
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  
โรงเรียนสาธิตหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ 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
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 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัด    
การแข่งขัน 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 หรือข้อกําหนดอ่ืนๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับน้ี 
 
 ข้อ 36 กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย
ช้ีขาดและการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการบริหารถือเป็นสิ้นสุด 
 
 ข้อ 37  ให้ประธานกรรมการบริหารรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป

กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย   

 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วยการแข่งขันเทเบิลเทนนิส (รหัส 06) กีฬาสาธิตสามัคคี  คร้ังท่ี 42 พ.ศ.2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  กีฬาสาธิตสามัคคี 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  กีฬาสาธิต
สามัคคีครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560” 

 
ข้อ 2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ 3  กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิส

แห่งประเทศไทยซ่ึงกําหนดใช้ในปัจจุบัน 
 
ข้อ 4  รุ่นการแข่งขันแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ  ดังนี้คือ 
  4.1  ระดับประถมศึกษา 
  4.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  4.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ข้อ 5  ประเภทการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท  ดังนี้คือ 
  1)  ประเภททีมชาย 
  2)  ประเภททีมหญิง 
  3)  ประเภทชายเดี่ยว 
  4)  ประเภทหญิงเดี่ยว 
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  5)  ประเภทชายคู่ 
  6)  ประเภทหญิงคู่ 
  7)  ประเภทคู่ผสม 
 
ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะ

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

 
ข้อ 7  จํานวนผู้เข้าแข่งขัน 
  7.1  ให้แต่ละโรงเรียนสาธิต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นนักกีฬา

ชายไม่เกิน 13 คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน 13 คน ในแต่ละระดับ 
  7.2  ประเภททีม  ให้แต่ละโรงเรียนสาธิต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ได้ประเภทละ 1 ทีม ประกอบด้วยนักกีฬา 3 - 5 คน 
  7.3  ประเภทบุคคล  ให้แต่ละโรงเรียนสาธิต ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้   

ไม่เกินประเภทละ 2 คน  หรือ 2 คู่ ผู้เล่นคนหน่ึงสามารถลงแข่งขันในประเภทบุคคลได้    
ไม่เกิน 2 รายการ 

  7.4  ในแต่ละประเภทจะต้องมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 
3 ทีม จึงจะจัดให้มีการแข่งขัน  และในกรณีท่ีมีทีมแข่งขันจริงน้อยกว่า 3 ทีม  ถือว่าเป็นการ
ประลอง  มีการมอบเหรียญรางวัลแต่ไม่มีการนับคะแนนรวม 

 
ข้อ 8  วิธีจัดการแข่งขัน 
  8.1 การจัดการแข่งขันประเภททีม (ทีมชายและทีมหญิง) 
   8.1.1 ประเภททีม  ประกอบด้วยนักกีฬาอย่างน้อย 3 คน  แต่ไม่เกิน 

5 คน 
   8.1.2  ระบบการแข่งขันคือ Best of 5 Matches (Olympic 

System, 4 Singles and 1 Doubles) 
    8.1.2.1  ประกอบด้วยนักกีฬา 3 คน  โดยนักกีฬาแต่ละ

คนจะลงทําการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
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    8.1.2.2  มีลําดับการแข่งขัน ดังน้ี 
 

คู่ท่ี ประเภท ทีม ทีม 
1 เดี่ยว A X 
3 เดี่ยว B Y 

พัก 5 นาที เลือกคนเล่นคู่ 
3 คู่ C + A หรือ B Z + X หรือ Y 

พัก 5 นาที 
4 เดี่ยว A หรือ B (ท่ียังไม่ได้เล่นคู่) Z 
5 เดี่ยว C X หรือ Y (ท่ียังไม่ได้เล่นคู่) 

 
    ทีมท่ีชนะก่อน 3 คู่  จะเป็นทีมท่ีชนะในแมทช์น้ัน  โดย 

แต่ละคู่ทําการแข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกม ๆ ละ 11 คะแนน 
   8.1.3  วิธีการจัดการแข่งขันประเภททีม จัดการแข่งขันดังน้ี 
    8.1.3.1 รอบแรกให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย  

แข่งแบบวนพบกันหมดในสาย  ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้ารอบสอง 
    8.1.3.2  รอบ 2 แข่งขันแบบแพ้คัดออก ดังน้ี 
     ท่ี 1 สาย 1 พบท่ี 2 สาย 2 
     ท่ี 1 สาย 2 พบท่ี 2 สาย 1 
    8.1.3.3  ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศถือว่าได้ตําแหน่งท่ี 3 

ท้ัง 2 ทีม 
  8.2  การจัดการแข่งขันประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, 

หญิงคู่, คู่ผสม) 
   8.2.1  แข่งขันแบบแพ้คัดออก  ตั้งแตร่อบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลศิ 
   8.2.2  แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เกม ๆ ละ 11 คะแนน ทุกประเภท 
   8.2.3  ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าได้ตําแหน่งท่ี 3 ท้ัง 2 คน/คู่ 

ในกรณีท่ีเวลาแข่งขันไม่เพียงพอหรือจํานวนทีมไม่เหมาะสม ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดการแข่งขันตามสมควร 
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ข้อ 9  กําหนดการแข่งขันให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
เป็นผู้กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีแข่งขันซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจําเป็น 

 
ข้อ 10  การแต่งกายของนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 
  10.1 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตาม

กติกาและของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย  โดยเสื้อผ้าท่ีใช้แข่งขันจะประกอบไป
ด้วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น  หรือกระโปรง  หรือส่วนหน่ึงของชุดกีฬา  ถุงเท้า
และรองเท้า และต้องสอดชายเสื้อในกางเกงหรือกระโปรงทุกครั้ง 

10.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเสื้อ
แข่งขัน  กางเกงหรือกระโปรงจะต้องเป็นสีท่ีแตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสท่ีใช้แข่งขันอย่าง
ชัดเจน 

10.3 ในการแข่งขันประเภททีมและประเภทคู่ นักกีฬาท่ีมาจากสังกัด
เดียวกัน จะต้องแต่งกายท่ีมีรูปแบบท่ีเหมือนกันเท่าท่ีจะเป็นไปได้  โดยนักกีฬาท้ังสองฝ่าย
จะต้องแต่งกายด้วยเสื้อท่ีมีสีแตกต่างกัน  ในกรณีท่ีเสื้อมีสีคล้ายคลึงกัน แล้วไม่สามารถ   
ตกลงได้จะใช้วิธีจับฉลาก 

10.4 นักกีฬาจะต้องสวมชุดแข่งขันท่ีเป็นทางการของโรงเรียนสาธิต  
ท่ีตนเองสังกัดอยู่เท่าน้ัน 

10.5 ชุดแข่งขันของนักกีฬา  อนุญาตให้มีการโฆษณารวมกันได้ไม่เกิน 
40 ตารางเซนติเมตร  โดยอนุญาตให้มีบนเสื้อแข่งขัน 1 ช้ิน  กางเกงหรือกระโปรง 1 ช้ิน 

10.6 เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันจะต้องแต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อย 

 
ข้อ 11  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องปฏิบัติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีดี และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กติกาการแข่งขันทุกประการ หากมี
การประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

 
ข้อ 12  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

12.1 แต่ละทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผู้จัดการทีมหรือผู้แทน
เข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมตามวัน และเวลาท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
กําหนด  หากผู้จัดการทีมหรือผู้แทนทีมใดไม่เข้าร่วมการประชุม  ให้ถือว่าได้ยอมรับผลการ
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ประชุมและหรือมติท่ีประชุม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือ
สับเปลี่ยนรายช่ือนักกีฬาอย่างใดไม่ได้ เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ท่ีเกิดจากการเขียน
หรือพิมพ์ผิดเท่าน้ัน 

12.2 ก่อนการแข่งขันทุกประเภท ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือผู้แทน
ไปรายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  โดยประเภททีมจะต้อง
รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที  และประเภทบุคคลจะต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 
15 นาที 

12.3  ให้ผู้ เข้าแข่งขันลงทําการแข่งขันตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ี
กําหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาแข่งขันท่ีกําหนดไว้ ในประเภทบุคคลให้เวลา 5 นาที  และในประเภท
ทีมให้เวลา 15 นาที  นับจากกําหนดเวลาแข่งขันหรือหากพ้นกําหนดเวลาแข่งขันแล้วให้นับ
จากเวลาท่ีเรียกลงทําการแข่งขัน จะถูกปรับเป็นแพ้โดยผู้ช้ีขาด 
หมายเหตุ  เวลาท่ีระบุไว้ข้างต้น อาจจะอนุญาตขยายเวลาออกได้โดยผู้ช้ีขาด 

12.4 ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ต้องรับผิดชอบการแข่งขันของตนเอง
และต้องลงทําการแข่งขันตามท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกําหนดไว้ จะ
ขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้และไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องขอผัดผ่อนใด ๆ ท้ังสิ้น 

12.5 ระหว่างการแข่งขัน ผู้ ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน
นักกีฬา จะต้องเป็นผู้ท่ีมีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือของทีมโรงเรียนสาธิตน้ัน ๆ เท่าน้ัน 

 
ข้อ 13  อุปกรณ์การแข่งขัน 

13.1 โต๊ะเทเบิลเทนนิสท่ีได้รับการรับรองจากสมาคมเทเบิลเทนนิส
แห่งประเทศไทย  หรือสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ 

13.2 เน็ทเทเบิลเทนนิสท่ีได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิส
นานาชาติ 

13.3  ลูกเทเบิลเทนนิสขนาด 40 มิลลิเมตร  ท่ีได้รับการรับรองจาก
สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ 

13.4   นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามท่ีสหพันธ์เทเบิลเทนนิส
นานาชาติกําหนดและห้ามทากาวในสนามแข่งขัน 

13.5  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับอุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้ช้ีขาด 
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ข้อ 14  ผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่ลงแข่งขันตาม วันและเวลาท่ีกําหนดโดยไม่มี
เหตุอันควรหรือผละออกจากการแข่งขันท่ีกําลังดําเนินอยู่ให้ “ปรับเป็นแพ้” ในกรณี
ดังกล่าว  ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  รายงานคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  เพ่ือให้พิจารณาลงโทษ
ตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 

 
ข้อ 15  กรรมการผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   15.1  ผู้ช้ีขาดจะต้องเป็นบุคคลท่ีสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
แต่งตั้ง 
   15.2  กรรมการผู้ตัดสินจะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมและข้ึนทะเบียนจาก
สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

 
ข้อ 16  การประท้วงให้เป็นไปตามข้อ 22  ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับ

คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 ยกเว้นในกรณีข้อบังคับข้อ 23.3 จะต้องกระทําภายใน  60 นาที  
หลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
 

ข้อ 17  รางวัลการแข่งขัน 
17.1  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
17.2  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
17.3  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 

   17.4  เกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่น 3 ระดับ  ชาย   
และหญิงรวม 6 รางวัล 
 

ข้อ 18  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็น    
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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ข้อ 19  ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 
 

ลําดับที่ โรงเรียน คําย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

สาธิตกําแพงแสน กพส KUSK 

3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตขอนแก่น สมข KKU 
4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สาธิตจุฬาประถม จฬป CUE 
5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สาธิตจุฬามัธยม จฬม CUS 
6 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธิตเชียงใหม่ สมช CMU 
7 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สาธิตนเรศวร สมน NUD 
8 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สาธิตพะเยา สมพ SUP 
9 สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"  มหาวิทยาลัยบูรพา สาธิตบูรพา พมบ PBU 
10 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(ฝ่ายประถม) 
สาธิตมหาสารคาม 
ประถม 

ปสธ SMS 

11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(ฝ่ายมัธยม)   

สาธิตมหาสารคาม 
มัธยม 

สมค MSU 

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

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม 

ปสป PSP 

16 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตร 
มัธยม 

ปสม PSM 

17 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิต
การศึกษา 

สาธิต มศว องครักษ์ สอร ODS 

18 สาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร  
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

สาธิตศิลปากร
ประถม 

ปศก EDSU 
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ลําดับที่ โรงเรียน คําย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

19 สาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร  สาธิตศิลปากร มศก DSU 
20 อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี

สาธิตสงขลาอนุบาล อมอ APS 

21 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สาธิตสงขลา สมอ PSU 
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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
7 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา 

และสาธิตการศึกษา 
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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กําหนดวันและสถานที่การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 

 

ท่ี ชนิดกีฬา 
ระหว่างวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2560 จํานวน 

วัน 
สนามการแข่งขัน 

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

W R 
     

L 
  สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส./ 

ลานศิลปวัฒนธรรม 

1 กรีฑา M 
 

T T 
 

Q/F Q/F 
 

2 สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส. 

2 กอล์ฟ 
 

M/T Q F Q F 
  

4 ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ 

3 ซอฟท์บอล M Q Q Q Q Q F 
 

6 สนามซอฟท์บอล มก. กพส. 

4 เซปักตะกรอ้ M Q Q Q Q F 
  

5 อาคารอเนกประสงค์  
รร.สาธิตฯ มก.กพส. 

5 เทนนิส M Q Q Q/F Q Q F 
 

6 สนามเทนนิส 2 มก.กพส. 

6 เทเบิลเทนนิส M Q Q Q/F Q Q Q/F 
 

6 อาคารพลศึกษา 1 มก.กพส. 

7 บาสเกตบอล M Q Q Q Q Q Q/F F 7 อาคารพลศึกษา 2 มก.กพส. 

8 แบดมินตัน M Q Q F Q Q Q F 7 อาคารพลศึกษา 3 มก.กพส. 

9 เปตอง M Q F Q F F Q F 7 สนามเปตอง มก.กพส. 

10 ฟุตซอล M Q Q Q Q Q Q F 7 สนามฟุตซอล ก.กพส. 

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

           
สนามฟุตบอล 2  
(ข้างสนามกีฬากลาง 2 มก.กพส.) 

           
สนามฟุตบอล 3  
(หน้าอาคารพลศึกษา 2) 

12 ลีลาศ 
 

M/T F 
     

1 อาคารหอพัก วมว. มก.กพส. 

13 วอลเลย์บอล M Q Q Q Q Q Q F 7 อาคารการเรียนการสอน รร.สาธิตฯ 

14 ว่ายน้ํา M T F F 
    

2 สระว่ายนํ้า 1 มก.กพส. 

15 หมากกระดาน M F F F F F F 
 

6 ห้องสัมมนา คณะศษ.พ. มก.กพส. 

16 ฮอกกี ้ M Q Q Q Q Q F 
 

6 สนามกีฬา รร.สาธิตฯ มก.กพส. 

17 แฮนด์บอล M 
 

Q Q Q Q F 
 

5 สนามกีฬาแฮนด์บอล มก.กพส. 

R - พิธีเปิด  L – พิธีปิด  W – งานเลี้ยง  M - ประชุมผู้จัดการทีม  T -  วันฝึกซ้อม  Q - วันแข่งขัน F - วันชิงชนะเลิศ 
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สายการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 "อินทนิลเกมส์" ณ สาธิตกําแพงแสน 

 
ทีมชาย ระดับประถมศึกษา 
 

    1 2 3 4 5 ชนะ แพ้ คะแนน อันดับ 
1 สาธิตประสานมิตรประถม                   
2 สาธิตจุฬาประถม                   
3 สาธิตบูรพา                   
4 สาธิตเกษตร                   
5 สาธิตรามประถม                   

 
ทีมหญิง ระดับประถมศึกษา 
 

    1 2 3 4 5 ชนะ แพ้ คะแนน อันดับ 
1 สาธิตประสานมิตรประถม                   
2 สาธิตจุฬาประถม                   
3 สาธิตบูรพา                   
4 สาธิตเกษตร                   
5 สาธิตรามประถม                   
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ทีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

  สาย 1  1 2 3 4 5 ชนะ แพ้ คะแนน อันดับ 
1 สาธิตประสานมิตรมัธยม                   
2 สาธิตราม                   
3 สาธิตสงขลา                   
4 สาธิตบูรพา                   
5 สาธิตเชียงใหม ่                   

 
  สาย 2  1 2 3 4 5 ชนะ แพ้ คะแนน อันดับ 
1 สาธิตปทุมวัน                   
2 สาธิตจุฬามัธยม                   
3 สาธิตเกษตร                   
4 สาธิตมหาสารคามมัธยม                   
5 สาธิตนเรศวร                   

 
ทีมหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

    1 2 3 4 5 ชนะ แพ้ คะแนน อันดับ 
1 สาธิตประสานมิตรมัธยม                   
2 สาธิตเกษตร                   
3 สาธิตปทุมวัน                   
4 สาธิตราม                   
5 สาธิตบูรพา                   
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ทีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

   สายท่ี 1 1 2 3 4 ชนะ แพ้ คะแนน อันดับ 
1 สาธิตประสานมิตรมัธยม                 
2 สาธิตจุฬามัธยม                 
3 สาธิตเชียงใหม ่                 
4 สาธิตบูรพา                 

 
  สายท่ี 2  1 2 3 4 ชนะ แพ้ คะแนน อันดับ 
1 สาธิตมหาสารคามมัธยม                 
2 สาธิตราม                 
3 สาธิตปทุมวัน                 
4 สาธิตเกษตร                 

 
ทีมหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

    1 2 3 4 ชนะ แพ้ คะแนน อันดับ 
1 สาธิตจุฬามัธยม                 
2 สาธิตราม                 
3 สาธิตบูรพา                 
4 สาธิตเกษตร                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 
วันที่  18  ธันวาคม  2560 

เวลา คู่  ประเภท รอบ 
สาย
ที่ 

โต๊ะ
ที่  

ชื่อ 
 

ชื่อ 
ผลการ
แข่งขัน 

09.00 น. 1 ทีมชาย ม.ต้น   1   สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตบูรพา    
09.00 น. 2 ทีมชาย ม.ต้น   1   สาธิตเชียงใหม่ : สาธิตสงขลา    
09.00 น. 3 ทีมชาย ม.ต้น   2   สาธิตปทุมวัน : สาธิตมหาสารคามมัธยม   
09.00 น. 4 ทีมชาย ม.ต้น   2   สาธิตนเรศวร : สาธิตเกษตร   
09.00 น. 5 ทีมหญิง ม.ต้น   -   สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตราม   
09.00 น. 6 ทีมหญิง ม.ต้น   -   สาธิตบูรพา : สาธิตปทุมวัน    
10.30 น. 7 ทีมชาย ประถม   -   สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิตเกษตร    
10.30 น. 8 ทีมชาย ประถม   -   สาธิตรามประถม : สาธิตบูรพา   
10.30 น. 9 ทีมหญิง ประถม   -   สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิตเกษตร   
10.30 น. 10 ทีมหญิง ประถม   -   สาธิตรามประถม : สาธิตบูรพา    
10.30 น. 11 ทีมหญิง ม.ปลาย   -   สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตบูรพา    
10.30 น. 12 ทีมหญิง ม.ปลาย   -   สาธิตราม : สาธิตเกษตร   
13.00 น. 13 ทีมชาย ม.ปลาย   1   สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตเชียงใหม่    
13.00 น. 14 ทีมชาย ม.ปลาย   1   สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตบูรพา    
13.00 น. 15 ทีมชาย ม.ปลาย   2   สาธิตมหาสารคามมัธยม : สาธิตปทุมวัน   
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เวลา คู่  ประเภท รอบ 
สาย
ที่ 

โต๊ะ
ที่  

ชื่อ 
 

ชื่อ 
ผลการ
แข่งขัน 

13.00 น. 16 ทีมชาย ม.ปลาย   2   สาธิตราม : สาธิตเกษตร    
13.00 น. 17 ทีมชาย ม.ต้น   1   สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตสงขลา   
13.00 น. 18 ทีมชาย ม.ต้น   1   สาธิตบูรพา : สาธิตราม   
14.30 น. 19 ทีมชาย ม.ต้น   2   สาธิตปทุมวัน : สาธิตเกษตร   
14.30 น. 20 ทีมชาย ม.ต้น   2   สาธิตมหาสารคามมัธยม : สาธิตจุฬามัธยม   
14.30 น. 21 ทีมหญิง ม.ต้น   -   สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตปทุมวัน   
14.30 น. 22 ทีมหญิง ม.ต้น   -   สาธิตราม : สาธิตเกษตร   
14.30 น. 23 ทีมชาย ประถม   -   สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิตบูรพา   
14.30 น. 24 ทีมชาย ประถม   -   สาธิตเกษตร : สาธิตจุฬาประถม   
16.00 น. 25 ทีมหญิง ประถม   -   สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิตบูรพา   
16.00 น. 26 ทีมหญิง ประถม   -   สาธิตเกษตร : สาธิตจุฬาประถม   
16.00 น. 27 ทีมชาย ม.ปลาย   1   สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตจุฬามัธยม   
16.00 น. 28 ทีมชาย ม.ปลาย   1   สาธิตบูรพา : สาธิตเชียงใหม่   
16.00 น. 29 ทีมชาย ม.ปลาย   2   สาธิตมหาสารคามมัธยม : สาธิตราม   
16.00 น. 30 ทีมชาย ม.ปลาย   2   สาธิตเกษตร : สาธิตปทุมวัน   
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วันที่  19  ธันวาคม  2560 

เวลา คู่ ประเภท รอบ 
สาย
ที่ 

โต๊ะ
ที่ 

ชื่อ ชื่อ 
ผลการ
แข่งขัน 

09.00 น. 31 ทีมชาย ม.ต้น   1   สาธิตราม : สาธิตเชียงใหม่   
09.00 น. 32 ทีมชาย ม.ต้น   1   สาธิตสงขลา : สาธิตบูรพา   
09.00 น. 33 ทีมชาย ม.ต้น   2   สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตนเรศวร   
09.00 น. 34 ทีมชาย ม.ต้น   2   สาธิตเกษตร : สาธิตมหาสารคามมัธยม   
09.00 น. 35 ทีมหญิง ม.ต้น   -   สาธิตเกษตร : สาธิตบูรพา   
09.00 น. 36 ทีมหญิง ม.ต้น   -   สาธิตปทุมวัน : สาธิตราม   
10.30 น. 37 ทีมชาย ประถม   -   สาธิตจุฬาประถม : สาธิตรามประถม   
10.30 น. 38 ทีมชาย ประถม   -   สาธิตบูรพา : สาธิตเกษตร   
10.30 น. 39 ทีมหญิง ประถม   -   สาธิตจุฬาประถม : สาธิตรามประถม   
10.30 น. 40 ทีมหญิง ประถม   -   สาธิตบูรพา : สาธิตเกษตร   
10.30 น. 41 ทีมหญิง ม.ปลาย   -   สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตราม   
10.30 น. 42 ทีมหญิง ม.ปลาย   -   สาธิตเกษตร : สาธิตบูรพา   
13.00 น. 43 ทีมชาย ม.ต้น   1   สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตราม   
13.00 น. 44 ทีมชาย ม.ต้น   1   สาธิตบูรพา : สาธิตเชียงใหม่   
13.00 น. 45 ทีมชาย ม.ต้น   2   สาธิตปทุมวัน : สาธิตจุฬามัธยม   
13.00 น. 46 ทีมชาย ม.ต้น   2   สาธิตมหาสารคามมัธยม : สาธิตนเรศวร   
13.00 น. 47 ทีมชาย ม.ปลาย   1   สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตบูรพา   
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เวลา คู่ ประเภท รอบ 
สาย
ที่ 

โต๊ะ
ที่ 

ชื่อ ชื่อ 
ผลการ
แข่งขัน 

13.00 น. 48 ทีมชาย ม.ปลาย   1   สาธิตเชียงใหม่ : สาธิตจุฬามัธยม   
14.30 น. 49 ทีมชาย ม.ปลาย   2   สาธิตมหาสารคามมัธยม : สาธิตเกษตร   
14.30 น. 50 ทีมชาย ม.ปลาย   2   สาธิตปทุมวัน : สาธิตราม   
14.30 น. 51 ทีมหญิง ม.ต้น   -   สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตเกษตร   
14.30 น. 52 ทีมหญิง ม.ต้น   -   สาธิตราม : สาธิตบูรพา   
14.30 น. 53 ทีมชาย ประถม   -   สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิตจุฬาประถม   
14.30 น. 54 ทีมชาย ประถม   -   สาธิตเกษตร : สาธิตรามประถม   
16.00 น. 55 ทีมหญิง ประถม   -   สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิตจุฬาประถม   
16.00 น. 56 ทีมหญิง ประถม   -   สาธิตเกษตร : สาธิตรามประถม   
16.00 น. 57 ทีมชาย ม.ต้น   1   สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตเชียงใหม่   
16.00 น. 58 ทีมชาย ม.ต้น   1   สาธิตราม : สาธิตสงขลา   
16.00 น. 59 ทีมชาย ม.ต้น   2   สาธิตปทุมวัน : สาธิตนเรศวร   
16.00 น. 60 ทีมชาย ม.ต้น   2   สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเกษตร   
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วันที่  20  ธันวาคม  2560 

เวลา คู่ ประเภท รอบ 
สาย
ที่ 

โต๊ะ
ที่ 

ชื่อ ชื่อ 
ผลการ
แข่งขัน 

09.00 น. 61 ทีมชาย ม.ต้น รองชนะเลิศ             
09.00 น. 62 ทีมชาย ม.ต้น รองชนะเลิศ           
09.00 น. 63 ทีมชาย ม.ปลาย รองชนะเลิศ           
09.00 น. 64 ทีมชาย ม.ปลาย รองชนะเลิศ             
09.00 น. 65 ทีมชาย ประถม -     สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิตรามประถม   
09.00 น. 66 ทีมชาย ประถม -     สาธิตจุฬาประถม : สาธิตบูรพา   
10.30 น. 67 ทีมหญิง ประถม -     สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิตรามประถม   
10.30 น. 68 ทีมหญิง ประถม -     สาธิตจุฬาประถม : สาธิตบูรพา   
10.30 น. 69 ทีมหญิง ม.ต้น -     สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตบูรพา   
10.30 น. 70 ทีมหญิง ม.ต้น -     สาธิตเกษตร : สาธิตปทุมวัน   
10.30 น. 71 ทีมหญิง ม.ปลาย -     สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเกษตร   
10.30 น. 72 ทีมหญิง ม.ปลาย -     สาธิตบูรพา : สาธิตราม   
13.00 น. 73 ทีมชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ           
13.00 น. 74 ทีมชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ           
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาง สุมนา สืบพิมพาวงศ์ ผู้จัดการทีม 
3 นางสาว ฉัตรฑริกา คล้ายสุวรรณ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ธนิต จินดาไตรรตัน์ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว อภิรุจ ี เกตุสรุิยงค์ ผู้ฝึกสอน 
6 ด.ต.ท.หญิง กันทิมา ภิระบรรณ ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ณัชณิช เป่ียมสง่า ป.5 
2 เด็กหญิง ชนัญธิดา ภิระบรรณ ์ ป.5 
3 เด็กชาย รุจิภาส นราเขมอนันต ์ ป.5 
4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ เลิศอมรพงษ์ ป.5 
5 เด็กชาย ณัฐพนธ์ อินทรหะ ป.6 
6 เด็กชาย สุทธิดนย์ สุทธิพันธ์ ป.6 
7 เด็กหญิง พันธิสา สุทธิพันธ์ ป.6 
8 เด็กชาย เจตนิพันธ์ จิตต์หมั่น ป.6 
9 เด็กหญิง บุญฐิสา ตุลละสกุล ป.6 
10 เด็กหญิง ลักษิกา กิตติรักษ์ปัญญา ป.6 
11 เด็กหญิง อาคิรา ถามะพันธ์ ป.6 
12 เด็กชาย ชินกฤต แก้วจินดา ป.6 
13 เด็กชาย อนุศิษฏ์ เตรียมธนะ ม.1 
14 เด็กหญิง ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน์ ม.2 
15 เด็กหญิง อารยา อิรทรวิชัย ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
16 เด็กชาย ศุภกร อมรวิวัฒน์ ม.2 
17 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ วันทนียกุล ม.2 
18 เด็กชาย ปุณยวีร ์ สุวรรณวาร ี ม.2 
19 เด็กชาย ก่อพงศ์ แสงกฤติยากร ม.2 
20 เด็กชาย ศิรกฤฎิ ์ สวัสดโิกศล ม.2 
21 นางสาว เขมสรณ ์ ภู่วุฒิกุล ม.4 
22 เด็กชาย พีรณัฐ นันทมานพ ม.4 
23 นางสาว กนกวรรณ อร่ามศิรริุจิเวทย์ ม.4 
24 นาย วิวัฒน์ แสงกฤติยากร ม.4 
25 นางสาว กมลภพ คงพ่วง ม.5 
26 นาย อธิวัฒน์ หลินสวัสดิ ์ ม.5 
27 นาย จิณพรต วรานนท์จิราโชต ิ ม.5 
28 นางสาว เขมอัปสร ภู่วุฒิกุล ม.6 
29 นาย ณธัช วันทนียกุล ม.6 
30 นางสาว แพรวพรรณ สุจินดา ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ธนะภัศล ์ พาณิช ผู้ฝึกสอน 
 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย อริญชย์ เบญจปิยะพร ป.5 
2 เด็กหญิง นภสร เบญจปิยะพร ป.6 
3 เด็กหญิง ณัฐธิดา เบญจปิยะพร ม.2 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ ดร. ภารด ี ศรีลดั ผู้จัดการทีม 
2 นาย คมกริช แสงเป๋า ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว อารียา แสงเป๋า ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว รัตนาภรณ ์ รัตนวงศา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พีรวัส อรุณสวัสดิ์วงศ์ ป.4 
2 เด็กชาย นพวิชญ์ มณไีพโรจน์ ป.4 
3 เด็กชาย พิตตินันท์ วงษ์ท่าเรือ ป.4 
4 เด็กหญิง สฤณชา จิรปัญญาวงศ์ ป.4 
5 เด็กชาย เอ้ือวงศ์ อนันตพฤทธ์ิ ป.5 
6 เด็กหญิง สรวีย ์ ยุติธาดา ป.5 
7 เด็กชาย พงศภัค อรุณสวัสดิ์วงศ์ ป.6 
8 เด็กหญิง ณัฐกานต ์ บาลมงคล ป.6 
9 เด็กหญิง ธาริตา ง่วนสําอางค์ ป.6 
10 เด็กหญิง ณิษาอร ตั๊นเจรญิ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ศุภฤกษ์ มั่นใจตน ผู้จัดการทีม 
2 นาง เจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ์ ผู้จัดการทีม 
3 นางสาว สายสวาท สุวรรณกีฏะ ผู้จัดการทีม 
4 นาย นิคม วงษ์ศิริ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ภัทริน วงศ์บางโพ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ฐิติภูม ิ พัวจินดาเนตร ผู้ฝึกสอน 
7 นาย กฤชวุฒิ อัศวนพเกียรต ิ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย อาสาฬห์ อมรรัตนสุชาต ิ ผู้ฝึกสอน 
9 นาย รัฐ ธนะภูม ิ ผู้ฝึกสอน 

 

นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย บุณยภัทร ศิริสินสุข ม.1 
2 เด็กชาย ธีรดนย์ บุณยะรัตเวช ม.1 
3 เด็กชาย ธีภพ สุทธิพิศาล ม.2 
4 เด็กชาย ธาราภัทร กิติวรรณประสาร ม.3 
5 เด็กหญิง บัณฑิตา พุธขุนทด ม.3 
6 เด็กชาย กฤต เก่งเกรียงไกร ม.3 
7 เด็กชาย ธิวร์ อิษฎาวงศ์ ม.3 
8 นางสาว วรกาญจน์ โชติเลอศักดิ ์ ม.4 
9 นาย ธาม อิษฎาวงศ์ ม.4 
10 นาย พงศพัชร์ เจริญปัญญาย่ิง ม.4 
11 นางสาว รวีวรรณ รังษีธนะศักดิ ์ ม.5 
12 นาย ชญานนท์ ลือชาพุฒิพร ม.5 
13 นางสาว พรรณมาศ สุขเจรญิ ม.5 
14 นางสาว กิรณา หลายธนานนท์ ม.5 
15 นาย ธัญนพ อุนพานิช ม.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย รัฏฐกรณ ์ วรโชติพิสิฐ ผู้จัดการทีม 
 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย กริช ปัญญาชัย ม.1 
2 เด็กชาย ธิติวัฒน์ ทองทศ ม.1 
3 เด็กหญิง ธัญกร เท่ียงบูรณธรรม ม.1 
4 เด็กชาย คมชาญ รัตนเวียงพรหม ม.2 
5 เด็กชาย คุณาสิน เลสัก ม.2 
6 เด็กชาย เกชา คงพิบูลย์กิจ ม.2 
7 นาย ณัฐปคัลภ ์ วิทยาธนานุวัฒน์ ม.5 
8 นาย ชินวัตร ศึกษาภูมิภาค ม.5 
9 นาย นวภูม ิ บุญเลศิ ม.6 
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โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว เพียรพิมพ์ ยาระนะ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว วชิรญาณ ์ สัจจากุล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย สพล ชินรักษ์บํารุง ม.1 
2 เด็กชาย จิรภัทร ป่ินสกุล ม.1 
3 เด็กชาย ปริญญวัศ ต่อยน่ึง ม.2 
4 เด็กชาย หัสกร สุจนินทา ม.2 
5 เด็กชาย จิรพัส หรือตระกูล ม.2 
6 นาย ภูวดล คํานึงธรรม ม.5 

 
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย โสภณ อาภรณศิ์ริโรจน์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย มนตร ี ทองแผ่ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย สหราช อารยะรุ่งเจรญิกิจ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว น้ําฝน พิทักษ์โรจนกุล ผู้ฝึกสอน 
5 นาย Fred Bilay ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ดุษิตา บุญจันทร์ดา ป.3 
2 เด็กชาย นันทพนธ์ พงษ์อมร ป.3 
3 เด็กหญิง อชิรญา รักษาสิร ิ ป.3 
4 เด็กชาย อัตตกวิณ เชิงไว ป.4 
5 เด็กชาย กันตพงศ์ ภูริปาณิก ป.5 
6 เด็กหญิง ชีฮอน คิม ป.5 
7 เด็กชาย ศุภกร แดงพยนต ์ ป.6 
8 เด็กหญิง พิมพ์นารา ตุลาธาร ป.6 
9 เด็กชาย ธีเดช กิจจารุวรรณกุล ป.6 
10 เด็กหญิง ปุณฑ์ชณ ิ ปุณฑ์ชณ ิ ป.6 
11 เด็กชาย ศุภณัฐ จันทรกานตานนท์ ม.1 
12 เด็กหญิง แชอึน คิม ม.1 
13 เด็กชาย นพณัฐ เสมอวงษ์ ม.1 
14 เด็กหญิง ณัฐรดา จตุพงษ์ ม.1 
15 เด็กชาย ธนโชติ มั่นคง ม.2 
16 เด็กหญิง ปุญญิศา พิทักษ์วาปี ม.3 
17 เด็กหญิง ณัฏฐ์มุกตาภา มงคลการไพศาล ม.3 
18 เด็กชาย สิรวิชญ ์ จิมากร ม.3 
19 นาย อัศจรรย์ ชลธาล ม.5 
20 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ผลพอตน ม.5 
21 นางสาว ปัณฑิตา พิทักษ์วาปี ม.6 
22 นาย ภาชีวศิลป์ ชีวะธรรมานนท์ ม.6 
23 นาย คณัสนันท์ วิริยพงศ์รัตน์ ม.6 
24 นางสาว รุ่งฟ้า อารยะรุ่งเจรญิกิจ ม.6 
25 นาย ชยุตพล เกิดทรรศนะ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว คณัสนันท์ มณีศร ี ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว วราภรณ ์ สําโรงแสง ผู้ฝึกสอน 
3 นาย จักรพงศ์ นาเสถียร ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ประวาฬวด ี แก้วบุดดา ม.1 
2 เด็กชาย ณัฐภัทร ศรีภัทรภิญโญ ม.1 
3 เด็กชาย นนทพัทธ์ ได้ผลมาก ม.1 
4 เด็กหญิง จิณัฎฐ์ธิดา ตติยรตัน์ ม.1 
5 นาย นัจศิป์กร สิงหาบุตร ม.3 
6 เด็กชาย ธีระดนย์ ไตรศิริวาณิชย์ ม.3 
7 นาย ชัยณัฐ ศรีขัดเค้า ม.4 
8 นางสาว มนสิการ วงศ์อาษา ม.4 
9 นางสาว ปภาวี นูวบุตร ม.4 
10 นาย ปฏิเวธ รัตวรรณ ี ม.6 
11 นาย เจล แสงงาม ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ศุษมา ทัศญาณ ผู้จัดการทีม 
2 นาย เจตพัฒน์ เพ็ชรสันทัด ผู้ฝึกสอน 
3 นาย พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด ผู้ฝึกสอน 
4 นาย พงษ์ศักดิ์ เพ็ชรสันทัด ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ฐิติ วิชัยคํา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ณภัทร เพ็ชรสันทัด ป.2 
2 เด็กหญิง ธณัฏฐา ศรีวรัฏฐา ป.2 
3 เด็กชาย อรรถสาร สินธุพัฒน์สุข ป.4 
4 เด็กหญิง ชนาทิป ศรีประทุม ป.4 
5 เด็กหญิง ศศมนต ์ ดวงแก้ว ป.4 
6 เด็กชาย แก้วกล้า แก้วประเสริฐ ป.5 
7 เด็กชาย ชวิศ พิพัฒนาทรกุล ป.5 
8 เด็กหญิง กรณิศ ชินะอาคตะกุล ป.5 
9 เด็กชาย ณัฐชนน พฤศวานิช ป.6 
10 เด็กหญิง กรกนก ประสิทธ์ินฤทธ์ิ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว สิริวิภา หาสาสน์ศร ี ผู้ฝึกสอน 
2 นางสาว พิณทิชาอรว์ กาลธิยานันท์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ณัฐดนัย งามประเสริฐ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย วศิน หลีสกุล ผู้ฝึกสอน 
5 นาย พัทธพล ขวัญชัยศักดา ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ธเนศวร อาทร ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ปรัตถกร ศรีวิลัย ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาว ปนิดา รวมดอน ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ชยุต เพ่ิมไชยศิร ิ ม.1 
2 เด็กชาย ธนปัฐ จิตรสกุล ม.1 
3 เด็กหญิง มาลินี อรัญศร ี ม.2 
4 เด็กหญิง สิรินญา อรัญศร ี ม.2 
5 เด็กหญิง ชนิกานต์ กล่ําเหว่า ม.2 
6 เด็กหญิง ชิดชนก หิรัญเพ่ิม ม.2 
7 เด็กชาย ทัศนพงษ์ อกิจจนาสจ์ ม.2 
8 เด็กหญิง พัชร์ชวัล พัชร์ชัยพล ม.2 
9 เด็กชาย พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด ม.3 
10 เด็กชาย ธีรภัทธ์ กิริยา ม.3 
11 นาย ธนกร เจริญสุข ม.4 
12 นางสาว ธัญกร สายหยุด ม.5 
13 นาย พชรกฤต ทับทิม ม.5 
14 นางสาว สิริรัฐ เพ็ญสวัสดิ ์ ม.5 
15 นางสาว ชนิกานต์ เก่งลือชา ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
16 นางสาว นันทิชา พ่ึงพวก ม.6 
17 นาย นฤสรณ ์ จิตรสีาร ม.6 
18 นาย อรรถกร สําเภานนท์ ม.6 
19 นางสาว วันทนีย์ สุขกายะ ม.6 
20 นาย ณัฐชนน งามประเสริฐ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง นิรณ ี อุทโยชาติ ผู้จัดการทีม 
2 นาย สิขเรศ กิจสําเร็จ ผู้ฝึกสอน 
3 นาง ชนกนันท์ ดวงเศษวงศ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ปัญญา เฉลิมวงศ์ไพศาล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย เสฏฐ์ ณรงค์วณิชย์ ม.1 
2 เด็กชาย พงศพัศ เมธเศรษฐ ม.1 
3 เด็กหญิง วริศรา ศรีสา ม.2 
4 เด็กชาย จิรภัทร รูปสุวรรณกุล ม.2 
5 เด็กหญิง ภาวิดา วงศ์ถิรพร ม.2 
6 เด็กหญิง ชญาภา มรกฏกําจาย ม.2 
7 เด็กชาย ธีราธร แตงสกุล ม.2 
8 เด็กชาย วีรภัทร ขันธ์สุวรรณ ม.2 
9 เด็กชาย เพ่ิมบุญ ดวงโสมา ม.2 
10 เด็กชาย เอ่ียมภ ู วงษ์ประดิษฐ์ ม.3 
11 เด็กหญิง ธัญจิรา หงษ์จินดา ม.3 
12 นางสาว กฤตยา อริยโชติมา ม.4 



44 

ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
13 นาย ธาม แสงเลิศศิลปชัย ม.4 
14 นาย ณภัทร วีระกุล ม.4 
15 นาย เตชสิทธ์ิ โตศาสตร ์ ม.4 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว พิมผกา อัคคะพู ผู้จัดการทีม 
2 นาย สันต ิ สุขสัตย์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ศรันย์ บริรักษ์สราวุธ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย สมชาย คงเสรดีํารง ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ปนิก เจนทรทิน ผู้ฝึกสอน 
6 นาย มาโนชย์ อรชร ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ทัศนะ โสมาบุตร ผู้ฝึกสอน 

 

นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง สกุลญา อริยโชติมา ป.2 
2 เด็กหญิง มาธวี ตันติพุทธ ป.3 
3 เด็กหญิง เขมจิรา ฟุ้งไมตร ี ป.5 
4 เด็กชาย จตุกร จักรกายวรกุล ป.6 
5 เด็กชาย เสกข์ รัชต์บริรักษ์ ป.6 
6 เด็กชาย ภูวริน พุฒิเขียว ป.6 
7 เด็กชาย ฐีรเมธด ์ ศาสตระรจิุ ป.6 
8 เด็กหญิง ญาณีนาถ ญาณสมบูรณ ์ ป.6 
9 เด็กหญิง ญาณิฐา ญาณสมบูรณ ์ ป.6 
10 เด็กชาย นเอก ศิริคุปต์เกษ ป.6 
11 เด็กหญิง ณัช ศุภวัฒนกุล ป.6 
12 เด็กชาย ภีมภาภพ สุวิพร ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง อาภา แซ่ลี ้ ผู้จัดการทีม 
2 นาย นริศ เผดมิโชค ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ธัญสินี ม่วงทอง ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว เกศินี คําสาร ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว นาถนิสถ์ ชนินทรเทพ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย สกุล อริยโชติมา ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ปวีณ เจนทรทิน ผู้ฝึกสอน 
8 นาย ชยุต วิเชียรมิตร ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ศิรินภา ดาราธรรม ม.1 
2 เด็กชาย ณัฐกิตติ ์ ทรัพย์เมลือง ม.1 
3 เด็กชาย ชญานนท์ กุลวิภัชวัฒนา ม.1 
4 เด็กชาย ปุณณวัฒน์ นนทนาคชีวิน ม.2 
5 เด็กชาย ธีธัช ฉัตรศุภกุล ม.2 
6 เด็กหญิง ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล ม.2 
7 เด็กหญิง ไปรยา ปัญจนนท์ ม.2 
8 เด็กหญิง ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์ ม.2 
9 เด็กชาย พสิษฐ์ ญาณสมบูรณ ์ ม.2 
10 เด็กชาย ศรัณย์ เจริญวงศ์ฤกษ์ ม.2 
11 เด็กชาย สิทธ์ิ รัชต์บริรักษ์ ม.3 
12 เด็กหญิง ญาดา สุขสวัสดิ ์ ม.3 
13 เด็กหญิง ภัณฑิรา เสตสุวรรณ ม.3 
14 เด็กหญิง สิรีธร ฟุ้งไมตร ี ม.3 
15 เด็กหญิง ลภสัธิญาณ ์ ไพศาลสุจารีกุล ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
16 เด็กชาย ณภัทร จุนทองวิรัตน์ ม.3 
17 เด็กหญิง พรรษ ศุภวัฒนกุล ม.3 
18 เด็กชาย สิรภัทร วงศ์ทศรัตน์ ม.3 
19 นาย ปัญญปราชญ ์ อรรจน์สาธิต ม.4 
20 นาย คณกฤต ศิริไพพรรณ ม.4 
21 นาย ภาณุวิชญ ์ อมันตกุล ม.5 
22 นาย ภูศิร ์ ตินทุกะศิร ิ ม.5 
23 นาย กันตพงศ์ ศรีแสงแก้ว ม.5 
24 นาย ภูริต วีรกุลเทวัญ ม.5 
25 นาย ปิยภัทร ลีลาชัยพิสิฐ ม.5 
26 นางสาว พิมพ์พิชชา ศิริโภคานนท์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย วรรธนะ นาฑี ผู้จัดการทีม 
2 นาง สุธีรา ดิษฐวิบูลย์ ผู้จัดการทีม 
3 นาย อุดมรักษ์ ปรางทอง ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ภูริภัทร ดิษฐวิบูลย์ ป.5 
2 เด็กชาย ธรรมชาต ิ เมธีกุล ม.1 
3 เด็กชาย กิตตินันท์ ศรีบัวขาวบานชัย ม.1 

 
 
 



47 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย เกียรติขจร ก่อเกียรติพิทักษ์ ผู้จัดการทีม 
 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ภูริณัฐ พงษ์ธัญญะวิริยา ม.3 
2 เด็กชาย ศิรวิทย์ เทพญา ม.3 
3 เด็กชาย ภูวนัตถ์ พงษ์ธัญญะวิริยา ม.3 
4 เด็กชาย เดชอดุลย์ เส็นหีม ม.3 
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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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คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ท่ีปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย      ศรีพรหม ประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา     ปุราคม รองประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์  เกียรติเผ่า อนุกรรมการ 
ร้อยเอกธีรวิช ขุมบางลี ่ อนุกรรมการ 
นางอุทัยวรรณ   ด้วงเงิน อนุกรรมการ 
นายวินัย   จอมแก้ว อนุกรรมการ 
นางสาววาสิฏฐี   เทียมเท่าเกิด อนุกรรมการ 
นายเมธี   มาลา อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนิตยา    แสงช่ืน 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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