
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
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 



7 

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



12 

หมวด 4 
หมวดพิธีการ 

 
 ข้อ 30 ให้มีการเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด
หรือพิธีปิด เว้นแต่คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 
 ข้อ 31 ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท่ีไม่ได้ลงแข่งกีฬามีส่วนร่วม และถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ
เท่ากับกิจกรรมกีฬา 
 
 ข้อ 32 ให้มอบโล่เพ่ือเป็นเกียรติและเครื่องหมายแห่งความช่ืนชมในความมีนํ้าใจ 
ร่วมมือ ความเสียสละและอดทน แก่กองเชียร์โรงเรียนสาธิตน้ันๆ 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 
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วยการแข่งขันบาสเกตบอล (รหัส 07) กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาสาธิตสามัคคี 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560” 

 
ข้อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ  3  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 3.1 ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  ว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
 3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) 

ซ่ึงสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย  ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน    
แต่ท้ังน้ีต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 

 
ข้อ  4  ประเภทการแข่งขัน 

  4.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย - หญิง 
   เกมส์ประกอบด้วย 4 ช่วงการแข่งขันเวลา ช่วงละ 8 นาที 
  4.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย - หญิง 
   เกมส์ประกอบด้วย 4 ช่วงการแข่งขันเวลา ช่วงละ 8 นาที 
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 ข้อ  5  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  5.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  ว่าดว้ย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
  5.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติท่ีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ กําหนด 
 
 ข้อ  6  จํานวนผู้เข้าแข่งขัน 
  6.1  ให้แต่ละโรงเรียนสาธิต ส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน
ประเภทละ 1 ทีม ในแต่ละทีมส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน 
  6.2  ให้ผู้ จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ ช่วยผู้ฝึกสอนยืนยันรายช่ือ
นักกีฬาท่ีจะลงทําการแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 12 คน จากรายช่ือตามข้อ 6.1 ต่อ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล  ในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนเริ่มการ
แข่งขันและต้องแจ้งคุณสมบัติดังกล่าวในเอกสารการยืนยันรายช่ือนักกีฬาให้ชัดเจน 
  6.3  ในกรณีท่ีผู้จัดการทีมไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่ส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการ
เข้าร่วมประชุม  หรือไม่ดําเนินการยืนยันรายช่ือนักกีฬาตามข้อ 6.2 ให้คณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันบาสเกตบอล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ดําเนินการตัดรายช่ือ
นักกีฬาจากลําดับท้ายสุดข้ึนมาให้เหลือไม่เกิน 12 คนโดยให้ท่ีประชุมผู้จัดการทีมเป็น   
สักขีพยาน 
  6.4  หลังจากยืนยันรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลงทําการแข่งขันตามข้อ 6.2 หรือ 
6.3 แล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
  6.5  ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย 
   6.5.1  ผู้จัดการทีม 1 คน 
   6.5.2  ผู้ฝึกสอน 1 คน 
   6.5.3  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน 
 
 ข้อ 7  วิธีจัดการแข่งขัน 
  7.1  ให้โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพมีสิทธ์ิเลือกอยู่สายหน่ึงสายใดในรอบแรกได้ 
  7.2  ให้โรงเรียนสาธิตท่ีได้ตําแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อนอยู่ใน
สายแรกในรอบแรก 
  7.3  ให้โรงเรียนสาธิตท่ีได้ตําแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อนอยู่
ในสายสุดท้ายในรอบแรก 



16 

  7.4  ถ้ามีจํานวนทีมไม่เกิน 5 ทีม จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” ทีม
ท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 แข่งขันชิงชนะเลิศและทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 3 ได้
ตําแหน่งท่ี 3 
  7.5  ถ้ามีจํานวนทีม 6-8 ทีมจัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 2 สาย ดังน้ี 
 

จํานวนทีม A B 
6 ทีม 3 3 
7 ทีม 3 4 
8 ทีม 4 4 

 
 7.5.1  รอบแรกจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
 7.5.2  รอบรองชนะเลิศ 
  ท่ี 1 สาย A พบท่ี 2 สาย B 
  ท่ี 1 สาย B พบท่ี 2 สาย A 
 7.5.3  รอบชิงชนะเลิศทีมท่ีชนะรอบรองชนะเลิศมาชิงชนะเลิศ 
ส่วนทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศครองอันดับท่ี 3 ร่วมกัน 
 7.6  ถ้ามีจํานวนทีม 9-11 ทีมจัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 3 สาย ดังน้ี 
 

จํานวนทีม A B C 
9 ทีม 3 3 3 
10 ทีม 3 3 4 
11 ทีม 3 4 4 

 
   7.6.1  รอบแรกจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
   7.6.2  รอบรองชนะเลิศแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ดังน้ี 
    สาย X ได้แก่ ท่ี 1 สาย A  ท่ี 2 สาย B และท่ี 2 สาย C 
    สาย Y ได้แก่ ท่ี 2 สาย A  ท่ี 1 สาย B และท่ี 1 สาย C 
   7.6.3  รอบชิงชนะเลิศให้ทีมท่ีได้คะแนนอันดับ 1 ของสาย X และ
สาย Y แข่งขันชิงชนะเลิศและทีมท่ีได้คะแนนอันดับ 2 ของสาย X และสาย Y ครองอันดับ
ท่ี 3 ร่วมกัน 
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  7.7  จํานวน 12 ทีม  รอบแรกแบ่งออกเป็น 4 สายคือ A, B, C และ D 
สายละ 3 ทีม 
   7.7.1  รอบแรกจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
   7.7.2  รอบท่ีสองจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยนํา 
    กลุ่มท่ี 1 ท่ี 1 สาย A แข่งขันกับอันดับท่ี 2 ของสาย B 
    กลุ่มท่ี 2 ท่ี 1 สาย B แข่งขันกับอันดับท่ี 2 ของสาย A 
    กลุ่มท่ี 3 ท่ี 1 สาย C แข่งขันกับอันดับท่ี 2 ของสาย D 
    กลุ่มท่ี 4 ท่ี 1 สาย D แข่งขันกับอันดับท่ี 2 ของสาย C 
   7.7.3  รอบรองชนะเลิศจัดการแข่งขันดังน้ี 
    7.7.3.1  ทีมชนะของกลุ่มท่ี 1 แข่งขันกับทีมชนะของกลุ่มท่ี 3 
    7.7.3.2  ทีมชนะของกลุ่มท่ี 2 แข่งขันกับทีมชนะของกลุ่มท่ี 4 
   7.7.4  รอบชิงชนะเลิศ 
    7.7.4.1  ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ  ครองอันดับท่ี 3 ร่วมกัน 
    7.7.4.2  ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ  แข่งขันชิงชนะเลิศ 
  7.8  การให้คะแนนในการจัดอันดับของทีมในการแข่งขันแบบพบกันหมด 
   7.8.1  ทีมชนะได้ 2 คะแนน 
   7.8.2  ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน 
   7.8.3  ทีมท่ีถูกปรับให้แพ้หรือไม่ลงทําการแข่งขันได้ 0 คะแนน 
   7.8.4  ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากันและจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีม
หน่ึงเข้าแข่งขันในรอบต่อไป  ให้พิจารณาโดยใช้กติกาของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ
ฉบับปัจจุบัน 
 
 ข้อ  8  กําหนดการแข่งขัน 
  ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้กําหนดเวลาและสถานท่ีแข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลง
ได้เมื่อมีเหตุจําเป็น 
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 ข้อ  9  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  9.1  ชุดแข่งขัน 
   9.1.1  ให้แต่ละทีมจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด  เป็นชุดสีอ่อน 
1 ชุด  และชุดสีเข้ม 1 ชุด  โดยให้ทีมช่ือแรกตามกําหนดการแข่งขันสวมชุดสีอ่อนและทีม
ช่ือตามหลังสวมชุดสีเข้ม 
   9.1.2 ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันบาสเกตบอลในวันท่ีประชุมผู้จัดการทีม 
   9.1.3  ให้เจ้าหน้าท่ีทีมทุกคนท่ีลงปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันต้อง
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) 
  9.2  อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันบาสเกตบอล  โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันท่ีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
ให้การรับรอง 
 
 ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  10.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคําตัดสินและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล  กรรมการผู้ตัดสินและ
เจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  10.2 ให้ทีมท่ีแข่งขันลงแข่งขันตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันบาสเกตบอลกําหนด  เมื่อเกินเวลาท่ีกําหนดไว้ 15 นาที ทีมใดยังไม่ลงแข่งขัน
หรือผู้แข่งขันไม่ครบ 5 คน ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันบาสเกตบอลรายงานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  เพ่ือนําเสนอกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคี  ให้พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
  10.3 ทีมท่ีมาถึงสนามแล้วไม่ลงแข่งขันหรือผละออกจากการแข่งขันท่ี
ดําเนินอยู่หรือแสดงเจตนาท่ีไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป “ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้” ในกรณี
ดังกล่าว  ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล  รายงานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
กีฬา เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีให้พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 
แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
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  10.4 ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีถูกผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน เน่ืองจาก
กระทําผิดกติกาหรือระเบียบการแข่งขันจะถูกตัดสิทธ์ิเข้าแข่งขันครั้งถัดไป 1 ครั้ง 
  10.5 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสม
กับความเป็นนักกีฬาท่ีดีและปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  10.6 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันบาสเกตบอลพิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้นและหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้แจ้ง
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเพ่ือ
พิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 ข้อ 11 กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
 
 ข้อ 12 การประท้วงและการอุทธรณ์ 
  การประท้วงให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 
  13.1 รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
  13.2 รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
  13.3 รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
  13.4 เกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่นชายและหญิง รวม
จํานวน 4 รางวัล โดยพิจารณาจากทีมท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรุ่น 
 
 ข้อ 14 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันบาสเกตบอลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  เป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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 ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์  อุดมศรี) 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ 

2560 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 
 

ลําดับที่ โรงเรียน คําย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

สาธิตกําแพงแสน กพส KUSK 

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

(ฝ่ายประถม) 
สาธิตมหาสารคาม 
ประถม 

ปสธ SMS 

11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(ฝ่ายมัธยม)   

สาธิตมหาสารคาม 
มัธยม 

สมค MSU 

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

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม 

ปสป PSP 

16 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตร 
มัธยม 

ปสม PSM 

17 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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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  สถาบันวิจยั พัฒนา 

และสาธิตการศึกษา 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
14 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 ไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ 

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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ผลการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 
ชนะเลิศ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง 
ชนะเลิศ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 
 
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 
ชนะเลิศ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
   (ฝ่ายมัธยม) 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง 
ชนะเลิศ   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
   (ฝ่ายมัธยม) 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
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สายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล   
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 อินทนิลเกมส์ 

ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 
ณ อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมชาย  มี 13 ทีม 

แบ่งออกเป็น 4 สาย ดังนี้ 
สาย A สาย B สาย C สาย D 

1. สาธิตราม 4. สาธิตเชียงใหม ่ 7. สาธิตนเรศวร 10. สาธิตเกษตร 
2. สาธิตประสานมิตร

มัธยม 
5. สาธิตขอนแก่น 8. สาธิตจุฬามัธยม 11. สาธิต มศว องครักษ์ 

3. สาธิตศิลปากร 6. สาธิตกําแพงแสน 9. สาธิตพะเยา 12. สาธิตปทุมวัน 
13. สาธิตสงขลา 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมหญิง  มี 8 ทีม 

แบ่งออกเป็น 2 สาย ดังนี้ 
สาย A สาย B 

1. สาธิตขอนแก่น 5. สาธิตราม 
2. สาธิตพะเยา 6. สาธิตประสานมิตรมัธยม 
3. สาธิตเชียงใหม ่ 7. สาธิตจุฬามัธยม 
4. สาธิต มศว องครักษ์ 8. สาธิตเกษตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีมชาย  มี 11 ทีม 
แบ่งออกเป็น 3 สาย ดังนี้ 

สาย A สาย B สาย C 
1. สาธิตประสานมติรมัธยม 4. สาธิตจุฬามัธยม 8. สาธิตขอนแก่น 
2. สาธิตพะเยา 5. สาธิตราม 9. สาธิตศิลปากร 
3. สาธิต มศว องครักษ์ 6. สาธิตเกษตร 10. สาธิตเชียงใหม ่

 7. สาธิตปทุมวัน 11. สาธิตสงขลา 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีมหญิง  มี 8 ทีม 
แบ่งออกเป็น 2 สาย ดังนี้ 

สาย A สาย B 
1. สาธิตเกษตร 5. สาธิตประสานมิตรมัธยม 
2. สาธิตพะเยา 6. สาธิตมหาสารคาม 
3. สาธิตศิลปากร 7. สาธิตขอนแก่น 
4. สาธิตราม 8. สาธิตจุฬามัธยม 
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สรุปจํานวนสถาบันท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 อินทนิลเกมส ์

ระหว่างวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2560 
ณ อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเภททีมชาย  มี 13 ทีม 

1. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยัและ

พัฒนาการศึกษา 
3. สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
4. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5. สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
6. มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
7. สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา 
8. สาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
9. สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
10. สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา 

และสาธิตการศึกษา  
12. สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
13. สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีมหญิง  มี 8 ทีม 

1. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
4. สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5. สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา 
6. สาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
7. สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
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8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา 
และสาธิตการศึกษา  

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีมชาย  มี 11 ทีม 

1. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
4. สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5. สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา 
6. สาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
7. สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
8. สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา 

และสาธิตการศึกษา  
10. สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
11. สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีมหญิง  มี 8 ทีม 

1. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
4. สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา 
5. สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
6. สาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
7. สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
8. สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
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โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 อินทนิลเกมส์ 

ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 
ณ อาคารพลศึกษา 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

สนาม 1 ประเภททีมชาย 
รอบแรก – ชิงชนะเลิศ 

วันท่ี 18 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

1 08.30 น. 1 แรก A ม.ต้น สาธิตราม สาธิตประสานมิตรมัธยม   
2 09.30 น. 1 แรก B ม.ต้น สาธิตเชียงใหม่ สาธิตขอนแก่น   
3 10.30 น. 1 แรก C ม.ต้น สาธิตนเรศวร  สาธิตจุฬามัธยม   
4 11.30 น. 1 แรก D ม.ต้น สาธิตเกษตร  สาธิต มศว องครักษ ์   
5 12.30 น. 1 แรก D ม.ต้น สาธิตปทุมวัน สาธิตสงขลา   
6 13.30 น. 1 แรก A ม.ปลาย สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิตพะเยา   
7 14.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตจุฬามัธยม สาธิตราม   
8 15.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตเกษตร สาธิตปทุมวัน   
9 16.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตขอนแก่น สาธิตศิลปากร   

10 17.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตเชียงใหม่ สาธิตสงขลา   
 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

11 08.30 น. 1 แรก A ม.ต้น สาธิตราม สาธิตศิลปากร   
12 09.30 น. 1 แรก B ม.ต้น สาธิตเชียงใหม่ สาธิตกําแพงแสน   
13 10.30 น. 1 แรก C ม.ต้น สาธิตนเรศวร สาธิตพะเยา   
14 11.30 น. 1 แรก D ม.ต้น สาธิตเกษตร สาธิตปทุมวัน   
15 12.30 น. 1 แรก D ม.ต้น สาธิต มศว องครักษ ์ สาธิตสงขลา   
16 13.30 น. 1 แรก A ม.ปลาย สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิต มศว องครักษ ์   
17 14.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตจุฬามัธยม สาธิตเกษตร   
18 15.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตราม สาธิตปทุมวัน   
19 16.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตขอนแก่น สาธิตเชียงใหม่   
20 17.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตศิลปากร สาธิตสงขลา   
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วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

21 08.30 น. 1 แรก A ม.ต้น สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิตศิลปากร   
22 09.30 น. 1 แรก B ม.ต้น สาธิตขอนแก่น สาธิตกําแพงแสน   
23 10.30 น. 1 แรก C ม.ต้น สาธิตจุฬามัธยม สาธิตพะเยา   
24 11.30 น. 1 แรก D ม.ต้น สาธิตเกษตร สาธิตสงขลา   
25 12.30 น. 1 แรก D ม.ต้น สาธิต มศว องครักษ ์ สาธิตปทุมวัน   
26 13.30 น. 1 แรก A ม.ปลาย สาธิตพะเยา สาธิต มศว องครักษ ์   
27 14.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตจุฬามัธยม สาธิตปทุมวัน   
28 15.30 น. 1 แรก B ม.ปลาย สาธิตราม สาธิตเกษตร   
29 16.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตขอนแก่น สาธิตสงขลา   
30 17.30 น. 1 แรก C ม.ปลาย สาธิตศิลปากร สาธิตเชียงใหม่   
 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

31 09.30 น. 1 รอบสอง  ม.ต้น ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B   
32 10.30 น. 1 รอบสอง  ม.ต้น ท่ี 1 สาย B ท่ี 2 สาย A   
33 11.30 น. 1 รอบสอง  ม.ต้น ท่ี 1 สาย C ท่ี 2 สาย D   
34 12.30 น. 1 รอบสอง  ม.ต้น ท่ี 1 สาย D ท่ี 2 สาย C   
35 13.30 น. 1 รองชนะเลิศ X ม.ปลาย ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B   
36 14.30 น. 1 รองชนะเลิศ Y ม.ปลาย ท่ี 2 สาย A ท่ี 1 สาย B   

 
วันท่ี 22 ธันวาคม  2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

37 13.00 น. 1 รองชนะเลิศ X ม.ปลาย ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย C   
38 14.00 น. 1 รองชนะเลิศ Y ม.ปลาย ท่ี 2 สาย A ท่ี 1 สาย C   
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วันท่ี  23  ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

39 09.00 น. 1 รองชนะเลิศ X ม.ปลาย ท่ี 2 สาย B ท่ี 2 สาย C   
40 10.00 น. 1 รองชนะเลิศ Y ม.ปลาย ท่ี 1 สาย B ท่ี 1 สาย C   
41 11.00 น. 1 รองชนะเลิศ ชาย ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี 31 ผู้ชนะคู่ท่ี 33   
42 12.00 น. 1 รองชนะเลิศ ชาย ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี 32 ผู้ชนะคู่ท่ี 34   
 

วันท่ี  24 ธันวาคม  2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

43 10.00 น. 1 ชิงท่ี 1 ชาย ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี 41 ผู้ชนะคู่ท่ี 42   
45 12.00 น. 1 ชิงท่ี 1 ชาย ม.ปลาย ท่ี 1 สาย X ท่ี 1 สาย Y   
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โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 อินทนิลเกมส์ 

ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 
ณ อาคารพลศึกษา 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

สนาม 2 
ประเภททีมหญิง (รอบแรก) 

 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

1 08.30 น. 2 แรก B ม.ต้น สาธิตจุฬามัธยม สาธิตเกษตร   
2 09.30 น. 2 แรก B ม.ต้น สาธิตราม สาธิตประสานมิตรมัธยม   
3 10.30 น. 2 แรก A ม.ต้น สาธิตเชียงใหม่ สาธิต มศว องครักษ ์   
4 11.30 น. 2 แรก A ม.ต้น สาธิตขอนแก่น สาธิตพะเยา   
5 12.30 น. 2 แรก A ม.ปลาย สาธิตเกษตร สาธิตพะเยา   
6 13.30 น. 2 แรก A ม.ปลาย สาธิตศิลปากร สาธิตราม   
7 14.30 น. 2 แรก B ม.ปลาย สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิตมหาสารคามมัธยม   
8 15.30 น. 2 แรก B ม.ปลาย สาธิตขอนแก่น สาธิตจุฬามัธยม   

 
วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

9 08.30 น. 2 แรก A ม.ต้น สาธิตขอนแก่น สาธิตเชียงใหม่   
10 09.30 น. 2 แรก A ม.ต้น สาธิตพะเยา สาธิต มศว องครักษ ์   
11 10.30 น. 2 แรก B ม.ต้น สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิตเกษตร   
12 11.30 น. 2 แรก B ม.ต้น สาธิตราม สาธิตจุฬามัธยม   
13 12.30 น. 2 แรก A ม.ปลาย สาธิตเกษตร สาธิตศิลปากร   
14 13.30 น. 2 แรก A ม.ปลาย สาธิตพะเยา สาธิตราม   
15 14.30 น. 2 แรก B ม.ปลาย สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิตขอนแก่น   
16 15.30 น. 2 แรก B ม.ปลาย สาธิตมหาสารคามมัธยม สาธิตจุฬามัธยม   
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วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

17 08.30 น. 2 แรก A ม.ต้น สาธิตขอนแก่น สาธิต มศว องครักษ ์   
18 09.30 น. 2 แรก A ม.ต้น สาธิตพะเยา สาธิตเชียงใหม่   
19 10.30 น. 2 แรก B ม.ต้น สาธิตราม สาธิตเกษตร   
20 11.30 น. 2 แรก B ม.ต้น สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิตจุฬามัธยม   
21 12.30 น. 2 แรก A ม.ปลาย สาธิตพะเยา สาธิตศิลปากร   
22 13.30 น. 2 แรก A ม.ปลาย สาธิตเกษตร สาธิตราม   
23 14.30 น. 2 แรก B ม.ปลาย สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิตจุฬามัธยม   
24 15.30 น. 2 แรก B ม.ปลาย สาธิตมหาสารคามมัธยม สาธิตขอนแก่น   

21 ธันวาคม 2560 พักการแข่งขัน 1 วัน 
 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

25 09.00 น. 1 รองชนะเลิศ - ม.ต้น ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B   
26 10.00 น. 1 รองชนะเลิศ - ม.ต้น ท่ี 1 สาย B ท่ี 2 สาย A   
27 11.00 น. 1 รองชนะเลิศ - ม.ปลาย ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B   
28 12.00 น. 1 รองชนะเลิศ - ม.ปลาย ท่ี 1 สาย B ท่ี 2 สาย A   

23 ธันวาคม 2560 พักการแข่งขัน 1 วัน 
 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

29 09.00 น. 1 ชิงท่ี 1 - ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี 25 ผู้ชนะคู่ท่ี 26   
30 11.00 น. 1 ชิงท่ี 1 - ม.ปลาย ผู้ชนะคู่ท่ี 27 ผู้ชนะคู่ท่ี 28   
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โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล 
รอบ 2 - รอบชิงชนะเลิศ (ชาย - หญิง) 

กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 อินทนิลเกมส ์
ระหว่างวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2560 

ณ อาคารพลศึกษา 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

สนาม 1  ประเภททีมชาย - หญิง 
รอบสอง - ชิงชนะเลิศ 

 
วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

31 09.00 น. 1 รอบสอง ชาย ม.ต้น ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B   
32 10.00 น. 1 รอบสอง ชาย ม.ต้น ท่ี 1 สาย B ท่ี 2 สาย A   
33 11.00 น. 1 รอบสอง ชาย ม.ต้น ท่ี 1 สาย C ท่ี 2 สาย D   
34 12.00 น. 1 รอบสอง ชาย ม.ต้น ท่ี 1 สาย D ท่ี 2 สาย C   
35 13.00 น. 1 รองชนะเลิศ X ม.ปลาย ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B   
36 14.00 น. 1 รองชนะเลิศ Y ม.ปลาย ท่ี 2 สาย A ท่ี 1 สาย B   

 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

25 09.00 น. 1 รองชนะเลิศ หญิง ม.ต้น ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B   
26 10.00 น. 1 รองชนะเลิศ หญิง ม.ต้น ท่ี 1 สาย B ท่ี 2 สาย A   
27 11.00 น. 1 รองชนะเลิศ หญิง ม.ปลาย ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B   
28 12.00 น. 1 รองชนะเลิศ หญิง ม.ปลาย ท่ี 1 สาย B ท่ี 2 สาย A   
37 13.00 น. 1 รองชนะเลิศ X ม.ปลาย ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย C   
38 14.00 น. 1 รองชนะเลิศ Y ม.ปลาย ท่ี 2 สาย A ท่ี 1 สาย C   
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วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

39 09.00 น. 1 รองชนะเลิศ X ม.ปลาย ท่ี 2 สาย B ท่ี 2 สาย C   
40 10.00 น. 1 รองชนะเลิศ Y ม.ปลาย ท่ี 1 สาย B ท่ี 1 สาย C   
41 11.00 น. 1 รองชนะเลิศ ชาย ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี 31 ผู้ชนะคู่ท่ี 33   
42 12.00 น. 1 รองชนะเลิศ ชาย ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี 32 ผู้ชนะคู่ท่ี 34   

 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2560 

คู่ที่ เวลา สนาม รอบ สาย ระดับ ทีม  พบกับ ทีม 
ผลการ
แข่งขัน 

29 09.00 น. 1 ชิงท่ี 1 หญิง ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี 25 ผู้ชนะคู่ท่ี 26   
43 10.00 น. 1 ชิงท่ี 1 ชาย ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี 41 ผู้ชนะคู่ท่ี 42   
30 11.00 น. 1 ชิงท่ี 1 หญิง ม.ปลาย ผู้ชนะคู่ท่ี 27 ผู้ชนะคู่ท่ี 28   
45 12.00 น. 1 ชิงท่ี 1 ชาย ม.ปลาย ท่ี 1 สาย X ท่ี 1 สาย Y   

พิธีมอบเหรียญรางวัล 
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ศิรินันท์ นันทวงศ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย วรวุฒิ หวังสุข ผู้จัดการทีม 
3 นาย ศรัณย์ รื่นณรงค์ ผู้จัดการทีม 
4 นางสาว ปวรวรรณ แพนเกาะ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย พันธ์ฎนุชิต โปษยานนท์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย สมพงษ์ แซ่จง ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ณัฐพล ไพฑูรย์ ผู้ฝึกสอน 
8 ผศ. บุษรินทร ์ วรบวร ผู้ฝึกสอน 
9 นาย มาโนช ดิลกอุดมชัย ผู้ฝึกสอน 
10 นาย วิวัฒน์ไชย วรบวร ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย นราวิชญ ์ เรืองพานิช ม.1 
2 เด็กหญิง สุชานันท์ ธนชยานนท์ ม.1 
3 เด็กหญิง ภภัสสร กองกูน ม.1 
4 เด็กหญิง พันธ์วิรา กลิ่นศรสีุข ม.1 
5 เด็กหญิง ฐิตาภา สุขใส ม.1 
6 เด็กหญิง กุลชญา โชคะสุต ม.1 
7 เด็กชาย นิติธร บางกล่ํา ม.1 
8 เด็กหญิง วริศรียา จตุภัทรพิบูรณ ์ ม.1 
9 เด็กชาย ศุภกฤต สุวภาพสกุล ม.2 
10 เด็กหญิง ไปรยา พรรคพานิช ม.2 
11 เด็กหญิง กษิณา โทณะวณิก ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
12 เด็กชาย ศาศวัต ศรีมงคล ม.2 
13 เด็กชาย ปัฐน์ ลิ่วลม ม.2 
14 เด็กชาย ธนกร อภินิเวศ ม.2 
15 เด็กชาย ปรีต ิ บูรณะวิเชษฐกุล ม.2 
16 เด็กชาย กณิศ ศรีสุนทร ม.2 
17 เด็กหญิง ติณณา เครือรตัน์ ม.2 
18 เด็กหญิง มาภา อรุณรักถาวร ม.2 
19 เด็กชาย เชน ศรีผดุงธรรม ม.2 
20 เด็กชาย ปุญญ ์ สอนบุญ ม.2 
21 เด็กชาย สรวิชญ ์ สุขปิต ิ ม.2 
22 เด็กชาย ศุภศิษฎิ ์ ศรีนุเคราะห์ ม.2 
23 เด็กหญิง กันตา ติยะพัฒนพูด ี ม.3 
24 เด็กหญิง โยษิตา จารุเวทตระกูล ม.3 
25 เด็กชาย กรวิชณ ์ พูนสุขวัฒนา ม.3 
26 เด็กหญิง พรนับพัน ทวีชัยถาวร ม.3 
27 นาย อัครินทร ์ ศรีนุเคราะห์ ม.3 
28 เด็กหญิง ปวิณ์ธิดา หนูจั่น ม.3 
29 เด็กชาย เขมรัตน์ อะวิลัย ม.3 
30 เด็กหญิง ณภัทร ริมคีร ี ม.3 
31 นาย ณัฐภัทร วัชรโชคเกษม ม.4 
32 นาย ณพวีร ์ ยลรดีวิวัฒน์ ม.4 
33 นาย โสรจั ทองย่ังยืน ม.4 
34 นาย ปัญญ ์ พิศาสสงคราม ม.4 
35 นาย ปัณณทัต บุญยะเดช ม.4 
36 นาย ธตรฏ วงศ์วิเศษ ม.4 
37 นาย กษิดิศ โทณะวณิก ม.4 
38 นาย ปุญญพัฒน์ วัชรโชคเกษม ม.5 
39 นางสาว รวินันท์ ธนชยานนท์ ม.5 
40 นางสาว ญาณภา สุวจิตตานนท์ ม.5 



39 

ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
41 นางสาว ตระการตา ปันยารชุน ม.5 
42 นางสาว กันตา กันตชูเวสศิร ิ ม.5 
43 นาย คริสเตียน เดวิส ม.5 
44 นาย ทริณทรร์ัฐ จตุภัทรพิบูรณ ์ ม.5 
45 นางสาว บุรชาต ิ อมิตรพ่าย ม.5 
46 นาย แทนไท ศรีเจริญ ม.5 
47 นาย ภัคพล ภาษิต ม.5 
48 นางสาว กมลรดา ศิริโอวัฒนะ ม.5 
49 นางสาว มณีญา จงกลแพทย์ ม.5 
50 นาย อัครวิทย์ ฤทธ์ิเลิศชัย ม.6 
51 นาย กฤติน ทนงเกียรติศักดิ ์ ม.6 
52 นางสาว พรกรัณย์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ ม.6 
53 นางสาว บุญญสิา ชยันโต ม.6 
54 นาย อรรถวิท พรทวีโภคทรัพย์ ม.6 
55 นางสาว อาภาวรรณ ดิษริยะกุล ม.6 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว กนกวรรณ เหลืองนํ้าเพ็ชร ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ณัฐณิชา มันทะลา ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ศักราช พันตารัก ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ภูวนิษฐ์ สีมาวงศ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ชนิการต ์ สัลเลาะจะสุต ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ภิสรรค์ แย้มโสพิศ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ฤชากร พลจารย์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย เกิดสริ ิ ศรีเจริญ ม.1 
2 เด็กชาย ไชยวัตน์ หนูวัฒนา ม.1 
3 เด็กชาย ภพพสิษฐ์ ตันจริยานนท์ ม.1 
4 เด็กชาย กิตติพศ ขันธ์คํา ม.1 
5 เด็กชาย พศวัฒน์ แซ่ลิ้ม ม.1 
6 เด็กชาย กมนนัทธ์ ป้องกัน ม.1 
7 เด็กชาย ปลื้ม ไทยโพธ์ิศร ี ม.2 
8 เด็กชาย ธีธัช เนตรทอง ม.2 
9 เด็กชาย ธวัชชัย กองทุ่งมน ม.2 
10 เด็กชาย อมรเวธน์ วาสรับ ม.2 
11 เด็กชาย ธาวิน แดงมั่นคง ม.2 
12 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ แซ่ลิ้ม ม.2 
13 เด็กชาย ฐัท ภิญโญสรรพกิจ ม.2 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 ผศ. พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล ผู้จัดการทีม 
2 นาง ดารารัตน์ สุพรรณฝา่ย ผู้จัดการทีม 
3 นางสาว นันทพัทธ์ แสนกลาง ผู้ฝึกสอน 
4 นาย นพกร ไกรรตัน์ ผู้ฝึกสอน 
5 รศ. สุวัฒน์ จิตต์ปรานีชัย ผู้ฝึกสอน 
6 นาย พชร เข็มพิลา ผู้ฝึกสอน 
7 ผศ. สัมฤทธ์ิ สุพรรณฝา่ย ผู้ฝึกสอน 
8 นาย พีระ กุญชวน ผู้ฝึกสอน 

 

นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง พลอยขวัญ สมด ี ม.1 
2 เด็กหญิง ศิรประภา ดรประชุม ม.1 
3 เด็กหญิง กมลพรรณ ปรีสัน ม.1 
4 เด็กหญิง ณฐภัค สัมพันธะ ม.2 
5 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ อนันตริยกุล ม.2 
6 เด็กชาย อลังการ ศิริสุนทรกุล ม.2 
7 เด็กชาย ธรรณธรณ ์ ทุมนานอก ม.2 
8 เด็กชาย เศรษฐมาศ วันสาสืบ ม.2 
9 เด็กหญิง มธุริมา บัวจันทร์ ม.2 
10 เด็กหญิง ธนิตา บุญโต ม.2 
11 เด็กหญิง บุญยอร เรืองสวัสดิ ์ ม.2 
12 เด็กหญิง ณัฐญาดา สมานพงษ์ ม.3 
13 เด็กชาย กัมปนาท ศรีคันธรักษ์ ม.3 
14 เด็กชาย กวีวัธน์ หาญวิชัยวัฒนา ม.3 
15 เด็กหญิง วรินทร จตุรธํารง ม.3 
16 เด็กชาย ภวินน์ ชูบัณฑิตกุล ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 เด็กชาย ปัณวัส ดีเสมอ ม.3 
18 เด็กหญิง ธัญวรัตนื เหล่าพลประทีป ม.3 
19 เด็กชาย พิงค์ สุขสําราญ ม.3 
20 เด็กหญิง กฤษฎาธาร ชมศิริตระกูล ม.3 
21 เด็กชาย กัญจน์ เรืองชยจตุพร ม.3 
22 เด็กหญิง ธัญธร ภิรมย์การ ม.3 
23 เด็กชาย วิชญ์พล เศรษฐ์สมบูรณ ์ ม.3 
24 เด็กชาย วชิรวิทย์ เตียวสริิมงคล ม.3 
25 นางสาว มารินทร ์ ภูนิคม ม.4 
26 นาย กัญจน์ ตะกรดุทอง ม.4 
27 นางสาว วริศรา จรัศพงศ์ตระกูล ม.4 
28 นางสาว สิรีธร ปินตารักษ์ ม.4 
29 นางสาว ปวิตรา คุ้มบัณฑิตย ม.4 
30 นางสาว นริศรา สุวัฒนศรีกุล ม.4 
31 นาย วรางกูร เอกอุเวชกุล ม.4 
32 นาย ธนพัฒน์ โนนใหม ่ ม.4 
33 นางสาว นัทธ์ชนัน วงศ์มานะโชต ิ ม.4 
34 นาย กิตติทัศน์ ธีระจิราพัฒน์ ม.5 
35 นาย สิรวิชญ ์ ชยุตม์กุล ม.5 
36 นางสาว มุชิตา ดวงเพียอ้ม ม.5 
37 นาย อภิชาติ พิสิษฐ์ไพบูลย์ ม.5 
38 นางสาว ปูชิตา ชูชีพ ม.5 
39 นาย บุญญวัฒน์ วิจารจันทร ์ ม.5 
40 นาย นโรดม มรรควัลย์ ม.5 
41 นางสาว กชกร ศรีสุข ม.6 
42 นาย ปฏิพน วุฒิพิสิฐ ม.6 
43 นาย ปุรเชษฐ์ ยามุณ ี ม.6 
44 นาย อธิพล วัฒนาอุดมชัย ม.6 
45 นาย ธารินทร ์ ธีระรตันนุกูลชัย ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแน่ง 

1 นางสาว ฐิตินันท์ นิติภูมิเวชสกุล ผู้จัดการทีม 
2 นาย ฐาณรงค์ ทุเรียน ผู้จัดการทีม 
3 อาจารย์ จารุภา กิจเจรญิปัญญา ผู้จัดการทีม 
4 อาจารย์ ชญาภัสร ์ สมกระโทก ผู้จัดการทีม 
5 นาย พจน์ บุญหงษ์ ผู้จัดการทีม 
6 นาย ชนะศักดิ ์ หร่ายเจริญ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย เกียรตภิูม ิ มณีเนตร ผู้ฝึกสอน 
8 นาย ชยุต จุบรัมย์ ผู้ฝึกสอน 
9 นาย คุณากร ทองวิจิตร ผู้ฝึกสอน 
10 นาย วชิรวิทย์ พงษ์จีน ผู้ฝึกสอน 
11 นางสาว มนัสวี แขดวง ผู้ฝึกสอน 
12 นาย ฮานาฟีย ์ ย่ีสุ่นทรง ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ปณตพร หวังวรภิญโญ ม.1 
2 เด็กหญิง อภิสรา แซ่ฉ่ัว ม.1 
3 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ กานตกุล ม.1 
4 เด็กหญิง ณัฐพร ประสิทธ์ิดํารง ม.1 
5 เด็กหญิง วรรณรดา อินทรปัญญา ม.1 
6 เด็กชาย บัณฑัต เข็มทอง ม.1 
7 เด็กหญิง พศิกา พ่ึงรัศมี ม.1 
8 เด็กหญิง ธัญชนก จันทร์เคารพคุณ ม.1 
9 เด็กชาย ศิวะ ศิวะวรรณพงศ์ ม.1 
10 เด็กหญิง วานิเกล เปรมานนท์ ม.1 
11 เด็กชาย สลลิ ชะนะกุล ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
12 เด็กชาย การิน เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ ม.2 
13 เด็กชาย พีรวิชญ์ ชูอ่องสกุล ม.2 
14 เด็กหญิง พรญาณ ี วุฒิพุธนันท์ ม.2 
15 เด็กหญิง พิชชาภา กิจถาวรรัตน์ ม.2 
16 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ ตันติแสงอรณุ ม.3 
17 เด็กชาย ณัฐเสกข์ เมืองโคตร ม.3 
18 เด็กหญิง ชญากาณฑ์ พัฒนาสิทธิเสร ี ม.3 
19 เด็กหญิง พัธศวัญย์ สิมะวานิชกุล ม.3 
20 เด็กชาย ปราชญา กาขาว ม.3 
21 เด็กชาย ฐิเบศร ์ อัจฉรานนท์ ม.3 
22 เด็กชาย ชานน จิตปัญญา ม.3 
23 เด็กหญิง รวิสรา แสงเรืองรักษ์ ม.3 
24 เด็กชาย วิชญ์ มฤคพิทักษ์ ม.3 
25 นาย รัญชน์ เจียรสกุลผล ม.4 
26 นาย ชลทัด ภวันตพงศ์ ม.4 
27 นางสาว มีนา เอกะหิตานนท์ ม.4 
28 นาย ปัณณวิชย์ บําเพ็ญผล ม.4 
29 นาย กรพัณ ประดับพลอย ม.4 
30 นาย ธนพล ตาปิง ม.4 
31 นางสาว โสรยา กีรติเตชากร ม.4 
32 นางสาว ชญาดา สุทธิทศธรรม ม.4 
33 นางสาว ภัครดา ชัยสถาพร ม.4 
34 นางสาว ณัฐกมล เมฆบุญส่งลาภ ม.4 
35 นาย ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์ ม.4 
36 นางสาว สุกฤตา โพธ์ิตระการ ม.4 
37 นางสาว วศิษรฎา ตันติเอมอร ม.4 
38 นาย เคียวนุ ยูน ม.4 
39 นาย จิรภัทร จิระพันธ์ุทอง ม.5 
40 นาย พัชรพล เลิศวิรยิจิตต ์ ม.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
41 นาย กันตกฤษฏิ ์ ตั้งพงศ์สิริกุล ม.5 
42 นาย ปณิธิ บุณยประทีปรตัน์ ม.6 
43 นางสาว ดุสิตา ไสยลักษณ ์ ม.6 
44 นางสาว วิชยา แก้วศรีจันทร ์ ม.6 
45 นาย ภาสกร บุญหงษ์ ม.6 
46 นางสาว สุพิชญา จุลศักดิ ์ ม.6 
47 นางสาว สุปรียาทร อภัยสุวรรณ ม.6 
48 นางสาว วิชณิดา เปรมานนท์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ พรไพลิน สุวรรณพิทักษ์ ผู้จัดการทีม 
2 อาจารย์ ปิยะณัฐ ไชยาพันธ์ุ ผู้จัดการทีม 
3 นางสาว ณัฏฐวี กัญชนะ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย คงกฤษณ์ แป้นไทย ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย รัชพล กมลเทพไพฑูรณ ์ ม.1 
2 เด็กชาย พงศธร โสภา ม.1 
3 เด็กหญิง มาลีวัลย์ ณ วังขนาย ม.1 
4 เด็กชาย ชัยรัตน์ เพ่ิมพูล ม.1 
5 เด็กหญิง สุพัชชา ธรรมดาํรงกุล ม.1 
6 เด็กหญิง ศลิษา ซือสุวรรณ ม.1 
7 เด็กชาย สุวภาศ บุณยพิพัฒน์ ม.2 
8 เด็กชาย วิทย์สวัต ธรณสีุวรรณ ม.2 
9 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภู่ทอง ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
10 เด็กหญิง ภัทรภร พรหมพัง ม.2 
11 เด็กชาย ธรรมวัฒน์ นุ่มนวล ม.2 
12 เด็กชาย วฤทธ์ิ ศรีสุพรรณทอง ม.2 
13 เด็กชาย สุกฤษฏิ ์ ชูโต ม.2 
14 เด็กชาย คณธัช คูสุวรรณ ม.2 
15 เด็กหญิง ฟ้าใส ดวงไทย ม.2 
16 เด็กหญิง ปรียาภัทร คํากันสิงห์ ม.2 
17 เด็กหญิง สิราภรณ ์ เช่ือมรัมย์ ม.2 
18 นาย พีรดนย์ สุขเกษม ม.3 
19 เด็กหญิง พิมพ์ปภาดา บริทตัน ม.3 
20 นาย ณชนก ศรีเมือง ม.3 
21 เด็กชาย ชุติพนธ์ ช่ืนช้อย ม.3 
22 นาย ธนภัทร ์ พรหมประสิทธ์ิ ม.3 
23 นาย ภานุวัฒน์ ตั้งผดุงรัชต ์ ม.3 
24 นาย ภูวเนศวร ์ คงทรัพย์ ม.4 
25 นาย ธิติวุฒิ เสือน้อย ม.4 
26 นาย พุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐ ม.4 
27 นาย พฤกษ์ พฤกษะวัน ม.4 
28 นาย น่านนํ้า ดวงไทย ม.4 
29 นาย ธัญวรัตม ์ คัดเชียงแสน ม.4 
30 นาย ชิษณุพงศ์ ขําสุวรรณ ์ ม.4 
31 นาย ชินเสฏฐ์ โลหะโชต ิ ม.5 
32 นาย ธนภูม ิ ตรีทิพยบุตร ม.5 
33 นาย ณัฐนันท์ ขันติ ม.5 
34 นาย ชินวัตร ศึกษาภูมิภาค ม.5 
35 นาย ภพทัฬห์ บุญเฉลย ม.6 
36 นาย วงศกร คงประยูร ม.6 
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โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ขวัญชัย ศิริเวช ผู้จัดการทีม 
2 นาย จาตุรันต ์ วัฒนากูล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ฐปนนท์ คําแหง ม.2 
2 เด็กชาย ณัฐภัทร เมโรนิต ม.2 
3 เด็กชาย ชิติพัทธ์ วงศ์วาสน์ ม.2 
4 เด็กชาย ก้องภพ ปกรโณดม ม.2 
5 เด็กชาย คุณพัฒน์ วุฒิกุลประพันธ์ ม.2 
6 นาย ทรงวุฒิ สอนผึ้ง ม.3 
7 นาย นทีธาร ปัญญากร ม.3 
8 นาย เสฎฐวุฒิ บัวดี ม.3 
9 นาย กิตติพัทธ์ ศรีนรา ม.3 
10 นาย ปัณณ ์ สุวรรณคีร ี ม.3 
11 นาย ธนบดี อย่างตระกูล ม.3 
12 นาย พงศสกุล ต่ายชาวนา ม.3 
13 นาย ชิษณุพงศ์ เกตุด ี ม.3 
14 นาย จตุรภัทร หยวกยง ม.3 
15 นาย ธิปก์ดนัย นลินรัตนกุล ม.3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ศุภชัย วันประโคน ผู้จัดการทีม 
2 นาย ณัฐวุฒิ พลอาสา ผู้ฝึกสอน 
3 ว่าท่ี ร.ต. ณฐไนย เกษแก้ว ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สริิพงศ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ปรียาวด ี โลหะกิจ ม.1 
2 เด็กหญิง พัทธนันท์ รุจิธนาโพธ์ิ ม.1 
3 เด็กชาย นภพล สมยาราช ม.2 
4 เด็กชาย กิตติศักดิ ์ สุตะวงศ์ ม.2 
5 เด็กชาย ณภัทร กิตติทัตโภคิน ม.2 
6 เด็กชาย นิธิศ ศรีนวล ม.2 
7 เด็กชาย ไทรงาม ศรีไชยเจริญวงศ์ ม.2 
8 เด็กชาย ภูริต ศรีตระกูล ม.3 
9 นาย ณัฐกรณ ์ ทิพย์โพธ์ิ ม.3 
10 นางสาว อภิญญา ลีประเสริฐสุนทร ม.3 
11 นาย ภาคิน คําภิระปาวงศ์ ม.3 
12 นางสาว ธัชภัค ฤทธาพรม ม.3 
13 นาย ธราดล ดวงแก้ว ม.3 
14 เด็กหญิง กรรณิการ ์ ไชยวงศ์ ม.3 
15 เด็กหญิง ลักษณณ์ารย์ี ใจวงศ์ ม.3 
16 นาย บารม ี มหาวงศนันท์ ม.3 
17 เด็กหญิง นัยน์ปพร สูงปานเขา ม.3 
18 นาย ปวีร์ ศรีจันทร ์ ม.4 
19 นางสาว เวธกา ธนู ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
20 นางสาว กฤติยากร เมืองใจ ม.4 
21 นาย ศิรสิทธ์ิ กันเดช ม.4 
22 นางสาว พิมลวรรณ ไข่ทา ม.4 
23 นางสาว วิสสุตา เฉพาะธรรม ม.4 
24 นาย นพรัตน์ สินธ์ุศักดิ ์ ม.4 
25 นาย พนธกร ราชกระโทก ม.4 
26 นาย นภวีร ์ เอ่ียมละออ ม.4 
27 นาย ปรินทร ์ ใจกล้า ม.4 
28 นาย สิริวิวัฒน์ ไชยมงคล ม.4 
29 นาย คณาธิป คุยเพียภมู ิ ม.4 
30 นาย ชนันท์ธัช สีทอง ม.4 
31 นางสาว จิรัชญา นํ้าสังข์ ม.4 
32 นาย โชคชนาธิป เผ่าตะ๊ใจ ม.4 
33 นางสาว อภิชญา แสงเมือง ม.4 
34 นาย ปรมินทร ์ แสงจันทร ์ ม.5 
35 นาย วีริศ ถนอมชาติ ม.5 
36 นาย ตันติกร เจียมวิจักษณ ์ ม.5 
37 นาย ภูมิพศุตม ์ หมื่นแก้ว ม.5 
38 นางสาว ธนพร ช่ืนวงศ์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว สิริมณ ี คําชมภ ู ผู้จัดการทีม 
2 นาย บัณฑิต สุริยะ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย สันทนา ภิรมย์เกียรต ิ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ลักขณา ศิริเรยีง ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 นางสาว รุจิรดา เอ่ียมวิจารณ ์ ม.4 
2 นางสาว ปุณยาพร สุวรรณศร ี ม.4 
3 นางสาว รวินนิภา ฉัตรจอหอ ม.4 
4 นางสาว กษมวรรณ ไกรจันทร ์ ม.4 
5 นางสาว วรัญญา สิทธิเพ็ง ม.4 
6 นางสาว นิตย์รัชชา โกจารย์ศร ี ม.5 
7 นางสาว สุวรรณประภา เวียงนนท์ ม.5 
8 นางสาว ชนัญญา ธนสารโสภณิ ม.6 
9 นางสาว จุรีภรณ ์ ผาผง ม.6 
10 นางสาว วลักษ์กมล โกหลํา ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 รศ. ศรีประภา แม้นสงวน ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ศวิตา ศิริสุนทรลักษณ ์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย สรไกร เปรมวงษ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว อิงนที ศรีลาเทพ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ผกามาศ รัตนบุษย์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย อรุณ ทองใส ผู้ฝึกสอน 
7 นาย วิธี แย้มศิร ิ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย ศุภฤกษ์ เสียงดัง ผู้ฝึกสอน 
9 รศ. สุนทร แม้นสงวน ผู้ฝึกสอน 
10 นาย ประเสริฐ จันต๊ะไพร ผู้ฝึกสอน 
11 นาย วัชระ รุ่งสว่าง ผู้ฝึกสอน 
12 นาย ชาญบูรณ ์ ศรีปราโมทย์ ผู้ฝึกสอน 
13 นาย บุญชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง นันทฉัตร จิตรไพบูลย์ ม.1 
2 เด็กหญิง กชกร บุตรสสีวย ม.1 
3 เด็กหญิง ฌัลลิกา เศรษฐปราโมทย์ ม.1 
4 เด็กชาย สิทธ์ิธาทอง ทองเกิด ม.1 
5 เด็กชาย กฤตร ี ยินด ี ม.1 
6 เด็กชาย กันตินันท์ อุปวงษา ม.1 
7 เด็กหญิง พิชญา เข็มพุดซา ม.1 
8 เด็กหญิง ณัฐชา บรรณาวิการ ม.1 
9 เด็กหญิง วรินทร สันธนะวิทย์ ม.2 
10 เด็กหญิง ฐิตญา ธนเจริญวัชร ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
11 เด็กชาย สุรัฐ กาญจนสรุัตน์ ม.2 
12 เด็กหญิง นีรนรา ไทยเจริญ ม.2 
13 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เพชรกูล ม.2 
14 เด็กหญิง ญาณิน เจริญธนา ม.2 
15 เด็กชาย ภูวิศ สุวรรณเทพ ม.2 
16 เด็กหญิง พรรณลดา ทองประกาศิต ม.2 
17 เด็กหญิง พีรานันท์ ลิขิตวิบูลย์ ม.2 
18 เด็กชาย ภาเธียร ว่องสาธรกิจ ม.2 
19 เด็กหญิง อรรฆพร สร้อยสุข ม.2 
20 เด็กชาย กฤติน วิริยะไกรกูล ม.2 
21 เด็กชาย สรวิชญ ์ เจริญกิตตญิานนท์ ม.2 
22 เด็กชาย ศุภวัฒน์ บุญพา ม.2 
23 เด็กหญิง สุภนิดา เชาวนศิลป์ ม.3 
24 เด็กชาย พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด ม.3 
25 เด็กหญิง ณัฐฐาพร เชาวนศิลป์ ม.3 
26 เด็กชาย วัฒนอุดม ลือวิโรจน์ ม.3 
27 เด็กชาย ภูริภัทร เปลี่ยวจิตร ์ ม.3 
28 เด็กชาย ธชาธร บุญเลศิ ม.3 
29 เด็กชาย ทีปกรณ ์ ใจเย็น ม.3 
30 นาย ธารัช เตชวีรพงศ์ ม.4 
31 นางสาว ศศิกานต ์ สร้อยสุข ม.4 
32 นาย กรวิชญ์ โพธิ ม.4 
33 นางสาว ณัฐนินท์ โรจน์ธีรนนท์ ม.4 
34 นางสาว ณิชพัณณ ์ โรจน์ธีรนนท์ ม.4 
35 นางสาว อิสรีย ์ เพชรแก้ว ม.4 
36 นางสาว ธันยพร แผ่นสุวรรณ ม.4 
37 เด็กชาย อาชัญ เอ่ียมจุ้ย ม.4 
38 เด็กชาย ชิน ยินผัน ม.4 
39 เด็กชาย ชาคริต ขําวิลัย ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
40 เด็กชาย พงษ์ศิระ นันทิทรรภ ม.4 
41 นางสาว ปทิตตา โรจนสุนทร ม.4 
42 นางสาว ปวิตรา ชัยสมภพ ม.4 
43 นางสาว กิรณา เจริญนวภัทร ม.4 
44 นางสาว พรฤทัย อรัญศร ี ม.5 
45 นาย อธิวัฒน์ คงคา ม.5 
46 นาย วนิสิทธ์ิ บุญจันทร ์ ม.5 
47 นางสาว ชาลิสา จรุงเบ็ญจธรรม ม.5 
48 นาย อาชวินทร์ สร้อยสด ม.5 
49 นาย ภริเชษฐ์ พูลกิจวัฒนา ม.5 
50 นาย กฤตย์ จิราพัฒน์ ม.6 
51 นางสาว นัทธมน ต้องชู ม.6 
52 นาย ธนภูม ิ อมรโรจน์วรวุฒิ ม.6 
53 นาย ศตวรรษ ชัชยานุกร ม.6 
54 นาย วรวิบูล คงทอง ม.6 
55 นาย เอกกร เอกการัณย์ ม.6 
56 นางสาว ปาณิศา ต้อยแก้ว ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ปรเมษฐ์ คําจร ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว กัญจน์ณฏัฐ์ ตะเภาพงษ์ ผู้จัดการทีม 
3 นาย ฤทธิพงษ์ ประทุมสุวรรณ ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย นิธิพัฒน์ เทศกาล ผู้ฝึกสอน 
5 นาย อธิปัตย์ คงเพ็ชรศักดิ ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย เธียรทรรศน์ อภิชาติอารีญดา ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย กันตพัฒน์ ธรรมสุจิตร ม.1 
2 เด็กชาย วรท ธารณามัย ม.1 
3 เด็กชาย ณัฐชนน ทวีวัฒน์ ม.2 
4 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สันตะวานนท์ ม.2 
5 เด็กชาย อนณ เอ้ือไพบูลย์ ม.2 
6 เด็กชาย ธนกร คงสุผล ม.2 
7 เด็กชาย ธิติพันธ์ พดด้วง ม.2 
8 เด็กชาย ณชนน ปลื้มจิตต ์ ม.2 
9 เด็กชาย สุทธิโรจน์ สุรีรตันันท์ ม.3 
10 เด็กชาย จินดาชัย ศิริตันติธรรม ม.3 
11 เด็กชาย พชร บัณทิตย์ ม.3 
12 เด็กชาย รัชพล ธารอาร ี ม.3 
13 นาย ธนภัทร บุญญะฐี ม.4 
14 นาย พีรกัลป์ กุลชัย ม.4 
15 นาย ธนาวุฒิ เร้ารุจา ม.4 
16 นาย นรัช หุ่นนิรันดร ์ ม.4 
17 นาย พรนเรศวร ์ แก้วจรัส ม.4 
18 นาย รัญชน์ รสแก่น ม.4 
19 นาย ณัฐภัทร แซ่จึง ม.4 
20 นาย ปกรณ ์ วิศิษฎอนุพงษ์ ม.5 
21 นาย อภิชาติ ทวีวัฒน์ ม.5 
22 นาย ปภาวิน วงศ์อุปราช ม.5 
23 นาย ชาวิน สัมพัสนีธํารง ม.5 
24 นาย อนณ งามสุจรติ ม.6 
25 นาย ประวิตร สวัสดิ์ประทานชัย ม.6 
26 นาย ปรินทร ์ วงศ์วิฑูรวิช ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว อธิชา วรรณศร ี ผู้จัดการทีม 
2 นาย ชนกนันท์ แผนสมบูรณ ์ ผู้จัดการทีม 
3 นาย ศิวกร ศรีสุข ผู้จัดการทีม 
4 นาย ณัฐพร ต่อเงิน ผู้ฝึกสอน 
5 นาง สุมาล ี ไพรวงษ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย รัฐพล บุญเรือน ผู้ฝึกสอน 
7 นาย อุกฤษฏ์ชัย นวลพลับ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย จตุพร บรรเริงเสนาะ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง วราล ี โสภณพัฒนา ม.1 
2 เด็กหญิง ธันย์ชนก อเนกสิทธิสิน ม.1 
3 เด็กหญิง ชญานิศ มานารัตน์ ม.1 
4 เด็กชาย ธาม พัฒนวัฒร ม.1 
5 เด็กหญิง ภัณฑิลา อภิรักษ์กุลวงศ์ ม.1 
6 เด็กหญิง ศิรินภา ดาราธรรม ม.1 
7 เด็กชาย ฐิตพัฒน์ ฐิติผกายแก้ว ม.1 
8 เด็กชาย กิตติศักดิ ์ ผาสุวรรณ ์ ม.1 
9 เด็กหญิง จีน่า ทรอมเบ็ตต้า ม.1 
10 เด็กชาย ธัชพล โควศุภมงคล ม.1 
11 เด็กชาย พศุตม ์ พงศ์คํา ม.2 
12 เด็กชาย วัชรากร คํ้าจุนวงศ์สกุล ม.2 
13 เด็กชาย พงศพัศ วงศ์สวัสดิ ์ ม.2 
14 เด็กหญิง แพรวา ด่านลักษณะโยธิน ม.2 
15 เด็กชาย กฤติน อารยะสกุล ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
16 เด็กชาย ภูวิศ ภัทรยานนท์ ม.2 
17 เด็กหญิง กุลบุญญา ดิวิทยา ม.3 
18 เด็กชาย อันนัน โฆษิตานารา ม.3 
19 เด็กชาย เตชวัต สุวรรณสินธ์ุ ม.3 
20 เด็กหญิง สิรีธร สถาพรชัยสิทธ์ิ ม.3 
21 เด็กหญิง อริสรา สิงห์คง ม.3 
22 เด็กชาย วราเดช กิจมีรัศมโียธิน ม.3 
23 เด็กชาย พรพิพัฒน์ ทานะมัย ม.3 
24 เด็กชาย พงศ์ภรณ ์ อิสารพายุห ์ ม.3 
25 เด็กชาย วรัท ทวีแสงสกุลไทย ม.3 
26 เด็กหญิง อภิสมา แก้วกัน ม.3 
27 นางสาว ภานิชา อุดเจรญิ ม.3 
28 นางสาว ปานตะวัน หิรัญพิศ ม.4 
29 นาย กิตติภพ ลีลานุกิจ ม.4 
30 นางสาว กุลธิดา หาบ้านแท่น ม.4 
31 นาย ศุรวีร ์ เอ่ียมสอาด ม.4 
32 นาย วรกุล ก้ิมอารีย ์ ม.4 
33 นางสาว เจษสุภา มาโนช ม.4 
34 นาย พีรวิชญ์ ไพศาลพิสิฐ ม.4 
35 นางสาว กานต์สินี ทองรูปสวัสดิ ์ ม.4 
36 นางสาว หยาดทิพย์ ผาสุวรรณ ์ ม.4 
37 นาย สิทธินนท์ อกนิษฐาภรณ ์ ม.4 
38 นางสาว พุทธิดา ศุภมิตร ์ ม.4 
39 นาย ศิรเศรษฐ โควศุภมงคล ม.4 
40 นาย ณัฐเกียรต ิ ตั้งสุวรรณ ม.4 
41 นางสาว ภัคนันท์ พรพานิช ม.4 
42 นางสาว ฐานิดา อภินันท์กุล ม.4 
43 นาย นันทวัฒ แสงจันทรฉาย ม.5 
44 นาย ธัชพล อารยะสกุล ม.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
45 นางสาว ฐิดาพร รัตนสกล ม.5 
46 นาย ธัชพงศ์ อริสิรยืินยง ม.5 
47 นาย ธีรัช หาบ้านแท่น ม.5 
48 นาย ปัญญ ์ ปัญญาไว ม.5 
49 นางสาว พิชญ์ภัทร มหัตธน ม.5 
50 นางสาว จิรัฐิติกาล ศิริโชต ิ ม.5 
51 นาย วรการ ศรีเสาวนีกุล ม.6 
52 นาย พีรพัฒน์ สิงห์พรหม ม.6 
53 นางสาว ปนัสยา ตรัยวัฒนา ม.6 
54 นางสาว จิรชยา บุญมาก ม.6 
55 นางสาว วชิรญาณ ์ ณ ถลาง ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ โพธิธรณ ์ ครรชิตานุรักษ์ ผู้จัดการทีม 
2 อาจารย์ ณัฐพร แถมย้ิม ผู้ฝึกสอน 
3 อาจารย์ เอกพล ถาวรเจรญิ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ศุภานัน ภู่สีม่วงใหม ่ ม.1 
2 เด็กชาย วรท วุฒิอําพล ม.1 
3 เด็กหญิง กานต์ธีรา สุขด้วยธรรม ม.1 
4 เด็กหญิง ณัฐณิชา จินตวรกุลชัย ม.1 
5 นาย ชาคร ขจรวิริยะกุล ม.2 
6 เด็กหญิง กัญญ์วรา กันทัด ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
7 เด็กหญิง ณิชกมล บุญเฉลยีว ม.2 
8 เด็กหญิง ปานวาสนา ยวงสุวรรณ ์ ม.2 
9 เด็กหญิง รภิชดา โกสินทรานนท์ ม.2 
10 เด็กหญิง ปรียา ไชยวุฒิ ม.2 
11 นาย พงศธร อิศราพานิช ม.2 
12 นาย ธีรพงศ์ กาวิระพันธ์ ม.2 
13 เด็กชาย แพงมาก พุ่มมาก ม.3 
14 เด็กหญิง วรินธร สุทธิประภา ม.3 
15 นาย ณพวิทย์ บุญเฉลยีว ม.3 
16 นาย จิรเดช ทิพยวรการกูร ม.3 
17 เด็กหญิง ปฏิญญา โพธ์ิทิพย์ ม.3 
18 นาย พงศ์พัฒน์ ชัยวัฒนานุการณ ์ ม.3 
19 เด็กหญิง กัญญารตัน์ เพชรัตน์ ม.3 
20 นาย รัตน์จิกรณ ์ รุ่งสุวรรณกิจ ม.4 
21 นาย ธณิตินตณิณ ์ สุขเจรญิ ม.4 
22 นาย กรณ์ดนัย พะโยมศร ี ม.4 
23 นาย ภีมพล สีสุธรรม ม.4 
24 นาย ฐิติพงศ์ คุณานุรักษพงศ์ ม.4 
25 นาย ณฐพล อุยตระกูล ม.4 
26 นาย วรวิชญ์ เก้าเอ้ียน ม.4 
27 นาย จุฬภัทร ไตรรัตน์เจรญิเวช ม.5 
28 นาย ภานุวิชญ ์ ลามุงคุณ ม.5 
29 นาย วีรวิชญ์ เก้าเอ้ียน ม.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ เสกสรร สุขเสนา ผู้จัดการทีม 
2 อาจารย์ บุญเพชร พ่ึงย้อย ผู้จัดการทีม, ผูฝ้ึกสอน 
3 อาจารย์ ภาณุพล โสมลู ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย นิธิภัทร ์ ปิยะวงศ์วัฒนา ม.1 
2 เด็กชาย คุณานนท์ พิธพรชัยกุล ม.1 
3 เด็กชาย ณัฐกิตติ ์ ฝางแก้ว ม.1 
4 เด็กชาย รัชชานนท์ ชัยศิริพานิช ม.1 
5 เด็กชาย ณัฐนันท์ แสงทวีชัย ม.1 
6 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ชัยศิริพานิช ม.2 
7 เด็กชาย ธีระเดช เนตรเก้ือกูล ม.2 
8 เด็กชาย ธาดา ตุ้มภู ่ ม.3 
9 เด็กชาย ชวินธร มหันต์ชาครพงศ์ ม.3 
10 เด็กชาย ปริญญ ์ รุจิรัชกุล ม.3 
11 เด็กชาย ศิริวัฒน์ นามแสน ม.3 
12 เด็กชาย เจตนิพิฐ เล้าอรณุ ม.3 
13 เด็กชาย พชรภพ ศิริรัตน์ไพจิตร ม.3 
14 เด็กชาย ธีราโชต ิ กุลพานิช ม.3 
15 เด็กชาย พีรพล ปัญญาจิรวุฒิ ม.3 
16 นาย สรวิชญ ์ ปฐมชัยอัมพร ม.4 
17 นางสาว ณหทัย จํารัสพงษ์ ม.4 
18 นางสาว ณัฏชา ศรีจันทร์วงศ์ ม.4 
19 นางสาว นคนันทินี ดํารงค์กูล ม.4 
20 นางสาว ภัคนิจ สนคะม ิ ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
21 นาย พนธกร พูลสุขโข ม.4 
22 นางสาว ปุญญสิา กบิลสิงห์ ม.4 
23 นางสาว จิดาภา เลิศวิไลลักษณ ์ ม.4 
24 นางสาว วรัญชล ี แย้มเกษร ม.4 
25 นางสาว วิชญาพร เติมปฐมกุล ม.4 
26 นางสาว ปริชญา เชาวลิตถวิล ม.4 
27 นาย ตะวัน วิจันทร์ตา ม.5 
28 นาย พัชรพล ปิยะวงศ์วัฒนา ม.5 
29 นาย กิตติกร พจนารถ ม.5 
30 นาย วัชนันท์ นันทผาสุข ม.5 
31 นาย ภูมิฌาน สุขทรัพย์ ม.5 
32 นาย ธีวดนย์ ปทุมาสูตร ม.5 
33 นางสาว รินรดา วิไลพล ม.5 
34 นาย ธรรมรัตน์ วิบุลศิลป์ ม.6 
35 นางสาว พรกนก ชัยเรืองศร ี ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย อุสมาน สาร ี ผู้จัดการทีม 
2 นาย เฉลิมเกียรต ิ บัวดง ผู้ฝึกสอน 

 

นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย วันสถาปนา กูลรมย์ ม.1 
2 เด็กชาย ภาณุวิชญ ์ สมทรง ม.2 
3 เด็กชาย ปกรณ ์ ทักษิณานุรักษ์ ม.2 
4 เด็กชาย วรท ไลวานิช ม.2 
5 เด็กชาย แสนรัก รงเรือง ม.3 
6 นาย ชลชาติ บุญรักษา ม.3 
7 นาย ชินกฤต ปัตตศิรเิสนีย์ ม.3 
8 นาย อามีน เจ๊ะอุบง ม.3 
9 เด็กชาย อนันดา แวหะมะ ม.3 
10 เด็กชาย นพวินท์ ศึกหาญอาชาวงศ์ ม.3 
11 นาย ณรญัธร ศึกหาญอาชาวงศ์ ม.4 
12 นาย โนอาล อามิน ม.4 
13 นาย พสธร รอดขาว ม.4 
14 นาย ฮาซม ี อารอมะ ม.4 
15 นาย ณรณัธร ชัยชนะโชติ ม.5 
16 นาย เขมชาต ิ ถนอมชาติ ม.6 
17 นาย ศิวกร ชุมคง ม.6 
18 นาย วันอุสมาน หวันสกุล ม.6 
19 นาย กานดิศ ชวาลเรืองเดช ม.6 
20 นาย ศุภวุฒิ จักรกาญจน์ ม.6 
21 นาย ธนกฤต รักเถาว์ ม.6 
22 นาย อิมรอน เฮ็งปิยา ม.6 
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คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  คร้ังที่ 42  
“อินทนิลเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 18 - 24  ธันวาคม  2560 
 

ลําดับ คณะกรรมการ ช่ือ– สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

E-mail 

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

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

11 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ 

นายภาสวิชญ์  หลาวมา 09 8856 5801 phasavit@gmail.com 

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

กีฬาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.ธารินทร์  ก้านเหลือง) 

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

16 ฝ่ายยานพาหนะ จราจรและ
รักษาความปลอดภัย 

ผศ. ว่าที่ รต.ภูมิพัฒน์ 
ธนัชญาอิศม์เดช 

08 1909 3099 bhumipat2510@hotmail.com 

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

การแข่งขัน 
นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์ 08 1821 8685 seksan2003@hotmail.com 

20 ฝ่ายประเมินผล นางสาววัฒนา  มณีวงศ์ 08 1705 4323 Teemajung@hotmail.com 
21 ฝ่ายอาสาสมัคร ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล 08 9918 9082 aj.kanitha@gmail.com 
22 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผศ.ดร.ต่อศักด์ิ  แก้วจรัสวิไล 08 1423 1970 fedutsk@ku.ac.th 
23 ฝ่ายเลขานุการ ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ 08 5903 2256 fedurjr8@gmail.com 
24 ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) ผศ.ดร.วสันต์  เดือนแจ้ง 08 1880 1052 kent2513@gmail.com 
25 ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) นางสาวออนอิริยา  บัวศรีใส 08 1384 3760 satoyb@ku.ac.th 
26 ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) นางสาวสุนิสา  ทับแสง 08 0516 9846 sunisathapseang@gmail.com 
27 ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) นางสาวผจงจิต  ม่วงพารา 09 7254 4141 kpspjm@ku.ac.th 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

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

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช ท่ีปรึกษา 
นายชูโชค ชูเจริญ ประธานอนุกรรมการ 
ว่าท่ีร้อยตรีปิยะปทีป แสงอุไร อนุกรรมการ 
นางสาวรวิวรรณ ขันทอง อนุกรรมการ 
นายสรายุทธ์   น้อยเกษม อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธี เทพไทอํานวย อนุกรรมการ 
นายฑูรย์ มีกุดเวียน อนุกรรมการ 
นายธนพร ด้วงสง อนุกรรมการ 
นายพัลลภ สุวรรณฤกษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอโรชา ทองลาว 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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