
9 09009 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หนูเทพย์ ม.1 
10 09010 เด็กหญิง สุพิชชา มัจฉาชม ม.1 
11 09011 เด็กชาย รชต ศิวนาถฤทธิ ม.1 
12 09012 เด็กหญิง อภิชญา หอมหวล ม.1 
13 09013 เด็กหญิง ณัฐรดา จตุพงษ์ ม.1 
14 09014 เด็กหญิง ณัฏฐิกา เอ้ือเฟ้ือ ม.1 
15 09015 เด็กชาย เมธีณัฐ นาเอก ม.2 
16 09016 เด็กชาย ปัญญากร โชติ ม.2 
17 09017 เด็กชาย อิงครัต คําแก้ว ม.2 
18 09018 เด็กชาย ดีน ลภสั แฮนดิเลย์ ม.2 
19 09019 เด็กหญิง ชาณิกา ทองผ่อน ม.2 
20 09020 เด็กชาย คณาธิป ทรัพย์มหาศาล ม.2 
21 09021 เด็กชาย นิติพัฒน์ เจริญแสนสวย ม.2 
22 09022 เด็กหญิง ธนัชพร อาจคง ม.2 
23 09023 เด็กชาย ภาคิน ธนะดีวงศ์ ม.3 
24 09024 เด็กชาย ธนกฤต ธนสิงห์ทอง ม.3 
25 09025 เด็กชาย วรากุล ยอดจันทร ์ ม.3 
26 09026 เด็กชาย นาวิน กัลยา ม.3 
27 09027 เด็กหญิง ณัฐชยา เซียสวัสดิ ์ ม.3 
28 09028 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา สาครตระกูล ม.3 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
29 09029 เด็กหญิง ชลิตา ลิปิเวชกุลกิจ ม.3 
30 09030 นาย ณกรณ ์ ศรีวรนารถ ม.4 
31 09031 นาย ณัฐภัทร ลีนะวัต ม.4 
32 09032 นาย ณชพล รื่นรมณ์วาร ี ม.4 
33 09033 นาย ปภังกร โกศล ม.4 
34 09034 นางสาว กมลชนก สิงห์สมบูรณ ์ ม.4 
35 09035 นางสาว อัฐภิญญา อาภากรินทร ์ ม.4 
36 09036 นางสาว สุรักขนิยา สุรักขกะ ม.5 
37 09037 นาย ปรเมษฐ์ ธรรมคําภีร ์ ม.5 
38 09038 นาย ศุภกร การวงษ์ ม.5 
39 09039 นางสาว รัชชฏาภร นวพรเพ่ิม ม.5 
40 09040 นางสาว พัชรพร ศรีสุวรรณ ม.5 
41 09041 นาย เดโชชัย พรประพันธ์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย พรชัย แสนทอง ผู้จัดการทีม 
2 นาย สุวัฒ ฤทธิรณ ผู้ฝึกสอน 
3 นาง ลําเทียน ภัทรโกศล ผู้ฝึกสอน 
4 นาย พรชัย แสนทอง ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว สาธิตา สารธะวงศ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 10001 เด็กชาย ชยุต สีบุญเรือง ป.4 
2 10002 เด็กหญิง ธนัญชนก บัวศร ี ป.4 
3 10003 เด็กหญิง ดวงเกษ นามศร ี ป.4 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
4 10004 เด็กหญิง ปิยาพัชร สุทธเสนา ป.4 
5 10005 เด็กหญิง สุมนตร์ัตน์ ประกอบสุขย่ิง ป.4 
6 10006 เด็กชาย มนัสนันท์ อุทัยรัตนะชัย ป.5 
7 10007 เด็กชาย ภูตะวัน ภูสีอ่อน ป.6 
8 10008 เด็กหญิง รัญชิดา จูวัฒนสําราญ ป.6 
9 10009 เด็กชาย วรเมธ เติมสวัสดิ ์ ป.6 
10 10010 เด็กชาย วรปรัชญ ์ บัวศร ี ป.6 
11 10011 เด็กหญิง ปานระวี จันทริมา ป.6 
12 10012 เด็กชาย พยุหพล พยุหะ ป.6 
13 10013 เด็กชาย ศุภณัฐ สีชมแสง ป.6 
14 10014 เด็กชาย ณภัทร ภูครองหิน ป.6 
15 10015 เด็กชาย ศุจิพัฒน์ กลมดวง ป.6 
16 10016 เด็กหญิง อักษราภัค ไทยมิตร ป.6 
17 10017 เด็กหญิง กัญญาพัชร พรั่งพร้อมกุล ป.6 
18 10018 เด็กหญิง ชญานิศ คันธพนิต ป.6 
19 10019 เด็กชาย เกรียงไกร เขียวนอก ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย บุญลอด ศรีเจริญ ผู้จัดการทีม 
2 นาย กิตติพงษ์ ปัดทุม ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ปาริฉัตร บุตราช ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว กัลยรตัน์ นนตะบุตร ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ศศินันท์ ละวิสิทธ์ิ ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 11001 เด็กชาย ปฎิพัทธ์ ผลโพธ์ิ ม.1 
2 11002 เด็กหญิง ณัฐธิดา นารถศิลป์ ม.1 
3 11003 เด็กชาย ธีรภัทร ์ กลมดวง ม.1 
4 11004 เด็กหญิง ปุญญิศา ผายบุตร ม.2 
5 11005 เด็กหญิง นิรินธร คํานุ ม.2 
6 11006 เด็กหญิง บุญชลิตา บุญหลักคํา ม.2 
7 11007 เด็กชาย ธนานนท์ วงษ์สีหา ม.2 
8 11008 เด็กหญิง กชพรรณ โสภาคะยัง ม.2 
9 11009 เด็กหญิง ณัฐชยา โชติมานนท์ ม.3 
10 11010 นาย โฆษิต ปะกิคา ม.3 
11 11011 เด็กหญิง จิรัญญา สาวิถี ม.3 
12 11012 นาย วัชรากร แก้วบุดดา ม.3 
13 11013 เด็กหญิง ปัณณธร ชาวดอน ม.3 
14 11014 เด็กหญิง ใบโพธ์ิ ศรีสว่างวงศ์ ม.3 
15 11015 นาย ณัฐนนท์ โชติมานนท์ ม.5 
16 11016 นางสาว ฟ้ารุ่ง คณะมะ ม.5 
17 11017 นาย อรรถพล วิชัยพานิชกุล ม.6 
18 11018 นาย สิทธิกร อรัญวาสน์ ม.6 
19 11019 นาย ธนกฤต บุญโชติยกุล ม.6 
20 11020 นาย ธนดล ขันถม ม.6 
21 11021 นางสาว ญาณินท์ สิทธิจินดา ม.6 
22 11022 นางสาว สุภนิดา นันสถิตย์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธ์ิ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว อารยา ศรีบุญเรือง ผู้ฝึกสอน 
3 นาย วรพล ทวีอินทร์ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว พรรัตน์ งาหอม ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ลัดดา บรรเลงส่ง ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว เกศศิร ิ วงค์ไชย ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว อัมภิรา สิงห์ณรงค์ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย อนุชิต สอนสีดา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 12001 เด็กหญิง ปวิตรา โกศลานันท์ ป.3 
2 12002 เด็กชาย ศรรัตน์ แตงเจริญ ป.4 
3 12003 เด็กหญิง กัญญนัช พวงมาลี ป.4 
4 12004 เด็กหญิง เบญญา ตั้งสง่า ป.4 
5 12005 เด็กชาย กฤษณะ ปรีชานนท์ ป.4 
6 12006 เด็กชาย สิปปวิชญ ์ กิจเจรญิไพศาล ป.5 
7 12007 เด็กชาย ภาวัต ภมรศิร ิ ป.5 
8 12008 เด็กชาย ปรานต ์ รักศร ี ป.5 
9 12009 เด็กชาย ณัฐธวัช วงศ์สนิท ป.5 
10 12010 เด็กหญิง เกรซ เคนชา ป.5 
11 12011 เด็กชาย โชคชัย โพธ์ิรุ่งเรือง ป.5 
12 12012 เด็กหญิง พิมพิศา ศรีวิชัย ป.5 
13 12013 เด็กหญิง กัญญาวีร ์ คดีพิศาล ป.5 
14 12014 เด็กชาย ขวัญข้าว เพ็ชร์สุทธ์ิ ป.5 
15 12015 เด็กหญิง สุภจิรา ศิริธร ป.5 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
16 12016 เด็กหญิง ชนิกาณม ์ ตั้งสกุลล้ําเลิศ ป.5 
17 12017 เด็กชาย ภูมินทร ์ แจ้งเขว้า ป.5 
18 12018 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ กันแตง ป.6 
19 12019 เด็กชาย ทีปกร เครือสาร ป.6 
20 12020 เด็กชาย ธาวิน โกศลานันท์ ป.6 
21 12021 เด็กหญิง เขมณฏัฐ์ ตันสถาวีรัฐ ป.6 
22 12022 เด็กชาย กานต์ การะเกศ ป.6 
23 12023 เด็กหญิง ศุภพิชญ ์ วิเศษสินธ์ุ ป.6 
24 12024 เด็กหญิง พรประภาพรรณ ศรีวานิชภูม ิ ป.6 
25 12025 เด็กหญิง วิชญาพร นาคบวรวิจิตร ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย กิติศักดิ ์ เตียวตระกูล ผู้จัดการทีม 
2 นาย อัษฎางค์ ปาลิวนิช ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ศรันย์ เจริญวานิช ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ภาณุพงศ์ อินทเศียร ผู้ฝึกสอน 
5 นาย วีรภัทร เย็งยูโซ๊ะ ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว อุบลรัตน์ บุญประเสริฐ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย มนเฑียร อยู่เย็น ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 13001 เด็กชาย ณภสั วานิชประภา ม.1 
2 13002 เด็กชาย อนุชิต อิภิโช ม.1 
3 13003 เด็กชาย ภูผา ฉุ้นย่อง ม.2 
4 13004 เด็กหญิง แพรวพรรณ หงิมจ่ัน ม.2 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
5 13005 เด็กชาย พงศ์สุระ ศรีอวยพร ม.2 
6 13006 เด็กชาย กาญจน์นําชาต ิ ผลศัพท์ ม.2 
7 13007 เด็กชาย นราวิชญ ์ เย็งยูโซ๊ะ ม.2 
8 13008 เด็กชาย ชลันธร เตียวตระกูล ม.2 
9 13009 นาย ษนัยวีร์ วงษ์บุบผา ม.3 
10 13010 นางสาว จิราภรณ ์ ปุญญโฆษะ ม.3 
11 13011 นาย รณกฤต มีทรัพย์มาก ม.3 
12 13012 นาย บูรพาชัย คําเคน ม.3 
13 13013 นางสาว ชญานุตน์ พยัคฆพงษ์ ม.3 
14 13014 นาย กิตติภพ เพชรเลิศอนันต ์ ม.4 
15 13015 นาย วิทวัส เดชมงคล ม.4 
16 13016 นาย กฤษกร มีทรัพย์มาก ม.4 
17 13017 นาย ณัฐภูม ิ บุญมาก ม.4 
18 13018 นาย กริชพิพัฒน์ ผ่องใส ม.4 
19 13019 นาย ฐาการ กะการด ี ม.4 
20 13020 นาย ชนกันต์ เตียวตระกูล ม.4 
21 13021 นาย วรวิทย์ แย้มโอษฐ์ ม.4 
22 13022 นาย เจียระไน เห็นเจรญิ ม.4 
23 13023 นาย รัชพล วิรัชกุล ม.5 
24 13024 นาย กฤติน มีทรัพย์มาก ม.6 
25 13025 นาย กิตติธัช สถิตย์มั่นวิวิฒน์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ รตาลลลิล ์ แก้วปาน ผู้จัดการทีม 
2 นาย ดักกลาส บรอซิล ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว จีราพร เมืองพิน ผู้ฝึกสอน 
4 นาย อธิพงศ์ โตทอง ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว จรินทร์พร หนูแก้ว ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว อมาวส ี สว่างวงศ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 14001 เด็กหญิง ลัลน์ลลติ แตงเข็ม -  
2 14002 เด็กหญิง สลลิ ลิมจิตต ิ -  
3 14003 เด็กชาย วงศพัทธ์ ปานขลิป -  
4 14004 เด็กชาย สิทธิพล อ่ิมอักษร -  
5 14005 เด็กชาย วรทัศน์ วงษ์สถิตย์พร -  
6 14006 เด็กชาย พิชามญช์ุ พากเพียร ม.1 
7 14007 เด็กหญิง กรวรรณ พูลสวัสดิ ์ ม.2 
8 14008 เด็กชาย อธิศ อัธนันท์ ม.2 
9 14009 เด็กหญิง อิสรีย ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ม.2 
10 14010 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ นิมมิตรสุมาวงศ์ ม.2 
11 14011 นาย มาวิน ไวยวุฒิ ม.2 
12 14012 เด็กชาย บุญนําพา บุญเลศิ ม.2 
13 14013 นางสาว ณฐพรรณอร เกียรตดิิลกรัฐ ม.2 
14 14014 เด็กหญิง พิชญา เสรีพัฒนะพล ม.2 
15 14015 เด็กหญิง นารทลดา กุลกาญนาชีวิน ม.2 
16 14016 เด็กหญิง ณภัค อัตถศาสตร ์ ม.2 
17 14017 เด็กหญิง แพรวา อริยชาญศิลป์ ม.2 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
18 14018 เด็กหญิง ขวัญข้าว พืชสุวรรณสกุล ม.2 
19 14019 เด็กชาย เสรมิพล ลิมป์กิจเจริญ ม.2 
20 14020 เด็กชาย กิติภูม ิ เจียรนัย ม.2 
21 14021 เด็กชาย นภัส เลขวัต ม.2 
22 14022 เด็กหญิง ไปรยา ไมยวา พรหมบุตร ม.2 
23 14023 เด็กชาย นรวิชญ์ จินดาเกียรต ิ ม.3 
24 14024 เด็กชาย ทยากร จนิษฐ ม.3 
25 14025 เด็กชาย ธนดล สุขคง ม.3 
26 14026 เด็กหญิง ธัญรดา วิวัฒนเดชา ม.3 
27 14027 เด็กหญิง ปัณณพร สัมพันธ์ธนรักษ์ ม.3 
28 14028 เด็กหญิง ชนิตาภา กฤตยารัตน์ ม.3 
29 14029 นาย ศุภวัฒน์ วงศ์สถิตพร ม.3 
30 14030 นาย ปุณณกิต จันทรชโน ม.3 
31 14031 นางสาว รวงข้าว พืชสุวรรณสกุล ม.3 
32 14032 นางสาว ลดา วิวัฒนะประเสริฐ ม.3 
33 14033 เด็กหญิง รยา กนกากร ม.3 
34 14034 นาย อัศว์ อัศวโกวิท ม.4 
35 14035 นาย ภูมิพัฒน์ วีระกุลทรัพย์ ม.4 
36 14036 นางสาว ปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร ม.4 
37 14037 นาย ภูธนิก ศัตสาธิต ม.4 
38 14038 นางสาว กนิก ศรีธรา ม.4 
39 14039 นาย ณัชพล ธาวินพิพัฒน์ ม.4 
40 14040 นางสาว วิญญ์ชญา เอ่ียมวนานนทชัย ม.4 
41 14041 นาย ณัฐภัทร เชิดชู ม.4 
42 14042 นาย จิรพัส เพาะแป้น ม.4 
43 14043 นาย ปฤณ พ่ึงสุจริต ม.5 
44 14044 นางสาว ทอฝัน ไวยวุฒิ ม.5 
45 14045 นาย อัชรอฟ สืบสุข ม.5 
46 14046 นาย ปรินทร บรรณวัฒน์ ม.5 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
47 14047 นางสาว พชรพร วาสนะสมสิทธ์ิ ม.5 
48 14048 นางสาว นนทรัฐ เนติโพธ์ิ ม.6 
49 14049 นาย พัทธพล ศิริถาวร ม.6 
50 14050 นาย ลภน อัตศาสตร ์ ม.6 
51 14051 นาย รัชชภาคย์ รักษาสัตย์ ม.6 
52 14052 นางสาว จิณห์นิภา ศิวพรพิทักษ์ ม.6 
53 14053 นาย สุชน จรดล ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย นัทธินันท์ ละมายสิงห์ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว มณีรตัน์ ต๊ะเจริญ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ณัฐวัช รักกันทํา ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ฐานิศรา หนูชัยแก้ว ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ชนิดาภา พ่ึงหลวง ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว ทราย ศรีเงินยวง ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ณัฐพงษ์ บางท่าไม ้ ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาว พัชกุล แก้วกําพลนุชิต ผู้ฝึกสอน 
9 นางสาว ภาวิณ ี เน่ืองเสวก ผู้ฝึกสอน 
10 นาย ดุสิต คุ้มสิน ผู้ฝึกสอน 
11 นางสาว ณัฐวด ี พลอยด ี ผู้ฝึกสอน 
12 นาย ญาณเศรษฐ ล้ําเลิศ ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 15001 เด็กชาย บูรณินทร ์ ลิมโกมลวิลาศ ป.3 
2 15002 เด็กชาย บุยกว้าง ปรัตถกร จรัสสิงห์ ป.5 
3 15003 เด็กชาย ปัณณวิชย์ ตัณฑวิเชียร ป.5 
4 15004 เด็กชาย จิราณัฐ โอภาสานนท์ ป.5 
5 15005 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ศรีวรานนท์ ป.5 
6 15006 เด็กหญิง ไอริณ มหชวโรจน์ ป.5 
7 15007 เด็กหญิง ชัญญา จิตรบรรจง ป.5 
8 15008 เด็กหญิง ณัฐรดา สุวรรณพิมล ป.5 
9 15009 เด็กชาย อธิป ไกรวัฒนพงศ์ ป.5 
10 15010 เด็กชาย เฮคเตอร ์ เธียร์ดอน ป.6 
11 15011 เด็กหญิง ณฐมน อัศวโกวิท ป.6 
12 15012 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ ปัญญาวัฒนาธิกุล ป.6 
13 15013 เด็กชาย สุภวัฒน์ สุวรรณมาก ป.6 
14 15014 เด็กชาย ณภัธ เมธะวัฒน์ ป.6 
15 15015 เด็กหญิง สุทธิดา ล้อธรรมจักร ป.6 
16 15016 เด็กหญิง โสภิฒชา ธรรมสโรช ป.6 
17 15017 เด็กชาย ณดล พิพัฒนติกานันท์ ป.6 
18 15018 เด็กชาย ชลชล มานะโสภณ ป.6 
19 15019 เด็กชาย ณัฐดนัย หวังโรจน์ฤทธ์ิ ป.6 
20 15020 เด็กชาย รัชสิญจน์ กาญจนพันธ์ุ ป.6 
21 15021 เด็กชาย ศรุฑ โมราห์วง ป.6 
22 15022 เด็กหญิง พิมพ์รวี โกมลวิทยาธร ป.6 
23 15023 เด็กหญิง อนีลา สาและ ป.6 
24 15024 เด็กหญิง พอฝัน ชายเกต ุ ป.6 
25 15025 เด็กหญิง พิชญ์สินี รัตนกรวิทย์ ป.6 
26 15026 เด็กหญิง อภิสรา ศรีเอ่ียม ป.6 
27 15027 เด็กหญิง นภสวรรณ งามสม ป.6 
28 15028 เด็กหญิง เอริณ ไกรวัฒนพงศ์ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 
1 นาง ปราณี เกลี้ยงกมล ผู้จัดการทีม 

2 นางสาว สุวนันท์ วิริยะสุข ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว กฤณภัช อากาศวิภาต ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ชโยทิต ศิริโชต ิ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ฑิกามาศ ศรีทองกุล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 16001 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ลิมโกมลวิลาศ ม.1 
2 16002 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน ชาคริตบุษบง ม.1 
3 16003 เด็กชาย ภูมิรพี ฉัตรกานต ์ ม.1 
4 16004 เด็กชาย ปฏิภาณ อินทรมณ ี ม.2 
5 16005 เด็กหญิง เพชยา ศรีคํ้าคูณ ม.2 
6 16006 เด็กชาย ภคิน ย่ีภู ่ ม.2 
7 16007 เด็กหญิง อติกานต ์ พฤกษ์พิจารณ ์ ม.2 
8 16008 เด็กชาย นนทพัทธ์ โพธ์ิศร ี ม.2 
9 16009 เด็กหญิง ม่านพลอย เชษฐชาตรี ม.3 
10 16010 นาย อธิป พิทักษ์ทอง ม.4 
11 16011 นาย ธนนนท์ จิตใจภูร ี ม.4 
12 16012 นางสาว มุนา สุขวัฒน์ ม.4 
13 16013 นาย รวิสุด เต็มศร ี ม.4 
14 16014 นาย ศุภวัฒน์ ศรีบุษย์ ม.5 
15 16015 นาย อานนท์ เสถียรหิรัญ ม.5 
16 16016 นาย ธีรดล คําวงษ์ ม.5 
17 16017 นางสาว ฐิดาพร รัตนสกล ม.5 
18 16018 นาย อาทิตย์ พาสุขสกุล ม.5 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
19 16019 นาย จารุวัฒน์ สุทธิวิริยาภรณ ์ ม.5 
20 16020 นางสาว ณัฐฑิตา ทองสมุทร ม.5 
21 16021 นาย โอฬาริก ต๊ะน้อย ม.5 
22 16022 นาย จุไทย รุ่งสุข ม.6 
23 16023 นางสาว ปราณกวี เกลี้ยงกมล ม.6 
24 16024 นาย ชยทัต นาราษฎร ์ ม.6 
25 16025 นางสาว ธนัชพร ดํารงธรรมวุฒิ ม.6 
26 16026 นางสาว ปิยนุช ยงอรมพันธ์ุ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ อรรควรรธน์ วีระเดโช ผู้จัดการทีม 
2 อาจารย์ ไพลดา สังข์ทอง ผู้จัดการทีม 
3 นาย ธีรพงษ์ พานิชรัมย์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย เจตนิพัทธ์ ป่ินแก้ว ผู้ฝึกสอน 
5 นาย สุประวีณ ์ เกรียงไกรขจร ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 17001 เด็กชาย ธีรวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ป.3 
2 17002 เด็กชาย ภากร น้อมเศียร ป.3 
3 17003 เด็กชาย ธนกร สิริธีรสุนทร ป.3 
4 17004 เด็กชาย พงศ์พิสิฏฐ์ มั่งชม ป.3 
5 17005 เด็กหญิง สุวิชชา สุกแสงเปล่ง ป.3 
6 17006 เด็กชาย นราธิป ทัพหิรัญ ป.3 
7 17007 เด็กหญิง ธัญญาภรณ ์ บูรณะสัมฤทธ์ิ ป.3 
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ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
8 17008 เด็กชาย สรวิศิษฎ ์ จันทร์ประทัด ป.5 
9 17009 เด็กชาย ศุภกานต ์ ประยงค์แย้ม ป.5 
10 17010 เด็กชาย สิทธินนท์ สุขสมทิพย์ ป.5 
11 17011 เด็กชาย สุรดิษ สุวรรณประเวก ป.5 
12 17012 เด็กชาย บวรภัค สุขสวัสดิ ์ ป.6 
13 17013 เด็กหญิง อรัณญรัตน์ อินทรี ป.6 
14 17014 เด็กหญิง ธัญญวรรณ แช่มช่ืน ป.6 
15 17015 เด็กชาย จตุพร จอนเจือ ป.6 
16 17016 เด็กชาย รชตะ แผงตัน ป.6 
17 17017 เด็กหญิง ณภัทร ์ พจนวรพงษ์ ม.1 
18 17018 เด็กหญิง อธิชา ทองเครือ ม.1 
19 17019 เด็กหญิง เบญญาภา วงศ์กาญจนะ ม.1 
20 17020 เด็กหญิง ปรียา ไชยวุฒิ ม.2 
21 17021 เด็กชาย ศุภณัฐ คํ้าชู ม.2 
22 17022 เด็กชาย ชรินเวธน์ โคกะบิน ม.2 
23 17023 เด็กหญิง ศิรดา เมฆสุข ม.2 
24 17024 เด็กชาย กชพงศ์ ภู่ประพันธ์ ม.3 
25 17025 เด็กหญิง แพรฟ้า เยาวลักษณ ์ ม.3 
26 17026 เด็กหญิง กัญญารตัน์ เพชรัตน์ ม.3 
27 17027 นาย พงศ์ไท รัชตะพงษ์ศิร ิ ม.4 
28 17028 นาย กันตภณ กิตติธรรม ม.4 
29 17029 นาย นนนที โอริด ม.4 
30 17030 นาย กรณ์ดนัย พะโยมศร ี ม.4 
31 17031 เด็กหญิง ปราญชล ี มณีพันธ์ ม.4 
32 17032 เด็กหญิง อินทิรา สุขรมย์ ม.4 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว อรวรรณ ชูแก้ว ผู้จัดการทีม 
2 นาย อนุชิต ชุลีกราน ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ประภาวรินทร ์ รัชชประภาพรกุล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 18001 เด็กหญิง กรจิรา นันทานิช ป.2 
2 18002 เด็กชาย ณรงค์กมล ห่านศรีวิจิตร ป.2 
3 18003 เด็กชาย ฉัตรอนันท์ ใจทัน ป.2 
4 18004 เด็กหญิง ศิตางค์ โอภาสปกรณ์กิจ ป.3 
5 18005 เด็กชาย ศิรวัฒน์ ธนะกิจรุ่งเรือง ป.3 
6 18006 เด็กชาย กรวิชญ์ นันทานิช ป.3 
7 18007 เด็กชาย สิรภพ สงวนพันธ์ุ ป.3 
8 18008 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ก้องภักดีสุข ป.3 
9 18009 เด็กชาย อติวัตติ ์ กริตตานุกูล ป.3 
10 18010 เด็กหญิง กัญญาภคั อาจณรงค์ฤทธ์ิ ป.3 
11 18011 เด็กหญิง สิรินดา หิรัญญสุทธ์ิ ป.3 
12 18012 เด็กชาย ธนา สัจจะธนาพร ป.3 
13 18013 เด็กหญิง ลลิตวด ี ห่านศรีวิจิตร ป.4 
14 18014 เด็กชาย ณัฏฐ์ชานนท์ รัตนนารีกุล ป.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ ธนาวิศุทธ์ ศิริทรัพย์ ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน 
 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 19001 เด็กหญิง ณัฐหทัย ศักดิ์ศรสีกุล ม.2 
2 19002 เด็กหญิง ปนัดดา แวววีรคุปต ์ ม.2 
3 19003 เด็กหญิง อัจฉริยา จารุศิริพจน์ ม.2 
4 19004 เด็กหญิง ปราชญ ์ ป้ันกล่ํา ม.3 
5 19005 นางสาว ชญาดา พงษ์พัว ม.4 
6 19006 นาย ณพสิษฐ์ เล้าพูนผล ม.4 
7 19007 นาย อภิชัย แตระกูล ม.4 
8 19008 นาย นพนันท์ ป่ินเกล้า ม.4 
9 19009 นางสาว ดนชิดา ช่วยประสาทวัฒนา ม.4 
10 19010 นางสาว กัลยกร สุฉันทบุตร ม.5 
11 19011 นางสาว ศศิยาพัชร กุลดิลก ม.5 
12 19012 นาย ชลสิทธ์ิ ศรัณยกษิตริน ม.5 
13 19013 นาย กิตติกร พจนารถ ม.5 
14 19014 นาย วัชนันท์ นันทผาสุข ม.5 
15 19015 นางสาว อัณศิมา กาบทอง ม.5 
16 19016 นาย ธีวดนย์ ปทุมาสูตร ม.5 
17 19017 นางสาว ธนพร สุภชัยพานิชพงศ์ ม.6 
18 19018 นางสาว กานดารัตน์ ทองอ่อน ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ทัศนาภรณ ์ โคตัน ผู้จัดการทีม 
2 นาย พรชัย สุเด็น ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ หมายเลข คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 21001 เด็กหญิง กานต์ธิดา สระอิส ม.2 
2 21002 นาย อันนาส วังทอง ม.4 
3 21003 นาย พิชเญศ โสคําภา ม.4 
4 21004 นาย เป็นไท จ่างกมล ม.4 
5 21005 นางสาว นัศรียา แวหามะ ม.4 
6 21006 นาย ศุภวิชญ ์ แสนสุข ม.4 
7 21007 นาย ภาณภุัทร ์ สธัมบุตร ม.4 
8 21008 นาย กษกรรณ ซุ่นสั้น ม.5 
9 21009 นาย ฮารูน อิแอ ม.5 
10 21010 นางสาว อินทิรา แสงสุวรรณ ม.5 
11 21011 นาย ชญานนท์ พุ่มแก้ว ม.6 
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คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  คร้ังที่ 42  
“อินทนิลเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 18 - 24  ธันวาคม  2560 
 

ลําดับ คณะกรรมการ ช่ือ– สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

E-mail 

1 ประธานกรรมการ ผศ.ณชพงศ์  อุดมศรี 08 9049 2369 na_cha_pong@hotmail.com 
2 รองประธานกรรมการ ผศ.สานิตย์  รัศมี 06 1459 9165 sanit-kps@hotmail.co.th 
3 รองประธานกรรมการ รศ.ดร.อรุณี  อ่อนสวัสด์ิ 08 1953 5922 - 
4 ฝ่ายเทคนิคกีฬา รศ.ดร.วินัย  พูลศรี 08 1857 6027 feduwip@ku.ac.th 
5 ฝ่ายสิทธิประโยชน ์ นายทรงศักด์ิ  โชตินิติวัฒน 08 7036 5522 song.189@hotmail.com 
6 ฝ่ายปฏิคม ผศ.อุทัยวรรณ  แสงเสถียร 09 2257 2257 utaiwan19956@gmail.com 
7 ฝ่ายพิธีการและเหรียญรางวัล ผศ.ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม 08 1513 4538 sangduan_noi@hotmail.com 
8 ฝ่ายการเงิน ผศ.สานิตย์  รัศมี 06 1459 9165 sanit-kps@hotmail.co.th 
9 ฝ่ายเชียร์ ผศ.พลาภรณ์   จันทร์ขามเรียน 08 1981 5104 feduplp@ku.ac.th 
10 ฝ่ายกิจกรรมนันทนาการและ

ทัศนศึกษา 
ผศ.ดร.อําพร  ขุนเนียม 08 1944 7316 ampornku@gmail.com 

11 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ 

นายภาสวิชญ์  หลาวมา 09 8856 5801 phasavit@gmail.com 

12 ฝ่ายสถานที่และแสงเสียง นายสุทธิชัย  อินนุรักษ์ 09 8507 9795 kpssui@ku.ac.th 
13 ฝ่ายสนามและอุปกรณ์การแข่งขัน นายชูโชค  ชูเจริญ 08 1619 9160 choochoke.ch@hotmail.com 
14 ฝ่ายสาราณียกร ผศ.ณุภัทรณีย์  สุขุมะ 09 5381 1881 sukuma18@hotmail.com 
15 ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

กีฬาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.ธารินทร์  ก้านเหลือง) 

08 1480 1131 gump.tharin@gmail.com, 
fedutrkl@ku.ac.th 

16 ฝ่ายยานพาหนะ จราจรและ
รักษาความปลอดภัย 

ผศ. ว่าที่ รต.ภูมิพัฒน์ 
ธนัชญาอิศม์เดช 

08 1909 3099 bhumipat2510@hotmail.com 

17 ฝ่ายสวัสดิการและงานเลี้ยง นายเจริญศักด์ิ  ชูวงษ์ 08 3553 3549 Jaroensak.Chu@gmail.com 
18 ฝ่ายแพทย์และพยาบาล นางสาวณัฏฐิณี  สังขวรรณ 08 1015 2618 aj.nutthinee@hotmail.com 
19 ฝ่ายรายงานและประมวลผล 

การแข่งขัน 
นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์ 08 1821 8685 seksan2003@hotmail.com 

20 ฝ่ายประเมินผล นางสาววัฒนา  มณีวงศ์ 08 1705 4323 Teemajung@hotmail.com 
21 ฝ่ายอาสาสมัคร ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล 08 9918 9082 aj.kanitha@gmail.com 
22 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผศ.ดร.ต่อศักด์ิ  แก้วจรัสวิไล 08 1423 1970 fedutsk@ku.ac.th 
23 ฝ่ายเลขานุการ ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ 08 5903 2256 fedurjr8@gmail.com 
24 ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) ผศ.ดร.วสันต์  เดือนแจ้ง 08 1880 1052 kent2513@gmail.com 
25 ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) นางสาวออนอิริยา  บัวศรีใส 08 1384 3760 satoyb@ku.ac.th 
26 ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) นางสาวสุนิสา  ทับแสง 08 0516 9846 sunisathapseang@gmail.com 
27 ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) นางสาวผจงจิต  ม่วงพารา 09 7254 4141 kpspjm@ku.ac.th 

 



68 

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ  ภิรมย์คํา ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
นายสมโภช  เหล่าเหมมณี ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช  เชาว์พานิช ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ 
นายอานนท์  พ่ึงสาย ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันซอฟท์บอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  อ่อนศิริ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
รองศาสตราจารย์สบสันต์ิ  มหานิยม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิส 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
นายชูโชค  ชูเจริญ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 
นางสาวพรเพ็ญ  ลาโพธ์ิ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตัน 
นายศักดิเดช  อุบลสิงห์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันเปตอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักด์ิ  แก้วจรัสวิไล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอล 
นายบัณฑิต  เทียบทอง ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโชติ  พงษ์ศิริ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันลีลาศ 
นางสาวศิริภัทรา  สุขศรี ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล 
ดร.ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันว่ายนํ้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เดือนแจ้ง ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารินทร์  ก้านเหลือง ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฮอกกี้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ถนอมสุข ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันแฮนด์บอล 
นางสาวจุฑาทิพย์  ยอดดี อนุกรรมกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลธนัสร์  สามสีเนียม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกนกวรรณ  สุทธิธนานันท์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
นายสมโภช  เหล่าเหมมณี  ประธานอนุกรรมการ 
นายภูวนารถ  ศรีทน  รองประธานอนุกรรมการ 
นายทนงศักดิ์  จ้อยร่อย  อนุกรรมการ 
นายจิรภาศกรณ์  ศรีป่ินเป้า  อนุกรรมการ 
นายบวรเทพ  สังข์แก้ว  อนุกรรมการ 
นายมีชัย  ปานําพันธ์ุ  อนุกรรมการ 
นายธนวันต์  พูนวศินมงคล  อนุกรรมการ 
นายโชคชัย  ดวงแก้ว  อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุนิสา  ขาวเอียด  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายสาราณียกร 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณุภัทรณีย ์ สุขุมะ  ประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐิญา จิตรฉํ่า  รองประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ แสงเสถียร  อนุกรรมการ 
นางอัญชุลีกร เมืองบุรี  อนุกรรมการ 
นางพัชธ์ชรัญญา วรมาลี  อนุกรรมการ 
นางเตือนจิตร ขยันงาน  อนุกรรมการ 
นางสาวชลทิชา ป้ันศรีนวล อนุกรรมการ 
นางนภาลัย วิลัยลักษณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวรัถญา เทียนเหลือง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามผู้สนับสนุนการแข่งขัน 
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