
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
การแข่งขันชนิดกีฬาน้ันๆ 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 หรือข้อกําหนดอ่ืนๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับน้ี 
 
 ข้อ 36 กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย
ช้ีขาดและการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการบริหารถือเป็นสิ้นสุด 
 
 ข้อ 37  ให้ประธานกรรมการบริหารรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป

กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย   

 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วยการแข่งขันฟุตซอล (รหัส 10) กีฬาสาธิตสามัคคี  คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันฟุตซอล กีฬาสาธิตสามัคคี 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วย      
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันฟุตซอล กีฬาสาธิตสามัคคี 
ครั้งท่ี 42 พ.ศ.2560” 

 
ข้อ  2 บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 
ข้อ  3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  
 3.1  ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วย   

การจัดการแข่งขันกีฬา  สาธิตสามัคคี พ.ศ. 2560 
 3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพันธ์ฟุตบอล

นานาชาติ (FIFA) ซ่ึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ     
ใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ท้ังน้ีต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ ระเบียบน้ี 

 
ข้อ  4 ประเภทการแข่งขัน  
 4.1  ทีมชาย มัธยมศึกษาตอนต้น 
 4.2  ทีมชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4.3  ทีมหญิง มัธยมศึกษา 
 4.4  ทีมชาย ประถมศึกษา 
 4.5 ทีมหญิง ประถมศึกษา  
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ข้อ  5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
 5.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 

 5.2  เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติท่ีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยฯ กําหนด  

 
ข้อ  6 จํานวนผู้เข้าแข่งขัน  
  6.1  ให้แต่ละโรงเรียนสาธิต สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภท

ละ 1 ทีม ใน 1 รุ่น ในแต่ละทีมส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน  
  6.2  ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ยืนยันรายช่ือ

นักกีฬาท่ีจะลงทําการแข่งขัน จากรายช่ือตามข้อ 6.1 ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
 6.3  หลังจากยืนยันรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลงทําการแข่งขันตามข้อ 6.2 แล้ว 

ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  
 6.4  จากรายช่ือท่ียืนยันการเข้าร่วมการแข่งขัน ตามข้อ 6.2 ส่งให้

คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนกําหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที 
 6.5  ในแต่ละทีมให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย 

ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน  
 
ข้อ  7 วิธีจัดการแข่งขัน  
 7.1  ถ้ามีจํานวนทีมไม่เกิน 5 ทีม จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” 

นําทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และ 2  แข่งขันชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 3 และ
อันดับท่ี 4 ครองตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 

 7.2  ถ้ามีจํานวนทีม 6 - 8 ทีม ให้เจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยู่สายหน่ึงสายใด
ในรอบแรกได้ โดยจัดการแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น 2 สาย แข่งขันพบกันหมดในสาย      
รอบรองชนะเลิศนําทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1 สายแรก พบ ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 2 สายสอง 
และทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 2 สายแรก พบ ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1 สายสอง รอบชิงชนะเลิศ 
นําทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศครองตําแหน่ง
ท่ี 3 ร่วมกัน 

 7.3  ถ้ามีจํานวนทีม 9 - 11 ทีม ให้เจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยู่สายหน่ึงสายใด
ในรอบแรกได้ โดยจัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 3 สาย ดังน้ี 
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  7.3.1 รอบแรกจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
 

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

 
   7.3.2  รอบรองชนะเลิศ แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 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 
   7.3.3  รอบชิงชนะเลิศทีมท่ีได้คะแนนอันดับ 1 ของสาย X และ
สาย Y แข่งขันชิงชนะเลิศและทีมท่ีได้คะแนน  อันดับ 2 ของสาย X และสาย Y ครอง
ตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
  7.4  จํานวน 12 - 16 ทีม ให้เจ้าภาพ มีสิทธิเลือกอยู่สายหน่ึงสายใดใน
รอบแรกได้ โดยรอบแรกแบ่งเป็น 4 สาย สายละไม่เกิน 4 ทีม (แข่งขันแบบพบกันหมดใน
สาย)  ดังน้ี 
 

จํานวนทีม A B C D 
12 ทีม 3 3 3 3 
13 ทีม 3 3 3 4 
14 ทีม 3 3 4 4 
15 ทีม 3 4 4 4 
16 ทีม 4 4 4 4 

 
   7.4.1  รอบท่ีสอง จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ให้ทีมอันดับ 1 
ของแต่ละสายเป็นทีมยืนแล้วให้จับสลากทีมอันดับ 2 ของแต่ละสายไปทําการแข่งขันกับทีม
อันดับ 1 ยกเว้นทีมท่ีอยู่สายเดียวกันในรอบแรก 
   7.4.2  รอบรองชนะเลิศ จัดการแข่งขัน ดังน้ี 
     7.4.2.1  ทีมชนะของกลุ่มท่ี 1 แข่งกับทีมชนะของกลุ่มท่ี 2 
     7.4.2.2  ทีมชนะของกลุ่มท่ี 3 แข่งกับทีมชนะของกลุ่มท่ี 4 
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   7.4.3  รอบชิงชนะเลิศ 
     7.4.3.1 ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศครองตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
     7.4.3.2  ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ 

 
ข้อ  8   เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน  

  8.1  ทุกระดับการแข่งขัน ให้ใช้เวลาในการแข่งขัน 30 นาที แบ่งออกเป็น 
2 ครึ่ง ๆ ละ 15 นาที โดยหยุดพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที 
  8.2  ทุกระดับใช้เวลาการแข่งขันแบบไม่หยุดเวลา ท้ังน้ีให้ข้ึนอยู่กับท่ี
ดุลพินิจของผู้ตัดสินในการแข่งขันน้ัน ๆ  
  8.3 ในกรณี ท่ีหมดเวลาการแข่งขันตั้ งแต่รอบท่ีสองจนถึงรอบ         
ชิงชนะเลิศ แล้วปรากฏผลการแข่งขันเสมอกันให้เตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษตามกติกา     
การแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 
ได้ประกาศใช้แล้วเพ่ือหาผู้ชนะ  
  8.4 การขอเวลานอก อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง 
และไม่เกิน 1 นาที หากไม่ใช้สิทธิการขอเวลานอกในครึ่งเวลาแรก ไม่สามารถนําไปทดแทน
ในครึ่งเวลาหลังได้  
  8.5 การแข่งขันรอบแรก ให้นับคะแนนดังน้ี 
   8.5.1 ทีมชนะได้ 3 คะแนน ทีมเสมอได้ 1 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 
คะแนน 
   8.5.2 ในกรณีท่ีมีทีมได้คะแนนรวมเท่ากันในแต่ละสาย และ
จะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหน่ึงเข้าแข่งขันรอบต่อไป ให้ผู้แทนคณะอนุกรรมการ         
ฝ่ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เป็นผู้กําหนดวิธีการจับฉลาก 
และดําเนินการจับฉลากเพ่ือหาทีมเข้ารอบต่อไป  
 
 ข้อ  9   กําหนดการแข่งขัน  
  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายเทคนิคการกีฬา  ในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจําเป็น  
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 ข้อ  10   ชุดแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน และสนามแข่งขัน 
  10.1  ชุดแข่งขัน  
   10.1.1 ให้แต่ละทีมจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด เป็น   
ชุดสีเข้ม 1 ชุด และชุดสีอ่อน 1 ชุด ในกรณีท่ีชุดแข่งขัน มีสีคล้ายคลึงกันให้ทีมท่ีมีช่ือ
ตามหลังตาม กําหนดการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขัน เพ่ือความสะดวกในการตัดสิน  
   10.1.2  ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแจ้งสี
ของชุดแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม  
   10.1.3  ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน ยกเว้น
ผู้รักษาประตูให้ ใช้สีเสื้อแตกต่างกับผู้เข้าแข่งขันอ่ืน และให้ติดหมายเลขด้านหลังเสื้อขนาด
ความสูงไม่ต่ํากว่า 25 ซม. และท่ีหน้าอกเสื้อ และกางเกงด้านหน้า มีความสูงไม่ต่ํากว่า 10 
ซม. หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในเอกสารการยืนยันรายช่ือ
นักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันผู้น้ัน ลงทําการแข่งขัน 
ยกเว้นจะได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และได้บันทึกเป็นหลักฐานไว้แล้ว 
หากไม่ปฏิบัติตามจะปรับให้ทีมน้ันเป็นแพ้และไม่อนุญาตให้ลงทําการแข่งขันตลอดการ
แข่งขัน  
   10.1.4 ผู้ เข้าแข่งขันท่ีเป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ (ปลอกแขน) ท่ีแขนเสื้อด้านซ้ายซ่ึงผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหามาเอง 
   10.1.5  ให้เจ้าหน้าท่ีทีมทุกคนท่ีลงปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขัน 
ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  
   10.1.6  รองเท้า รองเท้าท่ีอนุญาตให้ใช้ได้ ต้องเป็นรองเท้าผ้าใบ
หรือรองเท้าแบบหนังน่ิม หรือรองเท้าออกกําลังกายท่ีพ้ืนรองเท้าทําด้วยยาง หรือวัสดุท่ี
คล้ายคลึงกัน  
  10.2  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ    
จัดการแข่งขันโดยเป็นอุปกรณ์ การแข่งขันท่ีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง  
  10.3  สนามสําหรับการแข่งขัน ใช้สนามพ้ืนยางสังเคราะห์ ขนาดสนาม
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร เป็นสนามสําหรับการ
แข่งขันฟุตซอล กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560  
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 ข้อ  11 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
  11.1  ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคําตัดสิน และให้ความร่วมมือใน       
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงปฏิบัติ
หน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  
  11.2 ให้ผู้ จัดการทีมส่งรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลข
ประจําตัว ท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในแบบการแข่งขันประจําวัน ส่งให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก่อนกําหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที  
  11.3  การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระหว่างทําการแข่งขันสามารถเปลี่ยนตัว
ได้ไม่จํากัดจํานวน ในขณะท่ีการแข่งขันกําลังดําเนินอยู่ ผู้เล่นท่ีเปลี่ยนตัวออกมาแล้ว
สามารถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้อีก  
  11.4  ทีมท่ีไม่มาแข่งขันหรือไม่พร้อมท่ีจะแข่งขัน หรือมีผู้เข้าแข่งขัน
น้อยกว่า 3 คน รวมผู้รักษาประตู หลังจากเวลาท่ีกําหนดไว้ 15 นาที ให้ถือว่าทีมน้ันไม่มา
แข่งขันตามท่ีกําหนด และให้ปรับเป็นแพ้โดยคิดผลต่างประตูเป็น 2 : 0 
  11.5 ผู้เข้าแข่งขันทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือไม่ลงทําการแข่งขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ
ตามคําสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้ ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
เพ่ือพิจารณาโทษต่อไป  
  11.6 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับ
ความเป็นนักกีฬาท่ีดีและ ต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  
  11.7 ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีละเมิดกติกาการแข่งขัน และผู้ตัดสินได้
ตักเตือนเป็นทางการโดย แสดงใบเหลืองจะได้รับการบันทึกเป็นทางการ  โดยคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันทุกครั้งและหากผู้เข้าแข่งขันคนเดิมมีการละเมิดเช่นน้ีอีกเป็นครั้งท่ีสอง 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิผู้เข้าแข่งขันผู้น้ันมิให้ร่วมในการแข่งขันท่ีทีมของตน
จะต้องแข่งขันตามกําหนดการครั้งต่อไป 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ  
  11.8  ผู้เข้าแข่งขันตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทีม ท่ีผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการ
แข่งขัน โดยแสดงใบแดงแล้วจะหมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไป 1 ครั้ง หากเห็นว่า
การลงโทษไม่เพียงพอ ให้ประธานจัดการแข่งขันรายงานให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการ
กีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี และให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค      
การกีฬาฯ ประชุมพิจารณาความผิดหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้ลงโทษผู้เข้าแข่งขันหรือ
เจ้าหน้าท่ีทีมน้ันเพ่ิมเติมตามแต่กรณี ซ่ึงการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค   
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การกีฬาฯ จะต้องดําเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันครั้งน้ัน ๆ ถ้า
คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬาฯ  มิได้พิจารณาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ดังกล่าว 
ผู้เข้าแข่งขันหรือเจ้าหน้าท่ีทีมผู้น้ันมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป หลังจากท่ีหมดสิทธิ    
เข้าร่วมการแข่งขันตามข้างต้นแล้ว 1 ครั้ง  
  11.9  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้คณะอนุกรรมการ   
ฝ่ายเทคนิคการกีฬาใน คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี พิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้น
ตามสมควรแก่กรณีและหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี เพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป  
 
 ข้อ  12 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี  
  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
 
 ข้อ  13 การประท้วงและการอุทธรณ์  
  ให้เป็นไปตามหมวด 3 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ  14 รางวัลการแข่งขัน  
  ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีตามท่ียืนยัน
รายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี  42 พ.ศ. 2560 ดังน้ี  
  รางวัลท่ี 1  เหรียญชุบทอง พร้อมประกาศนียบัตร  
  รางวัลท่ี 2  เหรียญชุบเงิน พร้อมประกาศนียบัตร  
  รางวัลท่ี 3  เหรียญชุบทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร  
  รางวัลนักกีฬาดีเด่น  ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัล (เกณฑ์การพิจารณา
นักกีฬาดีเด่น ให้พิจารณาจากทีมชนะเลิศ โดยมีผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนของทีมชนะเลิศ     
ส่งรายช่ือนักกีฬาจํานวน 1 คน) 
  รางวัลนักกีฬาท่ีทําประตูสูงสุด ท้ัง 5 ระดับ รวม 5 รางวัล 
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 ข้อ  15 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่าย
เทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
 
 ข้อ  16 ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์  อุดมศร)ี 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้คณะอนุกรรมการฝ่าย
ในคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

ในคณะกรรมการบริหาร

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

(ฝ่ายประถม) 
สาธิตมหาสารคาม 
ประถม 

ปสธ SMS 

11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(ฝ่ายมัธยม)   

สาธิตมหาสารคาม 
มัธยม 

สมค MSU 

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

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม 

ปสป PSP 

16 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตร 
มัธยม 

ปสม PSM 

17 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิต
การศึกษา 

สาธิต มศว องครักษ์ สอร ODS 

18 สาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร  
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

สาธิตศิลปากร
ประถม 

ปศก EDSU 
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ลําดับที่ โรงเรียน คําย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

19 สาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร  สาธิตศิลปากร มศก DSU 
20 อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี

สาธิตสงขลาอนุบาล อมอ APS 

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

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

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

และสาธิตการศึกษา  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
16 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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กําหนดวันและสถานที่การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2560 

 

ท่ี ชนิดกีฬา 
ระหว่างวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2560 จํานวน 

วัน 
สนามการแข่งขัน 

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

W R 
     

L 
  สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส./ 

ลานศิลปวัฒนธรรม 

1 กรีฑา M 
 

T T 
 

Q/F Q/F 
 

2 สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส. 

2 กอล์ฟ 
 

M/T Q F Q F 
  

4 ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ 

3 ซอฟท์บอล M Q Q Q Q Q F 
 

6 สนามซอฟท์บอล มก. กพส. 

4 เซปักตะกรอ้ M Q Q Q Q F 
  

5 อาคารอเนกประสงค์  
รร.สาธิตฯ มก.กพส. 

5 เทนนิส M Q Q Q/F Q Q F 
 

6 สนามเทนนิส 2 มก.กพส. 

6 เทเบิลเทนนิส M Q Q Q/F Q Q Q/F 
 

6 อาคารพลศึกษา 1 มก.กพส. 

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

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

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

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

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

           
สนามฟุตบอล 2  
(ข้างสนามกีฬากลาง 2 มก.กพส.) 

           
สนามฟุตบอล 3  
(หน้าอาคารพลศึกษา 2) 

12 ลีลาศ 
 

M/T F 
     

1 อาคารหอพัก วมว. มก.กพส. 

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

14 ว่ายน้ํา M T F F 
    

2 สระว่ายนํ้า 1 มก.กพส. 

15 หมากกระดาน M F F F F F F 
 

6 ห้องสัมมนา คณะศษ.พ. มก.กพส. 

16 ฮอกกี ้ M Q Q Q Q Q F 
 

6 สนามกีฬา รร.สาธิตฯ มก.กพส. 

17 แฮนด์บอล M 
 

Q Q Q Q F 
 

5 สนามกีฬาแฮนด์บอล มก.กพส. 

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

 
ระดับประถมศึกษาชาย 

 
สาย A สาย B สาย C 

สาธิตรามประถม สาธิต มศว องครักษ์ สาธิตสงขลา อนุบาล 
สาธิตขอนแก่น สาธิตจุฬาประถม สาธิตประสานมิตรประถม 
สาธิตกําแพงแสน สาธิตมหาสารคามประถม สาธิตศิลปากรประถม 
    สาธิตเกษตร 

 
ระดับประถมศึกษาหญิง 

 
สาธิตศิลปากรประถม 
สาธิตมหาสารคามประถม 
สาธิตประสานมิตรประถม 
สาธิต มศว องครักษ์ 
สาธิตกําแพงแสน 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 

 
สาย A สาย B สาย C 

สาธิต มศว องครักษ์ สาธิตเชียงใหม ่ สาธิตจุฬามัธยม 
สาธิตมหาสารคามมัธยม สาธิตพะเยา สาธิตเกษตร 
สาธิตศิลปากร สาธิตกําแพงแสน สาธิตสงขลา 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 
 

สาย A สาย B 
สาธิตพะเยา สาธิตกําแพงแสน 
สาธิตประสานมิตรมัธยม สาธิตเกษตร 
สาธิตศิลปากร สาธิตจุฬามัธยม 
สาธิตมหาสารคามมัธยม สาธิตสงขลา 

 
ระดับมัธยมศึกษาหญิง 

 
สาธิตศิลปากร 
สาธิตเกษตร 
สาธิตพะเยา 
สาธิตกําแพงแสน 
สาธิตมหาสารคามมัธยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม  2560 

 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

คู่
ที่ 

เวลา ระดับ ประเภท รอบ สาย แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

1 08.00 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก A สาธิตรามประถม : สาธิตขอนแก่น   
2 08.45 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก B สาธิต มศว องครักษ์ : สาธิตจุฬาประถม   
3 09.30 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก C สาธิตสงขลาอนุบาล : สาธิตประสานมิตรประถม   
4 10.15 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก C สาธิตศิลปากรประถม : สาธิตเกษตร   
5 11.00 น. ประถมศึกษา ทีมหญิง แรก สาธิตศิลปากรประถม : สาธิตมหาสารคามประถม   
6 11.45 น. ประถมศึกษา ทีมหญิง แรก สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิต มศว องครักษ์   
7 12.30 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย แรก A สาธิต มศว องครักษ์ : สาธิตมหาสารคามมัธยม   
8 13.15 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย แรก B สาธิตเชียงใหม่ : สาธิตพะเยา   
9 14.00 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย แรก C สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเกษตร   
10 14.45 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก A สาธิตพะเยา : สาธิตประสานมิตรมัธยม   
11 15.30 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก A สาธิตศิลปากร : สาธิตมหาสารคามมัธยม   
12 16.15 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก B สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเกษตร   
13 17.00 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก B สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตสงขลา   
14 17.45 น. มัธยมศึกษา ทีมหญิง แรก สาธิตศิลปากร : สาธิตเกษตร   
15 18.30 น. มัธยมศึกษา ทีมหญิง แรก สาธิตพะเยา : สาธิตกําแพงแสน   

28 



29 

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 
คู่
ที่ 

เวลา ระดับ ประเภท รอบ สาย แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

16 08.00 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก A สาธิตรามประถม : สาธิตกําแพงแสน   
17 08.45 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก B สาธิต มศว องครักษ์ : สาธิตมหาสารคามประถม   
18 09.30 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก C สาธิตสงขลาอนุบาล : สาธิตศิลปากรประถม   
19 10.15 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก C สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิตเกษตร   
20 11.00 น. ประถมศึกษา ทีมหญิง แรก สาธิต มศว องครักษ์ : สาธิตกําแพงแสน   
21 11.45 น. ประถมศึกษา ทีมหญิง แรก สาธิตศิลปากรประถม : สาธิตประสานมิตรประถม   
22 12.30 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย แรก A สาธิต มศว องครักษ์ : สาธิตศิลปากร   
23 13.15 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย แรก B สาธิตเชียงใหม่ : สาธิตกําแพงแสน   
24 14.00 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย แรก C สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตสงขลา   
25 14.45 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก A สาธิตพะเยา : สาธิตศิลปากร   
26 15.30 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก A สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตมหาสารคามมัธยม   
27 16.15 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก B สาธิตกําแพงแสน : สาธิตจุฬามัธยม   
28 17.00 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก B สาธิตเกษตร : สาธิตสงขลา   
29 17.45 น. มัธยมศึกษา ทีมหญิง แรก 

 
สาธิตกําแพงแสน : สาธิตมหาสารคามมัธยม   

30 18.30 น. มัธยมศึกษา ทีมหญิง แรก 
 

สาธิตศิลปากร : สาธิตพะเยา   
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วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 
คู่
ที่ 

เวลา ระดับ ประเภท รอบ สาย แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

31 08.00 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก A สาธิตขอนแก่น : สาธิตกําแพงแสน   
32 08.45 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก B สาธิตจุฬาประถม : สาธิตมหาสารคามประถม   
33 09.30 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก C สาธิตสงขลาอนุบาล : สาธิตเกษตร   
34 10.15 น. ประถมศึกษา ทีมชาย แรก C สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิตศิลปากรประถม   
35 11.00 น. ประถมศึกษา ทีมหญิง แรก 

 
สาธิตมหาสารคามประถม : สาธิต มศว องครักษ์   

36 11.45 น. ประถมศึกษา ทีมหญิง แรก 
 

สาธิตประสานมิตรประถม : สาธิตกําแพงแสน   
37 12.30 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย แรก A สาธิตมหาสารคามมัธยม : สาธิตศิลปากร   
38 13.15 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย แรก B สาธิตพะเยา : สาธิตกําแพงแสน   
39 14.00 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย แรก C สาธิตเกษตร : สาธิตสงขลา   
40 14.45 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก A สาธิตพะเยา : สาธิตมหาสารคามมัธยม   
41 15.30 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก A สาธิตประสานมิตรมัธยม : สาธิตศิลปากร   
42 16.15 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก B สาธิตกําแพงแสน : สาธิตสงขลา   
43 17.00 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย แรก B สาธิตเกษตร : สาธิตจุฬามัธยม   
44 17.45 น. มัธยมศึกษา ทีมหญิง แรก 

 
สาธิตเกษตร : สาธิตกําแพงแสน   

45 18.30 น. มัธยมศึกษา ทีมหญิง แรก 
 

สาธิตพะเยา : สาธิตมหาสารคามมัธยม   
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วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 
คู่
ที่ 

เวลา ระดับ ประเภท รอบ สาย แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

46 09.00 น. ประถมศึกษา ทีมชาย รองชนะเลิศ X ที่ 1 สาย A : ที่ 2 สาย B   
47 09.45 น. ประถมศึกษา ทีมชาย รองชนะเลิศ Y ที่ 2 สาย A : ที่ 1 สาย B   
48 10.30 น. ประถมศึกษา ทีมหญิง แรก 

 
สาธิตศิลปากรประถม : สาธิต มศว องครักษ์   

49 11.15 น. ประถมศึกษา ทีมหญิง แรก 
 

สาธิตมหาสารคามประถม : สาธิตกําแพงแสน   
50 12.00 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย รองชนะเลิศ X ที่ 1 สาย A : ที่ 2 สาย B   
51 12.45 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย รองชนะเลิศ Y ที่ 2 สาย A : ที่ 1 สาย B   
52 13.30 น. มัธยมศึกษา ทีมหญิง แรก 

 
สาธิตศิลปากร : สาธิตกําแพงแสน   

53 14.15 น. มัธยมศึกษา ทีมหญิง แรก 
 

สาธิตเกษตร : สาธิตมหาสารคามมัธยม   
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วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 
คู่
ที่ 

เวลา ระดับ ประเภท รอบ สาย แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

54 09.00 น. ประถมศึกษา ทีมชาย รองชนะเลิศ X ที่ 1 สาย A : ที่ 2 สาย C   
55 09.45 น. ประถมศึกษา ทีมชาย รองชนะเลิศ Y ที่ 2 สาย A : ที่ 1 สาย C   
56 10.30 น. ประถมศึกษา ทีมหญิง แรก 

 
สาธิตมหาสารคามประถม : สาธิตประสานมิตรประถม   

57 11.15 น. ประถมศึกษา ทีมหญิง แรก 
 

สาธิตศิลปากรประถม : สาธิตกําแพงแสน   
58 12.00 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย รองชนะเลิศ X ที่ 1 สาย A : ที่ 2 สาย C   
59 12.45 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย รองชนะเลิศ Y ที่ 2 สาย A : ที่ 1 สาย C   
60 13.30 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย รองชนะเลิศ 

 
ที่ 1 สาย A : ที่ 2 สาย B   

61 14.15 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย รองชนะเลิศ 
 

ที่ 1 สาย B : ที่ 2 สาย A   
62 15.00 น. มัธยมศึกษา ทีมหญิง แรก  สาธิตเกษตร : สาธิตพะเยา   
63 15.45 น. มัธยมศึกษา ทีมหญิง แรก  สาธิตศิลปากร : สาธิตมหาสารคามมัธยม   
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วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 
คู่
ที่ 

เวลา ระดับ ประเภท รอบ สาย แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

64 09.00 น. ประถมศึกษา ทีมชาย รองชนะเลิศ X ที่ 2 สาย B : ที่ 2 สาย C   
65 09.45 น. ประถมศึกษา ทีมชาย รองชนะเลิศ Y ที่ 1 สาย B : ที่ 1 สาย C   
66 10.30 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย รองชนะเลิศ X ที่ 2 สาย B : ที่ 2 สาย C   
67 11.15 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย รองชนะเลิศ Y ที่ 1 สาย B : ที่ 1 สาย C   

 
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 

คู่
ที่ 

เวลา ระดับ ประเภท รอบ สาย แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

68 09.00 น. ประถมศึกษา ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ 
 

คะแนนอันดับที่ 1 : คะแนนอันดับที่ 2   
69 09.45 น. มัธยมศึกษา ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ 

 
คะแนนอันดับที่ 1 : คะแนนอันดับที่ 2   

70 10.30 น. ประถมศึกษา ทีมชาย ชิงชนะเลิศ 
 

ที่ 1 สาย X : ที่ 1 สาย Y   
71 11.15 น. มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย ชิงชนะเลิศ 

 
ที่ 1 สาย X : ที่ 1 สาย Y   

72 12.00 น. มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะคู่ที่ 60 : ผู้ชนะคู่ที่ 61   
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ฐาปนา ถาวร ผู้จัดการทีม 
2 นาย กิตติกานต ์ นภากร ผู้ฝึกสอน 
3 นาย สุระชัย บุญราช ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ณรงค์ศักดิ ์ คงแก้ว ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ณรงค์ ยงสวัสดิ ์ ป.3 
2 เด็กชาย ภูริณัฐ เกิดศรเีหล็ก ป.4 
3 เด็กชาย มานาโตะ โชดะ ป.4 
4 เด็กชาย บัญชาชาญ นีซัง ป.5 
5 เด็กชาย วรายุส เวชกุล ป.5 
6 เด็กชาย นรุตม ์ กัณหาทอง ป.5 
7 เด็กชาย ภีมเดช ฤทธิพลเดช ป.6 
8 เด็กชาย ภามพล ฤทธิพลเดช ป.6 
9 เด็กชาย พันธ์นิพัทธ์ ซ้ายขวัญ ป.6 
10 เด็กชาย ภูชิสส ์ พันธ์ยา ป.6 
11 เด็กชาย สิริวิชฐ์ รอดอนันต ์ ป.6 
12 เด็กชาย สรวีย ์ เสมาทอง ป.6 
13 เด็กชาย วรทัต ศิริธรรม ป.6 
14 เด็กชาย เพ่ิมสุข อาจด่วน ป.6 
15 เด็กชาย อัครินทร ์ ศิริรุจลิักษณ ์ ม.1 
16 เด็กชาย วิชญ์ วุฒิวิวัฒน์ชัย ม.1 
17 เด็กชาย ภคภพ พูลสมบัต ิ ม.1 
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35 

ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
18 เด็กชาย พงศ์พัฒน์ พุฒฤทธ์ิ ม.1 
19 เด็กชาย ปุณณกฤษฎิ ์ วัชรโชณกษม ม.2 
20 เด็กชาย กฤติน ซ้ายขวัญ ม.2 
21 เด็กชาย ธันยบูรณ ์ พลายด้วง ม.2 
22 เด็กชาย กฤตภาส พรตั้งจิตลิขิต ม.2 
23 เด็กชาย ปริตต ์ ล่ําซํา ม.2 
24 เด็กหญิง ธมน ใจเทียมศักดิ ์ ม.2 
25 เด็กชาย ปวิธ ล่ําซํา ม.2 
26 เด็กหญิง ศุภลักขณา นาคแสงทอง ม.2 
27 เด็กชาย โภควินทร ์ หลวงจอก ม.2 
28 เด็กหญิง ณัฐยาน์ วันทนียกุล ม.2 
29 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ กันทะมูล ม.2 
30 เด็กชาย ภูสิน เสรมิสมัคร ม.3 
31 เด็กชาย ก่อคูณ ชนปิยางกูร ม.3 
32 เด็กชาย กาย จริยวัฒนวิจิตร ม.3 
33 นางสาว อภิศรีขวัญ พูลสวัสดิ ์ ม.4 
34 นาย รบ ชวลิตธํารง ม.4 
35 นาย กิตติคุณ แต้สกุล ม.5 
36 นาย จักรพันธ์ุ ศรีคชา ม.5 
37 นางสาว พรจอมขวัญ พูลสวัสดิ ์ ม.5 
38 นาย พฤกษ์ พรหมเอ้ือ ม.5 
39 นาย กฤษนันท์ รอดลอย ม.5 
40 นาย นราวิชญ ์ ไมตรีจิตร ม.5 
41 นางสาว ณัฐณิชา ไพศาลกิตติสกุล ม.5 
42 นางสาว อัญญาวี บุญแพ ม.5 
43 นาย ภีมพศ ไพรศร ี ม.5 
44 นาย ติณห์พัชร ลําลองรตัน์ ม.5 
45 นาย วิริทธ์ิพล แข็งขัน ม.5 
46 นางสาว รวิสรา ปลอดมณ ี ม.5 



36 

ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
47 นางสาว ณัฐกุลนันท์ พจน์พรพิทักษ์ ม.5 
48 นาย รอย ชวลิตธํารง ม.5 
49 นางสาว ลลิตพรรณ โชติสถิรสกุล ม.5 
50 นาย กฤติน สุขบุญส่ง ม.5 
51 นางสาว ศุภรดา ศุภกมลเสนีย์ ม.5 
52 นางสาว พชรวรรณ โชติปาละ ม.5 
53 นาย ณัฐกรณ ์ อุตราวัชต์กิจ ม.5 
54 นางสาว อลิสา มุสิกสินธร ม.5 
55 นาย น.ฟาดิล สุไลมาน ม.6 
56 นาย ปุญญพัฒน์ โตนวล ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ธีราสิทธ์ิ เป่ียมธนาธิป ผู้จัดการทีม 
2 นาย สหรัฐ สิงห์กลิ่น ผู้จัดการทีม 
3 นาย ภาณุวัฒน์ ช้อยประเสริฐ ผู้จัดการทีม 
4 นาย ภควัฒน์ อินทะแสง ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ฉัตรดนัย สาล ี ผู้ฝึกสอน 
6 นาย พิษนุ ศรีอนงค์ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ศักดินนท์ อ่อนสลุง ผู้ฝึกสอน 
8 นาย ณรงค์ชัย สายมาอินทร ์ ผู้ฝึกสอน 
9 นางสาว รักสุดา สิงห์กลิ่น ผู้ฝึกสอน 
10 นาย ธนากร ชาวบ้านเกาะ ผู้ฝึกสอน 
11 นาย รัตนกร ยะอนันต ์ ผู้ฝึกสอน 
12 นางสาว สุรัญญา ศรีเมือง ผู้ฝึกสอน 
13 นาย วรวุทธ แก้วปรุง ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พัสกร ภูผา ป.4 
2 เด็กชาย ธีรภัทร ์ แจ่มจํารสั ป.4 
3 เด็กหญิง ฐิติพร จันทร์วาววาม ป.5 
4 เด็กหญิง ฎีการัตน์ บุตรศร ี ป.5 
5 เด็กหญิง นันท์นภัส ตรีเมฆ ป.5 
6 เด็กชาย อครวัฒน์ เลิศวุฒิรงค์ ป.5 
7 เด็กหญิง ณัฐนาร ี ป้องศิริ ป.5 
8 เด็กชาย ธนณัฏฐ์ ตันจริยานนท์ ป.5 
9 เด็กหญิง ทอฝัน แซ่ลิ้ม ป.5 
10 เด็กหญิง อัญชลีพร โพธ์ิศรีทอง ป.5 
11 เด็กชาย รักษ์กิจ สถาปนพิทักษ์ ป.5 
12 เด็กหญิง ณัฐวรา ตั้งแท่นทอง ป.5 
13 เด็กหญิง ศดานันท์ ทรัพย์สําราญ ป.5 
14 เด็กหญิง อริศา การักษ์ ป.5 
15 เด็กหญิง จิดาภา ศรีทองกูล ป.5 
16 เด็กหญิง อชิรญา เหมือนจันทร์เชย ป.5 
17 เด็กชาย ฐิติพันธ์ ปถะคามินทร ์ ป.6 
18 เด็กชาย ปุญณพัฒน์ แก้วอุปการ ป.6 
19 เด็กชาย เจตนิพิฐ เจริญนนทสิทธ์ิ ป.6 
20 เด็กชาย ศิวา ทองคํา ป.6 
21 เด็กชาย นิธิวิทย์ เป่ียมธนาธิป ป.6 
22 เด็กชาย อนันต์ตรา คชพงษ์ ป.6 
23 เด็กชาย พรสันต ์ พูลสวัสดิ ์ ป.6 
24 เด็กชาย ภควัต ถมยา ป.6 
25 เด็กชาย ปรมะ เรืองพริ้ม ป.6 
26 เด็กชาย พีรดนย์ รุ่งโรจนพณิชย์ ม.1 
27 เด็กชาย วชิรวิทย์ อมรชัยยาพิทักษ์ ม.1 
28 เด็กชาย ณัฐพัชร ์ สินพูลผล ม.1 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 เด็กชาย ฉัตรชัย สถาปนพิทักษ์กิจ ม.1 
30 เด็กชาย ศุภณัฐ จงสิทธิสัจจะกุล ม.2 
31 เด็กชาย ศตายุ ฤกษ์เจริญชัย ม.2 
32 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ช้อยประเสริฐ ม.2 
33 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ สุวรรณเรืองศร ี ม.2 
34 เด็กชาย ชลสิทธ์ิ ปานสังข์ ม.2 
35 เด็กชาย คุณากร พรพิพัฒน์มั่นคง ม.2 
36 เด็กชาย เอกอนันต์ สุขสมกิจ ม.2 
37 เด็กหญิง วศินี สระทองอ่วม ม.2 
38 เด็กชาย คุณากร ลาภส่งผล ม.2 
39 เด็กชาย เพ่ิมยศ นิลนํ้าค้าง ม.2 
40 เด็กชาย นราธิป เจียมสว่างวงศ์ ม.2 
41 เด็กหญิง ทักษ์สินี อรุณรุวิวัฒน์ ม.2 
42 นาย ธนเชษฐ์ พุทธจักรศร ี ม.4 
43 นาย พันธศักดิ์ อุบลสิงห์ ม.4 
44 นาย ณัฐภัทร สิรินวรตัน์พันธ์ุ ม.4 
45 นาย ณภัทร มณีรตัน์ ม.4 
46 นาย ฐิติพันธ์ุ เพลงปาน ม.4 
47 นาย ปุณณพ ศักดิ์ศรสีกุล ม.4 
48 นาย สุรชัช แซ่ว่อง ม.4 
49 นาย ทินพงษ์ ศิริประไพ ม.4 
50 นาย พชร เรืองฉาย ม.5 
51 นางสาว ปีย์รดา สมบูรณ์ทรัพย์ ม.5 
52 นางสาว สิริกร ภิรมยาภรณ ์ ม.5 
53 นาย วีธ์ไชย ปัญญาพิสุทธิกุล ม.5 
54 นาย รัฐภัทร ์ วุฒิไชยกาญจน์ ม.5 
55 นางสาว พจณิชา ย้ิมหนองโพธ์ิ ม.5 
56 นางสาว สินนภรณ ์ วิภาณรุัตน์ ม.5 
57 นาย ธนบดี หัตถาภรณส์กุล ม.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
58 นางสาว วรางคณา กลิ่นพุฒซ้อน ม.5 
59 นางสาว ธารารัตน์ ศรีทอง ม.5 
60 นางสาว จิดาภา ศรีอินทร์สุทธ์ิ ม.5 
61 นาย อภิวัฒน์ รามัญอุดม ม.5 
62 นาย พฤกษ์ ดวงงามย่ิง ม.5 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ภวนันท์ นุ่นกลาง ผู้จัดการทีม 
2 นาย ศุภกร อภิญญานนท์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ยอดชาย ช่วยเงิน ผู้ฝึกสอน 

 

นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ชัชวิน จันทะสีลา ป.3 
2 เด็กชาย ศุภโชค คํานอก ป.4 
3 เด็กชาย ชยางกูร สุวรรณบุตรวิภา ป.4 
4 เด็กชาย ดรณ ์ ดีสงคราม ป.4 
5 เด็กชาย พัทธนล ภักดีราช ป.4 
6 เด็กชาย ชวภากร สวัสดิ์พรไพบูลย์ ป.5 
7 เด็กชาย อรรถภัทร แสนสะอาด ป.5 
8 เด็กชาย ภาคภูม ิ ธรรมวิรตัน์ ป.5 
9 เด็กชาย ชัยพล ปลัดขวา ป.5 
10 เด็กชาย อภิวิทย์ อินณรงค์ ป.5 
11 เด็กชาย บุญชู ช่วยเงิน ป.5 
12 เด็กชาย วริทธ์ ฉวีราช ป.6 
13 เด็กชาย ทรงพล ประทุมมา ป.6 
14 เด็กชาย กรพัฒน์ แสงแก้ว ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ เกรียงไกร อินทรชัย ผู้จัดการทีม 
2 นาย วิรวัฒน์ โอบอ้อม ผู้ฝึกสอน 
3 นาย จิรายุส เซ็มแม้นหมัด ผู้ฝึกสอน 
4 นาย คมสัน กาส ี ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย บุรพล ประเสริฐโสภา ป.4 
2 เด็กชาย ปฏิพล ประเสริฐโสภา ป.4 
3 เด็กชาย นพวิชญ์ มณไีพโรจน์ ป.4 
4 เด็กชาย พงศธรรม อสัมภินพงศ์ ป.4 
5 เด็กชาย พศิน บัวสอน ป.4 
6 เด็กชาย อชิระ ชัยวชิระศักดิ ์ ป.4 
7 เด็กชาย ภวัต รัตนคําฟู ป.4 
8 เด็กชาย รณกร พาณิชโชติอนันต ์ ป.4 
9 เด็กชาย ปพนธ์ดนัย ตรีไพบูลย์ ป.4 
10 เด็กชาย นพวินท์ มณไีพโรจน์ ป.6 
11 เด็กชาย ธัญฑ์ กฤษณะเศรณ ี ป.6 
12 เด็กชาย วาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย ป.6 
13 เด็กชาย เมธัส โอภาสเอ่ียมขจร ป.6 
14 เด็กชาย ศิวกร โกมลหิรัณย์ ป.6 
15 เด็กชาย พงศ์ภรณ ์ นิยมทอง ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย บุญฤทธ์ิ บุญมา ผู้จัดการทีม 
2 นาย ธรรมชาต ิ ด่านธํารงกุล ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ธนกร นิมิหุต ผู้ฝึกสอน 
4 นาย นพคุณ พรมงาม ผู้ฝึกสอน 
5 นาย กมลภพ เจนสุทธิเวชกุล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ณภัทร ธานินทร์ ม.2 
2 เด็กชาย พสิษฐ์ วีระกุลทรัพย์ ม.2 
3 เด็กชาย ก้องภพ ประสมแสง ม.2 
4 เด็กชาย ธีร์นิธิ นวลขลิบ ม.2 
5 เด็กชาย ธัช โชชัย ม.2 
6 เด็กชาย ธรรม ์ ง่วนสําอางค์ ม.2 
7 เด็กชาย รัฐชัยนันท์ พาณิชโชติอนันต ์ ม.2 
8 เด็กชาย ปพน จินดาวัฒน์ ม.3 
9 เด็กชาย นนทกร พรรณโคตร ม.3 
10 เด็กชาย กนกธร จตุจินดา ม.3 
11 เด็กชาย ภูรินท์ ตั้งปกรณ ์ ม.3 
12 เด็กชาย โชติธัช เย็นประเสริฐ ม.3 
13 เด็กชาย คุณธเนศ วชิราพรพฤฒ ม.3 
14 เด็กชาย กฤษฏิ์ จันมาธิกรกุล ม.3 
15 นาย ชลสิทธ์ิ นงค์พรหมมา ม.4 
16 นาย ธนกฤต นวลขลิบ ม.4 
17 นาย อิงภพ ห่อเกียรต ิ ม.4 
18 นาย ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์ ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
19 นาย อริยะ บุญศร ี ม.5 
20 นาย พิชัยภูษิต ลิ้มกอปรไพบูลย์ ม.6 
21 นาย ปรัตถกร พิทักษ์หิรัญพงศ์ ม.6 
22 นาย อดิรุจ ณ สงขลา ม.6 
23 นาย อนวัช ณ สงขลา ม.6 
24 นาย ณัฐดนัย เอกเพ่ิมทรัพย์ ม.6 
25 นาย ลัทธวิทย์ เลิศนิมติกิจ ม.6 
26 นาย นนทสิทธ์ิ พฤกษา ม.6 
27 นาย ณัฐชนน ลีนะบรรจง ม.6 
28 นาย ก้องสกุล เล็บครุฑ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย อํานาจ เลิศปัญญาธิกุล ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว สินิทธา แหวนเงิน ผู้ฝึกสอน 
3 นาย อนุรักษ์ สารขาว ผู้ฝึกสอน 
4 นาย กิตติคุณ สุนทรประดิษฐ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ธนกฤต สิทธิบุญทา ม.2 
2 เด็กชาย ณัฐภัทร อินใจ ม.2 
3 เด็กชาย นวกร ศรชัยไพศาล ม.2 
4 เด็กชาย พันธวัสส ์ ทิพากรณ์กานต ์ ม.2 
5 เด็กชาย ณัฐจิตต ์ บุญศิริมณีโชค ม.2 
6 เด็กชาย ศรัณ คําวังสวัสดิ ์ ม.2 
7 เด็กชาย ภูชิต รัศมีโกเมน ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
8 เด็กชาย ธิติภัทร ์ พูลทวี ม.2 
9 เด็กชาย ชวกร อ่อนสองช้ัน ม.2 
10 เด็กชาย กฤษณ์ สายเพชร ม.3 
11 เด็กชาย เกียรติศักดิ ์ มั่งคํา ม.3 
12 เด็กชาย ทสร เช้ือพูล ม.3 
13 เด็กชาย ศกร คําวังสวัสดิ ์ ม.3 
14 เด็กชาย คัทพล สุวรรณประสพ ม.3 
15 เด็กชาย จารุเดช มาวิมล ม.3 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ณัฐภูม ิ จันทราช ผู้จัดการทีม 
2 นาย นรินทร ์ บัวนาค ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ณัฐวุฒิ หงษ์ทอง ผู้ฝึกสอน 
4 นาย อนุวัตร เมืองคํา ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ธนวัฒน์ วังคีรี ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ภิยยดา อูปนวล ม.1 
2 เด็กหญิง สุคนธ์ฐกาญจน์ ยุบล ม.1 
3 เด็กชาย ธนกฤต หน่อแก้ว ม.2 
4 เด็กชาย ภัคธร เย็นเยือก ม.2 
5 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ ศรีเพชร ม.2 
6 เด็กชาย กัสกร ศิริผล ม.2 
7 เด็กชาย ชินดนัย ศักดิฎฎภูวดล ม.2 
8 เด็กชาย ศุภเชาว์ หายทุกข์ ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
9 เด็กชาย พงศธร จันทาพูน ม.2 
10 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ศรีวุฒิ ม.2 
11 นาย ภูวนนท์ บรรจง ม.3 
12 นาย จารุกิตติ ์ รัตนรักษ์มงคล ม.3 
13 นาย ราเชนทร ์ ใจสีธิ ม.3 
14 นาย พิทวัส วงษ์ทันท์ ม.3 
15 นาย สิรวิชญ ์ เวียงคํา ม.3 
16 นาย กัณฑเอก สองสีใส ม.3 
17 เด็กชาย จิรโชค ราษี ม.3 
18 นางสาว รัตญาภรณ ์ แทนสุวรรณ ม.4 
19 นางสาว ธัญญลักษณ ์ วงค์บุตร ม.4 
20 นางสาว ชฎาธร หงษ์สุดตา ม.4 
21 นาย นนท์ปวิธ อภัยลุน ม.4 
22 นาย อุกฤษฎ์ กาโน ม.4 
23 นางสาว กัลปพฤกษ์ หนูกลัด ม.4 
24 นาย ยศพนธ์ คําด ี ม.4 
25 นาย วุฒิชัย ใจอักษร ม.4 
26 นางสาว ปาณิสรา จํารัส ม.4 
27 นาย ธนกฤต ตะราษี ม.4 
28 นางสาว ศิรภสัสร บัวนวล ม.4 
29 นางสาว ปราณปริยา เหมืองจา ม.4 
30 นางสาว สุภาลัย ศูนย์กลาง ม.4 
31 นาย ธีรภัทร จํารัส ม.4 
32 นาย ชยพัทธ์ โปร่งศรีธนันท์ ม.4 
33 นางสาว มรกต กาวิละ ม.5 
34 นางสาว กริสรา ใจจม ม.5 
35 นาย จิรภัทร พบท่ีพ่ึง ม.5 
36 นาย ศรัณภพ สีลาคํา ม.6 
37 นาย สรรเพชญ เลขาศักดิ ์ ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
38 นาย ภัทรชัย คูสุวรรณ ์ ม.6 
39 นาย ณัชพล ตาทิพย์ ม.6 
40 นาย สิรณัฐ ปริญญา ม.6 
41 นาย สุภทัต ถาวรวงค์ ม.6 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ศศินันท์ ละวิสิทธ์ิ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว นางสาวธัญกร สงเคราะห์ ผู้จัดการทีม 
3 นาย วัชรินทร์ ภูบุญอ่ิม ผู้จัดการทีม 
4 นาย จาตุรนต ์ ศรีชินเลิศ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ไวพจน์ ดงเจริญ ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว วรัญญา จันทะไพร ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว เขมนันท์ จันจํานงค์ ผู้ฝึกสอน 

 

นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ยสพิชชากร พันธะศร ี ป.4 
2 เด็กชาย พาชัย หอมวุฒิวงศ์ ป.4 
3 เด็กชาย อัครวินท์ แก้วเมตตา ป.4 
4 เด็กชาย จักรวีร ์ วิรุฬห์วรวุฒิ ป.4 
5 เด็กชาย ชอช้าง อรุณวรรธนะ ป.4 
6 เด็กชาย ปรานต ์ วราธนากร ป.4 
7 เด็กหญิง ชนัญญา ศรีภัทรภิญโญ ป.4 
8 เด็กชาย ธรรมรัฐ เวียงสมุทร ป.4 
9 เด็กชาย ปาลภัทร วินโกมินทร ์ ป.5 
10 เด็กชาย ธันยพงศ์ สังขวิเชียร ป.5 
11 เด็กชาย ชณฤทธ์ ชัยสุทธานนท์ ป.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
12 เด็กหญิง พชรพร มูลอัต ป.6 
13 เด็กหญิง พริมรตา ศักดิ์สกุลวัฒนา ป.6 
14 เด็กชาย กรชวัล บุตรนํ้าด ี ป.6 
15 เด็กหญิง ฉัตร์ธีรา วิรุฬห์วรวุฒิ ป.6 
16 เด็กหญิง ศุภิดา แทนบุญช่วย ป.6 
17 เด็กชาย ฑีมากรณ ์ มณีอร ป.6 
18 เด็กหญิง ดลยา แสนพันนา ป.6 
19 เด็กหญิง ลภสัรดา เตียตระกูล ป.6 
20 เด็กชาย ชนวีร์ ไชยศรสีุทธ์ิ ป.6 
21 เด็กชาย ยศพัทธ์ สิมลาโคตร ป.6 
22 เด็กหญิง กัญญานันท์ เวียงนนท์ ป.6 
23 เด็กหญิง สุชานาถ สีโมคา ป.6 
24 เด็กหญิง พอลลีน จันทร์อินทร ์ ป.6 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ศศินันท์ ละวิสิทธ์ิ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว นางสาวธัญกร สงเคราะห์ ผู้จัดการทีม 
3 นาย วัชรินทร์ ภูบุญอ่ิม ผู้จัดการทีม 
4 นาย ทักษิณ เลห์กล ผู้ฝึกสอน 
5 นาย นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว ปาริฉัตร บุตราช ผู้ฝึกสอน 
7 นาย สุนัย อ่ิมอุรัง ผู้ฝึกสอน 
8 นาย นายอธิวัฒน์ สุนารักษ์ ผู้ฝึกสอน 
9 นางสาว กัลยรตัน์ นนตะบุตร ผู้ฝึกสอน 
10 นาย ฉันชัย จันทะเสน ผู้ฝึกสอน 
11 นาง วงเดือน ปะจันทัง ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย อภิวิชญ์ เสนาหนอก ม.1 
2 เด็กหญิง ภัทรธิดา ดวนศิลา ม.1 
3 เด็กหญิง รังสิมาภรณ ์ ศรีแก่นจันทร ์ ม.2 
4 เด็กชาย พิริยากร วรชิน ม.2 
5 เด็กหญิง ทิพย์ธารา เกษแก้ว ม.2 
6 เด็กหญิง พัชฎากร ทับสอน ม.2 
7 เด็กชาย พงษ์ไพบูลย์ อาจหาญ ม.2 
8 เด็กชาย เก่งก้าวหน้า พิลาชัย ม.2 
9 เด็กหญิง สิริรตัน์ รัตนเถรา ม.2 
10 เด็กหญิง ศุภาธิดา ทับสอน ม.2 
11 เด็กชาย ศิวะ วรรณทอง ม.3 
12 เด็กชาย ธนกฤษ ศรีแสนยง ม.3 
13 เด็กชาย คุณานนต ์ จันหาญ ม.3 
14 เด็กชาย อิสริยยศ ดอกไม ้ ม.3 
15 เด็กชาย เก่งเทวา พิลาชัย ม.3 
16 เด็กหญิง สุทธิกานต ์ แก้วอรุณ ม.3 
17 เด็กชาย กานต์ณุพงศ์ โพธ์ิวัน ม.3 
18 เด็กชาย นนทภัทร เขียวไกร ม.3 
19 เด็กหญิง ใบโพธ์ิ ศรีสว่างวงศ์ ม.3 
20 เด็กชาย ไชยสิทธ์ิ นากุมา ม.3 
21 เด็กหญิง ภัทรพร ย่ีวาศร ี ม.3 
22 นาย ณัฐภัทร สุจันทร ์ ม.5 
23 นาย วีราทร เอกรักษา ม.5 
24 นางสาว มทิรา จินดารตัน์ ม.5 
25 นาย ธนภัทร ทิพศรีราช ม.5 
26 นางสาว โยธะกา กะสังข์ ม.5 
27 นางสาว ธัญภัค วรรณศร ี ม.5 
28 นางสาว ฟ้ารุ่ง คณะมะ ม.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 นาย ธรรมวิทย์ วรรณลา ม.5 
30 นางสาว อัญชริญา สุรเสน ม.5 
31 นาย พงษ์ศักดิ์ นวนรักษา ม.5 
32 นาย เมธาวี เทศารินทร ์ ม.5 
33 นาย ดีเนือน นี ม.6 
34 นาย ปุณณวิช จันทร์เพชร ม.6 
35 นาย กฤษณพล ชาชัย ม.6 
36 นาย ภาณุวัฒน์ รัตนทิพย์ ม.6 
37 นาย นิสิตพงศ์ บุญคําม ี ม.6 
38 นาย ทัศน์พล เช้ือสะอาด ม.6 
39 นาย พัฒน์สน มงคลสินธ์ุ ม.6 
40 นาย เกียรตภิูม ิ น้อยหมอ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ศุภกฤษ ธนาสุเมธี ผู้จัดการทีม 
2 นาย จีระศักดิ ์ ทวีเงิน ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ภณ นิลพฤกษ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย วีระยุทธ จันลา ผู้ฝึกสอน 
5 นาย จารักษ์ พันที ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ยงยุทธ ขุนแสง ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย กฤตภัค อนันตคุณากร ป.3 
2 เด็กชาย พีรณัฏฐ์ ครุกานันต ์ ป.3 
3 เด็กชาย วรดร นาคบวรวิจิตร ป.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
4 เด็กชาย ธนวัชร์ เมธาภรณ์พงศ์ ป.4 
5 เด็กชาย ทะเล ทิพย์กองลาศ ป.4 
6 เด็กชาย ปุณญพัฒณ ์ ศรีสงคราม ป.4 
7 เด็กชาย อรรถสาร สินธุพัฒน์สุข ป.4 
8 เด็กชาย ธนกฤษ ธนาสุเมธี ป.4 
9 เด็กชาย ธีรดํารงค์ สินพิทักษ์ ป.4 
10 เด็กชาย วรเมธ สุเมธวัน ป.4 
11 เด็กชาย ผู้แทน ดิษยบุตร ป.5 
12 เด็กชาย ณัฐธวัช วงศ์สนิท ป.5 
13 เด็กชาย วีรภัทร ์ ลิขิตธนเศรษฐ์ ป.5 
14 เด็กชาย นรวิชญ์ สังข์เพ็ชร์ ป.5 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ไมตร ี กุลบุตร ผู้จัดการทีม 
2 นาย ธนวุฒิ ปัญญาพูนผล ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ศลิษา พิไสยสามนต์เชต ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว วิภาดา อันชํานาญ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ปัทมาภรณ ์ วิทูร ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว วรรณดิา โรจนภาพงศ์ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ศิลา ทิมแตง ผู้ฝึกสอน 
8 นาย นที ทองแก้ว ผู้ฝึกสอน 
9 นาง ปราณ ี วิสุทธิแพทย์ ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ดุษยา ตั้งไตรธรรม ป.3 
2 เด็กชาย รวินทร์พัชร เอ้ือผดุงเลศิ ป.3 
3 เด็กหญิง วิรัลพัชร น้อยคํายาง ป.3 
4 เด็กหญิง ธนัญชนก โตสมสกุล ป.3 
5 เด็กชาย กานต์ด ี เพียรขุนทด ป.3 
6 เด็กหญิง กัลยรักษ์ วณิชย์วรนันต ์ ป.3 
7 เด็กชาย สันติกร กาลอรณุ ป.4 
8 เด็กชาย เศรษฐวิชญ ์ จิตต์การณุย์ ป.4 
9 เด็กชาย สิรวิชญ ์ เพชรมุนี ป.4 
10 เด็กชาย ณัฐพัชร ์ อมรเวชสันต ิ ป.5 
11 เด็กชาย พชร น้อยคํายาง ป.5 
12 เด็กชาย วีรวิชญ์ วงศ์ทองเหลือ ป.5 
13 เด็กหญิง ปุญญิศา พูสมจิตต ์ ป.5 
14 เด็กชาย ปพน คินิมาน ป.5 
15 เด็กหญิง ชัญญา เกิดดอนแฝก ป.5 
16 เด็กหญิง กัญชรส เปล่งสาคร ป.5 
17 เด็กชาย ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์ ป.5 
18 เด็กชาย ทวิร มะเริงสิทธ์ิ ป.6 
19 เด็กชาย สานุพงศ์ อ่ิมอร่าม ป.6 
20 เด็กชาย ทนุธัม ส่งเสริมสกุลสุข ป.6 
21 เด็กชาย พัทธดนย์ ชินชัย ป.6 
22 เด็กหญิง สุทธิดา ล้อธรรมจักร ป.6 
23 เด็กหญิง โสภิฒชา ธรรมสโรช ป.6 
24 เด็กหญิง นลินญา หนูพันธ์ ป.6 
25 เด็กหญิง ฐิตาภา คินิมาน ป.6 
26 เด็กหญิง กมลฉัตร รัตนปรีชาเวช ป.6 
27 เด็กหญิง ลดาพร ยอดหาญ ป.6 
28 เด็กชาย ธีรุตม ์ เจริญกัลป์ ป.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 เด็กหญิง อภิสรา ศรีเอ่ียม ป.6 
30 เด็กหญิง พิมพ์มาตา จันทโภโต ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ พลเอก สุภาสงวน ผู้ฝึกสอน 
2 นาย พงศกร ปัญจคุณาภรณ ์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ทิวากร อาภรณ์พงษ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ปริญญ ์ พรหมม่วง ผู้ฝึกสอน 
5 อาจารย์ ยุทธกร ไพรวงษ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 นาย นักรบ คุณชล ม.5 
2 นาย รังสิมันต ์ เช้ียวบางยาง ม.5 
3 นาย วีรวิชญ์ ตระกูลพรสริ ิ ม.5 
4 นาย ภาณุพงศ์ โล่งอากาศ ม.5 
5 นาย ศุภณัฐ นิยมวรรณ ม.6 
6 นาย กิตติพัฒน์ วัฒนานุสรณ ์ ม.6 
7 นาย ชยุต กันฐพงศ์ ม.6 
8 นาย พิสนธ์ิ สุวรรณด ี ม.6 
9 นาย กันต์ กิตินันท์ ม.6 
10 นาย บุญยภ ู ศรีสวัสดิ ์ ม.6 
11 นาย ณพล สุขแสง ม.6 
12 นาย กิตติธัช เตชโสทร ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง เสาวณ ี วิเลปะนะ ผู้จัดการทีม 
2 อาจารย์ ศุภกิจ คําภิรมย์ ผู้ฝึกสอน 
3 อาจารย์ ศิริพร พุธไธสงค์ ผู้ฝึกสอน 
4 อาจารย์ วัชพร แย้มอ่ิม ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ณัฐชัย เอ่ียมทิพย์ ผู้ฝึกสอน 
6 อาจารย์ ชัชวิทย์ จําปา ผู้ฝึกสอน 
7 นาย พรชัย อ่อมสุวรรณ ์ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย ศุรชัย สกุลขอเจริญ ผู้ฝึกสอน 
9 อาจารย์ พะเยาว์ ตองเเก้ว ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย วีรวิชญ์ ทันจิตร์วัฒนะ ป.4 
2 เด็กชาย ธีรภัทร สุขด้วยธรรม ป.4 
3 เด็กชาย ภัทราวุฒิ แช่มช่ืน ป.4 
4 เด็กชาย ณฐพรพงศ์ ทันจิตร์วัฒนะ ป.5 
5 เด็กชาย ชาคริต สรงกระสินธ์ ป.5 
6 เด็กหญิง พัทรดา ทัศไนยเธียรกุล ป.5 
7 เด็กชาย นาราชา พิริยะศรีแก้ว ป.5 
8 เด็กหญิง อภิชญา พานหล้า ป.5 
9 เด็กหญิง พิชชาภา เกียรตเิถลิงฤทธ์ิ ป.5 
10 เด็กหญิง ปรีย์วรา ณิชาโชติสฤษฏ ์ ป.5 
11 เด็กหญิง ณัฏฐณิฌา เมธีกุล ป.5 
12 เด็กชาย ฟาคิร อยู่ดี ป.5 
13 เด็กหญิง พลอยนภัส เลิศชะเวียง ป.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
14 เด็กหญิง ณัฐฐากุล เลี่ยมตระกูลพานิช ป.5 
15 เด็กชาย สลลิ สืบเพ็ง ป.5 
16 เด็กชาย พิรชัช วันทา ป.5 
17 เด็กหญิง สาริศา พรหมมาก ป.5 
18 เด็กชาย วิญญ์วิชญ ์ พรหมมาก ป.5 
19 เด็กหญิง ณัฐศิญาดา โหสกุล ป.6 
20 เด็กชาย พีรภาส ชินสร้อย ป.6 
21 เด็กชาย จิรเมธ จุ้ยกําจร ป.6 
22 เด็กชาย ปฐมพล จันทร์กระจ่าง ป.6 
23 เด็กหญิง กันต์พิชชา วิเลปะนะ ป.6 
24 เด็กชาย กรณัฏฐ์ สุขสง่า ป.6 
25 เด็กชาย ธัชฐ์พงศ์ มูลงามกูลจ์ ป.6 
26 เด็กหญิง กัลยณฏัฐ์ เสนีวงศ์ ป.6 
27 เด็กหญิง ภัทรภรณ ์ ลิมป์กิตติเจริญ ป.6 
28 เด็กชาย กิตติคุณ ปรีดาภรณภ์ากร ม.1 
29 เด็กชาย ธาดา สว่างเมฆ ม.1 
30 เด็กชาย สุรพศ หลายเตื่อย ม.1 
31 เด็กชาย ปภาวิชญ ์ ใจทับทิม ม.2 
32 เด็กชาย กรวีร ์ พะโยมศร ี ม.2 
33 เด็กชาย กษิดิศ สมัย ม.2 
34 เด็กชาย ธิติหิรณัย์ มูลงามกูลจ์ ม.2 
35 เด็กชาย เนติธร สุขสวัสดิ ์ ม.2 
36 เด็กชาย ภูมิรตัน์ ธีรกุล ม.2 
37 เด็กชาย พิสิษฐ์ อภิสิทธ์ิวรกุล ม.3 
38 เด็กชาย ภูริณัฐ ชินสร้อย ม.3 
39 เด็กชาย พศิน แดงโชติ ม.3 
40 เด็กชาย กชพงศ์ ภู่ประพันธ์ ม.3 
41 เด็กชาย ธนรัตน์ รักซ้อน ม.3 
42 เด็กชาย ธนภัทร สร้อยธนศิริกุล ม.3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว นุสรา เดชจิตต ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ชัยกฤต สุวรรณมาล ี ผู้จัดการทีม 
3 นาย อนุชิต ชุลีกราน ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ประภาวรินทร ์ รัชชประภาพรกุล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย อภิภ ู ลาภสุทธิเกษม ป.3 
2 เด็กหญิง พัณณิน กิติคุณานนท์ ป.3 
3 เด็กชาย นพัศ อลงกรณร์ัศม ี ป.3 
4 เด็กชาย จิรชัจ วิชรพงศ์เสถียร ป.3 
5 เด็กชาย ปวิชญา เกียรติบุญญาฤทธ์ิ ป.3 
6 เด็กหญิง ชัญญานุช ตรีราช ป.3 
7 เด็กหญิง ลลินทร ์ อมรรัตนไพจิตร ป.3 
8 เด็กหญิง แพรววนิต เลิศโอภาส ป.3 
9 เด็กหญิง จิรัชญา ไหลธนานนท์ ป.4 
10 เด็กหญิง การิตา พรรณพัฒน์ ป.4 
11 เด็กหญิง ประภาพร จันทน์วิมล ป.4 
12 เด็กหญิง ไปรยา รุ่งเรือง ป.4 
13 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รุ่งเรือง ป.4 
14 เด็กชาย ภูวรินทร ์ อมรศิริอาภรณ ์ ป.4 
15 เด็กชาย กฤติน ศรีสวัสดิ ์ ป.5 
16 เด็กชาย เตชัส งามเกียรติขจร ป.5 
17 เด็กชาย นิมมาน ตั้งสิทธ์ิเสรีวงศ์ ป.5 
18 เด็กชาย ศักย์วริษฐ์ สราญวงศ์ ป.5 
19 เด็กชาย กฤษฏิ์ศรันย์ สราญวงศ์ ป.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
20 เด็กหญิง กัลยวัญญ ์ มกรกิจวิบูลย์ ป.5 
21 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เกียรติบุญญาฤทธ์ิ ป.5 
22 เด็กชาย ณัฐภณ วะนํ้าค้าง ป.5 
23 เด็กชาย สรวิชญ ์ สงวนพันธ์ ป.5 
24 เด็กชาย ธนาดล สมบัติบุญมา ป.5 
25 เด็กชาย สุรพัฒน์ ถ่ินประชา ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ วีระพล พุ่มพิทักษ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย พีระวิทย์ ถวิลกลิ่นซ้อน ผู้ฝึกสอน 
3 นาย นครินทร์ฎ สุทธิศาสนกุล ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ชนินทร์ ภาณุศานต ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย วิสุทธ์ิ ทองสุภาพ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ณัฎฐกร ศรีกล่ําพึง ม.2 
2 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ โขวัฒนชัย ม.2 
3 เด็กหญิง นันทิตา ดนตรเีสนาะ ม.2 
4 เด็กชาย กฤติน หงษ์พานิช ม.2 
5 เด็กชาย สุทธิพงษ์ เจริญจิตปัญจ์ ม.2 
6 เด็กชาย กฤตพัฒน์ จิตรคํา ม.2 
7 เด็กหญิง อติการนต ์ หู้เต็ม ม.2 
8 เด็กหญิง ปนัดดา แวววีรคุปต ์ ม.2 
9 เด็กชาย จุลจักร งามด ี ม.2 
10 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ยมบ้านกวย ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
11 เด็กชาย ปรินทร ์ อมรรัตนไพจิตร ม.2 
12 เด็กชาย ชัชนินท์ เจริญสุข ม.2 
13 เด็กหญิง อิสรีย ์ น่ิมนวลภูพานิช ม.2 
14 เด็กชาย วรวัชร เลขะวัฒนะ ม.3 
15 เด็กชาย ธนัตถ์พงศ์ พงษ์ปฐม ม.3 
16 เด็กชาย ธนบูรณ ์ ริมดสุิต ม.3 
17 เด็กชาย นิติพัฒน์ ธงทัศวรรธนะ ม.3 
18 เด็กชาย ธีร์ธวัช บุญปรีชา ม.3 
19 นาย ฐานวัต มัยญะกิต ม.4 
20 นาย ตุลณ์ธรรม สถิตย์ ม.4 
21 นาย ศิริมงคล อริยะเลิศชัย ม.4 
22 นาย พงศ์ธร ศุภสาร ม.4 
23 นาย บดินทร ์ ธัมม์บันดาลสุข ม.4 
24 นาย ภัคฌาวัฒน์ วะณะทอง ม.4 
25 นาย ณัฏฐ์นวัต ทวีวุฒิจิรโชต ิ ม.4 
26 นาย พรภวิษญ ์ เช่ือมวราศาสตร ์ ม.5 
27 นางสาว พศิกา กิจกอบชัย ม.6 
28 นาย ศุภณัฐ พงษ์สวัสดิ ์ ม.6 
29 นาย ภัคพงษ์ วุฒิกิจจาทร ม.6 
30 นางสาว ธนพร สุภชัยพานิชพงศ์ ม.6 
31 นางสาว ภิชญาดา ปกรณันทน์ ม.6 
32 นางสาว พัทธนันท์ อาวุธวิทยา ม.6 
33 นางสาว ชนกานต์ อินทรีย์ ม.6 
34 นางสาว กานดารัตน์ ทองอ่อน ม.6 
35 นางสาว พรปภัส นิลทองคํา ม.6 
36 นาย จิตรภาณ ุ โชติกะคาม ม.6 
37 นาย ภวพรรธน์ ปิยเจรญิพัฒน์ ม.6 
38 นาย วิชญสิทธ์ิ สุริยะฉาย ม.6 
39 นาย นันทพัทธ์ิ พุ่มกุมาร ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
40 นางสาว ฐานพันธ์ อินทร์เพชร ม.6 
41 นางสาว พิมพ์นภา น่ิมปุญญกําพงษ์ ม.6 
42 นางสาว จุฑามาศ รัตนา ม.6 

 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย มะซอบร ี หะยีซะ ผู้จัดการทีม 
2 นาย อิลยาส เจะหะ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย สมพงศ์ จิตเลขา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย คีฏร ์ คําภ ู ป.4 
2 เด็กชาย อัฟฎอน หะยีมะ ป.4 
3 เด็กชาย นิอัฎฮา กาเดร ์ ป.4 
4 เด็กชาย กษิดิส ละกะเต็บ ป.5 
5 เด็กชาย รวิกร สุวรรณภาศักดิ ์ ป.5 
6 เด็กชาย มูฮัมมัดฮารสี เสียมไหม ป.5 
7 เด็กชาย ชามิลล ์ ซูสารอ ป.5 
8 เด็กชาย ฟาดีนันท์ เปาะเลาะ ป.5 
9 เด็กชาย คุโนดม แซ่ฉ่ัว ป.5 
10 เด็กชาย ชามิล เจะและ ป.6 
11 เด็กชาย นิฌากิร หะยีซะ ป.6 
12 เด็กชาย มุนตาซิร ดาโอะ ป.6 

 
 



58 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ธเนศ สุขมาตย์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ทรงธรรม แก้วประถม ผู้จัดการทีม 
3 นาย รอมล ี เจะดือราแม ผู้ฝึกสอน 
4 นาย รุสมัน มะนอ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ไพรสญั แสงศิลา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย นิดานิส ระเด่นอาหมัด ม.1 
2 เด็กชาย มุหัมมดับูคอร ี เสกเมธี ม.1 
3 เด็กชาย อลีฟ ขาล ี ม.1 
4 เด็กชาย พงศธร ก่อเกียรติพิทักษ์ ม.2 
5 เด็กชาย กิตติพงษ์ นพจนสุภาพ ม.2 
6 เด็กชาย ซุลฮาซาน ยูโซะ ม.2 
7 เด็กชาย อิลฮาล เวาะมะ ม.2 
8 เด็กชาย รัศม์ตะวัน จันทร์แก้ว ม.2 
9 เด็กชาย ธนวินท์ แซ่ฉ่ัว ม.2 
10 เด็กชาย ศิวภูม ิ โตจ่ัน ม.3 
11 เด็กชาย ธนัญกรณ ์ วังอาภากุล ม.3 
12 เด็กชาย สุวินิจ ฤทธิรงค์ ม.3 
13 นาย ฟูฎัยลัน มหัตตระกูล ม.4 
14 นาย มูฮัมมัดอามาล อาเก็บอุไร ม.4 
15 นาย อัฟฟาน วาแวนิ ม.4 
16 นาย ฟาดิล มะ ม.4 
17 นาย ศุภกฤต ใจวิจิตร ม.4 
18 นาย สุทธิพงศ์ สุทธิประภา ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
19 นาย มูฮัมมัดอัสลัม หะยีอาวัง ม.5 
20 นาย วรันธร ฟูสิริพงษ์ ม.5 
21 นาย ฟาเดล อาดหมาด ม.5 
22 นาย ฮาฟีซ ี นิมะ ม.5 
23 นาย ชามิล ชายกุล ม.5 
24 นาย วัฟรี เมาะมลูา ม.5 
25 นาย นาดีม สาและ ม.6 
26 นาย อิรฟาน อารมย์ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
นายธงชัย   โชคดํารงสุข ท่ีปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์   แก้วจรัสวิไล ประธานอนุกรรมการ 
นายนิรอมลี   มะกาเจ  รองประธานอนุกรรมการ 
นายสมพร   สุวรรณ์นอง อนุกรรมการ 
นายสุชาติ   สุวรรณวงค์ อนุกรรมการ 
นายภาสันต์   วิชานงค์  อนุกรรมการ 
นายณัฐนันท์   ทุมมานนท์ อนุกรรมการ 
นางสาวเตชิตา   ไชยอ่อน  อนุกรรมการ 
นายนิมิตร   มีรักษา  อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายชาญศักดิ์   พบลาภ  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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