
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 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืนๆ 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 
 
 



5 

  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
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
อ่ืน ๆ 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 ตามความสมัครใจของโรงเรียนสาธิตต่างๆ 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดอ่ืน ๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป

กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย   

 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส (รหัส 05) คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส กีฬาสาธิตสามัคคี 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส กีฬาสาธิตสามัคคี 
ครั้งท่ี 42 พ.ศ.2560" 

 
ข้อ  2 บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ  3 กติกาการแข่งขัน 
  3.1  ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วย   

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3.2  ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ซ่ึงแปล

เป็นภาษาไทย โดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับล่าสุด 
  3.3  ให้นําบทลงโทษกรณีถ่วงเวลา การสอน และมารยาทของนักกีฬา 

ตามข้อบังคับ การแข่งขันเทนนิสเยาวชน ไอทีเอฟ (ITF) กําหนดดังน้ี 
   ครั้งท่ี 1 ตักเตือน  
   ครั้งท่ี 2 ตัดแต้ม  
   ครั้งท่ี 3 ตัดเกม 

ครั้งต่อ ๆ ไป ตัดเกมและหรือถูกปรับให้เป็นฝ่ายแพ้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ช้ีขาด  
   3.4 ใช้ลูกเทนนิสท่ีสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ให้การรับรอง 
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 ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน มีการแข่งขัน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   4.1  ประเภททีม 
    4.1.1 ทีมชาย 
    4.1.2 ทีมหญิง 
   4.2  ประเภทบุคคล 
    4.2.1 ชายเดี่ยว 
    4.2.2 หญิงเดี่ยว 
    4.2.3 ชายคู่ 
    4.2.4 หญิงคู่ 
    4.2.5 คู่ผสม 2 
 
 ข้อ  5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ  6 จํานวนผู้เข้าแข่งขัน 
   6.1  ประเภททีมระดับประถม 
    6.1.1  ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้  
ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม 
    6.1.2  ทีมชายส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 8 คน แต่ไม่น้อยกว่า 4 คน
(บัญชีรายช่ือคนท่ี 1 - 6 คน จะเล่นประเภททีม ส่วนคนท่ี 7 - 8 เล่นประเภทบุคคลเท่าน้ัน 
(ถ้ามี)) 
    6.1.3  ทีมหญิงส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 8 คน แต่ไม่น้อยกว่า 4 คน
(บัญชีรายช่ือคนท่ี 1 - 6 คน จะเล่นประเภททีม ส่วนคนท่ี 7 - 8 เล่น ประเภทบุคคลเท่าน้ัน 
(ถ้ามี)) 
   6.2 ประเภทบุคคลระดับประถม 
    6.2.1  ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตสามารถส่งนักกีฬาประเภทเดี่ยว  
เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน ประเภทชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสมได้ไม่เกินประเภทละ 2 คู่ 
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    6.2.2 ให้นักกีฬาเข้าแข่งขันในประเภทบุคคลได้ไม่เกินคนละ 2 
ประเภท 
   6.3  ประเภททีมมัธยม 
    6.3.1 ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้  
ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม 
    6.3.2  ทีมชายส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 6 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน 
    6.3.3 ทีมหญิงส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 6 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน 
   6.4  ประเภทบุคคลมัธยม 
    6.4.1 ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตสามารถส่งนักกีฬาประเภทเดี่ยวเข้า
แข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน ประเภทชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม ได้ไม่เกินประเภทละ 2 คู่ 
    6.4.2 ให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภทบุคคลได้ไม่เกินคนละ 
2 ประเภท 
   6.5 การส่งรายช่ือ (สธ.2 - 4) 
    6.5.1 ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตสามารถส่งรายช่ือนักกีฬาท้ัง
ประเภทบุคคล และประเภททีมตามประเภทและรุ่นท่ีกําหนดไว้ภายในวันจันทร์ท่ี 30 
ตุลาคม 2560 เวลา 00.00 น. (45 วัน ก่อนทําการแข่งขัน) 
 
 ข้อ  7 วิธีแบ่งสาย และจัดอันดับ 
   7.1 การแบ่งสายการแข่งขัน ให้ใช้วิธีการวางอันดับมือและจับสลาก 
โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิส เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ีให้ 
แยกไปอยู่คนละสาย 
    7.1.1 ผู้เข้าแข่งขันท่ีได้รับการจัดอันดับมือ 
    7.1.2  ผู้เข้าแข่งขันท่ีอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน 
   7.2  การจัดอันดับมือผู้เข้าแข่งขัน 
    7.2.1  ประเภททีมให้พิจารณาผลการแข่งขันของปีล่าสุด ดังน้ี 
     7.2.1.1 มือวางอันดับ 1 คือ ทีมโรงเรียนสาธิตท่ีครอง
ตําแหน่งชนะเลิศ 
     7.2.1.2 มือวางอันดับ 2 คือ ทีมโรงเรียนสาธิตท่ีครอง
ตําแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 1 
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     7.2.1.3 มือวางอันดับ 3 และ 4 คือ ทีมโรงเรียนสาธิตท่ี
ครองตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกันจากผลการแข่งขันครั้งล่าสุด และกําหนดให้จับสลากแบ่งสายด้วย
การสุ่มจากบนลงล่าง (Draw by lot) 
     7.2.1.4 ทีมท่ีเหลือท้ังหมดจับสลากแบ่งสายด้วยการสุ่ม
จากบนลงล่าง (Draw by lot) 
    7.2.2  ประเภทบุคคล 
     7.2.2.1 ในการจัดอันดับมือของนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ให้พิจารณาจากอันดับนักเทนนิสเยาวชน (National Ranking) โดยลอนเทนนิสสมาคม   
แห่งประเทศไทยฯ ฉบับท่ีประกาศ ณ วันจันทร์ท่ี 31 ตุลาคม 2559 
     7.2.2.2 ระดับประถมศึกษาใช้แรงค์รุ่นอายุ 12 ปี 
     7.2.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้แรงค์รุ่นอายุ 16 ปี 
     7.2.2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้แรงค์รุ่นอายุ 18 ปี 
     7.2.2.5 การจัดสายการแข่งขันประเภทบุคคล จับฉลาก
แบ่งสายและจัดมือวางในวันเสาร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 
     7.2.2.6 การจัดสายการแข่งขันประเภททีม จับฉลากแบ่งสาย
และจัดมือวาง ในวันเสาร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 (ก่อนการแข่งขัน 40 วัน ตามข้อบังคับ) 
   7.3  ผลการจับสลากสายแข่งขันให้ถือเป็นท่ีสุด 
   7.4  ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน มีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพ่ือ
ยืนยันรายช่ือในการแข่งขันประเภทบุคคล (วันอาทิตย์ท่ี 17 ธันวาคม 2560) หากผู้ควบคุมทีม 
หรือผู้ฝึกสอนทีมใดไม่เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม ให้ถือว่ายอมรับผลการประชุมและ
หรือมติท่ีประชุม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ท่ีเกิดจาก     
การเขียนหรือพิมพ์ผิดเท่าน้ัน 
 
 ข้อ  8 วิธีจัดการแข่งขัน 
   8.1 ประเภททีม 
    8.1.1 ในแต่ละครั้งของการแข่งขันนักกีฬาสามารถลงทําการแข่งขัน
ได้เพียงประเภทเดี่ยว หรือประเภทคู่ ประเภทเดียวเท่าน้ัน และให้ส่งรายช่ือนักกีฬา
ผู้เข้าร่วมแข่งขันภายใน 15 นาที ก่อนเวลาลงทําการแข่งขันโดย กรรมการผู้จัดการแข่งขัน
จะประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้า 
    8.1.2  ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยแบ่งสายและถ้าทีม 
ท่ีเข้าแข่งขันมี จํานวนไม่ถึง 6 ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด 
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    8.1.3  ทีมชายให้จัดการแข่งขัน 3 คู่ ดังน้ี คู่ท่ี 1 เดี่ยวมือ 1 คู่ท่ี 2 
เดี่ยวมือ 2 คู่ท่ี 3 ชายคู่ไม่ซ้ํามือ 
    8.1.4  ทีมหญิงให้จัดการแข่งขัน 3 คู่ ดังน้ี คู่ท่ี 1 เดี่ยวมือ 1 คู่ท่ี 2 
เดี่ยวมือ 2 คู่ท่ี 3 หญิงคู่ไม่ซ้ํามือ 
    8.1.5  ระบบการแข่งขัน 
     8.1.5.1 ในระดับประถมศึกษาให้ใช้ระบบการแข่งขัน 2/3
ช้อทเซต (4 เกมส์), ไทเบรก 7 คะแนน, ดิวส์แต้มเดียว, เซตสุดท้ายใช้ ระบบแมทช์ไทเบรก 
10 คะแนน แทนการแข่งขันในเซตปกติตลอดการแข่งขัน 
     8.1.5.2 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใช้
ระบบการแข่งขัน 2/3 ช้อทเซต (4 เกมส์), ไทเบรก 7 คะแนน, ดิวส์แต้มเดียว, เซตสุดท้ายใช้
ระบบแมทช์ไทเบรก 10 คะแนน แทนการแข่งขัน ในเซตปกติ ยกเว้น รอบชิงชนะเลิศ      
ในทุกประเภทจะทําการแข่งขันในระบบ 2/3 เซต (6 เกมส์), ไทเบรก 7 คะแนน, เซตสุดท้าย 
ใช้ระบบแมทช์ไทเบรก 10 คะแนน แทนการแข่งขันในเซตปกติ 
     8.1.5.3 กรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติจากธรรมชาติ หรือใดๆ 
ก็ตามคณะกรรมการร่วมกับผู้ตัดสินช้ีขาดอาจพิจารณาให้แข่งขันในระบบการแข่งขัน         
ท่ีเหมาะสม และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ และหรือผู้ตัดสินช้ีขาดถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
    8.1.6  ทีมท่ีชนะ 2 คู่ก่อน ให้ถือว่าทีมน้ีเป็นผู้ชนะ 
    8.1.7  หากเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดให้นับคะแนนรวมจาก
การแข่งขันท้ังหมดทุกคู่ ดังน้ี 
     8.1.7.1 คู่ท่ีชนะได้ 2 คะแนน 
     8.1.7.2 คู่ท่ีแพ้ได้ 1 คะแนน 
     8.1.7.3 คู่ท่ีไม่ได้แข่งขันได้ 0 คะแนน 
    8.1.8 หากการแข่งขันในรอบพบกันหมดมีทีมท่ีมีคะแนนเท่ากัน
เพียง 2 ทีม ให้ทีมท่ีชนะการแข่งขันในรอบพบกันหมดเป็นฝ่ายชนะการแข่งขัน (Head to 
Head) ท้ังน้ีกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากันตั้งแต่ 3 ทีมข้ึนไป ให้พิจารณาจัดอันดับตามลําดับ
ดังต่อไปน้ี 
     8.1.8.1 ทีมท่ีชนะการแข่งขัน (Tie) มากกว่าเป็นทีมท่ีมี
ผลการจัดอันดับท่ีดีกว่า 
     8.1.8.2 ทีมท่ีชนะประเภทการแข่งขัน (Event) มากกว่า
เป็นทีมท่ีมีการจัดอันดับท่ีดีกว่า 
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     8.1.8.3 ทีมท่ีชนะเซตการแข่งขัน (Set) มากกว่าเป็นทีม 
ท่ีมีผลการจัดอันดับท่ีดีกว่า 
     8.1.8.4 ทีมท่ีชนะเกมการแข่งขัน  (Game)  มากกว่าเป็น
ทีมท่ีมีผลการจัดอันดับท่ีดีกว่า 
     8.1.8.5 กรณีท่ียังไม่อาจหาทีมท่ีมีอันดับดีกว่าได้ให้ทีมท่ี
มีคะแนนเท่ากันครองตําแหน่งน้ัน ๆ ร่วมกัน 
   8.2 ประเภทบุคคล 
    8.2.1 ให้แบ่งออกเป็นสายและแต่ละสายแข่งแบบแพ้คัดออก 
และถ้าทีมท่ีเข้าแข่งขันมีจํานวนไม่ถึง 6 คน/คู่ ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด 
    8.2.2  ให้มีการจัดอันดับมือผู้เข้าแข่งขัน 
    8.2.3  ระบบการแข่งขัน 
     8.2.3.1 ในระดับประถมศึกษาใช้ระบบการแข่งขัน 2/3
ช้อทเซต (4 เกมส์), ไทเบรก 7 คะแนน, ดิวส์แต้มเดียว, เซตสุดท้ายใช้ระบบแมทช์ไทเบรก 
10 คะแนน แทนการแข่งขันในเซตปกติตลอดการแข่งขัน 
     8.2.3.2 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใช้ระบบ
การแข่งขัน 2/3 ช้อทเซต (4 เกมส์), ไทเบรก 7 คะแนน, ดิวส์แต้มเดียว, เซตสุดท้ายใช้ระบบ
แมทช้ไทเบรก 10 คะแนน แทนการแข่งขันในเซตปกติ  ยกเว้น รอบชิงชนะเลิศ               
ในทุกประเภทจะทําการแข่งขันในระบบ 2/3 เซต (6 เกมส์), ไทเบรก 7 คะแนน, เซตสุดท้าย
ใช้ระบบแมทช์ไทเบรก 10 คะแนน แทนการแข่งขันในเซตปกติ 
     8.2.3.3 กรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติจากธรรมชาติ หรือใดๆ 
ก็ตาม คณะอนุกรรมการร่วมกับผู้ตัดสินช้ีขาดอาจพิจารณาให้แข่งขันในระบบการแข่งขัน   
ท่ีเหมาะสมและการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ และหรือผู้ตัดสินช้ีขาดถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
    8.2.4 ให้ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศครองตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
   8.3 หากนักกีฬาซ่ึงทําการแข่งขันแล้ว จะต้องลงทําการแข่งขันอีกใน
วันเดียวกันให้นักกีฬาผู้น้ันมีสิทธ์ิพักได้ภายหลังจบการแข่งขันแต่ละครั้ง ตามกําหนดเวลา
ดังน้ี 
    8.3.1 หากแข่งขันน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง ให้พักได้ 30 นาที 
    8.3.2 หากแข่งขันมากกว่า 1 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
ให้พักได้ 1 ช่ัวโมง 
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    8.3.3 หากแข่งขันมากกว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที ให้พักได้ 1 ช่ัวโมง 
30 นาที 
 
 ข้อ  9 กําหนดการแข่งขัน 
   9.1  การแข่งขันจะเริ่มในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  โดยไม่มีการ    
หยุดพักจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามตารางการแข่งขัน (Order of Play) ในแต่ละวันและอาจทํา    
การแข่งขันภายใต้แสงไฟ 
   9.2  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันจะกําหนดตารางการแข่งขัน 
(Order of Play) แต่ละประเภทในแต่ละวันตามความเหมาะสม และจะปิดประกาศให้ทราบ 
ณ กองอํานวยการจัดการแข่งขันท้ัง 2 สนาม และท่ีhttp://vwvw.tournamentsofware.com
รวมถึงเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น Facebook หรือ Line เป็นต้น  
โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการแข่งขันในเวลาประมาณ 17.00 น. ของทุกวัน 
   9.3  การแข่งระดับประถมศึกษา ใช้สนามหมายเลข 7 ถึงสนาม
หมายเลข 9 ทําการแข่งขันตลอดรายการแข่งขัน ท้ังน้ีตั้งแต่รอบรองชนะเลิศของการแข่งขัน
ประเภทบุคคลเป็นต้นไป คณะอนุกรรมการอาจพิจารณาให้ใช้สนามหมายเลข 1 ถึงสนาม
หมายเลข 6 ร่วมกับการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา 
   9.4  การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ใช้สนาม
หมายเลข 1 ถึง สนามหมายเลข 6 ทําการแข่งขันตลอดรายการแข่งขัน 
   9.5  หากมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดําเนินการแข่งขันตามรายการ        
ท่ีกําหนดคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิส  มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนระบบการแข่งขัน 
เปลี่ยนวัน เวลาแข่งขัน และเปลี่ยนสถานท่ีแข่งขันได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ ณ กองอํานวยการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน  
   9.6 นักกีฬาท่ีมีกําหนดการแข่งขัน ลําดับแรกของแต่ละวันจะต้อง
พร้อมท่ีจะลงทําการแข่งขันได้ก่อนกําหนดเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที โดยจะต้อง
ไปรายงานตัวด้วยสภาพท่ีพร้อมลงแข่งขันต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิส        
ณ กองอํานวยการแข่งขัน 
   9.7 สําหรับนักกีฬาท่ีจะต้องลงแข่งขันในลําดับต่อ ๆ ไปจะต้องไปถึง
สนามแข่งขัน และหากการแข่งขันในลําดับก่อนหน้าลําดับของตนไม่มีการแข่งขัน  หรือมี
เหตุท่ีทําให้การแข่งขันต้องยุติลงก่อนเวลาอันสมควรด้วยเหตุใด ๆ ก็ดีให้พร้อมลงแข่งขัน
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ทันทีภายในเวลา 15 นาที ท่ีถูกประกาศเรียกและโดยไม่มีข้ออ้างใด ๆ ถ้าไม่พร้อมลงแข่งขัน
จะถูกปรับเป็นแพ้ 
 
 ข้อ  10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   10.1 ก่อนการแข่งขันประเภททีม 15 นาที ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน
ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันเรียงลําดับมือ ให้ถูกต้องตามแบบท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
เทนนิสกําหนดไว้ 
   10.2 ก่อนการแข่งขันประเภทบุคคล 15 นาที ให้ผู้เข้าแข่งขันต้องไป
รายงานตัวท่ีโต๊ะกรรมการรับรายงานตัว 
   10.3 ผู้ เ ข้ าแ ข่ ง ขันต้ องลงแข่ ง ขันตามวัน เวลา และสถาน ท่ี                
ท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสกําหนดไว้ ภายใน 15 นาที หลังจากได้ประกาศให้
ลงทําการแข่งขันแล้ว เมื่อพ้นเวลาท่ีกําหนด 15 นาที ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดไม่พร้อมท่ีจะ
ลงแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้ 
 
 ข้อ  11 การแต่งกายและมารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 
   11.1 นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับ   
การเป็นนักกีฬา พึงแสดงมารยาทท่ีดีต่อกัน ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และกติกา      
การแข่งขันทุกประการ  หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม  จะได้รับการพิจารณาโทษ   
ตามข้อบังคับ 
   11.2 นักกีฬาท่ีลงแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาเทนนิสท่ีสุภาพ และ
สวมเสื้อคอปก (ในกรณีน้ี เว้นเสื้อแบบไม่มีคอปกท่ีออกแบบข้ึนเป็นชุดแข่งขันเทนนิส      
เสื้อทีม และได้รับการอนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิส หรือผู้ตัดสิน
เท่าน้ัน) 
 
 ข้อ  12 รางวัลการแข่งขันและการรับรางวัล 
   12.1 ผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลท่ี 1 ผู้แพ้ในรอบชิงชนะเลิศ
ได้รับรางวัลท่ี 2 และผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศท้ัง 2 คน/คู่/ทีม ได้รับรางวัลท่ี 3 
    12.1.1 รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
    12.1.2 รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
    12.1.3 รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
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   12.2 เกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่น 
    12.2.1 ระดับประถมศึกษา ชายและหญิง จํานวน 2 รางวัล 
    12.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชายและหญิง จํานวน 2 รางวัล 
    12.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชายและหญิงจํานวน 2 รางวัล 
   12.3 ให้นักกีฬาผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง 
และแต่งกายด้วยชุดแข่งขันหรือแต่งกายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของ
โรงเรียนสาธิตท่ีนักกีฬาสังกัดและการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบ 
   12.4 เป็นหน้าท่ีของนักกีฬาผู้ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันจะต้อง   
เข้าร่วมพิธีรับเหรียญรางวัล หากนักกีฬาผู้ใดไม่รับเหรียญรางวัลโดยไม่มีเหตุอันสมควร      
ให้ถือว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมตามข้อบังคับ 6 
   12.5 นักกีฬาผู้ใดไม่สามารถรับรางวัลได้ด้วยตนเองให้ส่งรางวัลน้ันคืนไว้
กับเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพ่ือเก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีการติดต่อจากผู้จัดการทีม และหรือ  
ผู้ฝึกสอนเพ่ือขอรับในโอกาสต่อไป 
 
 ข้อ  13 ผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่ลงแข่งขันตามวันและเวลาท่ีกําหนดโดยไม่มี
เหตุอันควร หรือผละออกจากการแข่งขันท่ีกําลังดําเนินอยู่ให้ "ปรับเป็นแพ้" ในกรณี
ดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสรายงานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือให้พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 
แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ  14 อุปกรณ์ท่ีใช้แข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัด    
การแข่งขันเทนนิส 
 
 ข้อ  15 กรรมการผู้ตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
เทนนิส 
 
 ข้อ  16 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันให้ถือคําตัดสินของผู้ตัดสินชี้ขาด
หรือคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสแล้วแต่กรณีถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
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 ข้อ  17 การประท้วงและการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และ ข้อ 24 
แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 ยกเว้นในกรณีข้อบังคับ ข้อ 23.3 จะต้องกระทํา
ภายใน 30 นาที หลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
 
 ข้อ  18 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันเทนนิส โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 ข้อ  19 ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 ข้อ  20 หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสยอดเย่ียม 
   20.1 นักกีฬาเทนนิสชายยอดเย่ียมระดับประถมชาย 
   20.2 นักกีฬาเทนนิสหญิงยอดเย่ียมระดับประถมหญิง 
   20.3 นักกีฬาเทนนิสชายยอดเย่ียมระดับมัธยมต้นชาย 
   20.4 นักกีฬาเทนนิสหญิงยอดเย่ียมระดับมัธยมต้นหญิง 
   20.5 นักกีฬาเทนนิสชายยอดเย่ียมระดับมัธยมปลายชาย 
   20.6 นักกีฬาเทนนิสหญิงยอดเย่ียมระดับมัธยมปลายหญิง 
   20.7 การลําดับความสําคัญของเหรียญทองให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
    20.7.1 อันดับแรกเหรียญทองประเภทบุคคลชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 
    20.7.2 อันดับสองเหรียญทองประเภทบุคคลชายคู่และหญิงคู่ 
    20.7.3 อันดับสามเหรียญทองประเภทคู่ผสม 
    20.7.4 อันดับสี่เหรียญทองประเภททีมชายและทีมหญิง 
จํานวนเหรียญทองเท่ากันให้นับจํานวนเหรียญเงิน ทองแดง ตามลําดับของนักกีฬา
คู่กรณีนั้นๆ 
    20.7.5 และหากยังมีจํานวนเหรียญเท่ากันให้นับจํานวนเซต เกมส์ 
และแต้ม ตามลําดับของนักกีฬาคู่กรณีน้ัน ๆ 
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 ข้อ  21 ให้ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

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 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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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
7 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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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 – งานเลีย้ง  M - ประชุมผู้จัดการทีม  T -  วันฝึกซ้อม  Q - วันแข่งขัน F - วันชิงชนะเลิศ 
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กําหนดการแข่งขันกีฬาเทนนิส 

ระหว่างวันท่ี 18 – 23 ธันวาคม 2560 
สนามเทนนิส  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

ประเภท รอบ แมตซ์ สนามแข่งขัน 
ทีมประถมหญิง รอบแรก 2 (x3)  
ทีมประถมชาย รอบแรก 3 (x3)  
ทีมมัธยมต้นหญิง รอบแรก 3 (x3)  
ทีมมัธยมต้นชาย รอบแรก 3 (x3)  
ทีมมัธยมปลายหญิง รอบแรก 2 (x3)  
ทีมมัธยมปลายชาย รอบแรก 3 (x3)  
 
วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม  2560 

ประเภท รอบ แมตซ์ สนามแข่งขัน 
ทีมประถมหญิง รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  
ทีมประถมชาย รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  
ทีมมัธยมต้นหญิง รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  
ทีมมัธยมต้นชาย รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  
ทีมมัธยมปลายหญิง รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  
ทีมมัธยมปลายชาย รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  

ประชุมจัดสายประเภทบุคคลวันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
 

วันพุธท่ี  20  ธันวาคม  2560 

ประเภท รอบ แมตซ์ สนามแข่งขัน 
ทีมประถมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
ทีมประถมชาย รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
ทีมมัธยมต้นหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
ทีมมัธยมต้นชาย รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
ทีมมัธยมปลายหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
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ประเภท รอบ แมตซ์ สนามแข่งขัน 
ทีมมัธยมปลายชาย รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
บุคคลเดี่ยว ประถมหญิง รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว ประถมชาย รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้น รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้นชาย รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบแรก   
บุคคลคู่ ประถมหญิง รอบแรก   
บุคคลคู่ ประถมชาย รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้น รอบแรก   
บุคคลคู่ มัธยมต้นชาย รอบแรก   
บุคคลคู่ มัธยมปลายหญิง รอบแรก   
บุคคลคู่ มัธยมปลายชาย รอบแรก   
 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม 2560 

ประเภท รอบ แมตซ์ สนามแข่งขัน 
บุคคลเดี่ยว ประถมหญิง รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว ประถมชาย รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้น รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้นชาย รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบสอง   
บุคคลคู่ ประถมหญิง รอบสอง   
บุคคลคู่ ประถมชาย รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้น รอบสอง   
บุคคลคู่ มัธยมต้นชาย รอบสอง   
บุคคลคู่ มัธยมปลายหญิง รอบสอง   
บุคคลคู่ มัธยมปลายชาย รอบสอง   
บุคคลคู่ผสมประถม รอบแรก   
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ประเภท รอบ แมตซ์ สนามแข่งขัน 
บุคคลคู่ผสมมัธยมต้น รอบแรก   
บุคคลคู่ผสมมัธยมปลาย รอบแรก   
 

วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 

ประเภท รอบ แมตซ์ สนามแข่งขัน 
บุคคลเดี่ยว ประถมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว ประถมชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้น รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้นชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ ประถมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ ประถมชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้น รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ มัธยมต้นชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ มัธยมปลายหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ มัธยมปลายชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ผสมประถม รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ผสมมัธยมต้น รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคลคู่ผสมมัธยมปลาย รอบก่อนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว ประถมหญิง รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว ประถมชาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้น รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้นชาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ ประถมหญิง รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ ประถมชาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้น รอบรองชนะเลิศ   
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ประเภท รอบ แมตซ์ สนามแข่งขัน 
บุคคลคู่ มัธยมต้นชาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ มัธยมปลายหญิง รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ มัธยมปลายชาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ผสมประถม รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคู่ผสมมัธยมต้น รอบรองชนะเลิศ   
บุคลคู่ผสมมัธยมปลาย รอบรองชนะเลศ   
 
วันเสาร์ท่ี 23 ธันวาคม 2560 

ประเภท รอบ แมตซ์ สนามแข่งขัน 
บุคคลเดี่ยว ประถมหญิง รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว ประถมชาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้น รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้นชาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู่ ประถมหญิง รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู่ ประถมชาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมต้น รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู่ มัธยมต้นชาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู่ มัธยมปลายหญิง รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู่ มัธยมปลายชาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู่ผสมประถม รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู่ผสมมัธยมต้น รอบชิงชนะเลิศ   
บุคลคู่ผสมมัธยมปลาย รอบชิงชนะเลศ   
 
*** กําหนดการแข่งขันและสนามแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม 
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สายการแข่งขัน 
ประเภททีมชายประถม 

 

 
 

ประเภททีมหญิงประถม 
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ประเภททีมชายมัธยมต้น 
 

 
 

ประเภททีมหญิงมัธยมต้น 
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ประเภททีมชายมัธยมปลาย 
 

 
 

ประเภททีมหญิงมัธยมปลาย 
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 ผศ. กรรชิต บุญสุวรรณ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ภูมิฉัตร คนฟู ผู้ฝึกสอน 
3 นาย พิศุทธ์ิ อยู่ศีร ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ณัฏฐ์ชัชจิรา เกิดสมบูรณ ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ธนกฤต ชอบทําดี ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว ณัฐชลิยา บุตรพรหม ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว ณัฐชนิตา บุตรพรหม ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาว ศุภสุตา พรหมหิตาทร ผู้ฝึกสอน 
9 นาย สถาพร ธรรมเจริญสถิต ผู้ฝึกสอน 
10 นาย อรรถพล ฤทธิวัฒนะพงศ์ ผู้ฝึกสอน 
11 นาย สรายุทธ ยอดย่ิงสมบัต ิ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย กรปกิต อมฤทธ์ิ ป.4 
2 เด็กหญิง ฮินาโกะ อูเอดะ ป.5 
3 เด็กชาย ณัฏฐกรณ ์ โยธาวุธ ป.5 
4 เด็กชาย พศิน เทศนธรรม ป.5 
5 เด็กหญิง อแมนด้า แฮนสส์ัน ป.5 
6 เด็กหญิง อัยรินทร ์ วัฒนะวงษ์ ป.5 
7 เด็กชาย ณัฐดนัย ผ่องเพ็ญศร ี ป.6 
8 เด็กชาย ชนัฎพงษ์ ลิ้มศรสีกุลวงศ์ ป.6 
9 เด็กชาย ภัทรกร เทศนธรรม ป.6 
10 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ จูเลิศตระกูล ป.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
11 เด็กชาย อภิมุข อภิวัฒน์ชัชวาลย์ ป.6 
12 เด็กหญิง ธมลวรรณ ศรีรัตนวิทย์ ป.6 
13 เด็กหญิง รญา ซ่ือเมย นามวัฒน์ ป.6 
14 เด็กชาย กรรสลิักษณ ์ บุญสุวรรณ ม.1 
15 เด็กหญิง นัทลี ราชพลสิทธ์ิ ม.1 
16 เด็กชาย จิตต์พัฒน์ วิชัยกุล ม.1 
17 เด็กชาย รชตะ ธรรมเจริญสถิต ม.1 
18 เด็กชาย ณัฏฐพล อนุสสรนิติสาร ม.1 
19 เด็กชาย กฤษณ์ สมณะ ม.1 
20 เด็กหญิง การัณญภาส แสงลิ้มสุวรรณ ม.2 
21 เด็กหญิง ธาราพร ผู้อุตส่าห์ ม.2 
22 เด็กชาย วัชรพล พงศ์พรรณภานุ ม.2 
23 เด็กหญิง อันนิกา แฮนสส์ัน ม.2 
24 เด็กหญิง รุจิรัตน์ บัตรเจริญ ม.3 
25 เด็กหญิง วีรินทร ์ วัฒนะวงษ์ ม.3 
26 เด็กชาย ฐานวัฒน์ สิงหโกวินท์ ม.4 
27 นางสาว ณัฐกฤตา อินโต ม.4 
28 เด็กชาย กษิดิศ โรจนวณิชชากร ม.4 
29 นางสาว ศศิยาพัชญ ์ ผลวาทิพย์ ม.4 
30 เด็กหญิง ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง ม.4 
31 นางสาว ธัญชนก ประทุมถ่ิน ม.5 
32 นางสาว พิมพ์รัมภา ชยาภิรัต ม.5 
33 นาย กษิดิ์เดช อํ่าอินทร์ ม.5 
34 นาย มังกรพันธ์ุ ศานติวิจัย ม.6 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ เจริญศักดิ ์ ชูวงษ์ ผู้ฝึกสอน 
 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ณัฐพร ชูวงษ์ ป.5 
2 เด็กชาย ภูริภัทร ์ สุดแสวง ป.5 
3 เด็กชาย ยศกร ชูวงษ์ ม.1 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย เจริญชัย ใจขาน ผู้จัดการทีม 
2 นาย ประสิทธ์ิ แสงอรุณ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ณัฐนนท์ ประสารวรรณ ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ณัฎณิชา โพธิจินดา ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว รัตนาพร ทําใหม ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พสธร ศรีร่มโพธ์ิทอง ป.5 
2 เด็กหญิง ปวรดา ไทเมืองพล ป.6 
3 เด็กหญิง ปวรภา ไทเมืองพล ป.6 
4 เด็กชาย วรชิต เดชานุเบกษา ป.6 
5 เด็กชาย สิรวิชญ ์ พีรพัฒนา ป.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
6 เด็กชาย ศิวัช สมทรัพย์ ป.6 
7 เด็กหญิง ณิชาภัทร ศรีร่มโพธ์ิทอง ม.1 
8 เด็กหญิง วริศรา มุยสุข ม.2 
9 เด็กชาย คมชล ทวยนันท์ ม.2 
10 เด็กหญิง พรนัชชา ก่อทรัพย์ ม.2 
11 เด็กหญิง ณัฐณิชา แก่นอากาศ ม.2 
12 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์ ม.3 
13 เด็กชาย ศิรเมศร ์ พูนสินฐิติบวร ม.3 
14 เด็กชาย ปิยธนิต เซียวศิริกุล ม.3 
15 เด็กชาย นวพรรษ วิชาโคตร ม.3 
16 เด็กชาย วริศ วรรณวิเชษฐ์ ม.3 
17 นาย กันตภณ วิชาโคตร ม.5 
18 นาย ชาญชล สุคนธชาต ิ ม.5 
19 นาย ปรินทร ์ ใจขาน ม.5 
20 นาย จิรเมธ ทวยนันท์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ ดร. ภารด ี ศรีลดั ผู้จัดการทีม 
2 นาย ประทักษ์ สระสม ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ฉัตรพงศ์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ธงชัย นพวิง ผู้ฝึกสอน 
5 นาย บุญมาก สระสม ผู้ฝึกสอน 
6 ผศ. มานิต โกศลอินทรีย ์ ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ปังยะ ผลพิรุฬห์ ป.3 
2 เด็กหญิง ภคพรรณ ชาญช่าง ป.5 
3 เด็กหญิง ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล ป.5 
4 เด็กหญิง อ่ิมสุข สาระมูล ป.5 
5 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา คงวัน ป.5 
6 เด็กหญิง มุทิตา เกตุแก้ว ป.5 
7 เด็กหญิง มาหยา บุญญาอรณุเนตร ป.5 
8 เด็กชาย จิรัฏฐ์ สร้อยทอง ป.6 
9 เด็กหญิง จิดาภา จันทรัมพร ป.6 
10 เด็กชาย อธิศ โคมิน ป.6 
11 เด็กชาย วรดร โกศลพิศิษฐ์กุล ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ธนากร สุวรรณไพศาลกุล ผู้จัดการทีม 
2 นาง วิรัชดา ตติยกวี ผู้จัดการทีม 
3 รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร ผู้จัดการทีม 
4 นาง จารุวรรณ ตันจันทร์พงศ์ ผู้จัดการทีม 
5 นาย เรวัต ิ กิจประเสริฐกุล ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ณัฐสิทธ์ิ เจียรพันธ์ ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว เด่นดาว เด่นไพศาล ผู้ฝึกสอน 
8 นาย นพปฏล ศรีเจริญ ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย สกาย ถาวรไชยโสภณ ม.1 
2 เด็กชาย ธนกร รัตนาอัมพวัลย์ ม.2 
3 เด็กชาย ศุภณัฐ ขาวเธียร ม.2 
4 เด็กหญิง ภิญญดา กอบเก้ิอกูล ม.3 
5 เด็กหญิง สุภาสินี ดุษฎีโหนด ม.3 
6 เด็กชาย สรสิช สิรวัฒนากุล ม.3 
7 เด็กชาย ภูบด ี ตั้งบูรณากิจ ม.3 
8 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ศรีอุฬารพงศ์ ม.3 
9 เด็กชาย ธาม โรจนสุนทร ม.3 
10 นาย กวิน จันศิษย์ยานนท์ ม.4 
11 นาย ณัฐสิทธ์ิ ศิริงามเพ็ญ ม.4 
12 นางสาว จิรัชญา ขาวเธียร ม.4 
13 นาย กิตติธัช ตติยกวี ม.4 
14 นางสาว ณัฐธิดา เขมสถิตย์อนันต ์ ม.5 
15 นาย วรุตม ์ เสรมิเบญจพร ม.5 
16 นาย นันทิพัฒน์ ช่ืนปกรณ ์ ม.5 
17 นาย นวมนต ์ ทัศนบรรจง ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ณัฐวุฒิ ณ ลําพูน ผู้จัดการทีม 
2 นาย ประกรณ ์ ตุ้ยศร ี ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย กรณ ์ ศรีวัฒนะ ม.1 
2 เด็กหญิง ทอฝัน โยธามาศ ม.2 
3 เด็กหญิง สัตตบงกช ทิพละ ม.2 
4 เด็กหญิง ปาลิตา พดด้วง ม.3 
5 เด็กหญิง นฏกร ทิพละ ม.3 

 
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ศศิประภา ทองเงิน ผู้จัดการทีม 
2 นาย พัชรดนัย เขม้นกิจ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย รงคภูม ิ ปุรณะวิทย์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ปิยังกูร ฉัตรมาศ ป.3 
2 เด็กชาย พาเดช สว่างวงศ์ ป.4 
3 เด็กชาย ภพธรรม ศรีวงษ์ ป.4 
4 เด็กหญิง ณัชชา มณีเขียว ป.5 
5 เด็กชาย นรภัทร วิริโยฬาร ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
6 นาย ภูชิต ยุทธกล้า ม.4 
7 นาย กฤช จิตโรภาส ม.4 
8 นาย สุวภัทร จินดาไทย ม.4 
9 นาย ภัทรพงษ์ หลิมเทียนลี ้ ม.5 
10 นาย กฤษฎิ์ จิตโรภาส ม.5 
11 นางสาว ฐิติรัตน์ งามจรรยาภรณ ์ ม.5 
12 นางสาว ชนากานต์ มะโนอ่ิม ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย พิเชษฐ์ ณัฐประเสริฐ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว อรชุลี นิราศรพ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย สมศักดิ ์ บุญนะ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง มาลิน พงศ์ทองเมือง ป.4 
2 เด็กหญิง สิริน พงศ์ทองเมือง ป.4 
3 เด็กชาย รวิพล ขวัญจันทร ์ ป.4 
4 เด็กชาย บารม ี ฐานะวโรธร ป.5 
5 เด็กหญิง ธัญญรัศม ์ จันทร์ศรสีุริยวงศ์ ป.5 
6 เด็กชาย ปริญ ปริญธีรต ิ ป.5 
7 เด็กชาย ณพวิทย์ ปานแร ่ ป.5 
8 เด็กหญิง สรลัพร ภัทรวัฒนาภรณ ์ ป.5 
9 เด็กชาย ณภัทร ดาราสิชฌน์ ป.6 
10 เด็กชาย ณชพล ณัฐประเสริฐ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 รศ. ขจรพงษ์ เพชรเลิศอนันต ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย พันธ์นารายณ ์ ชวยมันคง ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ย่ิงศักดิ์ สระสม ผู้ฝึกสอน 
4 นาย นเรศ เศรษฐบุตร ผู้ฝึกสอน 
5 นาย จักรกฤษณ ์ เพชรเลิศอนันต ์ ผู้ฝึกสอน 
6 ผศ. กิตติศักดิ ์ เช้ืออาษา ผู้ฝึกสอน 
7 นาย จักรกฤษณ ์ บุญยะรัตน์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ ม.1 
2 เด็กชาย กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต ์ ม.1 
3 เด็กหญิง อาลิซา แบรอฮีม ม.1 
4 เด็กหญิง สิปปาจรย์ี ชัฎอนันต์ ม.1 
5 เด็กหญิง สุวิภา เทพตระการพร ม.1 
6 เด็กหญิง วันวิสาข์ สุขรัตน์ ม.1 
7 เด็กชาย กรภัทร ์ จันทโคตร ม.1 
8 เด็กชาย ทิว เบนเนทท์ ม.1 
9 เด็กชาย โชติวัฒน์ แน่นอุดร ม.2 
10 เด็กหญิง ญาณิน เจริญธนา ม.2 
11 เด็กหญิง วิภาดา เทพตระการพร ม.3 
12 เด็กชาย ธนกฤต หล้าพรหม ม.3 
13 เด็กชาย ชโยดม โพธ์ิรุ่งเรือง ม.4 
14 นาย กสิน เจริญธนา ม.4 
15 นาย ภัทราวุธ สายมงคล ม.4 
16 นาย คณิศติน ณัฐประเสริฐ ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 นางสาว ปริญญาพร แฉ่ฉาย ม.5 
18 นาย อาลีฟ แบรอฮีม ม.5 
19 นาย อสมา โฉมศร ี ม.5 
20 นางสาว ปรัชญาพร รักการด ี ม.5 
21 นางสาว กัญญลักษณ ์ บุญยะรัตน์ ม.5 
22 นางสาว ปริษา รัชฎานนท์ ม.6 
23 นางสาว รุ่งรัตนา แดงงาม ม.6 
24 นางสาว มินตรา เย็นสดใส ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว พิชญ์นิตา สองสนู ผู้จัดการทีม 
2 นาย นนทพัทธ์ เฟ่ืองเดช ผู้ฝึกสอน 
3 นาย วีรภัทร สิริจริยาพร ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว กชมน ก๋งเกิด ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ชนิกานต์ ชัยณรงค์ ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว นัทจนันท์ ชูจิตร ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย กานต์ พิทักษ์ ม.1 
2 เด็กชาย ศิระ ดวงเนตร ม.2 
3 เด็กหญิง นงรัตน์ หลี ่ ม.2 
4 เด็กชาย จิณณพัต น้อยวัฒน์ ม.2 
5 เด็กหญิง อภิชญา สินชัยพาณิชย์ ม.2 
6 เด็กชาย คณุตม ์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ม.2 
7 เด็กหญิง ญาณิศา พาดกลาง ม.2 



46 

ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
8 เด็กหญิง ปิยะปาน อัจฉรานุกูล ม.3 
9 เด็กชาย นราวิชญ ์ อรุณสุขสว่าง ม.3 
10 เด็กชาย จริย ธเนศวร ม.3 
11 นาย นิรุตต ิ จารุไพศาลกิจ ม.4 
12 นาย ตรัณ อัศวเรืองชัย ม.4 
13 นาย ภูม ิ ปลอดมีชัย ม.4 
14 นางสาว ธนัชญา ตรีสริิเกษม ม.4 
15 นาย ปิยวัชร มหัทธนาดุลย์ ม.5 
16 นางสาว อติกานต ์ งามไตรเลศิ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ราศร ี เวียงวีระ ผู้จัดการทีม 
2 นาย เทพฤทธ์ิ สิทธินพพันธ์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย จตุพล สกุลวงศ์ธนา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง พิชญาภา สุธนะเสรีพร ป.3 
2 เด็กชาย นพกฤษฏิ์ พรโชติสรุิยวุฒิ ป.3 
3 เด็กชาย ปุญณพัฒน์ ธาระเวช ป.3 
4 เด็กชาย เศรษฐศิษฏ ์ จิรกาลโสภาสกุล ป.5 
5 เด็กชาย ปิยะบุตร วีระพันธ์ุ ป.6 
6 เด็กหญิง ณภัทร วงศ์เยาว์ฟ้า ป.6 
7 เด็กชาย ธีร์ สุธนะเสรีพร ป.6 
8 เด็กหญิง ธันยพรรษ พงษ์พชรอัมพร ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย คล่อง จิตรอักษร ผู้จัดการทีม 
2 นาย จตุพร บุญชัยยุทธศักดิ ์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ปภณ มะโน ผู้ฝึกสอน 
4 นาย วีรพล ลาบเกิด ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว เมธาพร ตั้งกาญจนยืนยง ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว เพ็ชรแท้ ชัยสิทธ์ิวรกุล ผู้ฝึกสอน 
7 นาง วัลยา นพจินดา ผู้ฝึกสอน 
8 นาย โฆษิต กินรี ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ภาวิต ลีลาเกต ุ ม.1 
2 เด็กชาย ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล ม.1 
3 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ใจกล้า ม.2 
4 เด็กหญิง ดลพร ทองสุข ม.2 
5 เด็กชาย อนิรุทธ์ หิตการญุ ม.2 
6 เด็กชาย ภูมิภัทร ชาตรีกุล ม.2 
7 นาย ปรัชญา ใบบ้ง ม.3 
8 นางสาว ณัฏฐณิชา กินรี ม.3 
9 นางสาว ธัญพิชา นพจินดา ม.3 
10 เด็กหญิง กชกร เคลื่อนสูงเนิน ม.3 
11 นาย คุณากร สวัสดิ์ชัย ม.4 
12 นาย ธนธรณ ์ เหิมศรีชาต ิ ม.4 
13 นาย พงศธร ปุญญวานิช ม.4 
14 นาย ศุภกรณ ์ ชุติมาอนันต์กุล ม.5 
15 นางสาว อภิชญา อัจฉรานุกูล ม.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
16 นางสาว ณัฏฐนิช ศรีคชา ม.5 
17 นางสาว ณัชชา จิตรอักษร ม.6 
18 นาย สิปาณสัม ์ จรัณยานนท์ ม.6 
19 นางสาว รวิ ธชโยธิน ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว อรอุษา ปุณยบุรณะ ผู้จัดการทีม 
2 นาย มีชัย วุฒิไกรบัญฑิต ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ยู่ก่ี ป.2 
2 เด็กหญิง แคทลียา สิรศักดิ์ชัยศร ี ป.3 
3 เด็กชาย ปกรณ ์ ปุญญวานิช ป.4 
4 เด็กชาย ภูริวัฒิ ช้ามะเริง ป.4 
5 เด็กชาย ธนวินท์ เท่ียวมาพบสุข ป.4 
6 เด็กหญิง สุพิชชา ศรีเกษ ป.4 
7 เด็กหญิง พรนภัส หงส์จํารสัศิลป์ ป.4 
8 เด็กหญิง วีรินท์ ศรีแดง ป.4 
9 เด็กชาย ศุภณัฐ ศรีเกษ ป.6 
10 เด็กชาย ปุณณตัถ์ สงษ์ทอง ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ ว่าท่ีร.ต. บุญยืน สุวรรณศร ี ผู้จัดการทีม 
2 นาย ชิตประชา ทองสิริ ผู้ฝึกสอน 
3 นาง กัลยาณ ี จันทนะภาพ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ศรีกร อินต๊ะสาน ม.1 
2 เด็กชาย จีรวัสส ์ ภัสสิริวิชช์ ม.2 
3 เด็กหญิง ชามาวีร ์ ปรางเปรมปร ี ม.2 
4 เด็กหญิง อัญชสา วิโรจน์กิจเจริญ ม.2 
5 เด็กชาย ภฤศ จันทนะภาพ ม.2 
6 เด็กชาย ภาสวุฒิ อภิรักษ์อร่ามวง ม.3 
7 เด็กหญิง ธีรดา ธีรภาพสกุลวงศ์ ม.3 
8 เด็กชาย ชญานนท์ กล่อมใจขาว ม.3 
9 นาย ธีรณัฏฐ์ ภัสสิริวิชช์ ม.5 
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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 
จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

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

 
นาวาอากาศเอกดิษฐพล ชูวงษ์  ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย์สบสันติ ์ มหานิยม  ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวสรติา  ศิลปชัย  รองประธานอนุกรรมการ 
นายนิยม   เอ่ียมสะอาด อนุกรรมการ 
นายธนชาต  ธรรมโชต ิ อนุกรรมการ 
นายชาญศักดิ ์  นิธิปฏิคม  อนุกรรมการ 
นายมนัส    หรั่งเทศ  อนุกรรมการ 
นายต่อศักดิ์    กระจ่าง  อนุกรรมการ 
นางสุรีรตัน์  ผ่องศิลป์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนํ้าอ้อย  ช่ืนยินดี  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

รายนามผู้สนับสนุนการแข่งขัน 
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