
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 

คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สั งกัดสํานักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา เห็นสมควรกําหนดข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 ไว้ดังน้ี 

 
หมวด 1 

หมวดท่ัวไป 
 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 

 
ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้

ข้อบังคับน้ีแทน  
 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 

  4.1  โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้แก่ 
   4.1.1  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา  
   4.1.2  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
   4.1.3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   4.1.4  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
   4.1.5  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
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   4.1.6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   4.1.7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
   4.1.8  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
   4.1.9  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
   4.1.10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
   4.1.11  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
   4.1.12  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 
   4.1.13  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   4.1.14  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
   4.1.15  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
   4.1.16  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
   4.1.17  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม)  
   4.1.18  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) 
   4.1.19  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา 
   4.1.20  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   4.1.21 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  4.2  โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ หมายถึง โรงเรียนสาธิตท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.3 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.4  คณะกรรมการอํานวยการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.5  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.6  นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ท่ีสังกัดโรงเรียนสาธิต ตามข้อ 4.1 
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  4.7  นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักเรียนท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขันในนาม
ผู้แทนประเทศไทยจากการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 
หรือเอเชียนเกมส์ หรือซีเกมส์ หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศของเอเชีย หรือการแข่งขัน         
ชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน 
  4.8  ชนิดกีฬา หมายถึง กีฬาท่ีกําหนดให้มีการแข่งขันในกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร 
  4.9  ประเภท/รุ่นกีฬา หมายถึง กีฬาท่ีจัดให้มีการแข่งขันย่อยของชนิด
กีฬาน้ัน ๆ  
  4.10  ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.11  ระเบียบ หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีดังน้ี 
  5.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการกีฬา 
  5.2  เพ่ือเสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีนํ้าใจนักกีฬา 
  5.3  เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนให้มีบุคลิกภาพและมีความประพฤติท่ีดี 
  5.4  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้เก่ียวข้อง 
  5.5  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสู่ระดับมาตรฐาน 
  5.6  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมีโอกาสแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
  5.7  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
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หมวด 2 
หมวดคณะกรรมการ 

 
 ข้อ 6 คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 
  6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เจ้าภาพ เป็นประธานกรรมการ 
   6.1.2  ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เจ้าภาพในปีถัดไป เป็นรองประธานกรรมการ 
   6.1.3 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เป็นกรรมการ  
   6.1.4  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ  เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมท้ังกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการได้ 
   6.1.5  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ  เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 
  6.2  คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
   6.2.1 กําหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ      
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.2.2 กําหนดและแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.2.3  กําหนดและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.2.4  ช้ีขาดปัญหาต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการอํานวยการไม่สามารถยุติได้ 
และคําพิจารณาช้ีขาดท้ังปวงถือเป็นสิ้นสุด 
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  6.3  คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 
   6.3.1  ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เจ้าภาพ เป็นประธานกรรมการโดยตําแหน่ง 
   6.3.2  ผู้ อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่า หรือผู้แทน
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไป  เป็นรองประธานกรรมการ 
   6.3.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ  
โรงเรียนสาธิตหรือตําแหน่งอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่าเป็นกรรมการ 
   6.3.4  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ 
โรงเรียนสาธิตหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพหรือผู้แทน เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
   6.3.5  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ 
โรงเรียนสาธิตหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปหรือผู้แทน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   6.3.6  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 
  6.4  คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
   6.4.1  ดําเนินการตามวัตถุประสงค์และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริหารกําหนดไว้  
   6.4.2  อํานวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.4.3  พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.4  พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.5  พิจารณาจัดทําแผนงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬา
สมัครเล่นอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการกีฬาสู่ระดับมาตรฐาน 
   6.4.6  หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
  6.5  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
   6.5.1  ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตท่ีเป็น
เจ้าภาพ เป็นผู้กําหนด  
   6.5.2  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียน
สาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้กําหนด 
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   6.5.3  รองประธานกรรมการคนท่ี 2 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียน
สาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป เป็นผู้กําหนด 
   6.5.4  กรรมการ หมายถึง ประธานฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรจาก
โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ  เป็นผู้กําหนด ท้ังน้ีอาจเชิญผู้แทนโรงเรียนสาธิตอ่ืนเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมด้วย 
   6.5.5  คณะกรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หมายถึง บุคลากรท่ีโรงเรียนสาธิตเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้กําหนดตามความเหมาะสม 
   6.5.6  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่ากับโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา 
   6.5.7  ให้โรงเรียนสาธิตทุกโรงเรียนเสนอช่ือกรรมการดําเนินการ
จัดการแข่งขันทุกฝ่าย เป็นกรรมการร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ  
  6.6  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน มีอํานาจ ดังน้ี 
   6.6.1  ร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการอํานวยการ  
   6.6.2  ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามข้อบังคับท่ีกําหนด  
   6.6.3  จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนด  
   6.6.4  สรุปการแข่งขันกีฬาทุกชนิดให้แก่โรงเรียนสาธิต  
   6.6.5  ประเมินผลการดําเนินการจัดการแข่งขัน เพ่ือมอบให้แก่
โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป 
   6.6.6  สรุปการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันท่ีได้รับจาก
โรงเรียนสาธิต  
   6.6.7  กําหนดวันและพิธีมอบงานแก่โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพใน  
ปีถัดไป หลังการแข่งขันสิ้นสุดภายใน 180 วัน 
 

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

 
 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนครั้งในการประชุม
ตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ 8 ให้ จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการ                    
การอุดมศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน 
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ไม่เกิน 8 วัน รวมท้ังพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ตาม
ระยะเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร 
 
 ข้อ 9 ผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  9.1  ต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสาธิตในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  9.2  ต้องเป็นนักเรียนภาคปกติ ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาต่อเน่ืองใน
โรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนข้ึนไป 
  9.3  เป็นนักเรียนท่ีศึกษาไม่เกินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  9.4  ในกรณีเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ต้องมีระยะเวลา
การศึกษาต่อเน่ืองในโรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนข้ึนไป 
  9.5  เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
  9.6  เป็นนักเรียนท่ีไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ ตัดสิทธ์ิการแข่งขันอันเน่ือง      
มาจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ข้อ 10 ให้โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพเสนอชนิดกีฬาท่ีจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหารก่อนการแข่งขัน 180 วัน  
  โดยกําหนดให้มีการแข่งขันกรีฑาและว่ายนํ้าเป็นกีฬาหลักและจัดกีฬาชนิด
อ่ืนๆ อีกไม่น้อยกว่า 10 ชนิด แต่ไม่เกิน  18 ชนิด กีฬาชนิดใดไม่เคยจัดการแข่งขันมาก่อน 
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพสามารถจัดการแข่งขันได้ โดยให้เป็นกีฬาสาธิตและสามารถจัดการแข่งขัน
ได้ไม่เกิน 1 ชนิด 
 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่นท่ีจะแข่งขันใน   
ข้อ 10 ให้โรงเรียนสาธิตทราบ ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 120 วัน 
 
 ข้อ 12 โรงเรียนสาธิตจะต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันให้ตรงกับประเภท รุ่น    
และช่วงช้ันท่ีกําลังศึกษาอยู่  ยกเว้นการแข่งขันกีฬาบางชนิดท่ีระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยชนิดกีฬา
น้ัน 
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 ข้อ 13 โรงเรียนสาธิตท่ีประสงค์จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละชนิด ประเภท 
หรือรุ่น ตามข้อ 11 ให้แจ้งความจํานงต่อคณะกรรมการอํานวยการก่อนการแข่งขัน 60 วัน 
 
 ข้อ 14 ให้โรงเรียนสาธิตส่งรายช่ือนักกีฬาพร้อมใบสมัครติดรูปถ่ายของนักกีฬาท่ี
สมัครเข้าแข่งขัน ตามข้อ 11 และเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการกําหนด       
ไปยังโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพก่อนการแข่งขัน 45 วัน 
 
 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่น รวมท้ังจํานวน
เหรียญรางวัล ท่ีจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา ให้โรงเรียนสาธิตทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 40 วัน 
 
 ข้อ 16 การแข่งขันแต่ละชนิด ประเภท และรุ่น  จะต้องมีโรงเรียนสาธิตสมัครส่งทีม
เข้าแข่งขันตามข้อ 15 จํานวนไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน จึงจะจัดการแข่งขันได้ และให้มี      
การมอบเหรียญรางวัล รวมท้ังนับคะแนนรวม  ในกรณีท่ีโรงเรียนสาธิตสมัครส่งทีมเข้าแข่งขัน
ตามข้อ 15 จํานวนน้อยกว่า 3 โรงเรียน ถือว่าเป็นการประลองและให้มีการมอบเหรียญรางวัล 
แต่ไม่นับเหรียญรางวัลและคะแนนรวม 
 
 ข้อ 17 จํานวนนักกีฬาท่ีจะเข้าแข่งขัน  ให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันของชนิด
กีฬาต่าง ๆ ท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม 
 
 ข้อ 18 นักกีฬาคนหน่ึงมีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกิน 3 ชนิด และแต่ละ
ชนิดกีฬามีสิทธ์ิสมัครเข้าแข่งขันในประเภทหรือรุ่นตามจํานวนท่ีระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน 
สําหรับนักกีฬาทีมชาติ  ให้มีสิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขัน (เป็นทีมชาติเฉพาะท่ีติดทีมชาติชนิดหรือ
ประเภทกีฬาน้ัน) ประเภทบุคคลได้ 1 รายการ และประเภททีมได้ 1 รายการ ในชนิดกีฬา   
น้ัน ๆ เท่าน้ัน 
 
 ข้อ 19 จํานวนผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬา  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด
ไว้ในเอกสารการสมัคร 
 
 ข้อ 20 หัวหน้าคณะนักกีฬา เป็นผู้มีอํานาจและรับผิดชอบสูงสุดต่อคณะนักกีฬา
และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนสาธิตน้ัน ๆ 
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 ข้อ 21 นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวหรือบัตรอ่ืน ๆ เพ่ือแสดง
ว่าเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
 ข้อ 22 การประท้วงและการอุทธรณ์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังน้ี 
  22.1 การประท้วงเก่ียวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้คณะกรรมการ
อํานวยการเป็นผู้พิจารณา 
  22.2 การอุทธรณ์เก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9  ให้คณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้พิจารณา 
  22.3 การประท้วงเก่ียวกับเทคนิคการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ให้คณะกรรมการ
พิจารณาประท้วงเทคนิค  เป็นผู้พิจารณาตัดสิน ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการ ต่อไปน้ี 
   22.3.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาน้ัน เป็นประธาน  
   22.3.2  ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) เป็นกรรมการ  
   22.3.3  หัวหน้าผู้ตัดสินช้ีขาดหรือกรรมการผู้ตัดสินท่ีได้รับมอบหมาย
ในชนิดกีฬาน้ันเป็นกรรมการ 
   22.3.4 ให้เลขานุการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาน้ัน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 
 ข้อ 23 การประท้วงและอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
  23.1 การประท้วงเก่ียวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้หัวหน้าคณะนักกีฬา
ย่ืนประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการ
ประท้วงต่อคณะกรรมการอํานวยการ ภายใน 60 วัน นับจากวันจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครั้งน้ัน พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท 
(หน่ึงพันบาทถ้วน) 
  23.2 การอุทธรณ์เก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9 ให้หัวหน้าคณะ
นักกีฬาย่ืนอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีมีคําตัดสินของคณะกรรมการ
อํานวยการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
  23.3 การประท้วงเก่ียวกับเทคนิคการแข่งขันกีฬา  ให้หัวหน้าคณะ
นักกีฬาย่ืนประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการ
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ประท้วงต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ ภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ
การแข่งขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ หากมิได้กําหนดเวลาไว้  ให้ดําเนินการภายใน 4 ช่ัวโมง ภายหลัง
จากการแข่งขันรายการน้ันเสร็จสิ้นลง พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
  23.4 การประท้วงและการอุทธรณ์ท่ีเป็นผลจะได้รับเงินประกัน 1,000 บาท 
(หน่ึงพันบาทถ้วน) คืน หากการประท้วงและการอุทธรณ์ไม่เป็นผลให้ริบเงินประกัน 1,000 บาท 
(หน่ึงพันบาทถ้วน) น้ันเป็นรายได้ของคณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
 
 ข้อ 24 การตัดสินของคณะกรรมการตามข้อ 22.2 และข้อ 22.3 ถือเป็นสิ้นสุด   
หากมีการฝ่าฝืน ไม่มีการปฏิบัติตามคําตัดสิน ให้คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริหารและโรงเรียนสาธิตต้นสังกัดทราบ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ข้อ 25 กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันหรือทีมท่ีเข้าแข่งขันกระทําความผิด ให้พิจารณาดังน้ี 
  25.1 ผู้เข้าแข่งขันท่ีประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง เช่น      
ชกต่อย ทําร้ายร่างกาย ใช้ถ้อยคําหยาบคายต่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ี หรือผู้อ่ืน
ภายในบริเวณจัดการแข่งขัน ให้ได้รับโทษตามระเบียบของการแข่งขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ พร้อม
ท้ังให้รับโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี  
  25.2 ทีมกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตท่ีมาถึงสนามแล้วไม่ลงแข่งขัน 
หรือผละออกจากการแข่งขันท่ีดําเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาท่ีไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป 
ถือเป็นการประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง ให้รับโทษตามระเบียบของการ
แข่งขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ พร้อมท้ังพิจารณาโทษ ตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี ยกเว้นมีเหตุจําเป็น 
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ ในกรณีน้ีให้นําเสนอชนิดกีฬาและ
รายช่ือนักกีฬาต่อผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตทุกสถาบัน
รับทราบและพิจารณาดําเนินการลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
  25.3 ผู้เข้าแข่งขันท่ีฝ่าฝืนหรือละเมิดตามข้อ 18 ให้รับโทษตามข้อ 26 
ตามควรแก่กรณี  
  25.4 เจ้าหน้าท่ี ท่ีประพฤติตนไม่ เหมาะสมแก่หน้าท่ี หรือไม่สามารถ
ควบคุมดูแลรับผิดชอบนักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
จัดการแข่งขัน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี และเสนอ
ต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 
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 ข้อ 26 ในกรณีละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา ให้พิจารณารับโทษ
ต่อไปน้ี  
  26.1 ตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขันในปีน้ัน 
  26.2 ปรับผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นแพ้  
ทุกครั้งท่ีได้ลงแข่งขันมาแล้วในรอบน้ัน ในกรณีท่ีมีการแข่งขันไม่เป็นรอบให้ปรับเป็นแพ้     
ในการแข่งขันครั้งน้ัน 
  26.3 หากผู้เข้าแข่งขันละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา ได้รับ
รางวัลหรือรับตําแหน่งใดในการแข่งขัน ให้ถือว่ารางวัลหรือตําแหน่งน้ันเป็นโมฆะ และให้คืน
รางวัลท่ีได้รับกับคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือมอบให้แก่ผู้ชนะในลําดับถัดไป 
  26.4 ปรับเป็นเงินจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ เข้าเป็นรายได้ของคณะกรรมการ
ดําเนินการแข่งขัน ดังน้ี 
   26.4.1 จากโรงเรียน  จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
   26.4.2 จากผู้ควบคุมทีม  จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 
 ข้อ 27 การกระทําอ่ืนใดท่ีก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีให้
คณะกรรมการบริหาร พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ 28 ให้มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ดังน้ี  
  28.1  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
  28.2  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร  
  28.3  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร  
  28.4  เกียรติบัตรและโล่รางวัล สําหรับนักกีฬาดีเด่นทุกชนิดกีฬา 
 
 ข้อ 29 ให้รางวัลเป็นโล่หมุนเวียนในการแข่งขันกรีฑาและว่ายนํ้า สําหรับรางวัลชนะเลิศ
คะแนนรวม ชาย - หญิง ทุกรุ่น ในกรณีท่ีชนะเลิศการแข่งขันติดต่อกัน 3 ปี  ให้เจ้าภาพจัดทํา
โล่จําลองมอบเป็นกรรมสิทธ์ิแก่โรงเรียนสาธิตน้ันในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  
ของเจ้าภาพปีถัดไป 
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หมวด 4 
หมวดพิธีการ 

 
 ข้อ 30 ให้มีการเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด
หรือพิธีปิด เว้นแต่คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 
 ข้อ 31 ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท่ีไม่ได้ลงแข่งกีฬามีส่วนร่วม และถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ
เท่ากับกิจกรรมกีฬา 
 
 ข้อ 32 ให้มอบโล่เพ่ือเป็นเกียรติและเครื่องหมายแห่งความช่ืนชมในความมีนํ้าใจ 
ร่วมมือ ความเสียสละและอดทน แก่กองเชียร์โรงเรียนสาธิตน้ัน ๆ ท้ังน้ีในการเชียร์จะไม่มี   
การประกวดเพ่ือมุ่งหวังรางวัลใด ๆ 
 
 ข้อ 33 ให้มอบถ้วย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แก่โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป 
 

หมวด 5 
หมวดการเงิน 

 
 ข้อ 34 เงินลงทุนในการจัดการแข่งขันกีฬา มีดังน้ี 
  34.1 เงินสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ีสมัครเข้าแข่งขันในปีน้ัน ๆ โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กําหนดจํานวนเงิน
สนับสนุน  
  34.2 เงินจากการหารายได้ของโรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ 
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หมวด 6 
หมวดอ่ืน ๆ 

 
 ข้อ 35 ให้คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดอ่ืน
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับน้ี 
 
 ข้อ 36 กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย
ช้ีขาดและการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการบริหารถือเป็นสิ้นสุด 
 
 ข้อ 37  ให้ประธานกรรมการบริหารรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดอ่ืน ๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป

กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย   

 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันแบดมินตัน (รหัส 08) กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันแบดมินตัน กีฬาสาธิตสามัคคี 
 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วย       
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560” 
 

 ข้อ 2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ 3  ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซ่ึงสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยใน    
พระบรมราชูปถัมถ์ กําหนดใช้ในปีปัจจุบันแต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 

 ข้อ 4  ประเภทการแข่งขัน มีการแข่งขัน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4.1  ประเภททีม 
   4.1.1  ทีมชาย 
   4.1.2  ทีมหญิง 
  4.2  ประเภทบุคคล 
   4.2.1  ชายเดี่ยว 
   4.2.2  หญิงเดี่ยว 
   4.2.3  ชายคู่ 
   4.2.4  หญิงคู่ 
   4.2.5  คู่ผสม 
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 ข้อ 5  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ 
บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ 6  จํานวนผู้เข้าแข่งขัน 
          6.1  ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักกีฬา
ชายไม่เกิน 8 คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน 8 คน 
                6.2  ในประเภททีมให้แต่ละโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน
ประเภทละ 1 ทีม แต่ละทีมต้องมีนักกีฬาไม่เกิน 8 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน โดยให้
ผู้จัดการทีม ยืนยันรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลงทําการแข่งขันภายในระยะเวลาท่ีคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันแบดมินตันกําหนด 
                6.3  ในประเภทบุคคลให้แต่ละโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้    
ประเภทละไม่เกิน 2 คน หรือ ไม่เกิน 2 คู่ 
                6.4  นักกีฬาหน่ึงคนสามารถแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท 
                6.5  เจ้าหน้าท่ีทีมมีได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย 
   6.5.1  ผู้จัดการทีม 1 คน 
   6.5.2  ผู้ฝึกสอน 1 คน 
   6.5.3  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน 
                6.6  การเปลี่ยนรายช่ือนักกีฬาและการถอนตัว 
   6.6.1 การส่งรายช่ือและการเปลี่ยนแปลงรายช่ือนักกีฬาให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ ภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงจะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันประชุมจัดสายการแข่งขัน 
   6.6.2  ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับรายช่ือนักกีฬาท่ีเข้า
แข่งขันในครั้งน้ัน ๆ ในวันประชุมจัดสายการแข่งขัน ยกเว้น การถอนตัวอย่างเป็นทางการ 
รายช่ือตกหล่น หรือพิมพ์ผิด 
   6.6.3  ไม่ให้มีการถอนตัวภายหลังการจัดสายการแข่งขัน ยกเว้น   
การบาดเจ็บหรือป่วยด้วยเหตุอ่ืน ๆ โดยแพทย์ท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตัน
แต่งตั้งไว้ ได้ตรวจและออกใบรับรองว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้ 
   6.6.4 การขอถอนตัวด้วยเหตุผลอ่ืนอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภายหลัง
การจัดสายการแข่งขันแล้ว ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
แบดมินตัน และหรือผู้ตัดสินช้ีขาดเท่าน้ัน และผลการพิจารณาให้ถือเป็นสิ้นสุด 
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  6.6.5 ผู้ถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่ามี
ความผิดตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับฯ 
 
 ข้อ 7  วิธีจัดการแข่งขัน 
  7.1 ประเภททีม 
   7.1.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายบนและสายล่าง โดย
วิธีการจับฉลากยกเว้นทีมท่ีได้รับการวางอันดับ แล้วให้ในแต่ละสายแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
ยกเว้นกรณี ถ้ามีทีมท่ีเข้าแข่งขันไม่เกิน 4 ทีม ให้ทําการแข่งขันแบบพบกันหมด (Round-
Robin) 
   7.1.2 ให้จัดการแข่งขันแบบชนะ 3 ใน 5 คู่ ทีมใดชนะ 3 คู่แล้วให้
ถือว่าทีมน้ันชนะโดยเด็ดขาด ไม่ต้องแข่งขันคู่ต่อไป ท้ัง 5 คู่ เรียงตามลําดับอย่างต่อเน่ืองใน
วันเดียวกัน ดังน้ี 
    1) คู่ท่ี 1 เดี่ยวมือ 1 

2) คู่ท่ี 2 เดี่ยวมือ 2 
    3) คู่ท่ี 3 คู่มือ 1 
    4) คู่ท่ี 4 คู่มือ 2 
    5) คู่ท่ี 5 เดี่ยวมือ 3 
ยกเว้นในการแข่งขันแบบพบกันหมด (Round-Robin) ให้แข่งขันครบท้ัง 5 คู่ 
   7.1.3 ทีมชนะครั้งสุดท้ายในแต่ละสายให้แข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วน
ทีมท่ีแพ้ครั้งสุดท้ายในแต่ละสายให้ได้อันดับท่ี 3 ร่วมกัน เว้นกรณีแข่งแบบพบกันหมด ทีมท่ี
ได้รับตําแหน่งท่ี 3 มีเพียงทีมเดียวตามลําดับคะแนนโดยการนับคะแนน ทีมชนะได้ 2 
คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน ทีมท่ีไม่ได้ลงทําการแข่งขันไม่ได้คะแนน และหากนับคะแนน
รวมเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีคิดดังน้ี เพ่ือคัดเลือกผู้ท่ีมีอันดับ
ดีกว่า 
    7.1.3.1 ให้นับผลต่างระหว่างเกมได้ และเกมเสียท่ีดีกว่า 
    7.1.3.2 ถ้าเท่ากัน ให้นับผลต่างระหว่างแต้มได้และแต้มเสีย
ท่ีดีกว่า 
    7.1.3.3 ถ้าเท่ากัน ให้ดูผลการแข่งขันระหว่างคู่น้ัน 
   7.1.4  นักกีฬาหน่ึงคนสามารถแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท 
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  7.2  ประเภทบุคคล     
   7.2.1  ทุกประเภทให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย คือ สายบน
และสายล่างโดยวิธีจับสลาก ยกเว้นผู้ท่ีได้รับการวางมือ แล้วให้แต่ละสายแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
   7.2.2  ให้แยกผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนเดียวกันออกไปอยู่คนละสาย 
   7.2.3  ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตัน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 
พิจารณาวางอันดับฝีมือของผู้เข้าแข่งขัน 
           7.2.4  ทีมท่ีเข้าแข่งขันตั้งแต่ 5 ทีมข้ึนไป แต่ไม่เกิน 7 ทีม ให้มีทีม
วางอันดับ ได้ 2 ทีม ดังต่อไปน้ี 
    7.2.4.1   ทีมท่ีชนะเลิศ และรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคีครั้งท่ีผ่านมาเป็นทีมวางอันดับท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 
    7.2.4.2   ทีมท่ีเหลือให้ใช้วิธีจับสลาก  
    7.2.4.3   ถ้าทีมท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศ ครั้งท่ีผ่านมา   
ทีมใดทีมหน่ึง หรือท้ัง 2 ทีมไม่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งน้ัน ๆ ให้ท่ีประชุมร่วมกับผู้แทน  
สมาคมฯ พิจารณาจากจํานวนนักกีฬาท่ีร่วมในทีม ซ่ึงมีอันดับมือของสมาคมฯ ท่ีดีท่ีสุด
มากกว่าเป็นทีมวางอันดับข้ึนทดแทนทีมท่ีไม่เข้าร่วมดังกล่าวข้างต้น แต่หากว่าพิจารณา
ไม่ได้หรือไม่มี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้แทนสมาคมฯ และถือเป็นสิ้นสุด 
 
 ข้อ 8  กําหนดการแข่งขัน ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตันเป็น
ผู้กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีแข่งขัน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจําเป็น 
 
 ข้อ 9  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
  9.1 สีของเครื่องแต่งกายของผู้เล่นแต่ละช้ินจะเป็นสีอะไร หรือหลายสี
รวมกันได้ แบบลวดลายศิลป์ อนุญาตให้ใช้โดยปราศจากโฆษณาทางธุรกิจพาณิชย์ หรือ
ส่งเสริมการขาย 
  9.2  ให้ใช้ช่ือโรงเรียนหรือ logo ของสถาบันเท่าน้ัน โดยปรากฏด้านหลัง
ของเสื้อเป็นอักษรไทยหรือโรมัน มีขนาดสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ในลักษณะแนวนอน และ
อยู่ใกล้ส่วนบนของเสื้อ 
  9.3  อุปกรณ์ท่ีใช้แข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันแบดมินตัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
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 ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  10.1  เป็นหน้าท่ีของผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนท่ีจะต้องรับผิดชอบใน    
การตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าแข่งขันของตนให้ถูกต้องและกรอกรายช่ือตามแบบฟอร์มก่อน  
ย่ืนต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตัน เมื่อดําเนินการจับสลากเสร็จสิ้นและ
ประกาศแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือสับเปลี่ยนบุคคลอย่างใดไม่ได้ ไม่ว่ากรณี  
ใด ๆ เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ท่ีเกิดจากการเขียนหรือพิมพ์ผิดเท่าน้ัน 
  10.2 ก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายช่ือ
ผู้เข้าแข่งขันประเภททีมเรียงลําดับมือให้ถูกต้อง ตามแบบท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
แบดมินตันกําหนดไว้ต่อกรรมการช้ีขาด 
  10.3 เป็นหน้าท่ีของผู้เข้าแข่งขันท่ีจะต้องตรวจดูรายการแข่งขันของ
ตนเองและไปแข่งขันตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยไปถึงสนามแข่งขันก่อน
เวลาแข่งขันของตนเองอย่างน้อย 30 นาที ถ้าสนามว่างคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
แบดมินตันมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกนักกีฬาคู่ต่อไปลงแข่งขันก่อนเวลาท่ีกําหนดไว้ในสายการแข่งขันได้ 
   10.4 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมแข่งขันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเภททีม
หรือประเภทบุคคลให้นักกีฬามีสิทธ์ิพักได้ไม่เกิน 30 นาที ก่อนท่ีคณะอนุกรรมการจัด    
การแข่งขันแบดมินตันจะจัดให้มีการแข่งขันในคู่ต่อไป 
  10.5 นักกีฬามีสิทธ์ิอุทธรณ์ผลการตัดสินต่อกรรมการผู้ช้ีขาด และคําวินิจฉัย
ถือว่าสิ้นสุด 
  10.6 คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตันมีสิทธ์ิ ท่ีจะทําการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไขสายการแข่งขันได้ในกรณีท่ีมีการพิมพ์ผิดหรือรายช่ือตกหล่น ซ่ึงไม่ใช่  
การแก้ไขสายการแข่งขันท้ังหมด 
  10.7 ก่อนเวลาการแข่งขันทุกประเภท ผู้เข้าแข่งขันลงช่ือรายงานตัวท่ี
โต๊ะกรรมการจัดการแข่งขันสําหรับประเภททีมน้ัน ถ้าผู้เข้าแข่งขันในทีมไปลงช่ือไม่ครบตาม
จํานวนท่ีส่งรายช่ือลงทําการแข่งขันให้ปรับแพ้ 
  10.8 เมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดไว้ในสายการแข่งขัน หลังจากท่ีกรรมการ      
ผู้ตัดสินประกาศเรียกผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันแล้ว 5 นาที นักกีฬาไม่ลงแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้ 
  10.9 ผู้เข้าแข่งขันประเภทใด หรือทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีกําหนดหรือไม่ลงทําการแข่งขันตามคําสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตัน
หรือคําสั่งกรรมการผู้ตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันแบดมินตัน รายงานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี เพ่ือให้พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
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สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ 11 มารยาทของนักกีฬา 
  11.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคําตัดสิน และให้ความร่วมมือใน 
การปฏิบัติของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแบดมินตัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
  11.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติให้สมกับความเป็น
นักกีฬาท่ีดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 
 ข้อ 12 รางวัลการแข่งขัน 
  12.1 รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง พร้อมเกียรติบัตร 
  12.2 รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน พร้อมเกียรติบัตร 
  12.3 รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร 
  12.4 เกียรติบัตร และโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่น 
   12.4.1  ระดับประถมศึกษา ชายและหญิง จํานวน 2 รางวัล 
   12.4.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชายและหญิง จํานวน 2 รางวัล 
   12.4.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชายและหญิง จํานวน 2 รางวัล 
 
 ข้อ 13 รางวัลนักกีฬาดีเด่นประกอบด้วย 
  13.1 นักกีฬาดีเด่นระดับประถมชาย 
  13.2 นักกีฬาดีเด่นระดับประถมหญิง 
  13.3 นักกีฬาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 
  13.4 นักกีฬาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง 
  13.5 นักกีฬาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 
  13.6 นักกีฬาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง 
   หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักกีฬาดีเด่น 
   1.  มารยาทของนักกีฬา 
   2.  จากจํานวนเหรียญทอง 
   3.  จากประเภทบุคคล  เดี่ยว/คู่/คู่ผสม/และทีม ตามลําดับ 
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 ข้อ 14 การแต่งต้ังกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
 
 ข้อ 15 การประท้วง และอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ
แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ 16 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันแบดมินตัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
ชี้ขาด 
 
 ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

ข้อ 23 และข้อ 24  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ   

ให้คณะอนุกรรมการจัดการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้วินิจฉัย    

รักษาการตามระเบียบนี้ 

2560 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



21 

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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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

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

และสาธิตการศึกษา 
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กําหนดวันและสถานที่การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2560 

 

ท่ี ชนิดกีฬา 
ระหว่างวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2560 จํานวน 

วัน 
สนามการแข่งขัน 

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

W R 
     

L 
  สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส./ 

ลานศิลปวัฒนธรรม 

1 กรีฑา M 
 

T T 
 

Q/F Q/F 
 

2 สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส. 

2 กอล์ฟ 
 

M/T Q F Q F 
  

4 ไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ 

3 ซอฟท์บอล M Q Q Q Q Q F 
 

6 สนามซอฟท์บอลมก. กพส. 

4 เซปักตะกรอ้ M Q Q Q Q F 
  

5 อาคารอเนกประสงค์ 
รร.สาธิตฯ มก.กพส. 

5 เทนนิส M Q Q Q/F Q Q F 
 

6 สนามเทนนิส 2 มก.กพส. 

6 เทเบิลเทนนิส M Q Q Q/F Q Q Q/F 
 

6 อาคารพลศึกษา 1 มก.กพส. 

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

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

9 เปตอง M Q F Q F F Q F 7 สนามเปตองมก.กพส. 

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

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

           
สนามฟุตบอล 2  
(ข้างสนามกีฬากลาง 2 มก.กพส.) 

           
สนามฟุตบอล 3  
(หน้าอาคารพลศึกษา 2) 

12 ลีลาศ 
 

M/T F 
     

1 อาคารหอพักวมว. มก.กพส. 

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

14 ว่ายน้ํา M T F F 
    

2 สระว่ายนํ้า 1 มก.กพส. 

15 หมากกระดาน M F F F F F F 
 

6 ห้องสัมมนาคณะศษ.พ. มก.กพส. 

16 ฮอกกี ้ M Q Q Q Q Q F 
 

6 สนามกีฬารร.สาธิตฯ มก.กพส. 

17 แฮนด์บอล M 
 

Q Q Q Q F 
 

5 สนามกีฬาแฮนด์บอลมก.กพส. 

R - พิธีเปิด  L – พิธีปิด W – งานเลีย้ง  M - ประชุมผู้จัดการทีม  T -  วันฝึกซ้อม  Q - วันแข่งขัน F - วันชิงชนะเลิศ 
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โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตัน 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42  “อินทนิลเกมส์ 

ระหว่างวันท่ี 18 – 24 ธันวาคม 2560 
 

ชายเด่ียว ประถม 
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หญิงเด่ียว ประถม 
 

 
 
 
 



27 

ชายคู่ ประถม 
 

 
 
 
 



28 

หญิงคู่ ประถม 
 

 
 
 
 



29 

คู่ผสม ประถม 
 

 
 
 
 



30 

ชายเด่ียว ม.ต้น 
 

 
 
 
 



31 

หญิงเด่ียว ม.ต้น 
 

 
 
 
 



32 

ชายคู่ ม.ต้น 
 

 
 
 
 



33 

หญิงคู่ ม.ต้น 
 

 
 
 
 



34 

คู่ผสม ม.ต้น 
 

 
 
 
 



35 

ชายเด่ียว ม.ปลาย 
 

 
 
 
 



36 

หญิงเด่ียว ม.ปลาย 
 

 
 
 
 



37 

ชายคู่ ม.ปลาย 
 

 
 
 
 



38 

หญิงคู่ ม.ปลาย 
 

 
 
 
 



39 

คู่ผสม ม.ปลาย 
 

 
 
 
 



40 

ทีมชาย ประถม 
 

 
 
 
 



41 

ทีมหญิง ประถม 
 

 
 
 
 



42 

ทีมชาย ม.ต้น 
 

 
 
 
 



43 

ทีมหญิง ม.ต้น 
 

 
 
 
 



44 

ทีมชาย ม.ปลาย 
 

 
 
 
 



45 

ทีมหญิง ม.ปลาย 
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย พฤกษา ก้ิวสระทรัพย์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย พันธกร พูนเพ่ิมพงศ์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ถิรวุฒิ โปรดตญะกุล ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว จิรัชญา ราชมนตร ี ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ฉัตรชัย วัชระไชยคุปต ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว ชนาพร เช้ือญวน ผู้ฝึกสอน 
7 นาย วรวิทย์ ราชมนตร ี ผู้ฝึกสอน 
8 นาย อธิปัตย์ รัตนจันทร ์ ผู้ฝึกสอน 
9 นาย สมศักด ์ มุสิกเกษม ผู้ฝึกสอน 
10 นาย ศุภฤกษ์ จันทรพิศาล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย วสุ พุทธิธนาพล ป.3 
2 เด็กหญิง พลอยพิณ ลาภวุฒิกุล ป.3 
3 เด็กหญิง กัญญาเนตร กิติทัศนาสรชัย ป.3 
4 เด็กชาย ประวีร ์ ภูริพันธ์วิชัย ป.4 
5 เด็กชาย จิรัฏฐ์ เพชรเวโรจน์ ป.4 
6 เด็กหญิง กิตติญา ไกรธีรวุฒิ ป.4 
7 เด็กชาย ธรธันย์ สว่างสุรย์ี ป.4 
8 เด็กหญิง สศิธร บุษรากุล ป.4 
9 เด็กชาย ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง ป.5 
10 เด็กชาย ชลธีริทธ์ิ พัชรดํารงกุล ป.5 
11 เด็กหญิง ภคอร ไชยรักษา ป.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
12 เด็กชาย กฤษฎิ์ ประภาศิร ิ ป.5 
13 เด็กชาย ภาวัต แสนสุทธ์ิ ป.6 
14 เด็กหญิง ปทิตตา แสนสุทธ์ิ ป.6 
15 เด็กหญิง พบพร บุญม ี ป.6 
16 เด็กหญิง ศิวาพร จิรพงภิญโญ ป.6 
17 เด็กหญิง วิชญาพร อาจทํา ม.1 
18 เด็กหญิง ณัฐสณิ ี บุญช่วยธสิทธ์ิ ม.1 
19 เด็กชาย วรพล จารุเวทตระกูล ม.1 
20 เด็กชาย ศักรินทร ์ นิลบรรพต ม.1 
21 เด็กชาย ศุภชัย คุ้มหรั่ง ม.2 
22 เด็กหญิง สิรินาถ ภิระบรรณ ์ ม.2 
23 เด็กหญิง วิรัลพัชร หัตถศักดิ ์ ม.2 
24 เด็กชาย จักรภัทร จันทรปรีดา ม.2 
25 เด็กชาย ธีริน โชติชัยชรินทร ์ ม.2 
26 เด็กหญิง อชิดา รอดศิร ิ ม.2 
27 เด็กชาย ภวิศ รุ่งทิวาสุวรรณ ม.3 
28 เด็กชาย ศิรวัชร ์ อภิชาตมานนท์ ม.3 
29 เด็กหญิง สุจิมา ตั้งมิตรเจรญิ ม.3 
30 เด็กหญิง พิมพ์มาดา หิรัญบัฏ ม.3 
31 เด็กหญิง พรพิชชา เชยกีวงศ์ ม.3 
32 เด็กชาย พันธ์ุธัช เป่ียมสง่า ม.3 
33 นาย พอดี บุญม ี ม.4 
34 นาย กรวิชญ์ ประณตีวตกุล ม.4 
35 นาย กันต์กฤช ดิเรกลาภ ม.4 
36 นาย กาจพน ศรีรอต ม.4 
37 นางสาว กัลยภรณ ์ กังวานวงศ์ ม.5 
38 นาย ณัชพล สุรศักดิปั์ญญา ม.5 
39 นางสาว ศิริมาตา มหาเวชาศิร ิ ม.5 
40 นาย เสฏฐนันท์ ถาวร ม.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
41 นาย ฐากฤศ ธาดาธนาศิร ิ ม.6 
42 นางสาว ชนัญญา เพ็ญศร ี ม.6 
43 นางสาว ปริชมน ศานติวงศ์สกุล ม.6 
44 นางสาว พริมดาว พงษ์คุณากร ม.6 
45 นางสาว กัญญาณภัทร เน่ืองจํานงค์ ม.6 
46 นาย อิทธิวัฒน์ ถาวร ม.6 
47 นางสาว พิจิกา วันธงไชย ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย เอกพันธ์ สุทธิอุทธรณ ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย รังสรรค์ รักกิจการพูล ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ภาคภูม ิ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ภูวิศ สุวรรณสุนทร ป.4 
2 เด็กชาย กฤษฏ์ชนก พุกนิลฉาย ม.3 
3 เด็กชาย ณธีพัฒน์ จิตติเจริญฤทธ์ิ ม.3 
4 เด็กหญิง ธัญวลัย อาจคงหาญ ม.3 
5 นาย ธนเสฏฐ์ ศรีอนันต ์ ม.4 
6 นาย จิรายุทธ เอียดคง ม.5 
7 นาย ภูมิพัฒน์ บางสวนหลวง ม.6 
8 นาย วชิรวิชญ์ อู่ศิลา ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ชัยชาญ วรนิทัศน์ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว หฤทัย ชัยโทนุย ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ศรัณยู โอฬารอร่ามกุล ผู้ฝึกสอน 
4 นาย วรุฒ แดงหนอแดง ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว วัชราภรณ ์ เทวรักษ์พิทักษ์ ผู้ฝึกสอน 
6 ผศ. เกียรติศักดิ ์ เผือกพันธ์ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย วันชัย จันทการกุล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ยศภัทร เหล่าเลิศวรกุล ป.1 
2 เด็กชาย ปราญชล สันติวรากร ป.3 
3 เด็กชาย ก้องเกียรติยศ ชาทองยศ ป.4 
4 เด็กหญิง นพภัสสร บุญทศ ป.5 
5 เด็กหญิง ฟ้าใส สิงคิบุตร ป.5 
6 เด็กชาย ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล ป.5 
7 เด็กหญิง ธนัญชนก ชุณหคันธรส ป.5 
8 เด็กหญิง พีรชาภา สันติวรากร ป.6 
9 เด็กหญิง บงกช เข็มทองหลาง ม.1 
10 เด็กหญิง มนัญญา ศรีมันตะ ม.1 
11 เด็กชาย กัญจน์ เหล่าเลิศวรกุล ม.1 
12 เด็กชาย วิชญ์ ประฏภิาณวัตร ม.1 
13 เด็กหญิง เจสซิก้า ซิงห์ ม.1 
14 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ ชุณหคันธรส ม.3 
15 เด็กหญิง ศุภิสรา ทองเจียว ม.3 
16 เด็กชาย วรินทร ตันมิ่ง ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 เด็กชาย อภิวิชญ์ เนียมรักษา ม.3 
18 นางสาว รดาพชร อนวัช ม.4 
19 นาย เมทัส เจริญวานิช ม.4 
20 นางสาว ศุภาพิขญ ์ เตียรถ์สุวรรณ ม.5 
21 นางสาว วรัญญา สรรพสมบัต ิ ม.5 
22 นาย สุวีร ์ เข็มทองหลาง ม.5 
23 นางสาว กนกลักษณ ์ คุรุศาสตรา ม.5 
24 นาย ศิวกร ยอดอินทร ์ ม.6 
25 นาย วสุ ชวนะสุพิชญ์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 ผศ. ณัฐพร สุดด ี ผู้จัดการทีม 
2 นาย ปวริศร ติรวรรณาวิทย์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ชินกฤต เพ่ิมพูล ผู้ฝึกสอน 
4 นาย คฑาวุฒิ พันธ์ครุธ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย อานุภาพ ธีระรตัน์สกุล ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ธีรพัฒน์ คล้ายมุข ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ปาณัทดา แสงนํ้าเพชร ป.3 
2 เด็กหญิง รัญชิดา สุริยพรชัยกุล ป.3 
3 เด็กหญิง อรชัญญา ตันจันทร์พงศ์ ป.4 
4 เด็กชาย จุน แก้วเทวี ป.4 
5 เด็กหญิง ชวันรัตน์ วุฒินภากาศ ป.4 
6 เด็กหญิง ชกร วิศวพลานนท์ ป.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
7 เด็กชาย กรกต ประดับชัยมงคล ป.5 
8 เด็กชาย วรพล ตันติสุวรรณนา ป.5 
9 เด็กหญิง ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา ป.5 
10 เด็กชาย ก้องภพ อัศวอารักษ์ ป.5 
11 เด็กหญิง ปุนนรินทร ์ วัฒนไทยสวัสดิ ์ ป.5 
12 เด็กชาย พิชญะ อริยชาญศิลป์ ป.5 
13 เด็กชาย ธนิก ศิริสุนทรไพบูลย์ ป.5 
14 เด็กชาย อริญชย์ ลิมะเสถียร ป.6 
15 เด็กหญิง สิริกานต ์ อํานาจมงคล ป.6 
16 เด็กชาย พิชญุตม์ อริยชาญศิลป์ ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย แสงชัย แก้วเทวี ผู้จัดการทีม 
2 นาง พิสันธนีย ์ ศรีดรุงฤทธ์ิ ผู้จัดการทีม 
3 พ.ญ. นลินี ปานเสถียรกุล ผู้จัดการทีม 
4 นาย ประเสริฐ บุญสมบูรณ์สกุล ผู้จัดการทีม 
5 นาง พรรณลดา อภินันท์กูล ผู้จัดการทีม 
6 นาง ปรียฉัตร พรเกษมสุข ผู้จัดการทีม 
7 นาง พิณสุดา ภู่สว่าง ผู้จัดการทีม 
8 นาง กฤติยา หาญแกล้วกล้า ผู้จัดการทีม 
9 นาง ปรัชวิกร มาสมบูรณ ์ ผู้จัดการทีม 
10 นาย ชินกฤต เพ่ิมพูล ผู้ฝึกสอน 
11 นาย ปวริศร ติรวรรณาวิทย์ ผู้ฝึกสอน 
12 นางสาว ดวงกมล ผลเวช ผู้ฝึกสอน 
13 นางสาว ชานิศา เตชวรสินสกุล ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง พลอยสีรุ้ง เจริญปัญญาย่ิง ม.1 
2 เด็กชาย นวิน สุเมธกิจการ ม.1 
3 เด็กชาย เจษฎากร เลิศวิรยิจิตต ์ ม.1 
4 เด็กชาย วีรชัย กฤตยพงษ์ ม.1 
5 เด็กชาย ชิน แก้วเทวี ม.1 
6 เด็กหญิง ธนภร พรรณประภาศร ี ม.1 
7 เด็กหญิง รวิฏา ลัทธิ ม.2 
8 เด็กชาย พลรัชย์ ศรีดุรงฤทธ์ิ ม.2 
9 เด็กชาย อศะ คะชิมา ม.2 
10 เด็กหญิง จญา พิมพ์ขาวขํา ม.2 
11 เด็กชาย วณิชย์ เช่ียวชาญรัตนกุล ม.2 
12 เด็กชาย ธีรัตม์นิคโคลสั ลิ้ม ม.2 
13 เด็กหญิง สุพิชญา ธนาอัศวพันธ์ ม.3 
14 เด็กหญิง สาธิตา อสุนี ณ อยุธยา ม.3 
15 เด็กหญิง ธัญรด ี จันทราพรกุล ม.3 
16 เด็กชาย รชยา เลื่อมประพางกูล ม.3 
17 นาย ณัฏฐ์ชนาธิป ประสิทธ์ิดํารง ม.4 
18 นางสาว พลอยพรรณ สุทธิรัตน์ ม.4 
19 นาย พิชญะ สิทธิชาญคุณะ ม.4 
20 นางสาว สุทธนุช บุษยโภคะ ม.4 
21 นางสาว วรินท์ลัคน์ เผ่าสวัสดิย์รรยง ม.4 
22 นางสาว บุณยาพร ดํารงธรรมวุฒิ ม.4 
23 นางสาว ฐิตาภรณ ์ พิริยเลศิศักดิ ์ ม.4 
24 นางสาว รินรดา อัมพรสิทธิกูล ม.4 
25 นาย ธรรม ชัยพิพัฒน์ ม.5 
26 นางสาว ชนิสา กระแสสินธ์ุ ม.5 
27 นางสาว ศรุตา เกรียงพิชิตชัย ม.5 
28 นาย มนุเชษฐ์ บุญสมบูรณ์สกุล ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 นาย อดิรุจ ณ สงขลา ม.6 
30 นาย อนวัช ณ สงขลา ม.6 
31 นาย อธิวัฒน์ ตั้งพูลสินธนา ม.6 
32 นาย อริยะ เวชชาชีวะ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ทศพล ภูมิดิษฐ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย พงษ์ระวี พันธ์ุบุญปลูก ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ธนนท์ ธนิยผล ม.1 
2 เด็กหญิง ธารนที ยศรุ่งโรงจน์ ม.1 
3 เด็กชาย ปาณัสม ์ ศิริรัตนไพศลากุล ม.1 
4 เด็กหญิง ณัฐธิดา ขันทองนาค ม.2 
5 เด็กหญิง มิ่งมุก เมียร์แมน ม.2 
6 นางสาว วรธิดา หาอุปละ ม.3 
7 เด็กชาย กันตธร สอาดล้วน ม.3 
8 เด็กชาย ยศพนธ์ มณฑีรรัตน์ ม.3 
9 เด็กหญิง ณพัฒน์ ถาวรสุขาวด ี ม.3 
10 นาย ฉันทพัฒน์ ยศรุ่งโรจน์ ม.4 
11 นางสาว ปาลิตา ต้นกิตตริัตนกุล ม.4 
12 นางสาว พิมพ์ลภสั ตาลเงิน ม.4 
13 นาย เอดวิน กันธัง ม.4 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ลินละดา จันทนะชาต ิ ผู้ฝึกสอน 
2 นาย วิญญู พันธ์ุเมืองมา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย อลังการ อภิรัตนวงศ์ ม.1 
2 เด็กหญิง พิชชานันท์ เชิงชัย ม.1 
3 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ธีรพงศ์ ม.1 
4 เด็กหญิง วรัชยา มีพรสวรรค์ ม.1 
5 เด็กหญิง กานต์ศินี สิริเจริญกุล ม.2 
6 เด็กชาย พรเทพ สินกิตตยิานนท์ ม.2 
7 นาย ยศพล มากม ี ม.3 

 
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 จ่าสิบเอก กรกฎ กิตติภูมภิักด ี ผู้จัดการทีม 
2 นาย ธราพงษ์ การกระโทก ผู้จัดการทีม 
3 นาย ปุณญสิต สุขสว่าง ผู้ฝึกสอน 
4 นาย วัชระพล เรืองคํา ผู้ฝึกสอน 
5 นาย พรศักดิ ์ บูรณประทีปรตัน์ ผู้ฝึกสอน 

 
 
 
 
 



55 

นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ ป.1 
2 เด็กหญิง พิชญ์สินี เพ็ชร์ทองคํา ป.3 
3 เด็กชาย อชิตะ ธัญญากุลวงศ์ ป.3 
4 เด็กชาย พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ ป.3 
5 เด็กหญิง จิดาภา จันทร์ชูกลิ่น ป.4 
6 เด็กหญิง อาญาดา ธัญญากุลวงศ์ ป.5 
7 เด็กชาย เกริก ไกรสังข์ ป.6 
8 เด็กหญิง ชัญญา ชมพิมาย ป.6 
9 เด็กชาย ชยากร ชัชยานุกร ม.1 
10 เด็กชาย โทะโมะยะ พิมทะวงศ์ ม.2 
11 เด็กชาย ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจรญิ ม.2 
12 เด็กชาย ปฏิภาณ อภิบาล ม.2 
13 เด็กชาย ธนสิน ศิริวรรณ ม.2 
14 เด็กหญิง สิมิลัน จันทร์ดํารงกุล ม.3 
15 เด็กหญิง พัทรวลัย โกศัย ม.3 
16 นาย จิตรดลิก สายสบืสวัสดิ ์ ม.4 
17 นาย รุจิรธรรม ยุติธรรม ม.5 
18 นางสาว นันทิชา นนทะโคตร ม.5 
19 นาย ธนภพ ดีเด่น ม.6 
20 นาย ชยุตม ์ ฉัตรมงคล ม.6 
21 นาย ประพันธ์ พงษ์ประพันธ์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย บุญลอด ศรีเจริญ ผู้จัดการทีม 
 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย เมยาวี สอนบุญ ม.2 
2 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ สมด ี ม.2 
3 เด็กชาย ตะวัน ภูวิจิตร ม.2 
4 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ จุฑาศร ี ม.2 
5 เด็กชาย ณชพล นันทสมบูรณ ์ ม.2 
6 เด็กหญิง รมย์ธีรา คูสกุลรัตน์ ม.3 
7 เด็กชาย กวิน ศักดิ์สกุลวัฒนา ม.3 
8 เด็กชาย อิฏฐดนัย ได้ผลมาก ม.3 
9 เด็กหญิง ณัชชา อินพินิจ ม.3 
10 นางสาว พิชญาภา ไชยเนตร ม.4 
11 นางสาว พิชชาพร โคตตาแสง ม.4 
12 นางสาว อัญชุลีพร โยธารินทร ์ ม.4 
13 นางสาว ฮานา พาน๊ ม.5 
14 นาย สุรสิทธ์ิ พารา ม.5 
15 นางสาว สุจิณณา เชาว์พานิช ม.5 
16 นาย ภัทรธร ประสาระเอ ม.5 
17 นาย พิสิษฐ์ จันทรจตุรภัทร ม.5 
18 นาย ธนภัทร ดรชัย ม.5 
19 นาย ภูชนะ ประทุมรตัน์ ม.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ชลิต นริชภวรัญชน์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย สุกฤษฎิ ์ ฤทธิธรรม ผู้ฝึกสอน 
3 นาง เบญจพร สุทธิตังกวิเชียร ผู้ฝึกสอน 
4 นาย สมเจตต ์ พริ้งสกุล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ภูริณัฐ ศิริไพพรรณ ป.2 
2 เด็กชาย ธนกฤต อินทรานุกูล ป.3 
3 เด็กชาย ชยณัฐ น่ิมพิทักษ์พงศ์ ป.3 
4 เด็กชาย เพียรวิรุจ สิริวรานุกูล ป.3 
5 เด็กหญิง ลภสัรดาพร บุญเฮง ป.3 
6 เด็กหญิง ธัญทิพย์ ฉันทะสมบุญเสร ี ป.4 
7 เด็กหญิง ธัญชนก ศิริไพพรรณ ป.5 
8 เด็กหญิง กรจิรา ธนไชยรุ่ง ป.5 
9 เด็กชาย กัณฑ์อเนก จิตรามยักุล ป.5 
10 เด็กหญิง ณัชชา ลอยฤทธิวุฒิไกร ป.5 
11 เด็กหญิง ณปภา จันทรวิทูร ป.5 
12 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ สุขเขตต ์ ป.5 
13 เด็กหญิง ญาณิศา สวมศร ี ป.5 
14 เด็กชาย สุณัฐพงศ์ พุทธิวงศาสุนทร ป.6 
15 เด็กหญิง สรัญทร นริชภวรัญชน์ ป.6 
16 เด็กชาย ชินกฤต เคลือบสุวรรณ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ณัฏฐภาส พรมมา ผู้จัดการทีม 
2 นาย สกล เฉลิมราษฎร ์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย การย์รณัเอก ทับทิมดง ผู้ฝึกสอน 
4 นาย อนุสรณ ์ เสียงเสนาะ ผู้ฝึกสอน 
5 นาง ศิริวรรณ พิสฐศาสน์ ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว กรรณิการ ์ สมศร ี ผู้ฝึกสอน 
7 ดาบตํารวจ วิมล น้อมสมทรัพย์ ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาว พรมมณ ี โฮชิน ผู้ฝึกสอน 
9 นาง พัณณ์นิภา ควรปรียาวัฒน์ ผู้ฝึกสอน 
10 นางสาว กฤติกา ฤทธิภู่ ผู้ฝึกสอน 
11 นาย กิจจา ทองขวัญ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ธนดล ยันต์มงคล ม.1 
2 เด็กชาย ณัฐวุฒน์ กําเหนิดงาม ม.1 
3 เด็กหญิง พรพรรณ สุทธิ ม.1 
4 เด็กชาย ธนกฤต เกิดไพบูลย์ ม.2 
5 เด็กหญิง ณัฏฐานุด ี พิสฐศาสน์ ม.2 
6 เด็กชาย วชิราศักดิ ์ หงษ์ทอง ม.2 
7 เด็กชาย วสิษฐ์พล เรืองณรงค์ ม.2 
8 เด็กหญิง ภคมณ สุรวุฒิวงศ์ ม.2 
9 เด็กหญิง ต้นข้าว แสวงทรัพย์ ม.2 
10 เด็กหญิง ไอรดา ลอยฤทธิวุฒิไกร ม.2 
11 เด็กหญิง ฐานิดา ตั้งวงศ์ ม.3 
12 เด็กหญิง จุฑารัตน์ กลิ่นทิพย์ขจร ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
13 เด็กชาย ธนภัทร อาภาพันเลิศ ม.3 
14 นาย ธนภัทร ภูแรศร ี ม.4 
15 นาย กิตติภพ เพชรเลิศอนันต ์ ม.4 
16 นางสาว อรพิมล คลังเพชร ม.4 
17 นาย วรพรต ตั้งวงศ์กิจศิร ิ ม.4 
18 นางสาว สุธีรา หงษ์ทอง ม.4 
19 นางสาว รุจิพัชญ ์ ควรปรียาวัฒน์ ม.4 
20 นางสาว ธนภรณ ์ สุนนานนท์ ม.4 
21 นางสาว ปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์ ม.5 
22 นางสาว ปฐมรัตน์ น้อมสมทรัพย์ ม.5 
23 นาย ชุติพงษ์ เสรมิสุขเจริญชัย ม.5 
24 นาย ธีรภัทร สุทธิเกษม ม.5 
25 นาย วิชญวรรธน์ นาครักษ์ ม.6 
26 นาย ธนกฤต ภูแรศร ี ม.6 
27 นาย จิรัฎฐ์ ควรปรียาวัฒน์ ม.6 
28 นางสาว วีริยา อัศวภักดีพันธ์ุ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย สรศักดิ ์ สิงหฤกษ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย อมรเทพ ทัศนสุวรรณ ผู้จัดการทีม 
3 นาย ธีรวัต ผ่องใส ผู้ฝึกสอน 
4 นาย กิตติพล สิงห์เทียน ผู้ฝึกสอน 
5 นาย พีรนัฐ ร้อยถ่ิน ผู้ฝึกสอน 

 

นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ ม.1 
2 เด็กชาย วิธวินท์ ชีวาสิทธ์ิ ม.1 
3 เด็กชาย สิรภพ ย้ิมแย้ม ม.2 
4 เด็กชาย ชนน เศวตรตันเสถียร ม.2 
5 เด็กหญิง บัณฑิตา โรจน์พงศ์พิชญ ์ ม.2 
6 เด็กชาย พชรเมธว์ เพ็ชรเจรญิ ม.2 
7 เด็กชาย เกียรตเิมธว์ เพ็ชรเจรญิ ม.2 
8 เด็กหญิง แพรวา อริยชาญศิลป์ ม.2 
9 เด็กหญิง ณิชารีย ์ วารุณประภา ม.3 
10 เด็กหญิง ณิภาพัชร ์ ตรีรานุรัตน์ ม.3 
11 เด็กหญิง บุษราคัม เจริญทวีแก้ว ม.3 
12 เด็กชาย กันตพัฒน์ อรุณรักษ์วิลาส ม.3 
13 เด็กหญิง อธีนา เลากุลศานต ์ ม.3 
14 นาย สาริน ทองประคํา ม.5 
15 นางสาว สุพิชฌาย์ เพชรชู ม.5 
16 นาย ณัฐกิตติ ์ กิตติเรืองพัชร ม.5 
17 นาย พัฒนกิตต์ เตชเพ็ญพันธ์ ม.5 
18 นาย ศุภกร จรจันทึก ม.6 
19 นาย กวิน ประดิษฐ์อาชีพ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง ภาวิดา ชะวัฒนะ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ชัยณรงค์ ธเนศวงศ์ ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว จินตกา คงสามส ี ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ชนิกานต์ หิรัญประจักษ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ณิชกร สงวนสัตย์ ผู้ฝึกสอน 
6 พันตร ี ชลัยรัตน์ โสภจารีย ์ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย สมเกียรต ิ วรรณเฉลมิ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง สิรินุช ศรัทธาบุญ ป.4 
2 เด็กชาย ณวัตรซองกึน สุรวิรยิาการ ป.4 
3 เด็กหญิง นภัส ภู่ประเสริฐ ป.4 
4 เด็กชาย นิธิวัฒน์ กมลสิทธิชัย ป.5 
5 เด็กชาย ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์ ป.5 
6 เด็กหญิง เปรมากร เถียรถาวร ป.5 
7 เด็กชาย นภนต์พัฒน์ ภู่ประเสริฐ ป.5 
8 เด็กหญิง นนทพร พานิช ป.5 
9 เด็กชาย ศรัณย์ธร เศรษฐวงศ์ ป.6 
10 เด็กหญิง ณัฐพิมล กมลสิทธิชัย ป.6 
11 เด็กชาย สิริวิชญ ์ กาญจนธนาเลิศ ป.6 
12 เด็กหญิง กชพร บุญธิมา ป.6 
13 เด็กหญิง จิณัฐตา สุธรรมจาร ุ ป.6 
14 เด็กชาย ภัทรดนัย ถนอมสิน ป.6 
15 เด็กชาย ณภัทร ซองวอน สุรวิรยิาการ ป.6 
16 เด็กหญิง วรพร ขันธ์สุวรรณ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ปกรณ ์ ไวยาณรางกูร ผู้จัดการทีม 
2 นาย ธารา เรืองศักดิ์วิชิต ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ธนนันท์ อินทิตานนท์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ศิริพงษ์ เกษวงศ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ธนัท หงษ์กระจ่าง ผู้ฝึกสอน 
6 นาง สุมาล ี ไพรวงษ์ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย จิรวัฒน์ ลิปิการวงศ์ ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาว วนิษฐา ดาราสูรย์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย วิชญะ จินตมุทธา ม.1 
2 เด็กชาย ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ ม.1 
3 เด็กชาย วสุวัฒน์ อารยะพงษธร ม.1 
4 เด็กหญิง ปทิดา ศรีสวัสดิ ์ ม.1 
5 เด็กชาย ปวริศร ์ คงเจริญ ม.2 
6 เด็กหญิง อติกานต ์ พฤกษ์พิจารณ ์ ม.2 
7 เด็กหญิง สุพิชญา ปัญญาโรจน์ ม.2 
8 เด็กหญิง ศรุตยา ฉะอ้อนศร ี ม.3 
9 เด็กชาย สุรสิทธ์ิ อริยะบารนีกุล ม.3 
10 เด็กหญิง เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์ ม.3 
11 นางสาว ปิยภัสสร ์ ไวยาณรางกูร ม.4 
12 นาย ชานน ธโนปจัยโยธิน ม.4 
13 นาย ชยังกูร ธโนปจัยโยธิน ม.4 
14 นาย ธนนนท์ จิตใจภูร ี ม.4 
15 นางสาว มุนา สุขวัฒน์ ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
16 นางสาว กุลนิดา สิงห์นาครอง ม.5 
17 นาย บุรฉัตร ก่อเฉลิมสนธิ ม.5 
18 นาย ภัทราวุธ วรวิเศษ ม.5 
19 นางสาว ศิรัสยา ชีวาสิทธ์ิ ม.6 
20 นาย ธนบดี สินเจรญิ ม.6 
21 นางสาว ธนัชพร ดํารงธรรมวุฒิ ม.6 
22 นาย อาชว์วิญญ์ วณิชชาพัชร ม.6 
23 นาย รุษฐนภัค อูปทอง ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ ติณณภพ มาลาพุด ผู้จัดการทีม 
2 อาจารย์ ฐิฏิพร อุดมคํา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พลัฏฐ์ ธัญโชติธนไพศาล ป.3 
2 เด็กชาย พันธ์ยศ สิทธิจาตุโรจน์ ป.4 
3 เด็กชาย ณัฐพัชร ์ ศรีสุวรรณ ป.4 
4 เด็กหญิง จิรัฏฐ์ ธัญโชติธนไพศาล ป.5 
5 เด็กชาย ภัคพงศ์ คงศรี ป.5 
6 เด็กชาย กฤตธี สุขเสกสรรค์ ป.5 
7 เด็กหญิง กิตติยา อานทอง ป.6 
8 เด็กชาย พีรพัฒน์ ต.วรพานิช ป.6 
9 เด็กชาย โอบกิจ เอสุจินต ์ ป.6 
10 เด็กชาย กันตินันท์ ธาระวานิช ม.1 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
11 เด็กหญิง ธัญชนก เศรษฐโอฬารกิจ ม.2 
12 เด็กหญิง ณัฐนร ี เดชระพีพงษ์ ม.2 
13 นางสาว ธนากานต ์ พุ่มทองตรู ม.4 
14 นางสาว เรือนใจ จันทร์ทึก ม.4 
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คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  คร้ังที่ 42  
“อินทนิลเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 18 - 24  ธันวาคม  2560 
 

ลําดับ คณะกรรมการ ช่ือ– สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

E-mail 

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

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

11 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ 

นายภาสวิชญ์  หลาวมา 09 8856 5801 phasavit@gmail.com 

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

กีฬาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.ธารินทร์  ก้านเหลือง) 

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

16 ฝ่ายยานพาหนะ จราจรและ
รักษาความปลอดภัย 

ผศ. ว่าที่ รต.ภูมิพัฒน์ 
ธนัชญาอิศม์เดช 

08 1909 3099 bhumipat2510@hotmail.com 

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

การแข่งขัน 
นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์ 08 1821 8685 seksan2003@hotmail.com 

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

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

 
พันจ่าอากาศตรีฐิติพงศ์   ลาโพธ์ิ  ท่ีปรึกษา 
นางสาวพรเพ็ญ    ลาโพธ์ิ  ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวอรอุษา    อินเจริญศักดิ ์ รองประธานอนุกรรมการ 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฐิติยา   พุ่งมณีสกุล อนุกรรมการ 
นายอนุภาพ    กันภัย  อนุกรรมการ 
นางสาวมนธิชา    ริมธีระกุล  อนุกรรมการ 
นายประพันธ์    อารมณร์ื่น อนุกรรมการ 
นายธนพนธ์  วรรณมาลิกพันธ์ อนุกรรมการ 
นางสาวปารสิา    ประภานาวิน อนุกรรมการและเลขานุการ 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมนธิชา   ป้ันอุดม  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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