
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
กีฬาน้ันๆ  
  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 หรือตําแหน่งอ่ืนๆ 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 จํานวนผู้ จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬา  ให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในเอกสารการสมัคร 
 
 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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ประท้วงต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ ภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ
การแข่งขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ 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 
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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 

ว่าด้วยการแข่งขันกอล์ฟ (รหัส 02)  กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี       
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันกอล์ฟ  กีฬาสาธิตสามัคคี 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วย        
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 
 

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

 
ข้อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ  3 ข้อบังคับและระเบียบการแข่งขัน ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร

กีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบการแข่งขันตามท่ีระบุในข้อ 4 หมวดท่ี 4 กฎข้อบังคับ และระเบียบการแข่งขัน
กีฬากอล์ฟ 

 
ข้อ  4 กฎข้อบังคับ และระเบียบการแข่งขันกีฬากอล์ฟ  
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หมวดท่ี 1 
คํานิยาม 

 
 1.1  R & A หมายถึง รอยัล แอนด์ แอนเช่ียน กอล์ฟคลับ ออฟ เซ้นท์ แอนดรูว์ 
(Royal & Ancient Golf Club of St.Andrews) หรือองค์กรท่ีเป็นต้นแบบ และผู้กําหนด
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเล่นกอล์ฟซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศสก็อตแลนด์ 
 1.2  U.S.G.A. หมายถึง สมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Golf 
Association) ซ่ึงเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเล่นกอล์ฟอีกองค์กรหน่ึง ท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 1.3  สมาคมฯ (TGA) หมายถึง สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย (Thailand Golf 
Association) ซ่ึงก่อตั้งและรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย และเป็นองค์กรท่ีควบคุม   
การแข่งขันกอล์ฟในประเทศ 
 1.4  นักกอล์ฟ (Golfer) หมายถึง นักกีฬาท่ีมีสถานภาพถูกต้องตามข้อบังคับของ
คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี และต้องมีสถานภาพเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นอย่างถูกต้อง
ตามข้อบังคับของ R & A และ U.S.G.A. หากนักกอล์ฟเคยเป็นเด็กแบกถุงกอล์ฟ (Caddie)  
มาก่อน นักกอล์ฟผู้น้ันจะต้องพ้นสภาพการเป็นเด็กแบกถุงกอล์ฟมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถึง
วันรับสมัคร 
 1.5  การแข่งขัน หมายถึง การแข่งขันกอล์ฟ ในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 1.6  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ตาม
คําสั่งการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอํานวยการ ให้เป็นคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ   
ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42    
พ.ศ. 2560 
 

หมวดท่ี  2 
ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการแข่งขัน 

 
 2.1 กําหนดการแข่งขัน 
  กําหนดให้มีการแข่งขัน วันท่ี 19 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สําหรับนักกอล์ฟ
คลาส A, B, C, D, และ E แข่งขัน 2 วัน นักกอล์ฟคลาส F แข่งขัน 1 วัน 
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 2.2  ประเภทการแข่งขัน 
  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ กําหนดให้มีการแข่งขัน 6 ระดับ    
ตามอายุของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนให้ถูกต้องตาม
หลักการแบ่งรุ่นการแข่งขัน จึงเห็นชอบให้มีการจัดแบ่งตามระดับอายุ โดยสอดคล้องและ
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน  ซ่ึงสมาคมกอล์ฟ
แห่งประเทศไทยได้ใช้การแบ่งระดับตามอายุมาโดยตลอดรวมท้ังการแข่งขันเยาวชน  ในเอเชีย 
และสหรัฐอเมริกา เช่น Junior World Golf Championship ท่ีมลรัฐซานดิเอโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังน้ี 
  1.   คลาส A (อายุระหว่าง 16 - 18 ปี) 
   1.1  ประเภททีมชาย 
   1.2  ประเภททีมหญิง 
   1.3  ประเภทบุคคลชาย 
   1.4 ประเภทบุคคลหญิง 
  2.   คลาส B (อายุระหว่าง 14 - 15 ปี) 
   2.1  ประเภททีมชาย 
   2.2  ประเภททีมหญิง 
                   2.3  ประเภทบุคคลชาย 
   2.4 ประเภทบุคคลหญิง 
  3.   คลาส C (อายุระหว่าง 12 - 13 ปี) 
   3.1  ประเภททีมชาย 
   3.2  ประเภททีมหญิง 
   3.3  ประเภทบุคคลชาย 
   3.4 ประเภทบุคคลหญิง 
  4.   คลาส D (อายุระหว่าง 10 - 11 ปี) 
   4.1  ประเภททีมชาย 
   4.2  ประเภททีมหญิง 
   4.3  ประเภทบุคคลชาย 
   4.4 ประเภทบุคคลหญิง 
  5.   คลาส E (อายุระหว่าง 8 - 9 ปี) 
   5.1  ประเภททีมชาย 
   5.2  ประเภททีมหญิง 
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   5.3  ประเภทบุคคลชาย 
   5.4 ประเภทบุคคลหญิง 
  6.   คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) 
   6.1  ประเภททีมชาย 
   6.2  ประเภททีมหญิง 
   6.3  ประเภทบุคคลชาย 
   6.4  ประเภทบุคคลหญิง 
  หมายเหตุ                                
  1)   แต่ละคลาส ไม่มีตัวสํารอง 
  2) ไม่อนุญาตให้มีการส่งทีมรวมกันระหว่างช้ันประถมศึกษาและช้ันมัธยมศึกษา 
ต้องส่งแยกนับเหรียญรางวัลการแข่งขันเพียงเหรียญเดียว 
 
 2.3 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  2.3.1  นักกอล์ฟชาย หญิง ในระดับคลาส A จะต้องมีอายุระหว่าง 16 - 18 ปี 
เกิด พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 (อนุโลมให้ นักกอล์ฟชาย หญิง ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ท่ีมีอายุเกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันได้) 
  2.3.2  นักกอล์ฟชาย หญิง ในระดับคลาส B จะต้องมีอายุระหว่าง 14 - 15 ปี 
ไม่เกิน 15 ปี เกิด พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546  
  2.3.3  นักกอล์ฟชาย หญิง ในระดับคลาส C จะต้องมีอายุระหว่าง 12 - 13 ปี 
ไม่เกิน 13 ปี เกิด พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548  
  2.3.4  นักกอล์ฟชาย หญิง ในระดับคลาส D จะต้องมีอายุระหว่าง 10 - 11 ปี 
ไม่เกิน 11 ปี เกิด พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550  
  2.3.5  นักกอล์ฟชาย หญิง ในระดับคลาส E จะต้องมีอายุระหว่าง 8 - 9 ปี  
ไม่เกิน 9 ปี เกิด พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552    
  2.3.6  นักกอล์ฟชาย หญิง ในระดับคลาส F จะต้องมีอายุไม่เกิน 7 ปี เกิด 
พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
  หมายเหตุ : การนับรุ่นใช้วิธีการระบุปี  พ.ศ. เกิดเท่าน้ัน 
 
 2.4  กฎข้อบังคับท่ีใช้ในการแข่งขัน 
  ใช้กฎข้อบังคับในการแข่งขันของ R & A ร่วมกับกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟและ
เง่ือนไขการแข่งขันของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับปัจจุบัน 
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 2.5  สนามท่ีใช้แข่งขัน 
  สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์  คันทรีคลับ  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 
 2.6  ระยะท่ีใช้ในการแข่งขัน 
  คลาส A ชาย และคลาส B ชาย  ระยะ    6,700 - 7,200  หลา 
  คลาส A หญิง คลาส B หญิง และคลาส C ชาย ระยะ    5,400 - 6,300  หลา 
  คลาส C หญิง และคลาส D ชาย  ระยะ    5,100 - 5,850  หลา 
  คลาส D หญิง    ระยะ    4,000 - 5,050  หลา 
  คลาส E และคลาส F ชาย และหญิง  ระยะ    3,000 - 3,700  หลา 
 
 2.7  ตารางกําหนดการฝึกซ้อมและกําหนดการแข่งขัน 
 

Class 
วันฝึกซ้อม  

อย่างเป็นทางการ 
วันแข่งขัน 

เวลา
แข่งขัน 

พิธีมอบรางวัล 

F, D, E วันท่ี 18 ธันวาคม 
2560 

เวลา 08:00 น. 

วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560 07.00 น. วันพุธท่ี 20 ธันวาคม 
2560 เวลา 14.00 น. วันพุธท่ี 20 ธันวาคม 2560 07.00 น. 

A, B, C 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม 
2560 

07.00 น. 
วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 
2560 เวลา 14.00 น. 

วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 07.00 น. 
 

หมวดท่ี 3 
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 
  3.1 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
  3.1.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันท้ังชาย และหญิง ต้องเป็นนักกอล์ฟท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคํานิยามเบ้ืองต้นโดยไม่มีแต้มต่อ (Handicap) และเป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
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  3.1.2 จํานวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
    1)  คลาส A (อายุระหว่าง 16 - 18 ปี) 
      1.1)  ประเภททีมชาย 4 คน 
      1.2)  ประเภททีมหญิง 3 คน 
    2)  คลาส B (อายุระหว่าง 14 - 15 ปี) 
      2.1) ประเภททีมชาย 4 คน 
      2.2) ประเภททีมหญิง 3 คน 
    3)  คลาส C (อายุระหว่าง 12 - 13 ปี) 
      3.1) ประเภททีมชาย 4 คน 
      3.2) ประเภททีมหญิง 3 คน 
    4)  คลาส D (อายุระหว่าง 10 - 11 ปี) 
      4.1)  ประเภททีมชาย 4 คน 
      4.2) ประเภททีมหญิง 3 คน 
    5)  คลาส E (อายุระหว่าง 8 - 9 ปี) 
      5.1)  ประเภททีมชาย 4 คน 
      5.2)  ประเภททีมหญิง 3 คน 
    6)  คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) 
      6.1)  ประเภททีมชาย 4 คน 
      6.2)  ประเภททีมหญิง 3 คน 
  3.1.3 ประเภทบุคคลชาย ท้ัง 6 ระดับ ให้แต่ละโรงเรียนใช้นักกอล์ฟจาก     
ผู้เข้าแข่งขันประเภททีม    
    ยกเว้น โรงเรียนท่ีไม่ส่งนักกอล์ฟประเภททีม ให้ส่งนักกอล์ฟได้ระดับละ
ไม่เกิน 2 คน  
  3.1.4 ประเภทบุคคลหญิง ท้ัง 6 ระดับ ให้แต่ละโรงเรียนใช้นักกอล์ฟจาก   
ผู้เข้าแข่งขันประเภททีม  
    ยกเว้น โรงเรียนท่ีไม่ส่งนักกอล์ฟประเภททีม ให้ส่งนักกอล์ฟได้ระดับละ
ไม่เกิน 1 คน 
  3.1.5  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ อนุญาตให้มีผู้ควบคุมทีม 
(Team Captain) ประจําทีมชาย 1 คน ทีมหญิง 1 คน ในแต่ละคลาสทุกคลาส 
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 3.2  การส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
  3.2.1  การส่งจํานวนผู้เข้าแข่งขันทุกระดับแต่ละโรงเรียนต้องระบุจํานวนผู้เข้าร่วม
แข่งขันทุกประเภทให้ถูกต้องตามรุ่นอายุของแต่ละรุ่นรวมท้ังผู้ควบคุมทีมตามแบบฟอร์มท่ี
กําหนด และจัดส่งให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ วันท่ี 30 ตุลาคม 2560 (45 วัน 
ก่อนทําการแข่งขัน) เมื่อรายช่ือดังกล่าวจัดส่งถึงคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟแล้วจะ
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักกอล์ฟ และผู้ควบคุมทีมได้อีกหากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
กอล์ฟตรวจสอบพบว่าอายุของผู้เข้าแข่งขันเกินกําหนดอายุในรุ่นน้ัน ๆ ผู้เข้าแข่งขันท่ีมีอายุ
เกินกําหนดจะถูกตัดสิทธ์ิในการแข่งขันทันที หากตรวจพบภายหลังว่าอายุของผู้เข้าร่วม
แข่งขันเกินระดับคลาสท่ีเข้าร่วมแข่งขัน ถ้าผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลใด ๆ ก็จะถือเป็นโมฆะ 
และรางวัลน้ันจะมอบให้แก่ผู้ท่ีได้อันดับรองลงมาตามลําดับ 
  3.2.2 ผู้ควบคุมทีมต้องเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ควบคุมทีม หากไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมต้องแจ้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ และ/หรือต้องแต่งตั้ง
ตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทน หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ผู้ควบคุมทีมน้ันไม่มีสิทธ์ิประท้วงอ้างสิทธ์ิ
ลงมติในการประชุมใด ๆ และไม่ได้สิทธ์ิในการให้คําปรึกษา ยกเว้นมีเหตุอันควร โดยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ  
 

หมวดท่ี 4 
กฎข้อบังคับ และระเบียบการแขง่ขัน 

 
 4.1  กฎข้อบังคับ 
  กฎข้อบังคับ และระเบียบท่ีใช้ในการแข่งขันน้ี จะใช้ร่วมกับกฎการแข่งขันของ 
R & A กฎการแข่งขันของสมาคมกอล์ฟฯ และกฎสนาม (Local Rules) ของสนามแข่งขัน 
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบน้ีตามท่ี
เห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในแต่ละครั้งจะจัดทําเป็นประกาศ และปิดประกาศ
ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนทราบล่วงหน้า 
  4.1.1  ลูกออกนอกเขตสนาม (Out of Bounds) กฎข้อ 27  
   1)  แสดงด้วยรั้ว กําแพง หรือหลักกําหนดเขตท่ีดิน ท่ีเป็นตัวกําหนด
เขตสนาม (กรณีใช้รั้ว กําแพง หรือหลักเขตท่ีดินเป็นตัวแสดง ให้ใช้ขอบด้านในติดกับสนาม
เป็นตัวกําหนด ตามนิยามศัพท์เขตนอกสนาม และคําตัดสินข้อ 27/19)  
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   2)  แสดงด้วยหลัก หรือเส้นสีขาว ให้ถือว่าลูกออกนอกเขตสนามเมื่อ
ทุกส่วนของลูกหลุดพ้นจากเส้นขอบในด้านติดกับสนาม (กรณีเป็น หลักใช้แนวขอบหลักด้านใน
ติดกับสนามเป็นแนวเขตสนาม)  
  4.1.2 เขตอุปสรรคนํ้า (รวมท้ังอุปสรรคนํ้าข้าง) กฎข้อ 26  
   1)  อุปสรรคนํ้า แสดงโดยเครื่องหมายสีเหลือง ในกรณีท่ีมีเส้นสีเหลือง
ให้ใช้เส้นสีเหลืองกําหนดขอบเขตของอุปสรรคนํ้า  
   2)  อุปสรรคนํ้าข้าง แสดงโดยเครื่องหมายสีแดง ในกรณีท่ีมีเส้นสีแดง
ให้เส้นสีแดงกําหนดขอบเขตของอุปสรรคนํ้าข้าง  
   ดรอปโซนสําหรับอุปสรรคน้ํา  
   เมื่อมีการกําหนดดรอปโซนสําหรับอุปสรรคนํ้า ผู้เล่นสามารถปฏิบัติ
ตามกฎข้อ 26 หรือ ดรอปลูกในดรอป โซนท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด กับจุดท่ีลูกผ่านขอบเขต อุปสรรคนํ้า 
โดยเสียโทษปรับ 1 สโตรค การดรอปลูกในดรอปโซนจะไม่มีการดรอปใหม่อีก ถ้าลูกท่ีดรอป
หยุดอยู่ห่างจากจุดกระทบส่วนของสนาม ครั้งแรกไม่เกินกว่า 2 ช่วงไม้กอล์ฟ ถึงแม้ว่าลูกท่ีดรอป
จะกลิ้งออกนอกพ้ืนท่ีดรอปโซน หรือใกล้หลุมเข้าไป  
  4.1.3  สภาพพ้ืนท่ีผิดปกติ (Abnormal Ground Conditions) กฎข้อ 25 - 1  
  หมายเหตุ  
   1)  ผู้เล่นสามารถขอผ่อนปรนกรณีลูกหยุดอยู่บน หรือพ้ืนท่ีท่ีตั้งใจสวิง
ติดขัดจากจุดสีบอกระยะ หรือ ตัวเลขบอกระยะ ในบริเวณหญ้าตัดเรียบท่ัวพ้ืนสนาม  
   2)  รังมด (Ant Mounds Nests or Beds) รังมดถือว่าเป็นพ้ืนท่ี
ผิดปกติตามกฎข้อ 25 - 1  (กรณีลูกหยุดอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้ปฏิบัติตามคําตัดสินท่ี 
1 - 4/10 รวมถึงในอุปสรรค)  
   3)  พ้ืนท่ีซ่อม (Ground Under Repair)  
                •  พ้ืนท่ีท่ีล้อมรอบด้วยเส้นสีขาว 
    •  ร่องระหว่างแผ่นหญ้าในบริเวณพ้ืนท่ีปลูกหญ้าใหม่ท่ัวพ้ืนสนาม 
การติดขัดให้หมายถึงเฉพาะ พ้ืนท่ีท่ีลูกอยู่ หรือ พ้ืนท่ีท่ีตั้งใจสวิงของผู้เล่น และกําหนดให้ร่อง
ระหว่างแผ่นหญ้าท้ังหมดมี สถานะเสมือนเป็นร่องเดียวกัน เพ่ือจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎ 
20 - 2ค (การดรอปใหม่)  
  4.1.4 ลูกจม (Embedded Ball)  
   ท่ัวพ้ืนสนาม (Through the green) ลูกจมในรอยตกของมันเองบนพ้ืน 
ผู้เล่นอาจหยิบลูกข้ึนทําความสะอาด และดรอปลูกใกล้เท่าท่ีเป็นไปได้กับจุดท่ีลูกอยู่  และ       
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ไม่ใกล้หลุมเข้าไปโดยไม่มีโทษปรับ เมื่อดรอปลูกลงไปลูกต้องกระทบส่วนของสนามในบริเวณ
ท่ัวพ้ืนสนามก่อน  
  ข้อยกเว้น  
   1. ผู้เล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามน้ี ถ้าลูกจมในทราย  
ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่บริเวณหญ้าตัดสั้น (closely mown area)  
   2.  ผู้เล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามน้ี ถ้าไม่สมเหตุผล
อย่างชัดเจนท่ีจะทําการสโตรคได้เพราะติดขัดกับสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากสภาพท่ีครอบคลุมในกฎ
สนามน้ี  
  4.1.5  สิ่งกีดขวางท่ีเคลื่อนย้ายไม่ได้ (Immovable Obstruction) กฎข้อ 24  
   1.  พ้ืนท่ีล้อมด้วยเส้นสีขาวและอยู่ติดแนบกับสิ่งกีดขวางท่ีเคลื่อนย้าย
ไม่ได้ให้ถือว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งกีดขวางท่ีเคลื่อนย้ายไม่ได้และไม่ใช่พ้ืนท่ีซ่อม 
(Ground Under Repair)  
   2.  ร่องระบายนํ้าท่ีอยู่ชิด และขนานไปกับถนนให้ถือเสมือนเป็นสิ่ง   
กีดขวางเดียวกัน   
  4.1.6  ก้อนหินในบังเกอร์ (Stone in Bunkers) กฎข้อ 24 - 1 ก้อนหินใน
บังเกอร์กําหนดให้เป็นสิ่งกีดขวางท่ีเคลื่อนย้ายได้  
  4.1.7  สิ่งท่ีรวมเป็นส่วนเดียวกับสนาม (Integral Parts of the course) วัสดุ 
หรืออุปกรณ์ใด ๆ ท่ีใช้ห่อรอบต้นไม้ (รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เพาะปลูกต้นไม้เล็กท่ีแขวนหรือ
พันไว้รอบต้นไม้) 
 

ละเมิดกฎสนาม มีโทษปรับ 2 สโตรค 
 

 4.2  ระเบียบท่ีใช้ในการแข่งขัน 
  4.2.1  รูปแบบการแข่งขัน 
   การแข่งขันทุกประเภท เป็นการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ (Stroke 
Play) นับคะแนนท่ีตีได้จริง (Gross - Score) ไม่นับแต้มต่อ (Handicap) ผู้เข้าแข่งขันคลาส A, 
B, C, D, E ทําการแข่งขัน 2 วัน วันละ 18 หลุม รวม 36 หลุม และคลาส F แข่งขัน 1 วัน 18 หลุม  
ผู้เข้าแข่งขันในทุกระดับคลาส ต้องจดคะแนน (Score) ท่ีตีได้จริงรวมแต้มปรับกรณีทําผิดกฎ
และระเบียบแข่งขัน 
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  4.2.2  การจัดกลุ่มออกรอบ (Pairing) 
   กําหนดให้มีนักกอล์ฟในแต่ละกลุ่มไม่เกิน 5 คน โดยเริ่มทําการออกรอบ
ทางหลุม 1 หรือทางหลุม 1 และหลุม 10 พร้อมกัน โดยเว้นระยะเวลาระหว่างกลุ่ม 8 - 10 นาที 
การจัดกลุ่มออกรอบให้ใช้แนวปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
   1)  การจัดกลุ่มออกรอบในการแข่งขันวันแรก ให้ทําโดยวิธีการจับสลาก 
โดยให้มีนักกอล์ฟ จากแต่ละโรงเรียนเพียง 1 คน ในแต่ละกลุ่มเท่าน้ัน 
   2)  การจัดกลุ่มออกรอบในวันแข่งขันต่อไป ให้ออกรอบโดยเรียง
ตามลําดับคะแนนรวม (Total Score) ของทีมของวันท่ีแข่งขันเสร็จสิ้นก่อนแล้ว ทีมท่ีคะแนน
รวมสูงกว่า จะออกรอบก่อน โดยให้มีนักกอล์ฟจากแต่ละโรงเรียนเดียวกันเพียง 1 คน ในแต่ละ
กลุ่มเช่นเดียวกัน 
   3)  นักกอล์ฟทุกคนต้องที-ออฟ ตามหมุดสีต่าง ๆ ท่ีกรรมการกําหนด 
  หมายเหตุ : นักกอล์ฟท่ีไม่ประสงค์จะเล่นต่อในวันถัดไปต้องแจ้งความจํานง
ภายใน 1 ช่ัวโมง หลังจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้บันทึกผลแข่งขันของกลุ่มสุดท้าย
เรียบร้อยแล้ว 
  4.2.3  การคิดคะแนน 
   1)  ประเภททีมชาย ทุกคลาส ให้นับคะแนนรวมต่ําสุดจากผู้แข่งขัน     
3 คน ใน 4 คน ท่ีดีท่ีสุดในแต่ละวัน (18 หลุม) เป็นคะแนนทีมรวม ทีมท่ีทําคะแนนรวมต่ําสุด
เป็นทีมชนะเลิศ   
   2)  ประเภททีมหญิง ทุกระดับคลาส ให้นับคะแนนรวมต่ําสุดจาก      
ผู้แข่งขัน 2 คน ใน 3 คน  ท่ีดีท่ีสุดของแต่ละวัน (18 หลุม) เป็นคะแนนทีมรวม ทีมท่ีทําคะแนน
รวมต่ําสุดเป็นทีมชนะเลิศ   
   3)  ประเภทบุคคลชาย ให้แข่งขันพร้อมประเภททีม และคะแนนของ  
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในประเภททีม ให้ถือเป็นคะแนนบุคคลโดยอัตโนมัติ นักกอล์ฟท่ีทํา
คะแนนรวมต่ําสุดเป็นผู้ชนะ   
   4)  ประเภทบุคคลหญิง ให้แข่งขันพร้อมประเภททีม และคะแนนของผู้
เข้าแข่งขันแต่ละคนในประเภททีม ให้ถือเป็นคะแนนบุคคลโดยอัตโนมัติ นักกอล์ฟท่ีทํา
คะแนนรวมต่ําสุดเป็นผู้ชนะ 
  4.2.4  การตัดสินหาผู้ชนะในกรณีผลแข่งขันเสมอกัน (Tie) 
   การแข่งขันประเภททีมหรือประเภทบุคคล หากมีทีมหรือบุคคลท่ีทํา
คะแนนอันดับ 1 เท่ากัน มากกว่า 1 ทีม หรือ 1 คน ให้ทําการแข่งขันใหม่แบบแพ้คัดออก 
(Elimination or Hole by hole play-off)  ในหลุมท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนด  
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โดยประเภททีมให้ใช้ผู้เล่นท้ัง 4 คน  และทีมหรือบุคคลท่ีชนะการเล่นแบบแพ้คัดออกจะได้
ตําแหน่งชนะเลิศ ทีมหรือบุคคลท่ีแพ้จะได้ตําแหน่งรองชนะเลิศตามลําดับ 
   อน่ึง สําหรับประเภททีมหรือประเภทบุคคลท่ีทําคะแนนเสมอกันในลําดับ
อ่ืน ๆ  ให้เปรียบเทียบคะแนนรวมของทีมหรือบุคคลท่ีทําเสมอกันในลําดับต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 
   1) แต้มรวมของทีมหรือบุคคล จากการเล่นวันสุดท้าย 18 หลุม หากยัง
เสมอกันให้นับ 
   2) แต้มรวมของทีมหรือบุคคล จากการเล่น 9 หลุมหลังวันสุดท้าย 
(10 - 18) หากยังเสมอกันให้นับ 
   3) แต้มรวมของทีมหรือบุคคล จากการเล่น 6 หลุมหลังวันสุดท้าย 
(13 - 18 ) หากยังเสมอกันให้นับ 
   4) แต้มรวมของทีมหรือบุคคล จากการเล่น 3 หลุมหลังวันสุดท้าย 
(16 - 18) หากยังเสมอกันให้นับ 
   5) แต้มรวมของทีมหรือบุคคล ย้อนจากหลุม 18 วันสุดท้าย เป็นต้นไป 
หลุมต่อหลุมจนกว่าจะปรากฏผลแพ้ชนะ 
  4.2.5  การลดรอบท่ีกําหนด หรือการยกเลิกรอบท่ีกําหนด 
   หากไม่สามารถทําการแข่งขันให้จบรอบท่ีกําหนดได้ในแต่ละวันท่ี    
ทําการแข่งขันเน่ืองจากฝนตกหนัก หรือจากสาเหตุอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ ตามคําตัดสินข้อ 33-1/2 และ 33-2d/1 คณะกรรมการ
ต้องประกาศให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยเร็ว และถือว่าอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้พิจารณา   
  4.2.6  เวลาท่ีใช้ควบคุมการแข่งขัน (Pace of Play) หมายเหตุ 2 ของกฎข้อ 6 - 7 
   หากพบว่ากลุ่มหน่ึงกลุ่มใดใช้เวลาเกินกว่าเวลาท่ีกําหนด และอยู่นอก
ตําแหน่ง กรรมการจะจับเวลากลุ่มน้ันในการจับเวลาถ้าผู้เล่นคนใดเล่นเป็นคนแรกใช้เวลาเกิน 
50 วินาที หรือผู้เล่นคนต่อไปใช้เวลาเกิน 40 วินาที จะถือว่าผู้เล่นเล่นช้า (Bad Time) 
   ผู้ อํานวยการจัดการแข่งขันจะกําหนดเวลาท่ีใช้ในการเล่น  และ       
ติดประกาศท่ีบอร์ดประกาศอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
   กลุ่มออกนอกตําแหน่งเมื่อมีช่วงระหว่างกลุ่มมากกว่าตอนเริ่มต้น   
   ผู้เล่นท่ีมีโทษเล่นช้า (Bad Time) โทษน้ันจะสะสมไปตลอด     
รอบการแข่งขัน 
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   การปรับโทษสําหรับการละเมิดเง่ือนไขน้ี  
   ครั้งท่ี 1  เตือน 
   ครั้งท่ี 2  ปรับ 1 สโตรค  
   ครั้งท่ี 3  ปรับ 2 สโตรค 
   ครั้งท่ี 4  ตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน 
 หมายเหตุ 1)  กรรมการจะแสดงตัวให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการจับเวลา 
   2)  กรรมการจะเริ่มจับเวลาทันทีท่ีพิจารณาว่าถึงลําดับการเล่นของผู้เล่น 
  4.2.7 การหยุดแข่งขันช่ัวคราวเน่ืองจากสถานการณ์อันตราย (Suspension 
of Play due to a Dangerous Situation) หมายเหตุของกฎ 6 - 8ข     
   1)  เสียงสัญญาณให้หยุดเล่นช่ัวคราวเน่ืองจากสถานการณ์อันตราย  
(เสียงสัญญาณยาว) ถ้าผู้เล่นไม่หยุดเล่นทันที ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน นอกจาก   
มีสถานการณ์ท่ีเห็นควรให้ละเว้นการปรับโทษน้ันตามท่ีกําหนดไว้ในกฎข้อ 33 - 7  
   2)  เสียงสัญญาณให้หยุดเล่นช่ัวคราว (เสียงสัญญาณสั้นติดต่อกัน 3 ครั้ง) 
   3)  เสียงสัญญาณให้กลับเข้าไปเล่นต่อ (เสียงสัญญาณสั้นติดต่อกัน 2 ครั้ง)   
 หมายเหตุ กรณีหยุดการแข่งขันช่ัวคราว ให้นักกีฬารอตามจุดท่ีกําหนดไว้ให้ โดย
กรรมการจะประกาศ และแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ และเวลาท่ีต้องกลับไปเล่น 
  4.2.8  การซ้อมระหว่างหลุม (Practice between holes) หมายเหตุ 2 ของ
กฎข้อ 7 
   ผู้เล่นต้องไม่ซ้อมสโตรคบนกรีน หรือใกล้กับกรีนของหลุมท่ีเพ่ิงเล่นจบ  
(ข้อห้ามน้ีให้รวมถึงการใช้ลูกกอล์ฟกลิ้งบนกรีนของหลุมท่ีเพ่ิงเล่นจบด้วย) 
   การปรับโทษสําหรับการละเมิดเง่ือนไข         
   ในกรณีมีการละเมิดเง่ือนไขท่ีใช้ในการแข่งขันระหว่างการเล่นต่อเน่ือง
ของสองหลุม มีโทษปรับสองสโตรคในหลุมต่อไป  ยกเว้นในกรณีหลุมสุดท้ายของรอบ ผู้เล่นมี
โทษปรับในหลุมน้ัน 
  4.2.9  การใช้ยานพาหนะ (Transportation) 
   ห้ามไม่ให้ผู้เล่นใช้ยานพาหนะทุกประเภทในระหว่างการแข่งขัน  ยกเว้น 
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
   การปรับโทษสําหรับการละเมิดเง่ือนไข 
   สโตรคเพลย์ - ปรับสองสโตรคในแต่ละหลุมท่ีมีการละเมิดเง่ือนไข   
การปรับโทษสูงสุดต่อรอบ - สี่ สโตรค   
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   ในกรณีมีการละเมิดเง่ือนไขระหว่างการเล่นต่อเน่ืองของสองหลุม      
ให้ปรับโทษในหลุมต่อไป 
  ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อพบว่าละเมิด    
  การใช้ยานพาหนะท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ต้องระงับใช้ทันทีหลังจากพบว่า
เกิดการละเมิดเง่ือนไข ไม่เช่นน้ันผู้เล่นมีโทษตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน 
  หมายเหตุ  คลาส E, F อนุญาตให้ใช้รถกอล์ฟจากกรีนหลุมท่ีเล่นจบไปยังแท่นท่ี
หลุมถัดไป แต่ในระหว่างการเล่นของแต่ละหลุมห้ามใช้รถกอล์ฟ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้จัดให้ 
  4.2.10 การใช้แคดดี้ (Caddie)  
   ให้ใช้แคดดี้ของสนามท่ีคณะกรรมการจัดให้ หรือท่ีคณะกรรมการ
อนุญาตให้ใช้เท่าน้ัน  
   การปรับโทษสําหรับการละเมิดเง่ือนไขข้อน้ี  
   ปรับสองแต้มในแต่ละหลุมท่ีมีการละเมิด การปรับโทษสูงสุดต่อรอบท่ี
กําหนด = สี่แต้ม  
  4.2.11 การให้คําปรึกษาในการแข่งขันประเภททีม (Advice in Team 
Competitions) ตามหมายเหตุในหนังสือกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟข้อ 8 แต่ละทีมอาจแต่งตั้ง
บุคคลหน่ึงคน เป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่สมาชิกในทีมน้ัน และให้คําปรึกษาได้เฉพาะตอนจบหลุม
แล้วและก่อนเล่นหลุมต่อไปเท่าน้ัน โดยไม่ทําให้การเล่นล่าช้า และถือว่าบุคคลน้ันเป็นสว่นหน่ึง
ของทีมตลอดเวลาท่ีอยู่ในการแข่งขัน ผู้ให้คําปรึกษาต้องลงทะเบียนต่อคณะกรรมการด้วย
ตัวเองก่อนให้คําปรึกษาในแต่ละรอบแข่งขัน เพ่ือรับปลอกแขนหรือสัญลักษณ์การเป็นผู้ให้
คําปรึกษา 
  หมายเหตุ 
   1)  ไม่อนุญาตให้ใช้รถกอล์ฟ หรือยานพาหนะ ยกเว้นคณะกรรมการ
อนุญาต 
   2)  ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ให้คําปรึกษาในรอบท่ีกําหนด 
   3)  ไม่อนุญาตให้แตล่ะทีม มีผูใ้ห้คําปรึกษามากกว่า 1 คน ในรอบท่ีกําหนด 
 
  การปรับโทษสําหรับการละเมิดเง่ือนไขข้อน้ี  
  ยกเลิกสิทธ์ิการให้คําปรึกษาบุคคลน้ัน 
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หมวดท่ี 5 
ระเบียบการแข่งขันอ่ืน ๆ 

 
 5.1  การแต่งกายในการแข่งขัน 
  -  วันแข่งขัน และวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ   
   ผู้ให้คําปรึกษาทีมและนักกีฬาชายแต่งกายในชุดสุภาพ  ไม่อนุญาตให้ใส่
กางเกงยีนส์ กางเกงวอร์ม เสื้อไม่มีปก  ไม่มีแขน ผู้ให้คําปรึกษาทีมและนักกีฬาหญิงแต่งกาย
ในชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้นุ่งกางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีปก  
  -  พิธีเปิด และพิธีปิดการแข่งขัน  
   ผู้เข้าแข่งขัน  ผู้ควบคุมทีม  และเจ้าหน้าท่ีประจําทีมทุกท่านแต่งกายชุด
ประจําทีม  
 5.2  การรายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน 
  นักกอล์ฟทุกคนต้องรายงานตัวกับกรรมการปล่อยตัว (Starter) ก่อนเวลา 
ออกรอบของตนไม่น้อยกว่า 15 นาที และต้องเริ่มเล่นตามเวลาท่ีกําหนด ถ้านักกอล์ฟมา            
ช้ากว่าเวลาท่ีกําหนดของตนแต่ยังอยู่ภายในเวลา 5 นาที และอยู่ในสภาพพร้อมเล่น  ให้    
ปรับโทษ 2 แต้ม ถ้าเลยเวลา 5 นาที จะถูกตัดสิทธ์ิการแข่งขัน ยกเว้นเวลาต้องเลื่อนออกไป
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสนาม 
 5.3  การรายงานคะแนน (Score) 
  นักกอล์ฟทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีรายงานผลการแข่งขัน 
เมื่อถูกถามคะแนน (Score) ท่ีทําได้ เพ่ือรายงานกลับเข้าศูนย์ประสานงานการแข่งขัน 
 5.4  การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร (Pager, Mobile Phone, Transceiver) 
  ไม่อนุญาตให้นักกอล์ฟและผู้ควบคุมทีมทุกสถาบันใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
ในระหว่างการแข่งขัน  
  บทลงโทษ : ครั้งท่ี 1 เตือน  ครั้งท่ี 2 ตัดสิทธ์ิจากการแข่งขันทันที 
 5.5  การส่งสกอร์ 
  นักกอล์ฟท่ีเล่นจบครบ 18 หลุมแล้ว ต้องตรวจสอบความถูกต้องสกอร์ของ 
แต่ละหลุมกับมาร์คเกอร์ของตน แล้วลงช่ือในสกอร์การ์ดท้ังมาร์คเกอร์และนักกอล์ฟ และส่งมอบ
ใบลงคะแนน (Score Card) ด้วยตนเองให้แก่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟโดยเร็ว
เท่าท่ีเป็นไปได้ ณ บริเวณจุดรับมอบใบลงคะแนนท่ีกําหนด 
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 5.6  การตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน (Disqualification) 
  การแข่งขันประเภททีม โทษท่ีกําหนดให้ตัดสิทธ์ิจากการแข่งขันมีผลเฉพาะ  
ในรอบท่ีถูกตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน การแข่งขันประเภทบุคคล โทษท่ีกําหนดให้ตัดสิทธ์ิ    
จากการแข่งขัน เป็นการตัดสิทธ์ิตลอดการแข่งขัน  
 5.7  ผู้สื่อข่าว และการประชาสัมพันธ์ 
  นักกอล์ฟทุกคนจะต้องปฏิบัติตามการร้องขอของผู้อํานวยการแข่งขัน หากมี
ผู้สื่อข่าวประสงค์จะสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะมีข้ึนในทันทีหลังจากส่งสกอร์การ์ด (Score 
Card) ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟแล้ว ท้ังน้ีเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวใน
การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 
 5.8  การปฏิบัติตน ของผู้เข้าแข่งขัน 
  วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน คือ การสะท้อนภาพของนักกอล์ฟสมัครเล่นท่ีมี
ความซ่ือสัตย์มีระเบียบวินัย เป็นผู้ท่ีมีกิริยามารยาทอันเป็นท่ียอมรับในสังคมท่ัวไป และมีนํ้าใจ
เป็นนักกีฬา ท้ังน้ีไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการแข่งขันหรือนอกการแข่งขันก็ตาม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ดังกล่าว การกระทําใด ๆ ดังต่อไปน้ีแสดงว่าละเลย และจะถูกพิจารณาโทษ
ตามท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟเห็นสมควร 
  1) กระทําการหรือประพฤติปฏิบัติตน ผิดต่อธรรมเนียมปฏิบัติ (Etiquette) 
ท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นของสังคมหรือวงการกอล์ฟ 
  2) มีความประพฤตสิ่วนตวับางประการ ซ่ึงไมเ่ป็นท่ียอมรับของสังคมส่วนรวม 
  3) กระทําการหรือประพฤติตน ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่การแข่งขัน หรือ
วงการกอล์ฟ 
  4) เมื่อพบว่านักกอล์ฟคนอ่ืนฝ่าฝืนกฎและระเบียบการแข่งขัน และไม่รายงาน
ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟทราบ หรือช่วยปกปิดความผิดดังกล่าว 
  5) ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกีฬากอล์ฟท่ีทางคณะอนุกรรมการจัด    
การแข่งขันกอล์ฟประกาศใช้ในการแข่งขัน เช่น กฎสนาม (Local Rules) เป็นต้น หรือจงใจ   
ท่ีจะฝ่าฝืนกฎระเบียบของการแข่งขันเพ่ือให้ตนเองได้เปรียบ 
  6) เล่นการพนัน และดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ระหว่างการแข่งขัน 
 5.9  การตรวจสอบร่างกาย 
  การตรวจสอบร่างกายเก่ียวกับการใช้สารกระตุ้น หรือการตรวจสอบเพศจะกระทํา
เมื่อมีการร้องเรียน หรือเกิดข้อสงสัย โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
กอล์ฟ 
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 5.10 การประท้วง และการอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ  R & A  และสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย และ
ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี  42 พ.ศ. 2560 
 5.11 ผลการตัดสิน 
  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบน้ี ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
กอล์ฟเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจช้ีขาด ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟให้ถือ
เป็นท่ีสิ้นสุด 
 5.12 รางวัลการแข่งขัน 
  1)  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
  2)  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
  3)  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
  4)  เกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่น 6 ระดับ ชายและหญิง 
รวม 12 รางวัล 
 5.13 เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือการการคัดเลือกนักกีฬาดีเด่นและมอบโล่รางวัล 
  5.13.1 เกณฑ์การให้คะแนนประเภททีม   
    1)  อันดับท่ี  1  ได้  9  คะแนน   
    2)  อันดับท่ี  2  ได้  7  คะแนน   
    3)  อันดับท่ี  3  ได้  5  คะแนน 
   5.13.2  เกณฑ์การให้คะแนนประเภทบุคคล 
    1)  อันดับท่ี  1  ได้  5  คะแนน    
    2)  อันดับท่ี  2  ได้  3  คะแนน    
    3)  อันดับท่ี  3  ได้  1  คะแนน 
   5.13.3 กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ดูท่ีคะแนน ประเภท บุคคล เป็นหลัก 
   5.13.4 มีความประพฤติและมารยาทในการเป็นนักกีฬากอล์ฟท่ีดี มีนํ้าใจ
นักกีฬา และต้องไม่ทําผิดกติกาการเล่น 
 5.14 พิธีมอบรางวัล 
  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟจะทําพิธีมอบรางวัล เมื่อเสร็จสิ้น     
การแข่งขันของคลาสในบริเวณสโมสรของสนามแข่งขัน นักกอล์ฟท่ีได้รับรางวัลทุกคนต้อง 
แต่งกายชุดประจําทีม 
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 ข้อ  5 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
กอล์ฟโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 ข้อ  6 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 

สาธิต มศว องครักษ์ 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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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน 

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

และสาธิตการศึกษา  
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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กําหนดวันและสถานท่ีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 
ระหว่างวันท่ี 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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กําหนดการแข่งขันกอล์ฟ 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

ระหว่างวันท่ี 19 - 22 ธันวาคม 2560 
ณ  สนามไดนาสต้ี กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดนครปฐม 

 

วันจันทร์ท่ี 18 ธันวาคม 2560 
08.00 น. นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ 
13.00 น. ประชุมผูจั้ดการทีม ณ สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ 

 

วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560  (การแข่งขันวันแรก) 

07.00 น. 
ประเภททีมชาย,หญิง  คลาส D, E, F 
ประเภทบุคคลชาย,หญิง  คลาส D, E, F 

 

วันพุธท่ี 20 ธันวาคม 2560  (การแข่งขันวันท่ีสอง) 

07.00 น. 
ประเภททีมชาย,หญิง  คลาส D, E, F 
ประเภทบุคคลชาย,หญิง  คลาส D, E, F 

14.00 น. 
พิธีมอบรางวัลนักกีฬา คลาส D, E, F 
ณ  สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม 2560  (การแข่งขันวันแรก) 

07.00 น. 
ประเภททีมชาย,หญิง  คลาส A, B, C 
ประเภทบุคคลชาย,หญิง  คลาส A, B, C 

 

วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560  (การแข่งขันวันท่ีสอง) 

07.00 น. 
ประเภททีมชาย,หญิง  คลาส A, B, C 
ประเภทบุคคลชาย,หญิง  คลาส A, B, C 

14.00 น. 
พิธีมอบรางวัลนักกีฬา  คลาส A, B, C 
ณ  สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ 

 

หมายเหตุ  การจัดกลุ่มนักกีฬาแข่งขันคณะกรรมการจะประกาศให้ทราบก่อนวันประชุม
ผู้จัดการทีมวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 
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รายชื่อนักกฬีา 
คลาส A (ชาย - หญิง) 

 
ชาย หญิง 

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน ลําดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน 
1 นาย ณัฐพล อุดมรัตน์ สมก 1 น.ส. บุษกล เท่ียงดาห์ สมก 
2 นาย ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล สมก 2 น.ส. พิมพ์อร ธิติทรัพย ์ สมก 
3 นาย ปัณณรุจน์ วิเศษกุล สมก 3 น.ส. จิณณพัตร ฤทธิ์ทว ี กพส 
4 นาย วงศ์ธัญญะ ธัญญะเจริญ สมก 4 น.ส. พิมพิชชา สุวรรณธาดา สมข 
5 นาย ปวรุตม์ บุตรโยจันโท สมข 5 น.ส. ศรุตา เกรียงพิชิตชัย จฬม 
6 นาย รุจิรัฐฐ์ อรรคเลิศลาภ สมข 6 น.ส. สุพิชชา จิตเสรีรัตน์ จฬม 
7 นาย กษิด์ดิฎฐ์ สุดลาภา จฬม 7 น.ส. ณัชชา ไวยฉาย สธร 
8 นาย ปณิธิ บุณยประทีปรัตน์ จฬม 8 น.ส. ศศิกานต์ องค์ติลานนท์ สธร 
9 นาย พศิน สุขุมวาท จฬม 9 น.ส. สีหมนต์ พงศ์พยุหะ สธร 
10 นาย วิมุตติ เปี่ยมใจ จฬม 10 น.ส. สาวนฤภร นฤปิติ ปทว 
11 นาย ณัฐดนัย ต้ังหะรัฐ พมบ 11 น.ส. บูชิตา อมรไทยสุนทร ปสม 
12 นาย กัปตัน เงินทองรัตนกุล สธร           
13 นาย ภาคิน โล่วัฒนาการ สธร           
14 นาย สีห์ชัย พงศ์พยุหะ สธร           
15 นาย โอฬาร อัศวพิสิฐกุล สธร           
16 นาย แสงเทียน อนุรักษ์วงศ์ศรี ปทว           
17 นาย ทัตเทพ พุ่มโกสุม ปสม           
18 นาย ปิติพัฒน์ วรรณศิลปิน ปสม           
19 นาย สุรพัฒน์ เภรีภาส ปสม           
20 นาย อนุพนธ ์ วันดี ปสม           
21 นาย นวันธร ภารังกูล มศก           
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รายชื่อนักกฬีา 
คลาส B (ชาย - หญิง) 

 
ชาย หญิง 

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน ลําดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน 
1 ด.ช. ประวีร์ จิรายุสกมล สมก 1 ด.ญ. วีราพร อุ่นเจริญ สมก 
2 ด.ช. ภัทรชนน วิวัฒน์วงศ์วนา สมก 2 น.ส. ภิญญดา โชติญาณพงษ์ สมก 
3 ด.ช. ภัทรดร ชนะธัญธนัชชา สมก 3 ด.ญ. ชญาภรณ์ จิตเสรีรัตน์ จฬม 
4 นาย เตชินท์ วิชัยณรงค์ สมก 4 ด.ญ. ณัฎฐิกา กฤษดาธานนท์ จฬม 
5 ด.ช. จตุภัทร พรหมมาศ กพส 5 ด.ญ. นภรรทร์ รัตนปราการ จฬม 
6 นาย นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี สมข 6 ด.ญ. ปราง โชติบาง สมช 
7 ด.ช. ศราวิน เกรียงพิชิตชัย จฬม 7 น.ส. กนกนภัส อุดมโภชน์ สมช 
8 ด.ช. สรวิชญ์ เอกเพิ่มทรัพย ์ จฬม 8 ด.ญ. มนัสนันท์ โชติกะพกุกณะ พมบ 
9 ด.ช. สสิน วิโรจนาภิรมย ์ จฬม 9 ด.ญ. ธนัชพร พึ่งเดชะ สธร 
10 นาย ธฤตธร สุรพงศ์ประภา จฬม 10 ด.ญ. ชยพร จิวะวุฒิ ปทว 
11 ด.ช. จิรเดช เชาวรัตน์ พมบ 11 ด.ญ. ณหทัย ศรีเดิมมา ปทว 
12 นาย ชินภัทร ต้ังหะรัฐ พมบ 12 ด.ญ. กุลิสรา ไทยปราณีต ปสม 
13 นาย ณัฐภูมิ สิงห์โตนิเวศ พมบ 13 ด.ญ. จัสมิน ทาโคตร ปสม 
14 นาย พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา พมบ 14 น.ส. นภสร ฟ้าอรุณ ปสม 
15 ด.ช. นันทณัฏฐ์ สมใจวงษ์ สมค 15 ด.ญ. แพรพลอย ตะโกภู ่ มศก 
16 ด.ช. ยศกร ศรีอมรมงคล สธร         
17 ด.ช. อิทธิเทพ พิพิธจันทร์ สธร         
18 นาย วรเมธ พึ่งเดชะ สธร         
19 นาย อาชา อัศวพิสิฐกุล สธร         
20 ด.ช. ชายณัฐปณชัย คําสม ปทว         
21 ด.ช. เกียรติวงศ์ จาตุรงค์สาโรช ปทว         
22 ด.ช. เศรษฐวิชญ์ ดํารงมณี ปทว          
23 ด.ช. โชติวิทย ์ ช่วงสุวนิช ปทว          
24 ด.ช. ก้องภพ กิ้วเกษม ปสม          
25 นาย กฤตภาส มณีมาศ มศก          
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รายชื่อนักกฬีา 
คลาส C (ชาย - หญิง) 

 
ชาย หญิง 

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน ลําดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน 
1 ด.ช. กรรสิลักษณ์ บุญสุวรรณ สมก 1 ด.ญ. ณีรนุช ประจันพาณิชย ์ สมก 
2 ด.ช. กันต์กว ี สายอุทยาน สมก 2 ด.ญ. เกณิกา บุญประเสริฐ สมก 
3 ด.ช. ศรวีย์ ธนะเพิ่มพูน สมก 3 ด.ญ. พันธิสา สุทธิพันธ ์ สมก 
4 ด.ช. ระพีพงศ์ อภิศรีเพชร สมก 4 ด.ญ. ธรรมจิต มหานิยม กพส 
5 ด.ช. ธรรม์ อินทจักร สมข 5 ด.ญ. ภูษณิศา เอกก้านตรง สมข 
6 ด.ช. กมลภพ เฟื่องฟูชัชวาล จฬม 6 ด.ญ. ลลิตา เถาว์ชาลี สมข 
7 ด.ช. กมลภ ู เฟื่องฟูชัชวาล จฬม 7 ด.ญ. ติณณ์นรา นฤปิติ จฬม 
8 ด.ช. เนตต์ ศิวะโกศิษฐ จฬม 8 ด.ญ. อาจรีย ์ รัตนแสงเสถียร จฬม 
9 ด.ช. ธีรภัชณ์ ติงสมิตร สธร 9 ด.ญ. ลัลนา สมใจวงษ์ สมค 
10 ด.ช. คิมหันต์ อนุรักษ์วงศ์ศรี ปทว 10 ด.ญ. ธัญญ์พิชฌา กองทอง มรป 
11 ด.ช. ฉัน กันตวนิช ปทว 11 ด.ญ. มาริสา อรรจนานนท์ สธร 
12 ด.ช. พันธุ์ธัช นุชนารถ ปทว 12 ด.ญ. เบญญาภา เมธภานุพงศ์ สธร 
13 ด.ช. รัชพล กิมอ่วม ปทว 13 ด.ญ. พรนับพัน วรรณพินทุ ปสป 
14 ด.ช. เมธากานต์ เรืองเล็ก ปสป 14 ด.ญ. สานฝัน ขําแกว้ ปสป 
15 ด.ช. ธรรม พูลเพิ่ม ปสม 15 ด.ญ. บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ ปสม 
16 ด.ช. บุญฤทธิ ์ นฤนาทวานิช ปสม         
17 ด.ช. กฤติน แสนสิทธิโชค สอร           
18 ด.ช. พาทิศ จตุพรจรัส สอร           
19 ด.ช. ภาริช ศรีปัญญา สอร           
20 ด.ช. วิชญภัทร คําภิระแปง สอร           
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รายชื่อนักกฬีา 
คลาส D (ชาย - หญิง) 

 
ชาย หญิง 

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน ลําดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน 
1 ด.ช. นันทติณณ์ วีระไพบูลย ์ สมก 1 ด.ญ. ชนันญา โดมทอง สมก 
2 ด.ช. ปัณณสรณ์ ธัญลักษณ์ภาคย ์ สมก 2 ด.ญ. ณิชารีย์ พรหมน้อย สมก 
3 ด.ช. วริศ ศิวะพรพันธ ์ สมก 3 ด.ญ. ภัทรนรี สุวพิศ สมก 
4 ด.ช. ไทแทน สุนทรเวช สมก 4 ด.ญ. สุวิชยา วินิจฉยัธรรม สมข 
5 ด.ช. จิรภัทร พรหมมาศ กพส 5 ด.ญ. จิณณ์นิภา นฤปิติ จฬป 
6 ด.ช. วีรเดช ตามควร สมข 6 ด.ญ. พรรษพิมณท์ ตันติสุวรรณนา จฬป 
7 ด.ช. กิตติภัค เอกมณีนิล จฬป 7 ด.ญ. สาริศา พจนาลัย จฬป 
8 ด.ช. ภูริ ศรีภิญโญ จฬป 8 ด.ญ. ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ พมบ 
9 ด.ช. อนนต์ พุ่มจันทร์ จฬป 9 ด.ญ. นันท์นภัส ตรีเพชราภรณ์ ปสป 
10 ด.ช. อรรถฤทธ ิ กฤษดาธานนท์ จฬป 10 ด.ญ. อภิชา ไวพนิชการ ปสป 
11 ด.ช. พิพัฒพงษ์ วิบูลยว์ิริยะสกุล ปสธ 11 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ศิลาคํา ปศก 
12 ด.ช. จิรัฏฐ์ มากสมบูรณ์ มรป         
13 ด.ช. ณธัญภัสส์ สนธิรัตน มรป           
14 ด.ช. ภัสภูมิ สุรกิจบวร มรป           
15 ด.ช. กันตพัฒน์ ศิริสวัสด์ิ ปสป           
16 ด.ช. จิระเมศร์ พันธ์พานิช ปสป           
17 ด.ช. ดรณ์ ใจเก่งกิจ ปสป           
18 ด.ช. ภัทรดร สมินทรปัญญา ปสป           
19 ด.ช. เนทฤษ อ่อนอิน สอร           
20 ด.ช. ภูวดล ชุนดี ปศก           
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รายชื่อนักกฬีา 
คลาส E (ชาย - หญิง) 

 
ชาย หญิง 

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน ลําดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน 
1 ด.ช. ณฐภัทร ตรงจิตภักดี สมก 1 ด.ญ. จิรานันท์ ลิม สมก 
2 ด.ช. ปรินทร์ สารสมุทร สมก 2 ด.ญ. จุลลิล อํานาจเรืองไกร สมก 
3 ด.ช. รัฐนันท์ ตันติวงศ์ สมก 3 ด.ญ. นลิน สัจจะรัตนะโชติ สมก 
4 ด.ช. วรพล ประจันพาณิชย ์ สมก 4 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ตริอริยสัจ สมข 
5 ด.ช. ณกรณ์ ศรีสดใส สมข 5 ด.ญ. ปภากร ณ ลําเลียง จฬป 
6 ด.ช. ภวิศ ปริวัฒนศักด์ิ สมข 6 ด.ญ. พอฤทัย นิติวรางกูร จฬป 
7 ด.ช. เชษฐวุฒิ ตามควร สมข 7 ด.ญ. สสิภา วิโรจนาภิรมย ์ จฬป 
8 ด.ช. ณัชชชัชชวาล ชาญนําสิน จฬป 8 ด.ญ. กรรณ์ภิรมย์ เงินทองรัตนกุล มรป 
9 ด.ช. ดริณ ณ ลําเลียง จฬป 9 ด.ญ. ญาณิน คงถาวรวงศ์ มรป 
10 ด.ช. ธณณ กระบวนรัตน์ จฬป 10 ด.ญ. วรญา วิสิฐศักดา มรป 
11 ด.ช. พัทธนันท์ อภิเวสสะ จฬป 11 ด.ญ. ณัฐรินีย์ ศรีวชิรวัฒน์ ปสป 
12 ด.ช. สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร พมบ 12 ด.ญ. ธริฌา อุริยะพงศ์สรรค์ ปสป 
13 ด.ช. ธัญญ์พิสิษฐ์ กองทอง มรป 13 ด.ญ. พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย ์ ปสป 
14 ด.ช. ประกาสิทธิ ์ จีนสุกแสง มรป 14 ด.ญ. ชาลีลักษณ์ จันทราลักษณ์ สอร 
15 ด.ช. พิภัช นพพาภาค มรป           
16 ด.ช. ยอดคน เสริญวงศ์สัตย์ มรป           
17 ด.ช. ปราณชญา มารัตนะฤกษ ์ ปสป           
18 ด.ช. ปารวรรธน์ นิตยวรรธนะ ปสป           
19 ด.ช. พัชรวงศ์ นิธากร ปสป           
20 ด.ช. พีรพัฒน์ เล้ียงกอสกุล ปสป           
21 ด.ช. ธนภัทร กาวิระพันธ ์ สอร           
22 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ คล้ายสังข์ สอร      
23 ด.ช. พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์ สอร      
24 ด.ช. วาคิล รัตนาเจริญ สอร      
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รายชื่อนักกฬีา 
คลาส F (ชาย - หญิง) 

 
ชาย หญิง 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน ลําดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน 
1 ด.ช. ชยุต สิทธิกีวณิช สมก 1 ด.ญ. ปริญดา จันสุข สมก 
2 ด.ช. ปรรฐย์กร แรงกล้า สมก 2 ด.ญ. พราว เพ็ชรสมบัติ สมก 
3 ด.ช. ภัทรพล วิเชียรชัย สมก 3 ด.ญ. พีระดา จันทองสุก สมก 
4 ด.ช. ม่ิงมงคล สัมฤทธิ ์ สมก 4 ด.ญ. ธัญสิริน ตริอริยสัจ สมข 
5 ด.ช. สิรวิชญ์ ดอนเจดีย ์ กพส 5 ด.ญ. ปุณยาภา หวังเจริญรุ่ง จฬป 
6 ด.ช. ธนกร สินโพธิ ์ สมข 6 ด.ญ. รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ จฬป 
7 ด.ช. ภูวนัตถ ์ มิโคลาส กอร์แมน สมข 7 ด.ญ. สลิล บุญญานุสาสน์ จฬป 
8 ด.ช. ชวัลวิทย ์ ศิริศักด์ิ จฬป 8 ด.ญ. ธนกานต์พิชชา นาคหวัง มรป 
9 ด.ช. นวพรรษ มณีรัตน์ จฬป 9 ด.ญ. ปุณิกา เหล่าประเสริฐ มรป 
10 ด.ช. ปรัน ล้ิมลาภผล จฬป 10 ด.ญ. กันต์กว ี ลินจงสุบงกช ปสป 
11 ด.ช. ภาคิน ชิตานนท์ จฬป 11 ด.ญ. ขวัญชนก บุญจันทร์ ปสป 
12 ด.ช. คุณนพ นพคุณ มรป 12 ด.ญ. นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ ปสป 
13 ด.ช. ธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์ มรป           
14 ด.ช. พชร ลีนะวงศ์ มรป           
15 ด.ช. พฤกษ์ศิระ พฤกษไพบูลย ์ ปสป           
16 ด.ช. พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย ์ ปสป           
17 ด.ช. ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ ปสป           
18 ด.ช. อัครวิศญ์ พูลประเสริฐ ปสป           
19 ด.ช. นีรธรรม อ่อนอิน สอร           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระยะโดยประมาณที่ใช้ในการแข่งขันกอล์ฟกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ 

 

คลาส 
หลุม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม 
พาร์ 4 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 4 72 

A ชาย, B ชาย 410 380 368 382 522 154 542 447 185 520 464 185 389 363 179 478 411 396 6757 

A หญิง, B หญิง, 
C ชาย 

345 306 326 339 423 130 457 377 148 464 375 155 328 315 160 441 363 315 5767 

C หญิง, D ชาย 314 271 290 309 392 115 421 351 130 426 375 120 298 284 130 393 327 268 5214 

D หญิง 250 210 240 260 300 106 350 220 118 370 250 110 210 200 120 350 260 240 4164 

E ชาย, E หญิง 190 200 150 165 260 80 280 180 110 280 170 90 180 160 110 260 180 160 3205 

F ชาย, F หญิง 180 190 130 150 260 70 270 170 100 270 150 80 170 150 90 260 160 150 3000 
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นายศักดิ ์ ศรีพรหมชัย ผู้จัดการทีม 
2 ผศ.ทรงวุฒิ คิดควร ผู้จัดการทีม 
3 นายธนสาร ธิติทรัพย์ ผู้ฝึกสอน 
4 นายพินิจ วิชัยณรงค์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 นายณัฐพล อุดมรัตน์ ม.6 AB � � 
2 นายถิรวัฒน์ จิรายุสกมล ม.6 AB � � 
3 นายปัณณรุจน์ วิเศษกุล ม.5 AB � � 
4 นายวงศ์ธัญญะ ธัญญะเจรญิ ม.5 AB � � 
5 นางสาวบุษกล เท่ียงดาห์ ม.5 AG � � 
6 นางสาวพิมพ์อร ธิติทรัพย์ ม.5 AG � � 
7 เด็กชายประวีร ์ จิรายุสกมล ม.3 BB � � 
8 เด็กชายภัทรชนน วิวัฒน์วงศ์วนา ม.3 BB � � 
9 เด็กชายภัทรดร ชนะธัญธนัชชา ม.4 BB � � 
10 นายเตชินท์ วิชัยณรงค์ ม.4 BB � � 
11 เด็กหญิงวีราพร อุ่นเจริญ ม.3 BG � � 
12 นางสาวภิญญดา โชติญาณพงษ์ ม.3 BG � � 
13 เด็กชายกรรสลิักษณ ์ บุญสุวรรณ ม.1 CB � � 
14 เด็กชายกันต์กวี สายอุทยาน ม.2 CB � � 
15 เด็กชายระพีพงศ์ อภิศรีเพชร ป.6 CB - � 
16 เด็กชายศรวีย ์ ธนะเพ่ิมพูน ม.2 CB � � 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
17 เด็กหญิงณีรนุช ประจันพาณิชย์ ม.1 CG � � 
18 เด็กหญิงพันธิสา สุทธิพันธ์ ป.6 CG - � 
19 เด็กหญิงเกณิกา บุญประเสริฐ ม.1 CG � � 
20 เด็กชายนันทตณิณ ์ วีระไพบูลย์ ป.6 DB � � 
21 เด็กชายปัณณสรณ ์ ธัญลักษณภ์าคย์ ป.5 DB � � 
22 เด็กชายวริศ ศิวะพรพันธ์ ป.5 DB � � 
23 เด็กชายไทแทน สุนทรเวช ป.5 DB � � 
24 เด็กหญิงชนันญา โดมทอง ป.6 DG � � 
25 เด็กหญิงณิชารีย ์ พรหมน้อย ป.6 DG � � 
26 เด็กหญิงภัทรนร ี สุวพิศ ป.6 DG � � 
27 เด็กชายณฐภัทร ตรงจิตภักด ี ป.3 EB � � 
28 เด็กชายปรินทร ์ สารสมุทร ป.4 EB � � 
29 เด็กชายรัฐนันท์ ตันติวงศ์ ป.4 EB � � 
30 เด็กชายวรพล ประจันพาณิชย์ ป.4 EB � � 
31 เด็กหญิงจิรานันท์ ลิม ป.3 EG � � 
32 เด็กหญิงจุลลลิ อํานาจเรืองไกร ป.4 EG � � 
33 เด็กหญิงนลิน สัจจะรัตนะโชต ิ ป.3 EG � � 
34 เด็กชายชยุต สิทธิกีวณิช ป.1 FB � � 
35 เด็กชายปรรฐย์กร แรงกล้า ป.1 FB � � 
36 เด็กชายภัทรพล วิเชียรชัย ป.2 FB � � 
37 เด็กชายมิ่งมงคล สัมฤทธ์ิ ป.1 FB � � 
38 เด็กหญิงปรญิดา จันสุข ป.2 FG � � 
39 เด็กหญิงพราว เพ็ชรสมบัต ิ ป.1 FG � � 
40 เด็กหญิงพีระดา จันทองสุก ป.2 FG � � 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย ์ ผู้จัดการทีม 
2 ผศ.สาธิต เจริญฉิม ผู้ฝึกสอน 
3 นายยศพนธ์ นิตย์แสวง ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 นางสาวจิณณพัตร ฤทธ์ิทวี ม.5 AG - � 
2 เด็กชายจตภุัทร พรหมมาศ ม.3 BB - � 
3 เด็กหญิงธรรมจิต มหานิยม ม.2 CG - � 
4 เด็กชายจิรภัทร พรหมมาศ ป.5 DB - � 
5 เด็กชายสริวิชญ ์ ดอนเจดีย ์ ป.2 FB - � 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 ผศ.กลมเกลยีว มาเวียง ผู้จัดการทีม 
2 ดร.เมตตา มาเวียง ผู้จัดการทีม 
3 ผศ.พงศธร สุวรรณธาดา ผู้จัดการทีม 
4 นางจุฑามาศ เถาว์ชาล ี ผู้จัดการทีม 
5 นายยศกร มะล ิ ผู้ฝึกสอน 
6 นายกีฬาชัย คําแก้ว ผู้ฝึกสอน 
7 นายสุนทร วนัสมัย ผู้ฝึกสอน 
8 นายสมบูรณ ์ วินิจฉัยธรรม ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 นายปวรุตม ์ บุตรโยจันโท ม.5 AB - � 
2 นายรุจิรัฐฐ์ อรรคเลิศลาภ ม.5 AB - � 
3 นางสาวพิมพิชชา สุวรรณธาดา ม.4 AG - � 
4 นายนรเศรษฐ์ เถาว์ชาล ี ม.4 BB - � 
5 เด็กชายธรรม ์ อินทจักร ม.1 CB - � 
6 เด็กหญิงภูษณิศา เอกก้านตรง ม.1 CG - � 
7 เด็กหญิงลลิตา เถาว์ชาล ี ป.6 CG - � 
8 เด็กชายวีรเดช ตามควร ป.6 DB - � 
9 เด็กหญิงสุวิชยา วินิจฉัยธรรม ป.6 DG - � 
10 เด็กหญิงธัญญรตัน์ ตริอริยสัจ ป.3 EG - � 
11 เด็กชายณกรณ ์ ศรีสดใส ป.3 EB � � 
12 เด็กชายภวิศ ปริวัฒนศักดิ ์ ป.2 EB � � 
13 เด็กชายเชษฐวุฒิ ตามควร ป.3 EB � � 
14 เด็กชายธนกร สินโพธ์ิ ป.1 FB - � 
15 เด็กชายภูวนัตถ์ มิโคลาส กอร์แมน ป.1 FB - � 
16 เด็กหญิงธัญสิริน ตริอริยสัจ ป.1 FG - � 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นายวริษฐ์ พงษ์ปภาวรินทร ์ ผู้ฝึกสอน 
2 นายณภัทร ภัทรพลพร ผู้ฝึกสอน 
3 นายอาทิตย์ โฮตาก้า ผู้ฝึกสอน 
4 นายศิริศักดิ ์ เอกมณีนิล ผู้ฝึกสอน 
5 นายเทอดพันธ์ บุ้งทอง ผู้ฝึกสอน 
6 นายนายรัฐวิชญ ์ โรจน์วรากิตติ ์ ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 เด็กชายกิตตภิัค เอกมณีนิล ป.6 DB � � 
2 เด็กชายภรู ิ ศรีภิญโญ ป.5 DB � � 
3 เด็กชายอนนต ์ พุ่มจันทร ์ ป.6 DB � � 
4 เด็กชายอรรถฤทธิ กฤษดาธานนท์ ป.5 DB � � 
5 เด็กหญิงจิณณ์นิภา นฤปิติ ป.6 DG � � 
6 เด็กหญิงพรรษพิมณท์ ตันติสุวรรณนา ป.5 DG � � 
7 เด็กหญิงสาริศา พจนาลัย ป.5 DG � � 
8 เด็กชายณัชชชัชชวาล ชาญนําสิน ป.4 EB � � 
9 เด็กชายดริณ ณ ลําเลียง ป.3 EB � � 
10 เด็กชายธณณ กระบวนรตัน์ ป.3 EB � � 
11 เด็กชายพัทธนันท์ อภิเวสสะ ป.4 EB � � 
12 เด็กหญิงปภากร ณ ลําเลียง ป.3 EG � � 
13 เด็กหญิงพอฤทัย นิติวรางกูร ป.3 EG � � 
14 เด็กหญิงสสิภา วิโรจนาภริมย์ ป.3 EG � � 
15 เด็กชายชวัลวิทย์ ศิริศักดิ ์ ป.2 FB � � 
16 เด็กชายนวพรรษ มณีรตัน์ ป.2 FB � � 
17 เด็กชายปรัน ลิ้มลาภผล ป.2 FB � � 
18 เด็กชายภาคิน ชิตานนท์ ป.2 FB � � 
19 เด็กหญิงปุณยาภา หวังเจริญรุ่ง ป.2 FG � � 
20 เด็กหญิงรินรดา ลิขิตปัญญารตัน์ ป.2 FG � � 
21 เด็กหญิงสลลิ บุญญานุสาสน์ ป.2 FG � � 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ -นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายธนยศ พุทธพงศ์ ผู้จัดการทีม 
2 นายอรินฒม ์ เหวียนระวี ผู้จัดการทีม 
3 นางเพชรรัตน์ อวยพรส่ง ผู้จัดการทีม 
4 นายอภิรักษ์ พิทยะ ผู้ฝึกสอน 
5 นายสุทธิกุล ขาวเธียร ผู้ฝึกสอน 
6 นายภาคย์ อัครมาส ผู้ฝึกสอน 
7 นายธัชชัย ศีลพิพัฒน์ ผู้ฝึกสอน 
8 นายสุภวิช วงศ์วิวัฒน์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 นายกษิด์ดิฎฐ์ สุดลาภา ม.5 AB � � 
2 นายปณิธิ บุณยประทีปรตัน์ ม.6 AB � � 
3 นายพศิน สุขุมวาท ม.5 AB � � 
4 นายวิมุตต ิ เป่ียมใจ ม.5 AB � � 
5 นางสาวศรุตา เกรียงพิชิตชัย ม.5 AG � � 
6 นางสาวสุพิชชา จิตเสรีรตัน์ ม.5 AG � � 
7 เด็กชายศราวิน เกรียงพิชิตชัย ม.3 BB � � 
8 เด็กชายสรวิชญ ์ เอกเพ่ิมทรัพย์ ม.3 BB � � 
9 เด็กชายสสิน วิโรจนาภริมย์ ม.3 BB � � 
10 นายธฤตธร สุรพงศ์ประภา ม.4 BB � � 
11 เด็กหญิงชญาภรณ ์ จิตเสรีรตัน์ ม.3 BG � � 
12 เด็กหญิงณัฎฐิกา กฤษดาธานนท์ ม.3 BG � � 
13 เด็กหญิงนภรรทร ์ รัตนปราการ ม.4 BG � � 
14 เด็กชายกมลภพ เฟ่ืองฟูชัชวาล ม.2 CB � � 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
15 เด็กชายกมลภ ู เฟ่ืองฟูชัชวาล ม.2 CB � � 
16 เด็กชายเนตต ์ ศิวะโกศิษฐ ม.2 CB � � 
17 เด็กหญิงตณิณ์นรา นฤปิติ ม.2 CG � � 
18 เด็กหญิงอาจรีย ์ รัตนแสงเสถียร ม.1 CG � � 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นายอิทธิชาติ สุนทราวงศ์ ผู้จัดการทีม 
 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 เด็กหญิงปราง โชติบาง ม.3 BG � � 
2 นางสาวกนกนภัส อุดมโภชน์ ม.3 BG � � 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาวปนัดดา จูเภาล ์ ผู้จัดการทีม 
2 นายสณัหณัฐ ชมภู ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 นายณัฐดนัย ตั้งหะรัฐ ม.5 AB - � 
2 เด็กชายจิรเดช เชาวรัตน์ ม.3 BB � � 
3 นายชินภัทร ตั้งหะรัฐ ม.3 BB � � 
4 นายณัฐภมู ิ สิงห์โตนิเวศ ม.3 BB � � 
5 นายพงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา ม.4 BB � � 
6 เด็กหญิงมนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ ม.2 BG - � 
7 เด็กหญิงชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ ป.4 DG - � 
8 เด็กชายสิปปวิชญ ์ เข่ือนเพชร ป.3 EB - � 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นายสุทธิพงษ์ วิบูลย์วิริยะสกุล ผู้จัดการทีม 
 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 เด็กชายพิพัฒพงษ์ วิบูลย์วิริยะสกุล ป.6 DB - � 

 



51 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นายสรคมน์ กมลภากรณ ์ ผู้จัดการทีม 
 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 เด็กชายนันทณฏัฐ์ สมใจวงษ์ ม.3 BB - � 
2 เด็กหญิงลัลนา สมใจวงษ์ ม.1 CG - � 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นายสมพงษ์ คงถาวรวงศ์ ผู้จัดการทีม 
2 นายศุภฤกษ์ ภิรมย์รื่น ผู้ฝึกสอน 
3 นายทรงวุฒิ วีเปลี่ยน ผู้ฝึกสอน 
4 นายพงศ์พิพัฒน์ กองทอง ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 เด็กหญิงธัญญ์พิชฌา กองทอง ป.6 CG - � 
2 เด็กชายจิรฏัฐ์ มากสมบูรณ ์ ป.4 DB � � 
3 เด็กชายณธัญภสัส ์ สนธิรัตน ป.4 DB � � 
4 เด็กชายภสัภูม ิ สุรกิจบวร ป.6 DB � � 
5 เด็กชายธัญญ์พิสิษฐ์ กองทอง ป.4 EB � � 
6 เด็กชายประกาสิทธ์ิ จีนสุกแสง ป.4 EB � � 
7 เด็กชายพิภัช นพพาภาค ป.3 EB � � 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
8 เด็กชายยอดคน เสรญิวงศ์สัตย์ ป.3 EB � � 
9 เด็กหญิงกรรณภ์ิรมย์ เงินทองรัตนกุล ป.3 EG � � 
10 เด็กหญิงญาณิน คงถาวรวงศ์ ป.4 EG � � 
11 เด็กหญิงวรญา วิสิฐศักดา ป.3 EG � � 
12 เด็กชายคุณนพ นพคุณ ป.1 FB � � 
13 เด็กชายธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์ ป.1 FB � � 
14 เด็กชายพชร ลีนะวงศ์ ป.2 FB � � 
15 เด็กหญิงธนกานต์พิชชา นาคหวัง ป.2 FG � � 
16 เด็กหญิงปุณิกา เหล่าประเสริฐ ป.2 FG � � 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาวอรอุมา ธรรมด ี ผู้จัดการทีม 
2 นางทิพย์สุดา ก้อนฆ้อง ผู้จัดการทีม 
3 นายธนวิน โล่วัฒนาการ ผู้ฝึกสอน 
4 นายสราวุธ ศิริธร ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาวสีห์นุช ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ฝึกสอน 
6 ผศ.สุนันท์ ธรรมปาโล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 นายกัปตัน เงินทองรัตนกุล ม.5 AB � � 
2 นายภาคิน โล่วัฒนาการ ม.5 AB � � 
3 นายสีห์ชัย พงศ์พยุหะ ม.6 AB � � 
4 นายโอฬาร อัศวพิสิฐกุล ม.5 AB � � 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
5 นางสาวณัชชา ไวยฉาย ม.6 AG � � 
6 นางสาวศศิกานต ์ องค์ติลานนท์ ม.5 AG � � 
7 นางสาวสีหมนต ์ พงศ์พยุหะ ม.5 AG � � 
8 เด็กชายยศกร ศรีอมรมงคล ม.3 BB � � 
9 เด็กชายอิทธิเทพ พิพิธจันทร์ ม.3 BB � � 
10 นายวรเมธ พ่ึงเดชะ ม.4 BB � � 
11 นายอาชา อัศวพิสิฐกุล ม.4 BB � � 
12 เด็กหญิงธนัชพร พ่ึงเดชะ ม.2 BG - � 
13 เด็กชายธีรภัชณ ์ ติงสมิตร ม.2 CB - � 
14 เด็กหญิงมาริสา อรรจนานนท์ ม.2 CG � � 
15 เด็กหญิงเบญญาภา เมธภานุพงศ์ ม.1 CG � � 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล ผู้จัดการทีม 
2 นายอุทัย แก้วเพชร ผู้จัดการทีม 
3 นายสุชาต ิ สกุลมาลัยทอง ผู้จัดการทีม 
4 นายนรัส เหลืองพชราภรณ ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นายชูชีพ สุคนธจันทร ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นายมนูญ โสภา ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 นายแสงเทียน อนุรักษ์วงศ์ศรี ม.6 AB - � 
2 นางสาวสาวนฤภร นฤปิติ ม.6 AG - � 
3 เด็กชายชายณัฐปณชัย คําสม ม.3 BB � � 
4 เด็กชายเกียรติวงศ์ จาตุรงค์สาโรช ม.3 BB � � 
5 เด็กชายเศรษฐวิชญ ์ ดํารงมณ ี ม.3 BB � � 
6 เด็กชายโชติวิทย์ ช่วงสุวนิช ม.3 BB � � 
7 เด็กหญิงชยพร จิวะวุฒิ ม.2 BG � � 
8 เด็กหญิงณหทัย ศรีเดมิมา ม.3 BG � � 
9 เด็กชายคิมหันต ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี ม.2 CB � � 
10 เด็กชายฉัน กันตวนิช ม.2 CB � � 
11 เด็กชายพันธ์ุธัช นุชนารถ ม.2 CB � � 
12 เด็กชายรัชพล กิมอ่วม ม.1 CB � � 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นายดลศักดิ ์ ไทรเล็กทิม ผู้จัดการทีม 
2 นายธนบูรณ ์ ชินสุภางค์ภิเมธ ผู้ฝึกสอน 
3 นายสุรวุฒิ วรรณพินทุ ผู้ฝึกสอน 
4 นายฐนะวัฒน์ สุขุมาลจันทร ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นายสรรคเศรษฐ์ ทองอนันต์ ผู้ฝึกสอน 
6 นายศราวุฒิ งามย่ิง ผู้ฝึกสอน 
7 นายกัญสุกฤษฎิ ์ เอมตี ่ ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาวชลทิชา ตรงสกุล ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 เด็กชายเมธากานต ์ เรืองเล็ก ป.6 CB - � 
2 เด็กหญิงพรนับพัน วรรณพินทุ ป.6 CG � � 
3 เด็กหญิงสานฝัน ขําแก้ว ป.6 CG � � 
4 เด็กชายกันตพัฒน์ ศิริสวัสดิ ์ ป.4 DB � � 
5 เด็กชายจิระเมศร ์ พันธ์พานิช ป.5 DB � � 
6 เด็กชายดรณ ์ ใจเก่งกิจ ป.5 DB � � 
7 เด็กชายภัทรดร สมินทรปัญญา ป.6 DB � � 
8 เด็กหญิงนันท์นภสั ตรีเพชราภรณ ์ ป.5 DG � � 
9 เด็กหญิงอภิชา ไวพนิชการ ป.6 DG � � 
10 เด็กชายปราณชญา มารัตนะฤกษ์ ป.2 EB � � 
11 เด็กชายปารวรรธน์ นิตยวรรธนะ ป.3 EB � � 
12 เด็กชายพัชรวงศ์ นิธากร ป.2 EB � � 
13 เด็กชายพีรพัฒน์ เลี้ยงกอสกุล ป.4 EB � � 
14 เด็กหญิงณัฐรินีย ์ ศรีวชิรวัฒน์ ป.3 EG � � 
15 เด็กหญิงธรฌิา อุริยะพงศ์สรรค์ ป.3 EG � � 
16 เด็กหญิงพฤกษ์สริ ิ พฤกษไพบูลย์ ป.3 EG � � 
17 เด็กชายพฤกษ์ศิระ พฤกษไพบูลย์ ป.3 FB � � 
18 เด็กชายพฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ ป.3 FB � � 
19 เด็กชายภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ ป.2 FB � � 
20 เด็กชายอัครวิศญ ์ พูลประเสริฐ ป.2 FB � � 
21 เด็กหญิงกันต์กวี ลินจงสุบงกช ป.2 FG � � 
22 เด็กหญิงขวัญชนก บุญจันทร ์ ป.3 FG � � 
23 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ ป.2 FG � � 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาวกิริยา กุศลส่ง ผู้ฝึกสอน 
2 นายอภิสิทธ์ิ ขําเกษม ผู้ฝึกสอน 
3 นายณชล มงคลหลา้ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาวกานต์รวี ศรีประไพ ผู้ฝึกสอน 
5 นายอาธิป เมืองนาม ผู้ฝึกสอน 
6 นางอรชุมา เช้ือช่าง ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 นายทัตเทพ พุ่มโกสุม ม.6 AB � � 
2 นายปิติพัฒน์ วรรณศิลปิน ม.5 AB � � 
3 นายสุรพัฒน์ เภรภีาส ม.6 AB � � 
4 นายอนุพนธ์ วันดี ม.6 AB � � 
5 นางสาวบูชิตา อมรไทยสุนทร ม.5 AG - � 
6 เด็กชายก้องภพ ก้ิวเกษม ม.3 BB - � 
7 เด็กหญิงกุลสิรา ไทยปราณีต ม.2 BG � � 
8 เด็กหญิงจัสมิน ทาโคตร ม.3 BG � � 
9 นางสาวนภสร ฟ้าอรุณ ม.4 BG � � 
10 เด็กชายธรรม พูลเพ่ิม ม.2 CB - � 
11 เด็กชายบุญฤทธ์ิ นฤนาทวานิช ม.1 CB - � 
12 เด็กหญิงบุรพร ทรัพย์สมบูรณ ์ ม.1 CG - � 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ทัศนัย สูงใหญ ่ ผู้จัดการทีม 
2 นายกอปร์กฤต นาเมืองรักษ์ ผู้ฝึกสอน 
3 นายภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นายสุชาต ิ จันทราลักษณ ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นายไพรัช ชิวารักษ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 เด็กชายกฤติน แสนสิทธิโชค ม.1 CB � � 
2 เด็กชายพาทิศ จตุพรจรสั ม.1 CB � � 
3 เด็กชายภาริช ศรีปัญญา ม.1 CB � � 
4 เด็กชายวิชญภัทร คําภิระแปง ม.1 CB � � 
5 เด็กชายเนทฤษ อ่อนอิน ป.4 DB - � 
6 เด็กชายธนภัทร กาวิระพันธ์ ป.2 EB � � 
7 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ คล้ายสังข์ ป.2 EB � � 
8 เด็กชายพีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์ ป.2 EB � � 
9 เด็กชายวาคิล รัตนาเจริญ ป.4 EB � � 
10 เด็กหญิงชาลลีักษณ ์ จันทราลักษณ ์ ป.4 EG - � 
11 เด็กชายนีรธรรม อ่อนอิน ป.2 FB - � 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาวสราญจิต อ้นพา ผู้จัดการทีม 
2 นายพีรวัส เวียงคํา ผู้ฝึกสอน 
3 นายเย่ียมยง ศรีชลัมภ ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 เด็กชายภูวดล ชุนดี ป.4 DB - � 
2 เด็กหญิงฐิตริัตน์ ศิลาคํา ป.4 DG - � 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นายวัชรินทร ์ แสงแก้ว ผู้จัดการทีม 
2 นายพีรวัชร เวียงคํา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คลาส 
ประเภท 

ทีม บุคคล 
1 นายนวันธร ภารังกูล ม.5 AB - � 
2 นายกฤตภาส มณีมาศ ม.4 BB - � 
3 เด็กหญิงแพรพลอย ตะโกภู ่ ม.3 BG - � 
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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 

 



60 

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 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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คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช   เชาว์พานิช ประธานอนุกรรมการ 
นายนิธิราชย์ ธีรภัทรเกียรต ิ อนุกรรมการ 
นายยศพนธ์   นิตย์แสวง อนุกรรมการ 
นายจักกริช   พฤษการ อนุกรรมการ 
นายเชษฐดนัย   โชคสุวรรณลาภ อนุกรรมการ 
นางบังอร   เชาว์พานิช อนุกรรมการ 
สิบตํารวจโทการณัย์   สายสดุใจ อนุกรรมการ 
นายอิทธิพัทธ์   สระทองพลอย อนุกรรมการ 
นางทัศนีย์   จันติยะ อนุกรรมการ 
นางสาววาสิฏฐี   เทียมเท่าเกิด อนุกรรมการและเลขานุการ 
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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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