
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
สมัครเล่นอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการกีฬาสู่ระดับมาตรฐาน 
   6.4.6  หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
  6.5  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
   6.5.1  ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตท่ีเป็น
เจ้าภาพ เป็นผู้กําหนด  
   6.5.2  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียน
สาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้กําหนด 
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   6.5.3  รองประธานกรรมการคนท่ี 2 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียน
สาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป เป็นผู้กําหนด 
   6.5.4  กรรมการ หมายถึง ประธานฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรจาก
โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ  เป็นผู้กําหนด ท้ังน้ีอาจเชิญผู้แทนโรงเรียนสาธิตอ่ืนเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมด้วย 
   6.5.5  คณะกรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หมายถึง บุคลากรท่ีโรงเรียนสาธิตเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้กําหนดตามความเหมาะสม 
   6.5.6  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่ากับโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา 
   6.5.7  ให้โรงเรียนสาธิตทุกโรงเรียนเสนอช่ือกรรมการดําเนินการ
จัดการแข่งขันทุกฝ่าย เป็นกรรมการร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ  
  6.6  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน มีอํานาจ ดังน้ี 
   6.6.1  ร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการอํานวยการ  
   6.6.2  ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามข้อบังคับท่ีกําหนด  
   6.6.3  จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนด  
   6.6.4  สรุปการแข่งขันกีฬาทุกชนิดให้แก่โรงเรียนสาธิต  
   6.6.5  ประเมินผลการดําเนินการจัดการแข่งขัน เพ่ือมอบให้แก่
โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป 
   6.6.6  สรุปการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันท่ีได้รับจาก
โรงเรียนสาธิต  
   6.6.7  กําหนดวันและพิธีมอบงานแก่โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพใน  
ปีถัดไป หลังการแข่งขันสิ้นสุดภายใน 180 วัน 
 

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

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

 
 ข้อ 30 ให้มีการเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด
หรือพิธีปิด เว้นแต่คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 
 ข้อ 31 ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด 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 

ว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล (รหัส 11)  กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล  กีฬาสาธิตสามัคคี 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วย       
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันฟุตบอล  กีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560” 

 
ข้อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ  3  กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

(FIFA) ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กําหนดใช้ในปัจจุบัน 
 
ข้อ  4  ประเภทการแข่งขันจัดให้แข่งขัน 

4.1 ระดับประถมศึกษาชาย 
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 
4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 

 
ข้อ  5  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะ

กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คร้ังท่ี 42 
พ.ศ. 2560 
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ข้อ  6  จํานวนผู้เข้าแข่งขันให้แต่ละโรงเรียนสาธิต ส่งทีมเข้าแข่งขันโดยมี
นักกีฬาทีมละไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 25 คน (สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 25 คน  
โดยไม่มีการตัดชื่อออก) 

 
ข้อ  7  วิธีจัดการแข่งขัน 

  7.1  ให้โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพมีสิทธ์ิเลือกอยู่สายหน่ึงสายใดในรอบ
แรกได้ 
   7.2 ให้โรงเรียนสาธิตท่ีได้ตําแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อนอยู่ใน
สายแรกลําดับท่ี 1  ในรอบแรก 
   7.3 ให้โรงเรียนสาธิตท่ีได้ตําแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อน
อยู่ในสายสุดท้ายลําดับท่ี 1 ในรอบแรก 
   7.4 ถ้ามีจํานวนทีมไม่เกิน 4 ทีม  จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” มี
รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับท่ี 3 ดังน้ี 
   7.4.1 ชิงอันดับท่ี 3 ระหว่างทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 3 กับทีมท่ีมีคะแนน
เป็นท่ี 4 
   7.4.2 ชิงชนะเลิศระหว่างทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1 กับทีมท่ีมีคะแนน
เป็นท่ี 2 
    7.4.3 หากในข้อ 7.4 เมื่อการแข่งขันในรอบแรกสิ้นสุดแล้วมีทีมท่ี
ได้คะแนนเท่ากัน ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 10.1.1 ถึงข้อ 10.1.6 ตัดสิน 

7.5 จํานวนทีม 5 ทีมจัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” เมื่อการแข่งขัน 
ในรอบแรกสิ้นสุดลงแล้วให้นับคะแนนรวมเพ่ือหาทีมชนะเลิศทีมอันดับท่ี 2 และทีมอันดับ  
ท่ี 3 หากมีทีมท่ีได้คะแนนเท่ากันให้ใช้เกณฑ์ตามข้อ 10.1.1  ถึงข้อ 10.1.6 ตัดสิน 

7.6  จํานวนทีม 6-8 ทีม จัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 2 สาย  แข่งขัน
พบกันหมดในสาย  รอบรองชนะเลิศนําทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 1 สายแรกพบกับทีมท่ีได้
คะแนนอันดับท่ี 2 สายสองและทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 2 สายแรกพบกับทีมท่ีได้คะแนน
อันดับท่ี 1 สายสองรอบชิงชนะเลิศนําทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศทีมท่ี
แพ้ครองตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
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รอบท่ี 2 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยจัดสายการแข่งขันดังน้ี 
 

 
หมายเหตุ: ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ครองท่ี 3 ร่วมกัน 

 
  7.7  จํานวนทีม 9 ทีม จัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 3 สาย (แข่งขัน พบกัน
หมดในสาย) ดังน้ี 
 

จํานวนทีม A B C 
9 ทีม 3 3 3 

 
   7.7.1 รอบ 2 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยจัดสายการแข่งขัน
ดังน้ี 

 
หมายเหตุ : ทีมท่ีอยู่ในสายเดียวกันในรอบแรกจะไม่เจอกันในรอบ 2 

    7.7.2 รอบชิงชนะเลิศให้มีทีมชนะของสาย X และสาย Y แข่งขัน
ชิงชนะเลิศ  และทีมท่ีได้อันดับ 2 ของสาย X และสาย Y ครองตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
  7.8  จํานวนทีม 10 ทีม จัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 2 สายแข่งขันพบ
กันหมดในสายรอบรองชนะเลิศนําทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 1 สายแรกพบกับทีมท่ีได้คะแนน
อันดับท่ี 2 สายสองและทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 2 สายแรกพบกับทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 1 
สายสองรอบชิงชนะเลิศนําทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศทีมท่ีแพ้ครอง
ตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
 
 

ท่ี 3 ดีทีสุด A,B,C ท่ี 3 ดีทีสุด A,B,C 
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  รอบท่ี 2 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยจัดสายการแข่งขัน ดังน้ี 
 

 
 

  7.9 จํานวน 11 ทีมจัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 3 สาย (แข่งขันพบกัน
หมดในสาย) ดังน้ี 
 

จํานวนทีม A B C 
11 ทีม 3 4 4 

 
   7.9.1 รอบ 2 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยจัดสายการแข่งขัน
ดังน้ี 

 
   7.9.2 รอบชิงชนะเลิศให้มีทีมชนะของสาย X และสาย Y แข่งขัน
ชิงชนะเลิศและทีมท่ีได้อันดับ 2 ของสาย X และสาย Y ครองตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
  7.10 ถ้ามีจํานวนทีม 12 – 16 ทีม รอบแรกเป็น 4 สาย (แข่งขันพบกัน
หมดในสาย) 

 
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 
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   7.10.1 รอบท่ี 2 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ดังน้ี 
    กลุ่มท่ี 1 ท่ี 1 สาย A แข่งขันกับอันดับท่ี 2 สาย C 
    กลุ่มท่ี 2 ท่ี 1 สาย B แข่งขันกับอันดับท่ี 2 สาย D 
    กลุ่มท่ี 3 ท่ี 1 สาย C แข่งขันกับอันดับท่ี 2 สาย A 
    กลุ่มท่ี 4 ท่ี 1 สาย D แข่งขันกับอันดับท่ี 2 สาย B 
   7.10.2 รอบรองชนะเลิศจัดการแข่งขัน ดังน้ี 
    7.10.2.1 ทีมชนะของกลุ่มท่ี 1 แข่งขันกับทีมชนะของกลุ่มท่ี 2 
    7.10.2.2 ทีมชนะของกลุ่มท่ี 3 แข่งขันกับทีมชนะของกลุ่มท่ี 4 
   7.10.3 รอบชิงชนะเลิศ 
    7.10.3.1  ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศครองอันดับท่ี 3 ร่วมกัน 
    7.10.3.2  ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ 

 
 ข้อ  8  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
  8.1 ระดับช้ันประถมศึกษาแข่งขันครึ่งเวลาละ 30 นาที  พักระหว่างครึ่ง 
15 นาที  
  8.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นแข่งขันครึ่งเวลาละ 40 นาที พัก
ระหว่างครึ่ง 15 นาที 
  8.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันครึ่งเวลาละ 45 นาที พัก
ระหว่างครึ่ง 15 นาที 

 
ข้อ  9  คะแนนจากผลการแข่งขัน 
 9.1  การแข่งขันแบบ “พบกันหมด” และการแข่งขันในรอบแรกของ

การจัดแบบ “แบ่งสาย” จะมีผลการแข่งขันท้ังชนะเสมอและแพ้ 
 9.2  ทีมท่ีชนะแต่ละครั้งได้ 3 คะแนนเสมอได้ 1 คะแนนและแพ้ได้     

0 คะแนน 
 9.3  การแข่งขันรอบท่ีสองถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน

แล้วผลการแข่งขันยังเสมอกันให้ตัดสินผลด้วยการเตะลูกจากจุดโทษ 
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ข้อ  10  การจัดอันดับของการแข่งขัน 
  10.1 แข่งขันแบบ “พบกันหมด” 
   10.1.1 นับจากคะแนนรวมท้ังหมดท่ีได้มากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 
และคะแนนรองลงมาเป็นอันดับท่ี 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ 
   10.1.2 หากข้อ 10.1.1 เท่ากันให้พิจารณาจากผลการแข่งขันใน
เกมท่ีแข่งขันกันมา 
   10.1.3 หากในข้อ 10.1.2 ผลการแข่งขันเสมอกันให้พิจารณา
จํานวนครั้งท่ีชนะ 
   10.1.4 หากในข้อ 10.1.3 เท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลต่างของ
ประตูได้-ประตูเสีย 
   10.1.5 หากในข้อ 10.1.4 เท่ากันอีกให้พิจารณาประตูได้ 
   10.1.6 หากในข้อ 10.1.5 เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากหาทีมท่ี
ต้องการ ต่อไป 
  10.2 แข่งขันแบบ “แบ่งสาย” เมื่อการแข่งขันของแต่ละสายในรอบ
แรกสิ้นสุดแล้วให้ใช้ข้อ 10.1.1 ถึงข้อ 10.1.6 เพ่ือเข้ารอบท่ีสองต่อไป 
  10.3  จากข้อท่ี 10.2 ถ้าจะต้องเอาทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับท่ี 3 ของ
แต่ละสายเข้าไปแข่งขัน ในรอบท่ี 2 ให้เรียงลําดับคะแนนของอันดับท่ี 3 ของแต่ละสายจาก
สูงสุดไปหาต่ําสุดตามลําดับแล้วให้ทีมอันดับท่ี 3 ท่ีมีคะแนนสูงสุด  ตามด้วยคะแนน
รองลงมาตามจํานวนท่ีกําหนดเข้าไปแข่งขันในรอบท่ี 2 ต่อไป (ดูคะแนนอย่างเดียว) 
  10.4  หากทีมอันดับท่ี 3 ของแต่ละสายมีคะแนนเท่ากันและต้องหาทีม
ตามจํานวนท่ีกําหนด  ให้ใช้วิธี“จับสลาก” เพ่ือเข้ารอบท่ี 2 ต่อไป 
 
 ข้อ  11  วิธีการเตะลูกจากจุดโทษเพ่ือตัดสินในกรณีเสมอกัน (ในรอบท่ีสอง
จนถึงรอบชิงชนะเลิศ) 
 
 ข้อ  12  การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน 
  12.1 ระหว่างการแข่งขัน ให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ไม่เกิน 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ไม่เกิน 3 คน จาก 
ผู้เข้าแข่งขันสํารองท่ีได้ระบุช่ือไว้ก่อนการแข่งขัน ครั้งน้ัน ๆ 
  12.2 ผู้เข้าแข่งขันท่ีเปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้าไปแข่งขันในครั้ง
น้ัน ๆ อีกไม่ได้ 
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 ข้อ  13  กําหนดการแข่งขันให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลเป็น   
ผู้กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีแข่งขันซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจําเป็น 

 
ข้อ  14  เคร่ืองแต่งกายของผู้แข่งขัน 
 14.1 ให้แต่ละทีมใช้สีตามโรงเรียนสาธิต ของตนถ้าใช้สีอ่ืนต้องไม่เหมือน

หรือคล้ายคลึงกับสีของโรงเรียนคู่แข่งขัน 
 14.2 ในกรณีท่ีสีเสื้อของทีมคู่แข่งคล้ายคลึงกันให้ทีมท่ีใช้สีเสื้อผิดไป

จากสีโรงเรียนสาธิตของตนเองหรือทีมท่ีมีช่ือเป็นทีมเยือนเป็นผู้เปลี่ยนเป็นใช้สีอ่ืน 
14.3 ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคนยกเว้นผู้รักษา

ประตูให้ใช้สีเสื้อแตกต่างจากผู้เข้าแข่งขันอ่ืน และให้ติดหมายเลขด้านหลังเสื้อขนาดความสูง
ไม่ต่ํากว่า 25 เซนติเมตร และท่ีหน้าอกเสื้อและกางเกงด้านหน้ามีขนาดความสูงไม่เกิน      
10 เซนติเมตร 

14.4 ให้ผู้เล่นสวมถุงเท้ายาวและสวมใส่สนับแข้งตลอดการแข่งขัน 
 
 ข้อ  15  ข้อปฏิบัติในการเข้าแข่งขัน 
  15.1 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันจริง และผู้เล่นสํารองลง   
ในใบส่งตัวผู้เล่นประจําวันได้ไม่เกิน 25 คน แต่ส่งรายช่ือผู้ลงแข่งขันจริงในแต่ละแมทการ
แข่งขันได้ไม่เกิน 18 คน โดยระบุหมายเลขประจําตัวให้ตรงกับท่ีแจ้งไว้ในทะเบียนให้
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลก่อนกําหนดเวลาแข่งขัน 15 นาที 
  15.2 ทีมท่ีมาถึงสนามแล้วไม่ลงทําการแข่งขันหรือผละออกจากการ
แข่งขันท่ีกําลังดําเนินอยู่หรือแสดงเจตนาท่ีไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปเมื่อหมดกําหนดเวลา 
การแข่งขันให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้ตลอดทุกครั้งท่ีได้แข่งขันมาแล้วในรอบน้ัน ในกรณีดังกล่าว
ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายงานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือให้พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 
พ.ศ. 2560 
  15.3  ให้ทีมท่ีมาช้ากว่าเวลาท่ีทําการแข่งขัน 15 นาที ให้ปรับเป็นแพ้
โดยคิดผลต่างทางประตู 2 : 0 
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  15.4 ทีมท่ีไม่มาแข่งขันหรือไม่พร้อมแข่งขันหรือมีผู้ เข้าแข่งขัน     
น้อยกว่า 7 คน หลังจากเวลาท่ีกําหนดการแข่งขันไว้ 15 นาที ให้ถือว่าทีมน้ันไม่มาแข่งขัน
ตามท่ีกําหนดให้ปรับเป็นแพ้โดยคิดผลต่างทางประตูเป็น 2 : 0 
 
 ข้อ  16  มารยาทของผู้เข้าแข่งขัน 

16.1 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับ
ความเป็นนักกีฬาท่ีดีและต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

16.2 ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีละเมิดกติกาการแข่งขันซ่ึงผู้ตัดสินได้ตักเตือน
เป็นทางการโดยแสดงใบเหลืองจะได้รับการบันทึกเป็นทางการ โดยคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันฟุตบอลทุกครั้ง และหากมีการละเมิดเช่นน้ีอีกเป็นครั้งท่ีสองในครั้งต่อ ๆ ไปในการน้ี
จะตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขันมิให้ร่วมการแข่งขันในทีมของตนตามกําหนดการแข่งขันในครั้งต่อไป
โดยอัตโนมัติ 

16.3 ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันโดยแสดง
ใบแดงแล้วจะหมดสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไป 1 ครั้ง  หากคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันฟุตบอลเห็นว่า  การลงโทษไม่เพียงพอให้รายงานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือพิจารณาหากคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคีเห็นว่าไม่เพียงพอให้ลงโทษผู้เข้าแข่งขันน้ันเพ่ิมเติม ตามกรณีซ่ึงการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารจะต้องดําเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากเสร็จสิ้นการ
แข่งขันครั้งน้ัน ๆ  ถ้ามิได้พิจารณาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้เข้าแข่งขันผู้น้ันมีสิทธ์ิเข้าร่วม
การแข่งขันต่อไปหลังจากท่ีหมดสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันข้างต้นแล้ว 1 ครั้ง 

16.4 การตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
 ข้อ  17  ผู้ตัดสินและผู้ช่วยตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันฟุตบอล 
 
 ข้อ  18  อุปกรณ์และขนาดสนามการแข่งขัน 
  18.1 ลูกฟุตบอล 
   18.1.1 ลูกฟุตบอลระดับประถมศึกษาใช้ลูกฟุตบอลเบอร์ 4 
   18.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใช้ลูกฟุตบอล
เบอร์ 5 
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  18.2  ขนาดของสนาม 
   18.2.1 ระดบัประถมศึกษา กว้าง 50 - 55 เมตร ยาว 85 - 90 เมตร 
   18.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
กว้าง 45 - 90 เมตร (50 - 100 หลา) ยาว 90 - 117 เมตร (100 - 130 หลา) 
  18.3  ขนาดประตู 
   18.3.1 ระดับประถมศึกษา กว้าง 6 เมตร สูง 2 เมตร 
   18.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
กว้าง 7.2 เมตร (8 หลา) สูง 2.4 เมตร (8 ฟุต) 
 
 ข้อ  19  รางวัลการแข่งขัน 
  19.1  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
  19.2  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
  19.3  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
  19.4  เกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่น 3 ระดับ รวม 3 รางวัล 

19.5 โล่รางวัลทีมมารยาทยอดเย่ียม 3 ระดับ รวม 3 รางวัล 
 
 ข้อ  20  เกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น ให้พิจารณาจากทีมชนะเลิศ โดยมี
ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนของทีมชนะเลิศส่งรายชื่อนักกีฬา จํานวน 1 คน 
 
 ข้อ  21  เกณฑ์การพิจารณาทีมมารยาทยอดเย่ียมให้พิจารณาจากใบเหลือง  
ใบแดง และจํานวนนัดท่ีลงทําการแข่งขัน 
 
 ข้อ  22  การประท้วงให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 ยกเว้นในกรณีข้อบังคับข้อ 23.3 จะต้องกระทําภายใน 30 นาที
หลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  (ในการพิจารณาการประท้วงหรือ
กรณีอ่ืนหากท่ีประชุมมีมติ 2 ใน 3 ให้ถือว่ามติท่ีประชุมถูกต้อง) 
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 ข้อ  23  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณ
จัดการแข่งขันฟุตบอล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ข้อ  24  ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 

                                                   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์  อุดมศรี) 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะอนุกรรมการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็น        

ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ 

2560 

                                                    

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 
 

ลําดับที่ โรงเรียน คําย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

สาธิตกําแพงแสน กพส KUSK 

3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตขอนแก่น สมข KKU 
4 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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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

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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กําหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ระดับประถมศึกษา 
สนามฟุตบอล 2 (ข้างสนามกีฬากลาง 2 มก. กพส.) 

 
สายการแข่งขัน 

สาย A ชื่อโรงเรียน สาย B ชื่อโรงเรียน 
A1 สาธิตเกษตร B1 สาธิตรามประถม 
A2 สาธิตขอนแก่น B2 สาธิตประสานมิตรประถม 
A3 สาธิตจุฬา B3 สาธิตบูรพา 

 
รอบแรก 

วันจันทร์ท่ี 18 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

1 แรก A 08.30 น. 2 A1 สาธิตเกษตร A2 สาธิตขอนแก่น   

2 แรก B 10.30 น. 2 
B1 สาธิตรามประถม B2 สาธิตประสานมิตร  

    ประถม 
  

 
วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

3 แรก A 08.30 น. 2 A1 สาธิตเกษตร A3 สาธิตจุฬาประถม   
4 แรก B 10.30 น. 2 B1 สาธิตรามประถม B3 สาธิตบูรพา   
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วันพุธท่ี 20 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

5 แรก A 08.30 น. 2 A2 สาธิตขอนแก่น A3 สาธิตจุฬา   

6 แรก B 10.30 น. 2 
B2 สาธิตประสานมิตร 
    ประถม 

B3 สาธิตบูรพา   

 
รอบสอง 

วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

7 สอง 08.30 น. 2 ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B   
8 สอง 10.30 น. 2 ท่ี 1 สาย B ท่ี 2 สาย A   

 
รอบชิงชนะเลิศ 

วันอาทิตย์ท่ี 24 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

9 ชิงชนะเลิศ 10.00 น. 2 ผู้ชนะคู่ท่ี 7 ผู้ชนะคู่ท่ี 8   
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การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สนามฟุตบอล 3 (หน้าอาคารพลศึกษา 2) 

 
สายการแข่งขัน 

สาย A ชื่อโรงเรียน สาย B ชื่อโรงเรียน 
A1 สาธิตปทุมวัน B1 สาธิตเกษตร 
A2 สาธิตขอนแก่น B2 สาธิตราม 
A3 สาธิตเชียงใหม่ B3 สาธิตบูรพา 
A4 สาธิตนเรศวร B4 สาธิตมหาสารคามมัธยม 
A5 สาธิตประสานมิตรมัธยม B5 สาธิตจุฬามัธยม 

 
รอบแรก 

วันจันทร์ท่ี 18 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

1 แรก A 08.30 น. 3 A1 สาธิตปทุมวัน A2 สาธิตขอนแก่น   
2 แรก A 10.40 น. 3 A3 สาธิตเชียงใหม่ A4 สาธิตนเรศวร   
3 แรก B 13.30 น. 3 B1 สาธิตเกษตร B2 สาธิตราม   

4 แรก B 15.40 น. 3 B3 สาธิตบูรพา B4 สาธิตมหาสารคาม 
     มัธยม 

  

 
วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

5 แรก A 08.30 น. 3 
A5 สาธิตประสานมิตร 
     มัธยม 

A1 สาธิตปทุมวัน   

6 แรก A 10.40 น. 3 B5 สาธิตจุฬามัธยม B1 สาธิตเกษตร   
7 แรก B 13.30 น. 3 A2 สาธิตขอนแก่น A3 สาธิตเชียงใหม่   
8 แรก B 15.40 น. 3 B2 สาธิตราม B3 สาธิตบูรพา   
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วันพุธท่ี 20 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

9 แรก A 08.30 น. 3 A4 สาธิตนเรศวร A5 สาธิตประสานมิตร 
     มัธยม 

  

10 แรก A 10.40 น. 3 B4 สาธิตมหาสารคาม 
     มัธยม 

B5 สาธิตจุฬามัธยม   

11 แรก B 13.30 น. 3 A1 สาธิตปทุมวัน A3 สาธิตเชียงใหม่   
12 แรก B 15.40 น. 3 B1 สาธิตเกษตร B3 สาธิตบูรพา   

 
วันพฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

13 แรก A 08.30 น. 3 A2 สาธิตขอนแก่น A4 สาธิตนเรศวร   
14 แรก A 10.40 น. 3 B2 สาธิตราม B4 สาธิตมหาสารคาม 

     มัธยม 
  

15 แรก B 13.30 น. 3 A5 สาธิตประสานมิตร 
     มัธยม 

A3 สาธิตเชียงใหม่   

16 แรก B 15.40 น. 3 B5 สาธิตจุฬามัธยม B3 สาธิตบูรพา   
 
วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

17 แรก A 08.30 น. 3 A1 สาธิตปทุมวัน A4 สาธิตนเรศวร   
18 แรก A 10.40 น. 3 B1 สาธิตเกษตร B4 สาธิตมหาสารคาม 

     มัธยม 
  

19 แรก B 13.30 น. 3 A5 สาธิตประสานมิตร 
     มัธยม 

A2 สาธิตขอนแก่น   

20 แรก B 15.40 น. 3 B5 สาธิตจุฬามัธยม B2 สาธิตราม   
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รอบสอง 
วันเสาร์ท่ี 23 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

21 สอง 08.30 น. 3 ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B   
22 สอง 10.40 น. 3 ท่ี 1 สาย B ท่ี 2 สาย A   

 
รอบชิงชนะเลิศ 

วันอาทิตย์ท่ี 24 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

23 ชิงชนะเลิศ 10.00น. 3 ผู้ชนะคู่ท่ี 21 ผู้ชนะคู่ท่ี 22   
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การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนามฟุตบอล 1 (สนามกีฬากลาง 2 มก.) 

 
สายการแข่งขัน 

สาย A ชื่อโรงเรียน สาย B ชื่อโรงเรียน 
A1 สาธิตจุฬามัธยม B1 สาธิตเกษตร 
A2 สาธิตปทุมวัน B2 สาธิตขอนแก่น 
A3 สาธิตมหาสารคามมัธยม B3 สาธิตประสานมิตรมัธยม 
  B4 สาธิตราม 

 
รอบแรก 

วันจันทร์ท่ี 18 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

1 แรก A 08.30 น. 2 A1 สาธิตจุฬามัธยม A2 สาธิตปทุมวัน   
2 แรก B 10.30 น. 2 B1 สาธิตเกษตร B2 สาธิตขอนแก่น   

3 แรก B 15.00 น. 2 B3 สาธิตประสานมิตร  
     มัธยม 

B4 สาธิตราม   

 
วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

4 แรก A 08.30 น. 2 A1 สาธิตจุฬามัธยม A3 สาธิตมหาสารคาม 
     มัธยม 

  

5 แรก B 10.30 น. 2 B1 สาธิตเกษตร B3 สาธิตประสานมิตร 
     มัธยม 

  

6 แรก B 15.00 น. 2 B2 สาธิตขอนแก่น B4 สาธิตราม   
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วันพุธท่ี 20 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ สาย เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

7 แรก A 08.30 น. 2 A2 สาธิตปทุมวัน A3 สาธิตมหาสารคาม 
     มัธยม 

  

8 แรก B 10.30 น. 2 B1 สาธิตเกษตร B4 สาธิตราม   

9 แรก B 15.00 น. 2 B2 สาธิตขอนแก่น 
B3 สาธิตประสานมิตร 
     มัธยม 

  

 
รอบสอง 

วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

10 สอง 08.30 น. 2 ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B   
11 สอง 10.30 น. 2 ท่ี 1 สาย B ท่ี 2 สาย A   

 
รอบชิงชนะเลิศ 

วันอาทิตย์ท่ี 24 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี รอบ เวลา สนาม ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

12 ชิงชนะเลิศ 10.00 น. 2 ผู้ชนะคู่ท่ี 10 ผู้ชนะคู่ท่ี 11   
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ศักดิ์มงคล ม่วงคราม ผู้จัดการทีม 
2 นาย ปพน เตชะนอก ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว กัญจน์ชญา ระมั่น ผู้ฝึกสอน 
4 นาย พีรณัฐ ทองมา ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ณรงค์ โต๊ะมดุบํารุง ผู้ฝึกสอน 
6 นาย รวีโรจน์ จันทร์หอม ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ประสตูิเวช ทองโสภา ผู้ฝึกสอน 
8 นาย เทิดศักดิ ์ ใจมั่น ผู้ฝึกสอน 
9 นาย คณาพจน์ ใจรื่น ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย อิณทัศ ศักดิ์กําจร ป.3 
2 เด็กชาย อัครกฤษ ใจมั่น ป.3 
3 เด็กชาย สหคุณ ชนะกุลภักด ี ป.4 
4 เด็กชาย พัฒน์ธปกรณ ์ สิเนห์ปารม ี ป.4 
5 เด็กชาย ชโยฑิต นาสิงห์ขันธ์ุ ป.4 
6 เด็กชาย ภูรินทร ์ เงินแสงสรวย ป.4 
7 เด็กชาย ก้องอังกูร สายแก้ว ป.4 
8 เด็กชาย วาทิวุทธ บุญศิร ิ ป.4 
9 เด็กชาย ภัทร สวัสด ี ป.4 
10 เด็กชาย กานต์ สุขสุวรรณ ป.5 
11 เด็กชาย ณพชร หรุ่นศิร ิ ป.5 
12 เด็กชาย สิริศรัณย์ จันทร์แจ่มใส ป.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
13 เด็กชาย กันตณัฐ กฤติยาภิชาตกุล ป.6 
14 เด็กชาย ภูวเดช เมฆหมอก ป.6 
15 เด็กชาย ปัณณธร ถาวงษ์เพีย ป.6 
16 เด็กชาย สุวิจักขณ ์ วงษ์สัจจา ป.6 
17 เด็กชาย ทัตเทพ หรุ่นศิร ิ ป.6 
18 เด็กชาย อินทัช ธาดาตั้งสกุล ป.6 
19 เด็กชาย ภานุภูม ิ บุญรัตนกรกิจ ป.6 
20 เด็กชาย ญาณิน รินทรสุนทร ป.6 
21 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร จันทร์แจ่มใส ป.6 
22 เด็กชาย มาซากิ โชดะ ป.6 
23 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยงสวัสดิ ์ ป.6 
24 เด็กชาย ณกมล สุจิระกุล ป.6 
25 เด็กชาย ปัณณวัชร ์ ศรีบุณยสุขศิร ิ ป.6 
26 เด็กชาย สุรชา ตั้งสุณาวรรณ ม.1 
27 เด็กชาย ชานนท์ วาสประเสริฐสุข ม.2 
28 เด็กชาย ภวัต นทีพงศ์พริยะ ม.2 
29 เด็กชาย นิธิศ กําประสิทธ์ิ ม.2 
30 เด็กชาย ศุภกร เกตุวงศ์วีระชาต ิ ม.2 
31 เด็กชาย นิวัฒน์ นพคุณ ม.2 
32 เด็กชาย ธนชล ปานผดุง ม.2 
33 เด็กชาย ภัทรดนย์ โชไชย ม.2 
34 เด็กชาย ภาณุพงศ์ รักสุจริตวงศ์ ม.2 
35 เด็กชาย ธาม พูลสมบัต ิ ม.2 
36 เด็กชาย อคิราภ ์ อ่อนสง ม.2 
37 เด็กชาย อนัส สาและ ม.3 
38 เด็กชาย ศิลา วงษ์ศิริ ม.3 
39 เด็กชาย ทัตธน กิจกําจาย ม.3 
40 เด็กชาย สิวกร งามสง่า ม.3 
41 เด็กชาย พงศ์ปณต ศิริบุตร ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
42 เด็กชาย คศิษฐ์ศักดิ ์ ธัมมัญญู ม.3 
43 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร สุขสกล ม.3 
44 เด็กชาย วรภณ รูปขจร ม.3 
45 เด็กชาย พีรต ิ บุญรัตนกรกิจ ม.3 
46 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ศิรศรณัย์ ม.3 
47 เด็กชาย วิธินันท์ พุมมา ม.3 
48 เด็กชาย เทพเก้ือ เก้ือมณ ี ม.3 
49 เด็กชาย ชนาธิป วัฒนโสณ ม.3 
50 เด็กชาย ติณณ์นวัต สุวินิจจิต ม.3 
51 นาย ปุณยวีรย์ วัชรโชคเกษม ม.4 
52 นาย ภควัต จงจีน ม.4 
53 นาย จิรพัส วังวิทยา ม.4 
54 นาย ภาคิน พุทธา ม.4 
55 นาย ชาคริต วาสประเสริฐสุข ม.4 
56 นาย เตชทัต พราหมณ ี ม.4 
57 นาย จิตภาณ ุ เทพช่วยสุข ม.4 
58 นาย คเณศร ์ บุญเจือ ม.4 
59 นาย สหรัฐมงคล กุลมงคล ม.4 
60 นาย ศิรัส มหาเวชาศิร ิ ม.4 
61 นาย ภัทรนันท์ ฤทธ์ิจันดี ม.4 
62 นาย ซึบาสะ อิวาโมโตะ ม.4 
63 นาย ปุณภณ โชคบุญยกรณ ์ ม.4 
64 นาย ศรีพรชัย คลศรีชัย ม.4 
65 นาย ไทยอันน์ สิงหาปัด ม.5 
66 นาย ภูภัฎ บุรพรัตน์ ม.5 
67 นาย กิตติพัฒน์ สอนวงศ์ ม.5 
68 นาย พิเศษ เพศยนาวิน ม.5 
69 นาย กิตต ิ บุตรเหล ่ ม.6 
70 นาย ชัชนันท์ กุลเถ่ือน ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
71 นาย ธนาธร สุภารส ม.6 
72 นาย กาณฑ์ วงศ์ศิริ ม.6 
73 นาย กฤตบุญ บุญรัตนกรกิจ ม.6 
74 นาย กฤษฎา สีเขียว ม.6 
75 นาย ธีรวีร ์ นาคนาวา ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย โฆสติ แจ้งสกุล ผู้จัดการทีม 
2 ผศ. ประกอบ กระแสโสม ผู้จัดการทีม 
3 สจ. องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้จัดการทีม 
4 นาย นนทิช กุลวิเศษ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ชิงชัย ทาดาหา ผู้ฝึกสอน 
6 ผศ. จรูญศักดิ ์ พันธวิศิษฎ์ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ชัชวาลย์ บุญเตม็สุข ผู้ฝึกสอน 
8 นาย สุรศักดิ ์ ไทยน้อย ผู้ฝึกสอน 
9 นาย Nicholas Goman ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พิริยพงษ์ จันลาล ี ป.4 
2 เด็กชาย พัฒนะ แก้วนพจิตร ป.4 
3 เด็กชาย สุวิจักขณ ์ บุราณฤทธ์ิ ป.5 
4 เด็กชาย ธนวินท์ จิตติอาภา ป.5 
5 เด็กชาย ภูดิส สีหานาม ป.5 
6 เด็กชาย ขวัญเกล้า รัตนเหม ป.5 
7 เด็กชาย ภูรวิชญ ์ นุชนารถ ป.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
8 เด็กชาย กวินทรา ทาดาหา ป.6 
9 เด็กชาย ทรงพล อุดจันทร ์ ป.6 
10 เด็กชาย กิตติภูม ิ ศรีเสาร ์ ป.6 
11 เด็กชาย ณัฏฐวัฒน์ แก้วนพจิตร ป.6 
12 เด็กชาย วิรุฬห์ ไตรคุ้มมะดัน ป.6 
13 เด็กชาย ชยางกูร เหล่าเราวิโรจน์ ป.6 
14 เด็กชาย ธีรพงษ์ สาภูงา ป.6 
15 เด็กชาย อิทธิ วิวัฒน์วงศ์ตระกูล ป.6 
16 เด็กชาย กิตติพิชญ ์ ศรีฤาชา ป.6 
17 เด็กชาย อิศรานุวัฒน์ แก้วคาม ป.6 
18 เด็กชาย พีรพัฒน์ หงษ์สินี ป.6 
19 เด็กชาย วชิรวิทย์ บุญโพธ์ิ ป.6 
20 เด็กชาย สรวิศ เสาวเนียม ป.6 
21 เด็กชาย ณัฐรัชต ์ เหมือนอินทร ์ ป.6 
22 เด็กชาย ธัชชัย นาสมจิตร ป.6 
23 เด็กชาย กรวุฒิ สิทธิชัยเนตร ม.2 
24 เด็กชาย พีรพัฒน์ อุ่นจันที ม.2 
25 เด็กชาย วรภัทร วรรณชัย ม.2 
26 เด็กชาย จิรภัทร นิรมัยถาวร ม.2 
27 เด็กชาย กฤษตฤณ ปัญญา ม.2 
28 นาย สรวิชญ ์ จันทริมา ม.3 
29 นาย กิตตินันท์ อันทะเกษ ม.3 
30 นาย จิราวัฒน์ ผิวพันคํา ม.3 
31 นาย ศุภเศรษฐ บุญจวง ม.3 
32 นาย กฤษฎิน คนล่ํา ม.3 
33 นาย พิพัฒน์ จันทะเสน ม.3 
34 นาย สุภฤษ์ บุญพรหมมา ม.3 
35 นาย พีรพัฒน์ น้อยหา ม.3 
36 นาย พัชร นาคํา ม.3 



40 

ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
37 นาย ธนพล สุทธิประภา ม.3 
38 นาย อภิชาต ผ่านบุตร ม.3 
39 นาย จิตราวุธ ฉัตรชัยพลรัตน์ ม.3 
40 นาย กิตติศักดิ ์ จําปาศร ี ม.3 
41 นาย ภูตะวัน ภู่สุวรรณ ม.3 
42 นาย ณัฐพนธ์ โนนทิง ม.3 
43 นาย พิริยากร หันตุลา ม.3 
44 นาย นัทธี สุภาระโยธิน ม.3 
45 นาย ฐิติพงศ์ ปรีชากุล ม.4 
46 นาย เขมม ์ อุดมพงษ์ ม.4 
47 นาย นวัตกร มหาเปชานนท์ ม.4 
48 นาย พีรพาส โคบายาชิ ม.4 
49 นาย กันตภณ วิชาโคตร ม.5 
50 นาย ธนัตถ์ นัยพินิจ ม.5 
51 นาย วิศรุต ดาวเรือง ม.5 
52 นาย ชนาพัทธ์ กุลจรสัประเสริฐ ม.5 
53 นาย อัมรินทร ์ ปานกลิ่น ม.5 
54 นาย ชาญชล สุคนธชาต ิ ม.5 
55 นาย ปกรณ์เกียรต ิ สุวรรณวงศ์ ม.5 
56 นาย ทศพร นามพรมมา ม.5 
57 นาย นภพล เหล่าวิทวัส ม.5 
58 นาย ภูดิท เจือสกุล ม.5 
59 นาย เอกวิทย์ สรเพชร ม.6 
60 นาย กฤตภัทร จรุงศิรวัฒน์ ม.6 
61 นาย พุทธวัฒน์ จําปาส ี ม.6 
62 นาย จิรเมธ ทวยนันท์ ม.6 
63 นาย กิตติพิชญ ์ เอ่ียมนิวัฒน์ ม.6 
64 นาย ลัทธพล ผาลา ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ เกรียงไกร อินทรชัย ผู้จัดการทีม 
2 นาย วัชระวิทย์ แช่มช้อย ผู้ฝึกสอน 
3 นาย อนันต์ ศุภพัตธรรม ผู้ฝึกสอน 
4 นาย สุรศักดิ ์ วจีภูม ิ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย สมหวัง ทับทิมทอง ผู้ฝึกสอน 
6 นาย กฤตธัช มหาสินานนท์ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย สันต ิ บินกาเซ็ม ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย อชิระ ชัยวชิระศักดิ ์ ป.4 
2 เด็กชาย รณกร พาณิชโชติอนันต ์ ป.4 
3 เด็กชาย เปรมสิร ิ พีรศิลป์ ป.5 
4 เด็กชาย บวรวิชญ์ มหามิตร ป.5 
5 เด็กชาย ณฐพัทธ์ รุ่งเรืองชัยบูรณ ์ ป.5 
6 เด็กชาย นันทกร ปฐมปัทมะ ป.5 
7 เด็กชาย ณภัทร จึงธนโชติ ป.5 
8 เด็กชาย ชุฏิพัฒน์ อัศดรไพรศานติ ์ ป.5 
9 เด็กชาย วงศธร ฉัตรเพ็ชร ป.5 
10 เด็กชาย ปัณณทัต จิตรภักด ี ป.5 
11 เด็กชาย หฤษฎ์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ป.5 
12 เด็กชาย ณัฏฐดนัย ปิณฑานนท์ ป.5 
13 เด็กชาย เตชิน เตชะอินทราวงศ์ ป.5 
14 เด็กชาย ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ ์ ป.6 
15 เด็กชาย นพวินท์ มณไีพโรจน์ ป.6 
16 เด็กชาย บรมกร วรรณสารเมธา ป.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 เด็กชาย ธัญฑ์ กฤษณะเศรณ ี ป.6 
18 เด็กชาย วาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย ป.6 
19 เด็กชาย เมธัส โอภาสเอ่ียมขจร ป.6 
20 เด็กชาย ศิวกร โกมลหิรัณย์ ป.6 
21 เด็กชาย รัชพล สิงห์โตโรจน์ ป.6 
22 เด็กชาย พงศ์ภรณ ์ นิยมทอง ป.6 
23 เด็กชาย ปพน เบญจรรุาวงศ์ ป.6 
24 เด็กชาย วรกันต ์ สิงห์ทวีศักดิ ์ ป.6 
25 เด็กชาย กวิน ป้อมสนาม ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย จตุพงษ์ ทองสุข ผู้จัดการทีม 
2 นาย ณัฐวุฒิ มัธยมจันทร ์ ผู้จัดการทีม 
3 นาย ณัฐคมน์ บุญบํารุง ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ติณห์ กรีอักษร ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ถิรคุณ บุญเสริม ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ปริวัฒน์ เรืองปราชย์ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย นัดด์สมัย มั่นใจอางค์ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย กําชัย มนัส ผู้ฝึกสอน 
9 นาย กุลภณ ยันตะศร ี ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย วิชญ์ ธนวัฒนาเจริญ ม.1 
2 เด็กชาย เสาวภาคย์ ลัดกระทุ่ม ม.1 
3 เด็กชาย พาทิศ ตันติเมธ ม.1 
4 เด็กชาย องอาจ ดิษยะกมล ม.1 
5 เด็กชาย ปภพ สุวรรณวานิช ม.1 
6 เด็กชาย พสิษฐ์ วีระกุลทรัพย์ ม.2 
7 เด็กชาย ก้องภพ ประสมแสง ม.2 
8 เด็กชาย จารุภัทร กองตุ้ย ม.2 
9 เด็กชาย ธีร์นิธิ นวลขลิบ ม.2 
10 เด็กชาย กิตติธัช เท่ียงหนู ม.2 
11 เด็กชาย ธรรม ์ ง่วนสําอางค์ ม.2 
12 เด็กชาย ภีมสรรค์ โสตางกูร ม.2 
13 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เจริญสุขเลิศวิทยา ม.2 
14 เด็กชาย วิวิธชัย ทองสุข ม.2 
15 เด็กชาย ปพน จินดาวัฒน์ ม.3 
16 เด็กชาย นนทกร พรรณโคตร ม.3 
17 เด็กชาย กนกธร จตุจินดา ม.3 
18 เด็กชาย ธนวัฒน์ ถนอมวรารักษ์ ม.3 
19 นาย จตุบดินทร ์ มานะวงศ์เจรญิ ม.3 
20 เด็กชาย ภูรินท์ ตั้งปกรณ ์ ม.3 
21 เด็กชาย ดิศพงษ์ สมภพรุ่งโรจน์ ม.3 
22 เด็กชาย โชติธัช เย็นประเสริฐ ม.3 
23 เด็กชาย คุณธเนศ วชิราพรพฤฒ ม.3 
24 เด็กชาย กฤษฏิ์ จันมาธิกรกุล ม.3 
25 เด็กชาย วรัท โกศลพิศิษฐ์กุล ม.3 
26 นาย ตรีทเศศ พฤทธิปถัมภ์ ม.4 
27 นาย อัครพล ธนวัฒนาเจริญ ม.4 
28 นาย ธนกฤต นวลขลิบ ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 นาย ศิริวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์ ม.4 
30 นาย อิงภพ ห่อเกียรต ิ ม.4 
31 นาย นครินทร ์ วงศ์ชัยอนุกูล ม.4 
32 นาย กิตติพิชญ ์ ถนัดกิจ ม.4 
33 นาย พฤกษ์ มัธยมจันทร ์ ม.4 
34 นาย ศุภธัช หาญแกล้วกล้า ม.4 
35 นาย อริยะ บุญศร ี ม.5 
36 นาย ณภัทร จัตุชัย ม.5 
37 นาย ญาณพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย ม.5 
38 นาย จอมพล เพทายบรรลือ ม.5 
39 นาย พชร วัชราภรณ ์ ม.5 
40 นาย ภัทรพล ทองปลาเค้า ม.5 
41 นาย ปองภพ เวโรจน์พิพัฒน์ ม.5 
42 นาย พรราม ดูเบ ม.5 
43 นาย ธีร์ธรรม ์ กลชาญวิทย์ ม.5 
44 นาย กฤตภาส พัฒนาการ ม.6 
45 นาย พิสิษฐ์ เพชรชู ม.6 
46 นาย ปรัตถกร พิทักษ์หิรัญพงศ์ ม.6 
47 นาย อภิวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์ ม.6 
48 นาย พิพัฒน์ ทรัพย์ปัญญาด ี ม.6 
49 นาย ปิยพล บุนนาค ม.6 
50 นาย ก้องสกุล เล็บครุฑ ม.6 
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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 ศุภโชค สุนันต๊ะ ม.1 
2 เด็กชาย สิริมงคล บุญชุม ม.1 
3 เด็กชาย กฤษฎณัชภัฏ ยศโตภูมิรตัน์ ม.1 
4 เด็กชาย ภูผา แก้วประดิษฐ์ ม.1 
5 เด็กชาย ศุภณัฐ ชูโต ม.1 
6 เด็กชาย ธนกฤต สิทธิบุญทา ม.2 
7 เด็กชาย วราธร สิงสุข ม.2 
8 เด็กชาย ฐิตชนก มหามาตร ม.2 
9 เด็กชาย ณัฐภัทร อินใจ ม.2 
10 เด็กชาย นวกร ศรชัยไพศาล ม.2 
11 เด็กชาย ศรัณ คําวังสวัสดิ ์ ม.2 
12 เด็กชาย ภูริชย์ ติ๊บแก้ว ม.2 
13 เด็กชาย คุณาภตั ไชยวุต ิ ม.2 
14 เด็กชาย ธิติภัทร ์ พูลทวี ม.2 
15 เด็กชาย ชวกร อ่อนสองช้ัน ม.2 
16 เด็กชาย จักรกฤษณ ์ กระสังข์ ม.3 
17 เด็กชาย ธนกฤต อินทรัคคัมพร ม.3 
18 เด็กชาย กฤษณ์ สายเพชร ม.3 
19 เด็กชาย เกียรติศักดิ ์ มั่งคํา ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
20 เด็กชาย ศกร คําวังสวัสดิ ์ ม.3 
21 เด็กชาย กฤตนนท์ ชัยมินทร ์ ม.3 
22 เด็กชาย คัทพล สุวรรณประสพ ม.3 
23 เด็กชาย จารุเดช มาวิมล ม.3 
24 เด็กชาย ชนภัทร์ เนียมหุ่น ม.3 
25 นาย กฤติณัฐ อ้อยบํารุง ม.3 

 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย อิสรพงศ์ คงเมือง ผู้จัดการทีม 
2 นาย สถิต จรูณไธสง ผู้ฝึกสอน 
3 นาย วัชรพงศ์ อยู่คง ผ ู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย จิรภัทร โพธ์ิทิพย์ ม.1 
2 เด็กชาย อภิวัฒน์ คําสีนาค ม.1 
3 เด็กชาย ศุภโชค มีนนท์ ม.1 
4 เด็กชาย ภูมิรพี วันเพ็ง ม.1 
5 เด็กชาย เสกข์ แหสมุทร ์ ม.1 
6 เด็กชาย ณัฐวัตร ตั้งศรีวรกานต ์ ม.1 
7 เด็กชาย ภีมภัทร ปิยพฤทธ์ิ ม.1 
8 เด็กชาย ธนกาญจน์ ศรีนวล ม.1 
9 เด็กชาย กฤตยชญ ์ วาทมธุรส ม.1 
10 เด็กชาย สุวิจักณ ์ สุวิทยาภรณ ์ ม.1 
11 เด็กชาย ก้องภพ วงศ์จันทรมณ ี ม.1 
12 เด็กชาย วรรษธรรม แก้วยม ม.1 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
13 เด็กชาย ชวินธร เก่งระดมกิจ ม.2 
14 เด็กชาย เมธา ป้อมสุวรรณ ม.2 
15 เด็กชาย ธีรุตม ์ หอมช่ืน ม.2 
16 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ งามวงษ์ ม.2 
17 เด็กชาย ณภัทร จิตอารีย ์ ม.2 
18 เด็กชาย ภัทรภูม ิ พรหมน้อย ม.2 
19 เด็กชาย ศิรวุฒิ ปิยพฤทธ์ิ ม.2 
20 เด็กชาย ศิรวิชญ ์ ปิยพฤทธ์ิ ม.2 
21 เด็กชาย จอมบุญญะ เอ่ียมสโุร ม.2 
22 เด็กชาย นิติธร กิจธีระวุฒิวงษ์ ม.2 
23 เด็กชาย ก้องภพ สุขทรัพย์ ม.2 
24 เด็กชาย นรภัทร ตั้งในคุณธรรม ม.2 
25 เด็กชาย ปกรณ์เกียรต ิ เวือนประโคน ม.2 
26 เด็กชาย ชานน โสภณพงศ์นิพัฒน์ ม.2 

 
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย กฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย กิตติวุฒิ อังคะนาวิน ผู้จัดการทีม 
3 นาย ปัณณวิชญ ์ เมืองแสน ผ ู้ฝึกสอน 
4 นาย ธีรภัทร กายขุนทด ผ ู้ฝึกสอน 
5 นาย ดนุเดช กลิ่นทวี ผ ู้ฝึกสอน 
6 นาย อัครินทร ์ ปิตตาโส ผ ู้ฝึกสอน 
7 นาย ธนชิต แก้วแกมทอง ผ ู้ฝึกสอน 
8 นาย ศิลปากร สน่ันจิตร ผ ู้ฝึกสอน 
9 นาย จักรกฤษ แก้วสนธ์ิ ผ ู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ณัฏฐภเูบษ ภากรกุล ป.4 
2 เด็กชาย ณัฐศิลป์ กิจนิยม ป.4 
3 เด็กชาย สิรภพ สุภาสัย ป.4 
4 เด็กชาย รชต วีระโพธ์ิประสิทธ์ ป.5 
5 เด็กชาย กฤตธารา ประทุมชาต ิ ป.5 
6 เด็กชาย กิตติพัศ เครือโป้ ป.5 
7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เทพชุม ป.5 
8 เด็กชาย พลากร จ่ันเพ็ชร์ ป.5 
9 เด็กชาย ฆฤณ พัฒน์วิชัยโชติ ป.6 
10 เด็กชาย นเรศ ไพเราะ ป.6 
11 เด็กชาย ธีเดช กิจจารุวรรณกุล ป.6 
12 เด็กชาย วิธวินท์ มีทรัพย์ ป.6 
13 เด็กชาย กฤตภาส ตั้งหะรัฐ ป.6 
14 เด็กชาย ธัญกร มั่งค่ัง ป.6 
15 เด็กชาย พงศ์พล สังข์แก้ว ป.6 
16 เด็กชาย ประวีร ์ ทองหยด ป.6 
17 เด็กชาย จิรายุ กิจนิยม ป.6 
18 เด็กชาย รชต ยุทธรัตน์ ป.6 
19 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ ทองแพง ม.1 
20 เด็กชาย กฤษฎิ์พสิษฐ์ ขาวเหลือง ม.1 
21 เด็กชาย อภิชาติ เลิศลบ ม.1 
22 เด็กชาย ธนกร ภุมรากูล ม.1 
23 เด็กชาย สิรภสั ตันศิริชัย ม.1 
24 เด็กชาย สิรภัทร ์ รักความสุข ม.1 
25 เด็กชาย ศรีสุวรรณ ประสงค์ศิลป์ ม.1 
26 เด็กชาย อธิษฐ์ ธรรมธัญ ม.1 
27 เด็กชาย จักรภัทร เจรียงโรจน์ ม.2 
28 เด็กชาย จักกยุทธ์ ใจจันทร์ ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 เด็กชาย ภูมิภัทร คชวัฒน์ ม.2 
30 เด็กชาย ปุณณวิช เหลืองวรา ม.2 
31 เด็กชาย ดีน ลภสั แฮนดิเลย์ ม.2 
32 เด็กชาย ศุภกฤต ปริมา ม.2 
33 เด็กชาย ภีมพัศ วัชรพลากร ม.2 
34 เด็กชาย พัสกร สุขสังขดิศ ม.2 
35 เด็กชาย วิชญ์พล บุญลาภ ม.3 
36 เด็กชาย กฤติน กิจจารุวรรณกุล ม.3 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ธัญกร สงเคราะห์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย พรพิพัฒน์ เรืองเพชร ผ ู้ฝึกสอน 
3 นาย ธนกร สีหานาถ ผ ู้ฝึกสอน 
4 นาย ศักดิณพ หอมหวล ผ ู้ฝึกสอน 
5 นาย สุธรรม ยอดศิร ิ ผ ู้ฝึกสอน 
6 นาย ณัฐพิชญ ์ เปลี่ยนขํา ผ ู้ฝึกสอน 
7 นาย ภูรินทร ์ ไลออน ผ ู้ฝึกสอน 
8 นาย ศัศยา สายเช้ือ ผ ู้ฝึกสอน 
9 นาย นนทกาน อนันทวรรณ ผ ู้ฝึกสอน 
10 นาย ชุมพล จันทะลา ผ ู้ฝึกสอน 
11 นาย พีระพล คําศรีลา ผ ู้ฝึกสอน 
12 นาย เศรษฐสรรค์ สุวรรณรตัน์ ผ ู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ณัฐมนต ์ อยู่นุช ม.1 
2 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ บุญรัตนสุทโธ ม.1 
3 เด็กชาย กนกพล ดรกันยา ม.1 
4 เด็กชาย ศุภวิทย์ แสนราช ม.1 
5 เด็กชาย ธีรวัจน์ ตันทะศิลป์ ม.1 
6 เด็กชาย เรวัต ิ โพธินาม ม.1 
7 เด็กชาย ภูวนัย นาแถมเงิน ม.1 
8 เด็กชาย ทนง บุญเพชร ม.1 
9 เด็กชาย รณกร เศรษฐกิจ ม.2 
10 เด็กชาย ฉลาดิธร มูลหลวง ม.2 
11 เด็กชาย แดนไท ปรีวาสนา ม.2 
12 เด็กชาย เกียรติขจร ภูคงนํ้า ม.2 
13 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ วิชัยโย ม.2 
14 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ปริปุณณะ ม.2 
15 เด็กชาย ภูริษ จันต๊ะโมก ม.3 
16 เด็กชาย ณัฐกิตติ ์ ยิบรัมย์ ม.3 
17 เด็กชาย ชินภัค อินทา ม.3 
18 เด็กชาย สิทธินนท์ โบราณมลู ม.3 
19 เด็กชาย ศุภกฤษ สมัปปิโต ม.3 
20 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ เลขะวรกุล ม.3 
21 เด็กชาย วนวรรษ ปะจันทัง ม.3 
22 นาย สุทธิพงศ์ ภูชมศร ี ม.4 
23 นาย ยุทธนา ไชยเชษฐ์ ม.4 
24 นาย พุฒิพงศ์ แก้วภา ม.4 
25 นาย ธราดล แก้วอินตา ม.4 
26 นาย จิรกร โบราณมลู ม.4 
27 นาย พงษ์เพชร เน่ืองอุดม ม.4 
28 นาย ภูมินวัน เพียรธารธรรม ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 นาย นวพล ต้นบุญ ม.4 
30 นาย แผ่นดิน ปรีวาสนา ม.4 
31 นาย ธีระยุทธ บุปะเท ม.4 
32 นาย ชนัญญู ภูอ่อนศร ี ม.4 
33 นาย ภูสิทธ์ิ ภูปรางค์ ม.4 
34 นาย กัมปนาท กุลไทย ม.4 
35 นาย ปิติพล บรรณาลัย ม.4 
36 นาย กฤตยชญ ์ ห้วยทราย ม.5 
37 นาย กฤษนันท์ สีลาโคตร ม.5 
38 นาย กฤตญชญ ์ นากุมา ม.5 
39 นาย บุญยวัฒน์ อนันทวรรณ ม.5 
40 นาย อรรถพล วิชัยพานิชกุล ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย อนันต์ ฉุ้นย่อง ผู้จัดการทีม 
2 นาย ฐกลพัฒน์ อาสาชัยธนานนท์ ผ ู้ฝึกสอน 
3 นาย พัลลภ คงนุรัตน์ ผ ู้ฝึกสอน 
4 นาย ปพณ ปุณญะรักษิต ผ ู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ยุวธิดา คําปวน ผ ู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ สุวรรณชาตร ี ป.2 
2 เด็กชาย กรณัฐฐ์ เหมือนเพ็ชร ป.3 
3 เด็กชาย ฟาน โพธิรัชต ์ ป.3 
4 เด็กชาย ปองคุณ เพชรสังข์ ป.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
5 เด็กชาย ปัณณทัต แก่งทองหลาง ป.3 
6 เด็กชาย ชนาเทพ พวงลําเจียก ป.3 
7 เด็กชาย ณัฏฐกรณ ์ อัศวพิชญโชติ ป.4 
8 เด็กชาย ธนกฤต ศรีวิจิตร ป.4 
9 เด็กชาย อัฐราวุฒิ คูประเสริฐ ป.5 
10 เด็กชาย ชุติมันต ์ วายทองคํา ป.5 
11 เด็กชาย ชุติเชษฐ์ ศุภณรงค์พงศ์ ป.5 
12 เด็กชาย ณัฐชนน เนตรเจรญิ ป.5 
13 เด็กชาย ธีรนัย ธรรมเพชร ป.5 
14 เด็กชาย อาชวิน อาจหาญ ป.5 
15 เด็กชาย ภามพริษฐ์ พิมพ์ทนต์ ป.5 
16 เด็กชาย ศิลา ฉุ้นย่อง ป.6 
17 เด็กชาย พฤกษ์ คุ้มชาต ิ ป.6 
18 เด็กชาย ฤทธิไกร เทพสัมฤทธ์ิพร ป.6 
19 เด็กชาย ธนานพ อุปนันท์ ป.6 
20 เด็กชาย ไชยกร ชาติดํารงค์ ป.6 
21 เด็กชาย ศิรวิทย์ เธียรถาวร ป.6 
22 เด็กชาย บูรณ์พิภพ สุขจิตต ์ ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย สมภาค เลื่อนแก้ว ผู้จัดการทีม 
2 นาง วนิดา รักเกียรติ์เกษม ผู้จัดการทีม 
3 นาย เหมราช ถึงเจริญ ผ ู้ฝึกสอน 
4 นาย ศราวุธ แดงสุริศร ี ผ ู้ฝึกสอน 
5 นาย อุดมเกียรต ิ ศรีชนะ ผ ู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย นราธิป เอียงเป้ ม.1 
2 เด็กชาย ชนพัฒน์ แก้วศรี ม.1 
3 เด็กชาย ชุติพนธ์ เพชรชู ม.1 
4 เด็กชาย ธนกร สอนชิต ม.1 
5 เด็กชาย พีรดนย์ สุดสวาท ม.1 
6 เด็กชาย ธีรธาร สุตระ ม.1 
7 เด็กชาย สุจินดา วาสนาสมศักดิ ์ ม.2 
8 เด็กชาย ชวา ชัยสุวรรณ ์ ม.2 
9 เด็กชาย สรวิชญ ์ เขียวแก้ว ม.2 
10 เด็กชาย ภูชนนท์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.2 
11 เด็กชาย พบพริษฐ์ เมรัตน์ ม.2 
12 เด็กชาย สีหราช ไชยเมืองมา ม.2 
13 เด็กชาย อภิวัฒน์ นาด ี ม.2 
14 เด็กชาย กัณกร บัวศร ี ม.3 
15 เด็กชาย จิรบด ี สีหะไตร ม.3 
16 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พ่วงน่วม ม.3 
17 เด็กชาย สิทธิชัย ทวีสุข ม.3 
18 เด็กชาย คุณากร สิงห์โท ม.3 
19 เด็กชาย ชินดนัย อ่อนสุวรรณ ม.3 
20 เด็กชาย ธนิทธิพล ใจศิร ิ ม.3 
21 เด็กชาย สหรัฐ ชูช่วยพันธ์ุ ม.3 
22 เด็กชาย กิตติพัฒน์ เชียงแรง ม.3 
23 เด็กชาย ณภัทร เลื่อนแก้ว ม.3 
24 เด็กชาย พฤทธ์ิ อัศวภัทร ม.3 
25 เด็กชาย ธรรมพล ธีรรัตนาภรณ ์ ม.3 
26 นาย สิรวิชญ ์ ธรรมสิทธ์ิ ม.4 
27 นาย อิทธิพันธ์ วงศ์ถาวร ม.4 
28 นาย ภคภาคย์ ภูมิจันทึก ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 นาย พลวัฒน์ ทิวแพ ม.4 
30 นาย สรรค์ปราชญ ์ บํารุง ม.4 
31 นาย ธรณสั พรปิยสริ ิ ม.4 
32 นาย อชิระคริษฐ์ คอนเทอราส ม.4 
33 นาย อัครินทร ์ ศรีบุญเมือง ม.4 
34 นาย ดลลชานน สกุลทิฆมัพร ม.4 
35 นาย วัฒนา จันทรัตน์ ม.5 
36 นาย วัฒนา คําลือ ม.5 
37 นาย กชพัฒน์ จัทบุตร ม.5 
38 นาย จุลจักร ขันมณ ี ม.5 
39 นาย วัฒนชัย สังฒวาส ม.5 
40 นาย พลวัต เสือโพธ์ิ ม.5 
41 นาย ภูร ิ สันติกาญจน์ ม.5 
42 นาย ณัฐดนัย รักเกียรติ์เกษม ม.5 
43 นาย จิรเมธ เลิศอัคฆากร ม.5 
44 นาย วุฒิภัทร ชาญพล ม.5 
45 นาย ทรรศน หาญชาญเลิศ ม.6 
46 นาย อนวัช ประจักษ์วิกรานต ์ ม.6 
47 นาย สุเมธัส ประสิทธ์ิสารปรีชา ม.6 
48 นาย กณิศ ศุภรภญิโญภาพกุล ม.6 
49 นาย ศิวกร เเสวงศร ี ม.6 
50 นาย ธงไตรรงค์ พชรกุลพิพัฒน์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ชัยณรงค์ แย้มขจร ผู้จัดการทีม 
2 นาย รัชนาท บํารุงชาต ิ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย สมหมาย ไทยน้อย ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ไพบูลย์ คงดี ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ณัฐพล วรพักตร ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ณัฐภัทร จันทยา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย กฤตัชญ์ เทิดสงวน ม.1 
2 เด็กชาย วีริศ เข่งคุ้ม ม.1 
3 เด็กชาย อิศศิระ ประภากมล ม.1 
4 เด็กชาย วรนิพิฐ อภิชาติโชต ิ ม.1 
5 เด็กชาย ธฤต บรรลือสิน ม.1 
6 เด็กชาย ธีทัต อุตวัฒน์ ม.1 
7 เด็กชาย ภาสวุฒิ จารุเกษมกิจ ม.2 
8 เด็กชาย ศิลปะ โชติเลอศักดิ ์ ม.2 
9 เด็กชาย รวีวิชญ์ แอ่งขุมทรัพย์ ม.2 
10 เด็กชาย กฤษกรณ ์ ทองสมบูรณ ์ ม.2 
11 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ตุงคะรักษ์ ม.2 
12 เด็กชาย สิรภพ ศักดิ์สยามกุล ม.2 
13 เด็กชาย เพชร จันทรากุล ม.2 
14 เด็กชาย สายสมีา ตินทุกะสริ ิ ม.2 
15 เด็กชาย ปสิฐวิชญ ์ กัลยาวัฒนเจริญ ม.2 
16 เด็กชาย ศักดิ์สิทธ์ิ ไทยประเสริฐ ม.2 
17 เด็กชาย ทยากร จนิษฐ ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
18 เด็กชาย สุภัทร ภัทรพัลลภ ม.3 
19 เด็กชาย พิรชัช กุลลประภา ม.3 
20 เด็กชาย ธนดล สุขคง ม.3 
21 เด็กชาย ภูริภัทร อัตถากร ม.3 
22 เด็กชาย ภาคิน เภาวัฒนาสุข ม.3 
23 เด็กชาย จิตพล ไทยประเสริฐ ม.3 
24 เด็กชาย พีระพงศ์ รุ่งสว่าง ม.3 
25 เด็กชาย แอนโธนี ซีบาสเตียน เดอ กุซแมน ม.3 
26 นาย ภูมิพัฒน์ วีระกุลทรัพย์ ม.4 
27 นาย ธฤต ศรมณ ี ม.4 
28 นาย อนีส สุภัคไพศาล ม.4 
29 นาย พชรพล พุกเจริญ ม.4 
30 นาย กฤช พ่ึงตน ม.4 
31 นาย กัณฑ์ ปิยาภิมุข ม.4 
32 นาย พศวีร์ แสนหิรณัย์ ม.4 
33 นาย ณัฐภัทร เชิดชู ม.4 
34 นาย เวสารัชช์ วงศ์นิรันดร ์ ม.5 
35 นาย พัชรดนย์ เมฆหมอก ม.5 
36 นาย พิชญุตม์ หาญธนสาร ม.5 
37 นาย ปฤณ พ่ึงสุจริต ม.5 
38 นาย ณัฐณญัญ ์ ชันซ่ือ ม.5 
39 นาย นคริสต ์ โชติวรรธกวณิช ม.5 
40 นาย เบสท์ ศิริเลศิวรกุล ม.5 
41 นาย ปรินทร บรรณวัฒน์ ม.5 
42 นาย ภัทรธร ทวีโชติภัทร ์ ม.6 
43 นาย ลภน อัตศาสตร ์ ม.6 
44 นาย พัสช์ฐากร ไพศาลสุจารีกุล ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ประเสริฐ ขําดํา ผู้จัดการทีม 
2 นาย ภาคย์ เลาหวัฒนเสร ี ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ภาณุพงศ์ เหล็กเกต ุ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ธนวรกฤต กัญญาเงิน ผู้ฝึกสอน 
5 นาย อนุมาน สมบูรณ์ศิลป์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ณรงค์เดช แสงโฉม ผู้ฝึกสอน 
7 นาย Lee Hall ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย กุลวัฒน์ ลาชโรจน์ ป.3 
2 เด็กชาย ณัฐพัชร ์ อมรเวชสันต ิ ป.5 
3 เด็กชาย อัครัช พรรณสังข์ ป.5 
4 เด็กชาย สืบวงศ์ เขตตานุรักษ์ ป.5 
5 เด็กชาย เจตพัฒน์ รัตนปรีชาเวช ป.5 
6 เด็กชาย ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์ ป.5 
7 เด็กชาย ปัณณธร ชุมแสง ณ อยุธยา ป.5 
8 เด็กชาย ณัฐธัญ รัตติชุณหโชต ิ ป.6 
9 เด็กชาย ภาวัตร ์ นิยมไทย ป.6 
10 เด็กชาย ภคิน ซ่ือสัตย์บุญ ป.6 
11 เด็กชาย สฤษสุขพิศาล บาลทิพย์ ป.6 
12 เด็กชาย ธนัชพล งามพร้อมสกุล ป.6 
13 เด็กชาย ภษกร พรหมสถิต ป.6 
14 เด็กชาย ศรุฑ โมราห์วง ป.6 
15 เด็กชาย ภาวริสร ์ พานิชประไพ ป.6 
16 เด็กชาย ธีรุตม ์ เจริญกัลป์ ป.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 เด็กชาย ภีมสร ย้ิมเจริญ ป.6 
18 เด็กชาย ปองวุฒิ กัลยาวัฒนเจริญ ป.6 
19 เด็กชาย เสฏฐพงศ์ บุญเกลีย้ง ป.6 
20 เด็กชาย ปิยังกูร บ่อเกิด ป.6 
21 เด็กชาย พลัฎฐ์ ชมกลิ่น ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ธวัชชัย ตัถยายุทธ์ ผู้จัดการทีม 
2 อาจารย์ พลเอก สุภาสงวน ผู้ฝึกสอน 
3 นาย พงศกร ปัญจคุณาภรณ ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ทิวากร อาภรณ์พงษ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ชยางกูร ตนภ ู ผู้ฝึกสอน 
6 นาย อรรถพันธ์ กฤติธีพงศ์สุภา ผู้ฝึกสอน 
7 นาย อิสระ วรรณกุล ผู้ฝึกสอน 
8 อาจารย์ พีระพล ชินรัตน์ ผู้ฝึกสอน 
9 นาย ณรงค์ชัย ผลด ี ผู้ฝึกสอน 
10 อาจารย์ ยุทธกร ไพรวงษ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ภคิน ศิริวัลลภ ม.1 
2 เด็กชาย พิชย์พร พิชเยนทรโยธิน ม.1 
3 เด็กชาย วิรภัทร ์ อัญช่ืน ม.1 
4 เด็กชาย สรวิศ ติยะวงศ์ ม.1 
5 เด็กชาย ณภัทร ลักขณาโรจน์ ม.2 
6 เด็กชาย ศศิศ ศรีสวัสดิ ์ ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
7 เด็กชาย มรรค ก่อเกียรติมานะ ม.2 
8 เด็กชาย ศิลา แก้ววิเชียร ม.2 
9 เด็กชาย พงศ์ดนัย จรณะ ม.2 
10 เด็กชาย ธิตติพันธ์ แพทย์รักษ์ ม.2 
11 เด็กชาย องศา พงศ์ประพิณ ม.2 
12 เด็กชาย เดโชชัย ทีปต์ภูวเดช ม.3 
13 เด็กชาย ภูม ิ คุ้มชาต ิ ม.3 
14 เด็กชาย สิปปัณณ ์ พันธจักร ม.3 
15 เด็กชาย นันทวัฒน์ สหาย ม.3 
16 นาย เขมทัต เกลียวบุญทอง ม.3 
17 เด็กชาย พนธกร พงศ์เมธีกุล ม.3 
18 เด็กชาย รัชชานนท์ ดวงดี ม.3 
19 เด็กชาย พีรวิชญ์ ปฏิพิมพาคม ม.3 
20 เด็กชาย พลพงศ์ เป่ียมคุ้ม ม.3 
21 เด็กชาย จีรภัทร ชูขันธ์ ม.3 
22 เด็กชาย โชติวิทย์ ชะบางาม ม.3 
23 เด็กชาย นรภัท ฐิตะกวิน ม.3 
24 เด็กชาย พงษ์สัณฑ์ จินตนาภักด ี ม.3 
25 นาย อนรรฒ บุตรด ี ม.3 
26 นาย นายชีววุฒิ บินกําซัน ม.4 
27 นาย ธิติภาส เปียเมือง ม.4 
28 นาย ศุภกรณ ์ กลึ่งกลาง ม.4 
29 นาย คุณากร ลีฬหคุณากร ม.4 
30 นาย ธนภัทร ว่องไตรรตัน์ ม.4 
31 นาย สิรภัทร ลักขณาโรจน์ ม.4 
32 นาย ทัตพงศ์ แคนยุกต ์ ม.4 
33 นาย จตุพล เสนะวงศ์ ม.4 
34 นาย อานนท์ เสถียรหิรัญ ม.5 
35 นาย ธีรดล คําวงษ์ ม.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
36 นาย ออกรบ คุณชล ม.5 
37 นาย รวีโรจน์ น่ิมนวลอนันต ์ ม.5 
38 นาย ภาสพล พงศ์เมธีกุล ม.5 
39 นาย ชุติธร วงศ์ทองเหลือ ม.5 
40 นาย ทีรุช เอ้ือวารี ม.5 
41 นาย พศุตม ์ บัวแย้ม ม.5 
42 นาย อาทิตย์ พาสุขสกุล ม.5 
43 นาย จารุวัฒน์ สุทธิวิริยาภรณ ์ ม.5 
44 นาย โอฬาริก ต๊ะน้อย ม.5 
45 นาย ชยุต กันฐพงศ์ ม.6 
46 นาย จุไทย รุ่งสุข ม.6 
47 นาย ชยทัต นาราษฎร ์ ม.6 
48 นาย อติกันต ์ โหมดประดิษฐ์ ม.6 
49 นาย พิชัยยุทธ อนุกูลธรรม ม.6 
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คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  คร้ังที่ 42 
“อินทนิลเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 18 - 24  ธันวาคม  2560 
 

ลําดับ คณะกรรมการ ช่ือ– สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

E-mail 

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

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

11 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ 

นายภาสวิชญ์  หลาวมา 09 8856 5801 phasavit@gmail.com 

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

กีฬาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.ธารินทร์  ก้านเหลือง) 

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

16 ฝ่ายยานพาหนะ จราจรและ
รักษาความปลอดภัย 

ผศ. ว่าที่ รต.ภูมิพัฒน์ 
ธนัชญาอิศม์เดช 

08 1909 3099 bhumipat2510@hotmail.com 

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

การแข่งขัน 
นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์ 08 1821 8685 seksan2003@hotmail.com 

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

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

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สคุนธ์  มณีรตัน์  ท่ีปรึกษา 
นายบัณฑิต  เทียบทอง  ประธานอนุกรรมการ 
นายณรงค์ชัย  มีสง่า   อนุกรรมการ 
นายวิชาญ  มะวิญธร  อนุกรรมการ 
นายสุรยิา  แก้วรอดฟ้า  อนุกรรมการ 
นายกฤษณะ  จันทร์โชติ  อนุกรรมการ 
นายวิชิต  คงแจ่ม   อนุกรรมการ 
นายทองยอด  ทองสน   อนุกรรมการ 
นายธีรศักดิ์  สร้อยคีรี  อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวธัญญลักษณ์  เทพพิทักษ์  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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