
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  
โรงเรียนสาธิตหรือตําแหน่งอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่าเป็นกรรมการ 
   6.3.4  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ 
โรงเรียนสาธิตหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพหรือผู้แทน เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
   6.3.5  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ 
โรงเรียนสาธิตหรือตําแหน่งอ่ืน 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
ในคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 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
กีฬาต่าง ๆ 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 ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการ ต่อไปน้ี 
   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  ให้หัวหน้าคณะ
นักกีฬาย่ืนประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร 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   
หากมีการฝ่าฝืน ไม่มีการปฏิบัติตามคําตัดสิน ให้คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริหารและโรงเรียนสาธิตต้นสังกัดทราบ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ข้อ 25 กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันหรือทีมท่ีเข้าแข่งขันกระทําความผิด ให้พิจารณาดังน้ี 
  25.1 ผู้เข้าแข่งขันท่ีประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง เช่น      
ชกต่อย ทําร้ายร่างกาย ใช้ถ้อยคําหยาบคายต่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ี หรือผู้อ่ืน
ภายในบริเวณจัดการแข่งขัน ให้ได้รับโทษตามระเบียบของการแข่งขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ พร้อม
ท้ังให้รับโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี  
  25.2 ทีมกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตท่ีมาถึงสนามแล้วไม่ลงแข่งขัน 
หรือผละออกจากการแข่งขันท่ีดําเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาท่ีไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป 
ถือเป็นการประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง ให้รับโทษตามระเบียบของการ
แข่งขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ พร้อมท้ังพิจารณาโทษ ตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี ยกเว้นมีเหตุจําเป็น 
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ ในกรณีน้ีให้นําเสนอชนิดกีฬาและ
รายช่ือนักกีฬาต่อผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตทุกสถาบัน
รับทราบและพิจารณาดําเนินการลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
  25.3 ผู้เข้าแข่งขันท่ีฝ่าฝืนหรือละเมิดตามข้อ 18 ให้รับโทษตามข้อ 26 
ตามควรแก่กรณี  
  25.4 เจ้าหน้าท่ี ท่ีประพฤติตนไม่ เหมาะสมแก่หน้าท่ี หรือไม่สามารถ
ควบคุมดูแลรับผิดชอบนักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
จัดการแข่งขัน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี และเสนอ
ต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 
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 ข้อ 26 ในกรณีละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา ให้พิจารณารับโทษ
ต่อไปน้ี  
  26.1 ตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขันในปีน้ัน 
  26.2 ปรับผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นแพ้  
ทุกครั้งท่ีได้ลงแข่งขันมาแล้วในรอบน้ัน ในกรณีท่ีมีการแข่งขันไม่เป็นรอบให้ปรับเป็นแพ้     
ในการแข่งขันครั้งน้ัน 
  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
โล่จําลองมอบเป็นกรรมสิทธ์ิแก่โรงเรียนสาธิตน้ันในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  
ของเจ้าภาพปีถัดไป 
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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
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดอ่ืน ๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป

กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย   

 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วยการแข่งขันซอฟท์บอล (รหัส 03) กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันซอฟท์บอล กีฬาสาธิตสามัคคี 
 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันซอฟท์บอล กีฬาสาธิตสามัคคี 
ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560” 
 
 ข้อ 2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 ข้อ 3 กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมซอฟท์บอล 
สมัครเล่นแห่งประเทศไทยกําหนดให้ใช้ในปัจจุบัน 
 
 ข้อ 4 การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   4.1  ประเภททีมชาย ระดับมัธยมศึกษา 
   4.2  ประเภททีมหญิง ระดับมัธยมศึกษา 
 
 ข้อ 5  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ 
บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ 6  จํานวนผู้เข้าแข่งขัน ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตฯส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันได้ประเภทละไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 18 คน และเจ้าหน้าท่ีไม่เกิน 3 คน  
ประกอบด้วยผู้จัดการทีม 1 คน  ผู้ฝึกสอน 1 คน  และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 
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 ข้อ 7  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   7.1  ให้แข่งขัน 7 innings หรือจํากัดเวลาแข่งขัน 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
(เต็มเวลา) ยกเว้นรอบชิงชนะเลิศให้แข่งขัน 7 inning ไม่จํากัดเวลา 
   7.2  ในระหว่างเกมการแข่งขัน ถ้ามีเหตุให้การแข่งขันไม่เสร็จสิ้น   
เช่น  ฝนตก  ให้หยุดการแข่งขันรอ 30 นาที แล้วไม่สามารถแข่งขันได้ ให้ปฏิบัติดังน้ี 
    7.2.1 ถ้าแข่งขันไปแล้วไม่ถึง 3 innings สมบูรณ์  ให้คงผล  
การแข่งขันและเวลาในการแข่งขันเพ่ือแข่งขันต่อให้สมบูรณ์ 
    7.2.2  ถ้าแข่งขันไปแล้วตั้งแต่ 3 innings สมบูรณ์ข้ึนไป ให้ถือว่า
การแข่งขันสมบูรณ์แล้ว 
   7.3 การสิ้นสุดการแข่งขันเน่ืองจากคะแนนต่างกันมาก 
    7.3.1 การแข่งขันเมื่อครบ 3 innings ไปแล้ว ถ้าทีมใดมีคะแนน
นําคู่แข่งขันตั้งแต่ 15 runsข้ึนไปให้ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด 
    7.3.2  การแข่งขันเมื่อครบ 4 innings ไปแล้ว ถ้าทีมใดมีคะแนน
นําคู่แข่งขันตั้งแต่10 runsข้ึนไปให้ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด 
    7.3.3  การแข่งขันเมื่อครบ 5 innings ไปแล้ว ถ้าทีมใดมีคะแนน
นําคู่แข่งขันตั้งแต่7 runsข้ึนไปให้ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด 
   7.4  เมื่อแข่งขันครบ 7 innings หรือ 1 ช่ัวโมง 30 นาที แล้ว        
ผลการแข่งขันเสมอกันให้ใช้การเล่นไทเบรก (Tie breaker) ตั้งแต่ inning ถัดไป 
   7.5  ผู้ฝึกสอน 
    7.5.1 ผู้ฝึกสอนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยหรือสวมชุดแข่งขันท่ีมี 
สีเดียวกับสีของทีม  รวมถึงการสวมรองเท้าท่ีเหมาะสม  และผู้ฝึกสอนชายต้องสวมหมวก  
ถ้าผู้ฝึกสอนสวมหมวกจะต้องเป็นหมวกท่ีได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินประจําเพลต 
    7.5.2  ผู้ฝึกสอนด้านเบสหน่ึงและผู้ฝึกสอนด้านเบสสามต้องอยู่
ภายในเขตผู้ฝึกสอนเท่าน้ัน  ข้อยกเว้นผู้ฝึกสอนออกจากเขตผู้ฝึกสอนได้  ในกรณีต่อไปน้ี 
     7.5.2.1  ให้สัญญาณผู้ว่ิงสไลด์ 
     7.5.2.2  ให้สัญญาณผู้ว่ิงเคลื่อนไปข้างหน้า 
     7.5.2.3  ให้สัญญาณผู้ว่ิงกลับไปท่ีเบส 
     7.5.2.4  เคลื่อนท่ีให้พ้นจากการเล่นของผู้เล่นฝ่ายรับ
ตราบเท่าท่ีไม่เป็นการรบกวนการเล่นครั้งน้ัน  
     7.5.2.5 ผู้ตัดสินขาน “ไทม์”  ถ้าผู้ฝึกสอนออกจากเขตผู้ฝึกสอน
และผู้ตัดสินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาพูดหรือส่งสัญญาณให้ผู้ตี ผู้ตัดสินจะลงโทษ      
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โดยปรับเป็นการขอเวลานอกของทีมฝ่ายรุก (หากใน inning น้ันทีมฝ่ายรุกขอเวลานอกไป
แล้วจะทําให้เป็นการขอเวลานอกเกินสิทธ์ิ  ผู้ฝึกสอนจะถูกไล่ออกจากการแข่งขัน) 
    7.5.3  ผู้ฝึกสอนประจําเบสจะปรึกษาพูดคุยหรือสื่อสารกับสมาชิก
ทีมของทีมตนเองเท่าน้ัน 
    7.5.4 ผู้ฝึกสอนท่ีอยู่ในเขต ผู้ฝึกสอนมีอุปกรณ์ได้เฉพาะสมุดบันทึกผล 
ปากกาหรือดินสอ และอุปกรณ์ช่วยนับ (Indicator) อุปกรณ์ท้ังหมดมีไว้เพ่ือเก็บข้อมูล
และบันทึกผลการแข่งขันเท่าน้ัน 
    7.5.5  ผู้ฝึกสอนต้องไม่ใช้วาจาท่ีไม่เหมาะสมและมีผลในทางลบ
ต่อผู้เล่นผู้ตัดสินหรือผู้ชม 
   7.6  ผู้ตี 
    7.6.1 ผู้ตีต้องเข้าอยู่ในเขตผู้ตีภายในเวลา 10  วินาที  หลังจากผู้ตัดสิน
เพลตขาน “เพลย์บอล” 
    7.6.2  หลังจากผู้ตีอยู่ในเขตผู้ตีระหว่างการพิตช์แต่ละครั้งขณะท่ี
รับสัญญาณหรือฝึกซ้อมเหว่ียงไม้ตีเท้าของผู้ตี ต้องอยู่ภายในเขตผู้ตีอย่างน้อยหน่ึงข้าง
ข้อยกเว้นผู้ตีสามารถออกจากเขตผู้ตีได้ ในกรณีต่อไปน้ี  
     7.6.2.1 ผู้ตีตีลูกบอลท่ีถูกพิตช์มาเป็นแฟร์บอลหรือฟาวล์บอล 
     7.6.2.2 ผู้ตีเหว่ียงไม้ตีทําสแล็ปฮิตหรือเหว่ียงไม้ตีแล้วย้ังไว้ 
(check swing) 
     7.6.2.3 ผู้ตีถูกบังคับให้ออกจากเขตผู้ตี เน่ืองจากลูกบอล
ท่ีถูกพิตช์มาอาจถูกผู้ตี 
     7.6.2.4  ไวลด์พิตช์หรือพาสต์บอล 
     7.6.2.5  มีการเล่น (พยายามทําเอาต์) ท่ีโฮมเพลต 
     7.6.2.6  ผู้ตัดสินขาน “ไทม์” 
     7.6.2.7  พิตเชอร์ออกจากเขตพิตเชอร์หรือแคตเชอร์ออก
จากเขตแคตเชอร์ 
     7.6.2.8 หลังจากพิตเชอร์พิตช์เป็น “บอล” 3 ครั้ง ลูกต่อมา
พิตเชอร์พิตช์มาเป็น“สไตรค์” แต่ผู้ตีคิดว่าเป็น “บอล” 
   7.7  ท่ีน่ังพักนักกีฬา 
    ทีมรุกก่อนพักอยู่ข้างสนามด้านเบสหน่ึง ทีมรับก่อนพักอยู่ข้างสนาม
ด้านเบส 3 
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   7.8  การส่งรายช่ือ 
    ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งใบแสดงลําดับการข้ึนตี (Lineup 
card) ซ่ึงระบุช่ือหมายเลขเสื้อ ตําแหน่งท่ีเล่นรวมท้ังช่ือและหมายเลขเสื้อของผู้เล่น
สํารองต่อผู้ตัดสิน ก่อนกําหนดเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที 
   7.9  กรรมการผู้ตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันซอฟท์บอล 
 
 ข้อ 8  วิธีจัดการแข่งขัน 
   8.1  ถ้ามีจํานวนทีมไม่เกิน 5 ทีมจัดการแข่งขัน ดังน้ี 
    8.1.1 ถ้ามีจํานวนทีม3ทีมแข่งขันแบบพบกันหมด 2 ครั้ง (double 
round robin) นับคะแนนรวมท้ังหมดท่ีได้  ทีมท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 คะแนน
รองลงมาเป็นอันดับท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ  ถ้ามีทีมได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจัด
อันดับตามข้อ 10.4 
    8.1.2  ถ้ามีจํานวนทีม 4-5 ทีมแข่งขันแบบพบกันหมด (round 
robin) ทีมท่ีได้คะแนนเป็นอันดับท่ี  1-4 เข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย (Page system)
โดยทีมท่ีได้อันดับท่ี 1 และ 2 แข่งขันกันเป็นคู่แรกและทีมท่ีได้อันดับท่ี 3 และ 4 แข่งขัน
กันเป็นคู่ถัดไป ถ้ามีทีมได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจัดอันดับตามข้อ 10.4 
   8.2  ถ้ามีจํานวนทีม 6-8 ทีมจัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 2 สาย แข่งขัน
แบบพบกันหมดในสายคัดท่ี 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย (Page 
System) โดยทีมท่ีได้อันดับท่ี 1 ของแต่ละสายแข่งขันกันเป็นคู่แรกและทีมท่ีได้อันดับท่ี 2 
ของแต่ละสายแข่งขันกันเป็นคู่ถัดไป  ถ้ามีทีมได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจัดอันดับตามข้อ
10.4 
   8.3 ถ้ามีจํานวนทีมมากกว่า 8 ทีม ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันซอฟท์บอล 
   8.4  ทีมในรอบสุดท้ายท่ีไม่ได้แข่งขันในนัดชิงชนะเลิศให้ได้อันดับ 3 
ร่วมกัน 
 ข้อ 9  อุปกรณ์และเคร่ืองแต่งกายท่ีใช้ในการแข่งขัน 
   9.1  สนาม อุปกรณ์สนามและลูกซอฟท์บอลท่ีใช้ในการแข่งขัน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันซอฟท์บอล 
   9.2  นักกีฬาต้องสวมชุดแข่งขันท่ีเหมาะสม สีและแบบเดียวกันท้ังทีม
มีหมายเลขท่ีเห็นได้ชัดเจนและต้องสวมหมวกขณะท่ีเล่นเป็นฝ่ายรับ 
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   9.3  ไม่อนุญาตให้นักกีฬาสวมรองเท้าท่ีมีพ้ืนเป็นใบโลหะลงแข่งขัน 
   9.4  อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 9.1,9.2 และ 
9.3 ให้เป็นไปตามข้อ 3 ของระเบียบน้ี 
 
 ข้อ 10 การนับคะแนนผลการแข่งขัน 
   10.1 ทีมชนะได้ 3 คะแนน 
   10.2 ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน ยกเว้นทีมท่ีถูกปรับเป็นแพ้ได้ 0 คะแนน 
   10.3 ถ้าทีมใดไม่พร้อมท่ีจะแข่งขันหลังจากกรรมการขาน LINE UP 
(ขานเริ่มการแข่งขัน) แล้ว 15 นาที ถือว่าทีมน้ันถูกปรับเป็นแพ้และให้บันทึกผลการแข่งขัน
ทีมชนะเป็น 7 ต่อ 0 runs 
   10.4 ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจัดอันดับของทีมตามลําดับ
ดังน้ี 
    10.4.1 ถ้ามีทีมท่ีได้คะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้ทีมท่ีชนะในรอบน้ัน
เป็นทีมท่ีได้อันดับดีกว่า 
    10.4.2 ถ้ามีทีมท่ีได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 2 ทีม ให้จัดอันดับ
ของทีม  โดยพิจารณาจํานวน runs ท่ีเสียท้ังหมดของคู่กรณีในรอบน้ัน ทีมท่ีมีจํานวน 
runs เสียน้อยกว่า ถือเป็นทีมท่ีมีอันดับดีกว่า 
    10.4.3 ถ้าจํานวน runs ท่ีเสียยังเท่ากัน ให้ใช้การจับสลากใน    
การจัดอันดับ 
 
 ข้อ 11 กําหนดการแข่งขันให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันซอฟท์บอลเป็น
ผู้กําหนดวันเวลาและสถานท่ีในการแข่งขัน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจําเป็น 
 
 ข้อ 12 ผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวันเวลาท่ีกําหนดโดยไม่มีเหตุ   
อันควร หรือผละออกจากการแข่งขันท่ีกําลังดําเนินอยู่ให้ “ปรับเป็นแพ้” ในกรณีดังกล่าว   
ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันซอฟท์บอลรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี  พิจารณาโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
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 ข้อ 13 การประท้วงให้กระทําภายใน 1 ชั่วโมง หลังการแข่งขันเสร็จสิ้นและ
ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ
 
 ข้อ 14 รางวัลการแข่งขัน 
   14.1  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
   14.2  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
   14.3  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
   14.4  เกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่นชายและหญิง
รวม 2 รางวัล 
 
 ข้อ 15 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันซอฟท์บอลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์  อุดมศร)ี 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

หลังการแข่งขันเสร็จสิ้นและ
แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
ศ. 2560 

 
เกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่นชายและหญิง  

ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันซอฟท์บอลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็น  

ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ 

2560 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 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 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม 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 สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์  

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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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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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 ไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ 

3 ซอฟท์บอล M Q Q Q Q Q F 
 

6 สนามซอฟท์บอลมก. 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 สนามเปตองมก.กพส. 

10 ฟุตซอล M Q Q Q Q Q Q F 7 สนามฟุตซอลก.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 อาคารหอพักวมว. มก.กพส. 

13 วอลเลย์บอล M Q Q Q Q Q Q F 7 อาคารการเรียนการสอนรร.สาธิตฯ 

14 ว่ายน้ํา M T F F 
    

2 สระว่ายนํ้า 1 มก.กพส. 

15 หมากกระดาน M F F F F F F 
 

6 ห้องสัมมนาคณะศษ.พ. มก.กพส. 

16 ฮอกกี ้ M Q Q Q Q Q F 
 

6 สนามกีฬารร.สาธิตฯ มก.กพส. 

17 แฮนด์บอล M 
 

Q Q Q Q F 
 

5 สนามกีฬาแฮนด์บอลมก.กพส. 

R - พิธีเปิด  L -พิธีปิด W -งานเลี้ยง  M - ประชุมผู้จัดการทีม  T -  วันฝึกซ้อม  Q - วันแข่งขัน F - วันชิงชนะเลิศ 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล 

ระหว่างวันท่ี 18 - 23 ธันวาคม 2560 
 

ตารางแบ่งสายและตารางการแข่งขัน 
 
ท่ี ทีมชาย  ท่ี ทีมหญิง 
1 สาธิตขอนแก่น  1 สาธิตราม 
2 สาธิตบูรพา  2 สาธิตกําแพงแสน 
3 สาธิตราม  3 สาธิตขอนแก่น 
4 สาธิตกําแพงแสน  4 สาธิตจุฬามัธยม 
5 สาธิตจุฬามัธยม  5 สาธิตเกษตร 
6 สาธิตเกษตร  6 สาธิตบูรพา 

 
ทีมชาย 

สาย  A สาย  B 
A 1 สาธิตขอนแก่น B 1 สาธิตบูรพา 
A 2 สาธิตจุฬามัธยม B 2 สาธิตกําแพงแสน 
A 3 สาธิตราม B 3 สาธิตเกษตร 

 
ทีมหญิง 

สาย  A สาย  B 
A 1 สาธิตราม B 1 สาธิตกําแพงแสน 
A 2 สาธิตเกษตร B 2 สาธิตขอนแก่น 
A 3 สาธิตบูรพา B 3 สาธิตจุฬามัธยม 
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วันจันทร์ท่ี 18 ธันวาคม 2560 
 

คู่ท่ี เวลา 
ประเภท

ทีม 
รอบ ระหว่าง 

ผลการ
แข่งขัน 

1 8.30 น. ชาย แรก สาธิตขอนแก่น  : สาธิตจุฬามัธยม   
2 10.30 น. ชาย แรก สาธิตบูรพา : สาธิตกําแพงแสน   
3 12.30 น. หญิง แรก สาธิตราม  : สาธิตเกษตร   
4 14.30 น. หญิง แรก สาธิตกําแพงแสน  : สาธิตขอนแก่น   

 
วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560 

 

คู่ท่ี เวลา 
ประเภท

ทีม 
รอบ ระหว่าง 

ผลการ
แข่งขัน 

5 8.30 น. หญิง แรก สาธิตเกษตร : สาธิตบูรพา   
6 10.30 น. หญิง แรก สาธิตขอนแก่น : สาธิตจุฬามัธยม   
7 12.30 น. ชาย แรก สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตราม   
8 14.30 น. ชาย แรก สาธิตบูรพา : สาธิตเกษตร   

 
วันพุธท่ี 20 ธันวาคม 2560 

 

คู่ท่ี เวลา 
ประเภท

ทีม 
รอบ ระหว่าง 

ผลการ
แข่งขัน 

9 8.30 น. ชาย แรก สาธิตขอนแก่น : สาธิตราม   
10 10.30 น. ชาย แรก สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเกษตร   
11 12.30 น. หญิง แรก สาธิตราม : สาธิตบูรพา   
12 14.30 น. หญิง แรก สาธิตกําแพงแสน : สาธิตจุฬามัธยม   
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วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม 2560 
 

คู่ท่ี เวลา 
ประเภท

ทีม 
รอบ ระหว่าง 

ผลการ
แข่งขัน 

13 8.30 น. หญิง Page ท่ี 1 สาย A : ท่ี 1 สาย B   
14 10.30 น. หญิง Page ท่ี 2 สาย A : ท่ี 2 สาย B   
15 12.30 น. ชาย Page ท่ี 1 สาย A : ท่ี 1 สาย B   
16 14.30 น. ชาย Page ท่ี 2 สาย A : ท่ี 2 สาย B   

 
วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 

 

คู่ท่ี เวลา 
ประเภท

ทีม 
รอบ ระหว่าง 

ผลการ
แข่งขัน 

17 8.30 น. ชาย Page ทีมชนะคู่ท่ี 16 : ทีมแพ้คู่ท่ี 15   
18 10.30 น. หญิง Page ทีมชนะคู่ท่ี 14 : ทีมแพ้คู่ท่ี 13   

 
วันเสาร์ท่ี 23 ธันวาคม 2560 

 

คู่ท่ี เวลา 
ประเภท

ทีม 
รอบ ระหว่าง 

ผลการ
แข่งขัน 

19 8.30 น. หญิง ชิงชนะเลิศ ทีมชนะคู่ท่ี 13 : ทีมชนะคู่ท่ี 18   
20 10.30 น. ชาย ชิงชนะเลิศ ทีมชนะคู่ท่ี 15 : ทีมชนะคู่ท่ี 17   
 13.00 น.   พิธีมอบเหรียญรางวัล 
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว พรธิมา มณีรตัน์ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ณัฐสรวงกร คงจุฬากูล ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ฐิติรัตน์ ชัยโคตรจรงค์ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ปัทมา เป่ียมจิตร ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ธนกิจ เฮียงโฮม ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ณภัทร ศรีวงศ์ชัย ม.3 
2 เด็กชาย มาซาโตะ โชดะ ม.3 
3 เด็กชาย วิชญ์ภาส อังศุพาณิชย์ ม.4 
4 นาย กฤตภาส สอดศร ี ม.4 
5 นาย จักพรรดิ ์ แก้ววงศ์วัฒนา ม.4 
6 นาย ปราชญษสกุญฐ์ รัตนะ ม.4 
7 นาย เป่ียมบารม ี เป่ียมมนัส ม.4 
8 นาย กัษณพฤทธ์ิ เพชรแก้วปาลวัฒน์ ม.5 
9 นาย จารุกิตติ ์ ลีละศรชัย ม.5 
10 นาย ณัฐชนน ช้างหลํา ม.5 
11 นาย ณัฐพัชร ์ สรรพมงคลไชย ม.5 
12 นาย บัญญวิชญ ์ ขวัญยืน ม.5 
13 นาย สรรพวิชญ ์ ระหงษ์ ม.5 
14 นาย กษิดี สมุทรานนท์ ม.6 
15 นาย ชวิน จรินโท ม.6 
16 นาย ดําร ิ เกตุปัญญา ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 นาย พจน์สกรณ ์ ไชยศร ี ม.6 
18 นาย ภูมิภราดา ศิริอาชาวัฒนา ม.6 
19 เด็กหญิง ครองขวัญ นาครทรรพ ม.1 
20 เด็กหญิง มากิโกะ โชดะ ม.1 
21 เด็กหญิง ศุภิศรา เศวตกิติธรรม ม.1 
22 เด็กหญิง สมิตา ภูริปรีชา ม.2 
23 นางสาว ชมพัชร ธิมาภรณ ์ ม.3 
24 นางสาว ธัญลักษณ ์ ทองขาว ม.3 
25 นางสาว พิชามญช์ุ สุวรรณโฆษิต ม.3 
26 นางสาว ศุภิสรา สุวรรณชนะ ม.3 
27 นางสาว กนกวรรณ พันธ์ุเลิศ ม.4 
28 นางสาว ธนัชญา จิตต์อาร ี ม.4 
29 นางสาว พราวรวี เชยผลบุญ ม.4 
30 นางสาว พิมพ์มาดา ลายทิพย์ ม.4 
31 นางสาว สิรีธร ภูริปรีชา ม.4 
32 นางสาว อรณิช สุพิชญ ์ ม.4 
33 นางสาว กมลฉัตร ทัพพวิบูล ม.5 
34 นางสาว ตติยากร อโลภะตานนท์ ม.5 
35 นางสาว ปิยะมาศ กาวไธสง ม.5 
36 นางสาว อัสยาห์ สุคันธวณิช ม.6 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย อานนท์ พ่ึงสาย ผู้จัดการทีม 
2 นาย ธีรพล โชคสุวัฒนสกุล ผู้จัดการทีม 
3 นาย จิรภัทร ลาพิกุล ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ปริญญ ์ พูลทรัพย์ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ณัฐนิชา มาลาพัด ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ทัตพงศ์ ทักษิณานันต ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พนา ถมค้าพาณิชย์ ม.3 
2 นาย จักรพงศ์ เลาหบุตร ม.4 
3 นาย ชัยพล โอบอ้อม ม.4 
4 นาย ณภัทร ปัทมโรจน์ ม.4 
5 นาย ณรงค์กร พีรพรธรรม ม.4 
6 นาย ณัชพล เจริญนนทสิทธ์ิ ม.4 
7 นาย ธนภัทร เรืองสุขอุดม ม.4 
8 นาย ธรรวา กอบอุดมวณิช ม.4 
9 นาย ปิยทัศน์ ประหยัดทรัพย์ ม.4 
10 นาย วรัญชัย วิวัฒน์ภาสวร ม.4 
11 นาย ศุภวัฒน์ พุกบุญม ี ม.4 
12 นาย สิรวิช ษ.สุนทรนิรตัน์ ม.4 
13 นาย ชิติภูม ิ ศรีนวล ม.6 
14 นาย พิชชา กฤษดาธนดล ม.6 
15 นางสาว กชพรรณ มหปฐมธนภณ ม.4 
16 นางสาว กรณิศ สินพูลผล ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 นางสาว กัญสิฐาณา พันนิตย์อุดม ม.4 
18 นางสาว ณิชา จันทรวัฒนาวณิช ม.4 
19 นางสาว นภัสวรรณ ธรรมรักษ์เจรญิ ม.4 
20 นางสาว พรชิตา บุญเสถียร ม.4 
21 นางสาว พิชญ์ภัสสร ์ สระทองเนือง ม.4 
22 นางสาว มลธิชา พรพิพัฒน์มั่นคง ม.4 
23 นางสาว สุพรรดา เกตุมณ ี ม.4 
24 นางสาว สุพิชชา เบญจวรรณ ์ ม.4 
25 นางสาว ดนิตา อ่อนศิริ ม.6 
26 นางสาว นภัสสร หทัยศีลวัต ม.6 
27 นางสาว นันท์นภัส ว่องไวไพโรจน์ ม.6 
28 นางสาว ปุณยนุช แผนสท้าน ม.6 
29 นางสาว ภัคมณฑน์ เจริญกิจโชติภัทร ์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 ผศ. อดลุย ์ จันละคร ผู้จัดการทีม 
2 นาง นาตยา สระนํ้าคํา ผู้จัดการทีม 
3 นาย ปรมัตถ์ มีปากด ี ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ศุภโชค กัญญพันธ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว จุฑามาศ คามมะวัลย์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย เกียรติพงษ์ เลาหะพันธ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ปรัชญาเมธี ดวงตะวงษ์ ม.2 
2 นาย ศิวกร คําทราย ม.2 
3 นาย ก้องภพ เนินลพ ม.4 
4 นาย ชัยยศ มาเมือง ม.4 
5 นาย ณภัทรขจร วัตตธรรม ม.4 
6 นาย ณัธฤกษ์ ดาวสดใส ม.4 
7 นาย ติณณภสัร ์ วราธิษพงษ์ ม.4 
8 นาย ธนบดี นามลักษณ ์ ม.4 
9 นาย ภากร พงษ์สมบัต ิ ม.4 
10 นาย ศิวกร มารีศร ี ม.4 
11 นาย เคนโตะ ไคนูมะ ม.4 
12 นาย ไตรวิช สีสวยหูต ม.4 
13 นาย ศิรสิทธ์ิ ทับเมธา ม.5 
14 นาย ธนวรรธน์ วงศ์พรหมเมฆ ม.5 
15 นาย เสรมิลาภ สุวรรณพงธ์ ม.5 
16 นาย ชยุตพงศ์ ทองปัน ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 เด็กหญิง กนกกาญจน์ วิชาเงิน ม.1 
18 นางสาว นริศรา สุขสวาง ม.4 
19 นางสาว พิมพ์มาศ ภู่แส ม.4 
20 นางสาว จิรัชญา แสงด ี ม.5 
21 นางสาว ณัฐชานงค์ มีลุน ม.5 
22 นางสาว ศรุดา ไทเมืองพล ม.5 
23 นางสาว ศุภาพิชญ ์ ทองปัน ม.5 
24 นางสาว สุพัตรา ไทยน้อย ม.5 
25 นางสาว เพ็ญพิชชา มานัตยกุล ม.5 
26 นางสาว เมธาวี โคตรพงษ์สาร ม.5 
27 นางสาว ชนม์นิภา สีดาเคน ม.6 
28 นางสาว นารีรัตน์ คงเดชอุดมกุล ม.6 
29 นางสาว พลอยลดา สุขวาง ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย จักรพงศ์ ชัยกล ผู้จัดการทีม 
2 นาย จิรายุวัฒน์ บัวใจบุญ ผู้จัดการทีม 
3 อาจารย์ ปรีชา สุริยะ ผู้จัดการทีม 
4 นางสาว มุทิตา ศรีสรรพศิริกุล ผู้ฝึกสอน 
5 นาย คุมพล คุ้มรอด ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว สิรภัทร วีระถาวร ผู้ฝึกสอน 
7 นาย สิรวิชญ ์ ไชยานุกิจ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ทวิช กมลขจรธรรม ม.3 
2 เด็กชาย ปรธร พตด้วง ม.3 
3 นาย กันตพัฒน์ รัชชานนท์ ม.4 
4 นาย ณัฐภัทร พุ่มมูล ม.4 
5 นาย ณัฐสิทธ์ิ นราภิรักษ์ ม.4 
6 นาย ดนัยนพ คุ้มทอง ม.4 
7 นาย วรชิต มงคลอจลา ม.4 
8 นาย วรเดช หวง ม.4 
9 นาย อาคิร ชอุ่มพฤกษ์ ม.4 
10 นาย กฤตวัฒน์ วชิรปาณีกูล ม.6 
11 นาย ณัฐภัทร เสนาวัฒนกุล ม.6 
12 นาย ภีมภัทร นิยมเสถียร ม.6 
13 นาย วิสิษฐ์ จันทรภาพ ม.6 
14 เด็กหญิง พิชชากร องกิตติกุล ม.2 
15 นางสาว ณกมล บุญประสิทธ์ิกุล ม.4 
16 นางสาว นีร บุนนาค ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 นางสาว ปวิชญาดา แสงมุกดา ม.4 
18 นางสาว ปาริฉัตร ทองดีแท้ ม.4 
19 นางสาว ศุภิสรา เสรมิกุลเช้ือ ม.4 
20 นางสาว เอ้ือกานต์ สุรพงษ์รักเจริญ ม.4 
21 นางสาว ณิชารีย ์ เจริญรัตน์ ม.5 
22 นางสาว ใจพิจิตร อภิชาตกุล ม.5 
23 นางสาว จิตติภคั พงศ์พันธ์ุภาณ ี ม.6 
24 นางสาว ชรัลญา แก้วจันดี ม.6 
25 นางสาว ชลิดา เขมจิรากุลศิร ิ ม.6 
26 นางสาว นภัสวรรณ ปู่จันทร ์ ม.6 
27 นางสาว นฤภร โสติพจน์กุล ม.6 
28 นางสาว วรนิษฐา แก้วผลึก ม.6 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง Marites Carreon ผู้จัดการทีม 
2 นาย ประวีณ สุทธิสง่า ผู้จัดการทีม 
3 นาย อรรถวิทย์ พวงพลับ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย วีรวัฒน์ พยุงวงษ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ฟูเฟ่ือง ถิรเนตร ม.2 
2 นาย จตุรภัทร วจะสุวรรณ ม.3 
3 นาย กุลวิชญ ์ ธนาวนิชกุล ม.4 
4 นาย ธนาณฐ เลิศมหากิจ ม.4 
5 นาย ธีร์ การพาณิชย์ ม.4 
6 นาย อัษฎาวิช สิทธิชัยเกษม ม.4 
7 นาย ธันวา พิพัฒน์ ม.5 
8 นาย บารม ี วีรานุวัตร ม.5 
9 นาย สุวิจักขณ ์ เอ่ียมสําอางค์ ม.5 
10 นาย ปัณณทัต สอนจันทร ์ ม.6 
11 นาย ปัณณ ์ คูหะรัตน์ ม.6 
12 นาย วีรภัทร โสภารักษ์ ม.6 
13 เด็กหญิง กัลยาภรณ ์ บําเพ็ง ม.1 
14 เด็กหญิง พลอยนภัส เติมเกาะ ม.1 
15 เด็กหญิง แองเจล่า ลิสเทิล ม.1 
16 เด็กหญิง ขวัญฤทัย อิรุมรัมย์ ม.3 
17 เด็กหญิง บุศรินทร ์ เดชอุดม ม.3 
18 นางสาว ณัชชา พลอยงาม ม.5 
19 นางสาว ธนพร แป้นรักษา ม.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
20 นางสาว วัชราภรณ ์ วิจิตรหงษ์ ม.5 
21 นางสาว เขมภสัสร โสภาพร ม.5 
22 นางสาว ชวัลลักษณ ์ ใจตรง ม.6 
23 นางสาว สิรินภรณ ์ เดชอุดม ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย โกศล ย้ิมไพบูลย์ ผู้จัดการทีม 
2 นาง กรองจิตต ์ ย้ิมไพบูลย์ ผู้จัดการทีม 
3 นาย กมลพันธ์ กาญจนวิสุทธ์ิ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว นิชนันท์ สวนสรา ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ฐานันดร ์ เมธีธรรมวัฒน์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย นราวุธ หะยีดอเลาะเงาะ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย วรพล โชติสุต ม.2 
2 เด็กชาย สรวิชญ ์ กังวาล ม.2 
3 เด็กชาย อัครพล วรรณพัฒน์ ม.2 
4 เด็กชาย ธีธัช ทองคําดี ม.3 
5 นาย ชญานันท์ รุ่งอาญา ม.3 
6 นาย นูสเด็น หมานเบ็ญหีม ม.3 
7 นาย ธงผา กิจชูตระกูล ม.4 
8 นาย โมไนย มะเล็ง ม.4 
9 นาย คิรากร ว่องวันดี ม.5 
10 นาย ณวัตน์ จิรฉัตรรางกูร ม.5 
11 นาย ทักษ์ดนัย สนูน้อย ม.5 
12 นาย ธันยบูรณ ์ กลั่นเกศร ม.5 
13 นาย พงศกร ด้วงแดง ม.5 
14 นาย วโรตม ์ ก่ิงนวศักดิ์ ม.5 
15 นาย ธนวัฒน์ อู่ตระกูล ม.6 
16 นาย พฤกษ์ พฤกษปัญจะ ม.6 
17 นาย สกล แก้วสีทอง ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
18 นาย อิทธิกร ศรีวสุเมธารัศม ี ม.6 
19 เด็กหญิง พัชรกันย์ เตโช ม.2 
20 เด็กหญิง ภารด ี วัณณะพันธ์ ม.2 
21 เด็กหญิง สิริยากร มิตรประทาน ม.2 
22 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา มานหมัด ม.3 
23 นางสาว กัญญ ์ ปัญญางาม ม.3 
24 นางสาว ณัฐกฤตา ชนะจันทร์แดง ม.3 
25 นางสาว กิตติยา หิรัญรักษ์วัฒนา ม.4 
26 นางสาว พิมพิศา ด้วงแดง ม.4 
27 นางสาว กุลวรางค์ ดําไทร ม.5 
28 นางสาว ปวรา เมฆลอย ม.5 
29 นางสาว อมรรัตน์ ตุ่ยไชย ม.5 
30 นางสาว พวงผกา อักษรสว่าง ม.6 
31 นางสาว พัชชา กํามะหย่ี ม.6 
32 นางสาว พัชรพร สันติวรรักษ์ ม.6 
33 นางสาว พัทธ์ธีรา บุญมานาง ม.6 
34 นางสาว ภัทรพร ชวดขุนทด ม.6 
35 นางสาว วรินทร งามรัตนประเสริฐ ม.6 
36 นางสาว ไอริน ขําวิลัย 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 
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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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คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันซอฟท์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
นายธีรพล โชคสุวัฒนสกุล   ท่ีปรึกษา 
นายอานนท์ พ่ึงสาย    ประธานอนุกรรมการ 
นายปิยณัฐ ห้วยกรดวัฒนา   รองประธานอนุกรรมการ 
นายทัตพงศ์ ทักษิณานันท์  อนุกรรมการ 
นายจิรภัทร ลาพิกุล    อนุกรรมการ 
นายปริญญ ์ พูลทรัพย์   อนุกรรมการ 
นายสกนธ์กาญจน์ เหรียญทอง   อนุกรรมการ 
นายพงศธร  วงศ์ศรีสุนทร   อนุกรรมการ 
นางสาวภัทร์ศรัณย์ ธนัชญาอิศม์เดช   อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวรุจินันท์ ดวงจันทร์   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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