
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 

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

 
หมวด 1 

หมวดท่ัวไป 
 

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

 
ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้

ข้อบังคับน้ีแทน  
 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 

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

 
 ข้อ 6 คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 
  6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เจ้าภาพ เป็นประธานกรรมการ 
   6.1.2  ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เจ้าภาพในปีถัดไป เป็นรองประธานกรรมการ 
   6.1.3 ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เป็นกรรมการ  
   6.1.4  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ  เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมท้ังกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการได้ 
   6.1.5  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ  เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 
  6.2  คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
   6.2.1 กําหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ      
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.2.2 กําหนดและแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.2.3  กําหนดและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.2.4  ช้ีขาดปัญหาต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการอํานวยการไม่สามารถยุติได้ 
และคําพิจารณาช้ีขาดท้ังปวงถือเป็นสิ้นสุด 
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  6.3  คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 
   6.3.1  ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิต
เจ้าภาพ เป็นประธานกรรมการโดยตําแหน่ง 
   6.3.2  ผู้ อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่า หรือผู้แทน
โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไป  เป็นรองประธานกรรมการ 
   6.3.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ  
โรงเรียนสาธิตหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าเป็นกรรมการ 
   6.3.4  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ 
โรงเรียนสาธิตหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพหรือผู้แทน เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
   6.3.5  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ 
โรงเรียนสาธิตหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปหรือผู้แทน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   6.3.6  ให้ผู้อํานวยการหรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าของโรงเรียน
สาธิตเจ้าภาพ เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาได้ 
  6.4  คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
   6.4.1  ดําเนินการตามวัตถุประสงค์และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริหารกําหนดไว้  
   6.4.2  อํานวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.4.3  พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.4  พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.5  พิจารณาจัดทําแผนงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬา
สมัครเล่นอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการกีฬาสู่ระดับมาตรฐาน 
   6.4.6  หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
  6.5  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
   6.5.1  ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตท่ีเป็น
เจ้าภาพ เป็นผู้กําหนด  
   6.5.2  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียน
สาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้กําหนด 



6 

   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 จํานวนผู้ จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬา  ให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในเอกสารการสมัคร 
 
 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 แก่กองเชียร์โรงเรียนสาธิตน้ันๆ ท้ังน้ีในการเชียร์จะไม่มี   
การประกวดเพ่ือมุ่งหวังรางวัลใด ๆ 
 
 ข้อ 33 ให้มอบถ้วย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แก่โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป 
 

หมวด 5 
หมวดการเงิน 

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

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

ประกาศ ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดอ่ืน ๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป

กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย   

 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วยการแข่งขันลีลาศ (รหัส 12) กีฬาสาธิตสามัคคี  คร้ังท่ี 42  พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันลีลาศ  กีฬาสาธิตสามัคคี 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี

สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันลีลาศ กีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560" 

 
ข้อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ  3  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

  3.1 ใช้ระเบียบการแข่งขันของคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาลีลาศ กีฬา
สาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี  42 พ.ศ. 2560 ร่วมกับ
ระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 
  3.2  ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีไม่ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน 
ให้ประธานเทคนิคจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยเป็นผู้วินิจฉัยผลการวินิจฉัยถือ
เป็นท่ีสุด 

 
ข้อ  4  คณะกรรมการตัดสินรับรองโดยสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 
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ข้อ  5  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  5.1  นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันท้ังประเภท Standard และ Latin 
American ท้ังคู่ต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาและสังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกัน 
  5.2  นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน Class E ท้ังประเภท standard 
และ Latin American ท้ังคู่ หรือคนใดคนหน่ึงต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการท่ี
สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยให้การรับรองมาก่อน 
  5.3  นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน Class D, Class C และ Class B 
ท้ังประเภท Standard และ Latin American ท้ังคู่หรือคนใดคนหน่ึงต้องไม่เคยได้รับ
รางวัลชนะเลิศ หากได้รับเหรียญทองของระดับท่ีสมัครแข่งขันในการแข่งขันกีฬาสาธิต 
ครั้งท่ีผ่านมาให้สมัครเข้าแข่งขันใน Class ท่ี สูงข้ึนเท่าน้ัน 
  5.4  นักกีฬาท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายของ Class A และได้รับเหรียญทองจะต้องลงสมัครใน Class A 
เท่าน้ัน 
  5.5  นักกีฬาท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับช้ันประถมศึกษาของ 
Class C และได้รับเหรียญทอง จะต้องลงสมัครใน Class C เท่าน้ัน 

 
ข้อ  6  ประเภทการแข่งขัน 

6.1 ประเภท Standard 
 1)  ระดับประถมศึกษา 

    1.1 Class C (3 จังหวะ) Waltz, Tango และ Quickstep 
ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
    1.2 Class D (2 จังหวะ) Waltz และ Tango ฟิกเกอร์ท่ีใช้
ในการแข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
    1.3 Class E (1 จังหวะ) Waltz ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
"Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
   2)  ระดับมัธยมศึกษา (แบ่งเป็น 2 ช่วงช้ัน) 
    2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     2.1.1 Class A (5 จังหวะ) Waltz, Tango, Viennese 
Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน Variation 
     2.1.2 Class B (4 จังหวะ) Waltz, Tango, Slow Foxtrot 
และ Quickstep ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน Variation 
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     2.1.3 Class C (3 จังหวะ) Waltz, Tango และ Quickstep 
ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน Variation 
     2.1.4 Class D (2 จังหวะ) Waltz และTango ฟิกเกอร์
ท่ีใช้ในการแข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
     2.1.5 Class E (1 จังหวะ) Waltz ฟิกเกอร์ท่ีใช้ใน    
การแข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
    2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     2.2.1 Class A (5 จังหวะ) Waltz, Tango, Viennese 
Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep ฟิกเกอร์ท่ีใช้การแข่งขัน Variation 
     2.2.2 Class B (4 จังหวะ) Waltz, Tango, Slow 
Foxtrot และ Quickstep ฟิกเกอร์ท่ีใช้การแข่งขัน Variation 
     2.2.3 Class C (3 จังหวะ) Waltz, Tango และ Quickstep 
ฟิกเกอร์ท่ีใช้การแข่งขัน Variation 
     2.2.4 Class D (2 จังหวะ) Waltz และTango ฟิกเกอร์
ท่ีใช้การแข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
     2.2.5 Class E (1 จังหวะ) Waltz ฟิกเกอร์ท่ีใช้การ
แข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver& Gold) 
  6.2  ประเภท Latin American 
   1) ระดับประถมศึกษา 
    1.1 Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha, Rumba และ Jive 
ฟิกเกอร์ท่ีใช้การแข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
    1.2 Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha และ Rumba      
ฟิกเกอร์ท่ีใช้การ แข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
    1.3 Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha ฟิกเกอร์ท่ีใช้     
การแข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
   2) ระดับมัธยมศึกษา (แบ่งเป็น 2 ช่วงช้ัน) 
    2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     2.1.1 Class A (5 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, 
Rumba, Paso Doble และ Jive ฟิกเกอร์ท่ีใช้การแข่งขัน Variation 
     2.1.2 Class B (4 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, 
Rumba และ Jive ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน Variation 
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     2.1.3 Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha, Rumba 
และ Jive ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน Variation 
     2.1.4 Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha และ 
Rumba ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
     2.1.5 Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha ฟิกเกอร์ท่ีใช้
การแข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
    2.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     2.2.1 Class A (5 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, 
Rumba, Paso Doble และ Jive ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน Variation 
     2.2.2 Class B (4 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, 
Rumba และ Jive ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน Variation 
     2.2.3 Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha, Rumba 
และ Jive ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน Variation 
     2.2.4 Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha และ Rumba 
ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
     2.2.5 Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha ฟิกเกอร์ท่ีใช้
ในการแข่งขัน "Open Basic" (Bronze, Silver & Gold) 
 หมายเหตุ: ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขันท้ังประเภท Standard และ Latin 
American กําหนดให้ใช้หลักสูตรและเทคนิคการแข่งขันมาตรฐานสากลภายใต้การรับรอง
ของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก World Dance Sport Federation (WDSF) 

 
ข้อ  7  การสมัครเข้าแข่งขัน 
 7.1  ให้แต่ละสถาบันส่งรายช่ือนักกีฬาตามวันเวลาท่ีกําหนดโดยระบุ

ช่ือสกุลของนักกีฬาและประเภทหรือรายการแข่งขันในรุ่นต่าง ๆ ท่ีสมัครเข้าแข่งขันเมื่อ   
ส่งใบสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงรายช่ือนักกีฬาในรายการต่าง ๆ ท่ีสมัครเข้าแข่งขันอีกไม่ได้
(การส่งรายช่ือใน สธ.2 ให้ส่งรายช่ือเป็นคู่ โดยช่ือแรกเป็นนักเรียนชายช่ือท่ีสองเป็น
นักเรียนหญิง) 

 7.2  นักกีฬามีสิทธ์ิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันท้ังในประเภท Standard 
และ Latin American 

 7.3  นักกีฬาท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นคู่เดิมตลอดเวลา
การแข่งขัน 
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 7.4  นักกีฬาประเภท Standard และ Latin American จะต้องเป็น 
คู่เดียวกัน 

 7.5  นักกีฬาในแต่ละระดับสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 
2 Class ในแต่ละประเภท 

 7.6 แต่ละสถาบันสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จํากัด
จํานวน 

 
ข้อ  8  การจัดการแข่งขัน 
 8.1  ในการแข่งขันกีฬาลีลาศกีฬาสาธิตสามัคคีประกอบด้วย 
  -  รอบแรก (First Round) 
  -  รอบสอง (Quarter Final Round) 
  -  รอบรองชนะเลิศ (Semi Final Round) 
  -  รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) 

  8.2  จะมีนักกีฬาอย่างน้อยครึ่งหน่ึงของการแข่งขันในแต่ละรุ่นจะ
ได้รับการคัดเลือก เข้าไปแข่งขันในรอบถัดไปยกเว้นรอบชิงชนะเลิศ (Final) 
  8.3  รอบชิงชนะเลิศ (Final) นักกีฬาท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขัน 
ไม่เกิน 6 คู่ นอกจากมีกรณีท่ีคะแนน (Marking) เท่ากันประธานเทคนิคเป็นผู้พิจารณา
ตัดสินใจจํานวนคู่ท่ีจะเข้าร่วมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
  8.4  สําหรับการแข่งขันในแต่ละรายการท่ีมีสถาบันเข้าร่วมน้อยกว่า  
3  สถาบัน  ให้ถือเป็นการประลองให้เหรียญแต่ไม่นับเหรียญและกรณีมีคู่เดียวให้โชว์แล้ว
พิจารณาให้เหรียญแต่ไม่นับเหรียญ 
  8.5  การประมวลผลของการตัดสินใช้ระบบสเก็ตติ้งซิสเต็ม (Skating 
System) 

 
ข้อ  9 เวลาท่ีใช้ในการแข่งขันและความเร็วของจังหวะดนตรี 
 9.1 ในทุกรอบของการแข่งขันดนตรีในแต่ละจังหวะจะต้องมีระยะเวลา 

ไม่น้อยกว่า 1.30 นาที และมากสุดไม่เกิน 2 นาที 
 9.2 ในจังหวะ Paso Doble ดนตรีต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 2 Highlight 

และมากท่ีสุดถึง Highlight ท่ี 3 
 9.3  ประธานเทคนิคท่ีได้รับการแต่งตั้งมีสิทธ์ิในการตัดสินใจท่ีจะยืด

ระยะเวลาของแต่ละจังหวะ ให้นานข้ึนหรือจังหวะใดท่ีประธานพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพ่ิม
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ระยะเวลาของดนตรีเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการวินิจฉัยของผู้ตัดสินเพ่ือให้เกิดความเท่ียงธรรม
ของจังหวะในรายการเหล่าน้ัน 

ประเภท Standard ประเภท Latin American 
Waltz 28 - 30 บาร์ต่อนาที  Samba 50 - 52 บาร์ต่อนาที 
Tango 31 - 33 บาร์ต่อนาที  Cha Cha Cha 30 - 32 บาร์ต่อนาที 
Viennese Waltz 58 - 60 บาร์ต่อนาที  Rumba 25 - 27 บาร์ต่อนาที 
Slow Foxtrot 28 - 30 บาร์ต่อนาที Paso Doble 60 - 62 บาร์ต่อนาที 
Quickstep 50 - 52 บาร์ต่อนาที Jive 42 - 44 บาร์ต่อนาที 
 
ข้อ  10  การแต่งกายของนักกีฬา 

  10.1  การแต่งกายให้เป็นไปตามกฎของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก World 
Dance Sport Federation (WDSF) ร่วมกับระเบียบของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศ
ไทยฉบับปัจจุบันท่ีประกาศใช้ 
  10.2  การแต่งกายให้ดูระเบียบการแต่งกายตามรุ่นท่ีสมัครเข้าร่วม 
การแข่งขัน 
  10.3  ประธานเทคนิคมีสิทธ์ิขอให้นักกีฬาท่ีแต่งกายผิดระเบียบหรือไม่
เหมาะสมปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องหากนักกีฬาไม่ปฏิบัติตามอาจถูกตัดสิทธ์หรือลงโทษตาม
ความเหมาะสม 
  กติกาโดยท่ัวไป 
  (1) ชุดแต่งกายต้องออกแบบให้มีรูปแบบ – ลักษณะท่ีเหมาะสมตาม 
แต่ละประเภทของการแข่งขัน (Standard - Latin American) 
  (2)  ชุดแต่งกายควรปกปิดส่วนสงวนอย่างมิดชิด 
  (3)  การแต่งกายและการเมคอัพต้องให้มีความเหมาะสมกับวัยและ
ระดับของนักกีฬาลีลาศ 
  (4)  ไม่อนุญาตให้ตกแต่งด้วยเครื่องประดับท่ีเป็นเพชร-พลอย (ไม่รวมถึง
เครื่องประดับท่ีเป็นของส่วนตัว) 
  (5)  ประธานเทคนิคของการแข่งขันมีสิทธ์ิท่ีจะให้ผู้แข่งขันถอดชุด
แข่งขัน หรือเครื่องตกแต่งท่ีเป็นเพชร - พลอย ช้ินท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักกีฬาหรือ
บุคคลอ่ืน 
  (6)  อนุญาตให้ใช้ชุดแข่งขันในระดับหรือเกณฑ์อายุท่ีรองลงมาได้ 
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  กฎเกณฑ์ในรสนิยม 
  ในกรณีท่ีมีการใช้วัสดุหรือสีหรือการออกแบบประดิษฐ์ท่ีค้านกับกติกา
การแต่งกายน้ีถึงแม้ว่าจะไม่มีในความหมายของคําตามตัวอักษรของระเบียบการแต่งกายน้ี 
ช่องว่างของกติกาเหล่าน้ีจะได้รับการช้ีขาดโดยประธานผู้ตัดสิน  
  บทลงโทษ 
  ในกรณีท่ีคู่แข่งขันฝ่าฟืนไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบว่าด้วย 
การแต่งกายน้ีและได้รับการเตือนจากประธานผู้ตัดสิน คู่แข่งขันต้องยินยอมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรืออาจถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแข่งขัน โดยทันทีจากประธานคณะกรรมการบริหาร 
และมีสิทธ์ิท่ีจะลงโทษเพ่ิมเติมรวมไปถึงการให้พักจากการแข่งขันในกรณีท่ีมีการละเมิดซํ้า 
  ระดับประถมศึกษา  
  การแต่งกายของเด็กหญิง 
  กระโปรงสีดําเสื้อขาวหลวมบอดี้สูทหรือกระโปรงชุดธรรมดาสีเดียวกัน 
พร้อมชุดช้ันในชุดกระโปรงท่ีติดกับบอดี้สูท (Leotard) กระโปรงผ้าเรียบหรือจับจีบตัดเย็บ
ให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 และไม่เกิน 3 ครึ่งวงกลม อนุญาตให้ใช้ซับในสีธรรมดาอะไรก็ได้สีเดียว 
ห้ามตกแต่งหรือติดระบายท่ีซับในหรือท่ีชายกระโปรงและห้ามกุ๊นหรือแทรกชายกระโปรง
ใด ๆ ท้ังสิ้นกระโปรงควรสูงเกินเข่าไม่เกิน 10 เซนติเมตร  และยาวไม่เกินคลุมเข่า ช้ันใน
ของชุดต้องปกปิดกางเกงในได้มิดชิด 
  ผ้าท่ีใช้ตัดชุด ต้องไม่เป็นผ้าซีทรู (See Through) และไม่อนุญาตให้
ใช้วัสดุท่ีมีลักษณะเป็นโลหะในการตัดชุด ให้ใช้ผ้าต่างชนิดกันได้แต่ต้องเป็นโทนสีเดียวกัน 
  การใช้สี ใช้สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีเน้ือหรือสีผิวหนัง ชุดช้ันในต้องเป็น     
สีเดียวกับชุดท่ีสวมใส่ 
  การตกแต่งชุด ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใด ๆ เข่น พลอยเทียมท่ี
คล้ายเพชร เลื่อมลูกปัด ขนนก ดอกไม้ โบ ไหมญี่ปุ่น และลูกไม้ต่าง ๆ ฯลฯ 
  รองเท้า ส้นรองเท้าต้องเป็นบล็อกลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมเท่าน้ัน     
ส้นต้องไม่สูงเกิน 1.5 น้ิว ใช้สีอะไรก็ได้จะสวมถุงเท้าด้วยก็ได้ สวมถุงน่องก็ได้ แต่ไม่อนุญาต
ให้สวมถุงน่องเป็นตาข่าย 
  ทรงผม ห้ามตกแต่งทรงผมท่ีพิถีพิถันและมีทรงสูง ผมถักปลอม 
เครื่องประดับ สีสเปรย์ผม และห้ามโรยกากเพชร 
  การเมคอัพ (Make up) ไม่อนุญาตให้มีการเมคอัพ ห้ามใส่ขนตาปลอม 
เล็บปลอม โรยกากเพชร ย้อมสีผิว และห้ามทาสีเล็บ 
  เคร่ืองประดับ ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยข้อมือ แหวน สร้อยคอ ฯลฯ  
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  การแต่งกายของเด็กชาย 
  กางเกงขายาวสีดํามีสายรัดคล้องรองเท้าได้ อนุญาตให้ใส่เข็มขัดสีดํา 
มีหัวเข็มขัดเป็นโลหะได้ เสื้อเช้ิตขาวแขนยาวแบบเรียบธรรมดา ห้ามใช้ผ้าเงาหรือลวดลาย
ทุกชนิด ห้ามใช้ คอปกท่ีเป็นปีกและพับแขนเสื้อข้ึนและต้องผูกไทน์หรือโบไทน์ ท้ังแบบ 
Latin และแบบ Standard อนุญาตให้ใส่ท่ีหนีบไทน์ได้และเสื้อต้องสอดเข้าในกางเกง 
  การตกแต่งชุด ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใดๆ 
  รองเท้า รองเท้าสีดําส้นเตี้ยไม่เกิน 1 น้ิว รองเท้าหนังหนังกลับชนิด
อ่อนหรือแบบมาตรฐาน 
  ทรงผม ควรเป็นทรงผมสั้น ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า  
  การเมคอัพ (Make up) ไม่อนุญาตให้มีการเมคอัพ  
  เคร่ืองประดับ ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับ  
 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  การแต่งกายเด็กหญิงท้ังแบบ Standard และ Latin American 
  ชุดแข่งขันท่ีไม่มีการตกแต่งใด ๆ เช่น พลอยเทียมท่ีคล้ายเพชร ลูกปัด
มุก และขนนก ห้ามใช้วัสดุท่ีทําจากโลหะ ผ้าท่ีส่องแสงสะท้อนเป็นประกายระยิบระยับ 
และผ้าเลื่อมตัดเย็บชุดใช้ผ้าหลากสีได้ ผ้าลายปักผ้าลูกไม้ถัก หรือทอประดับดอกไม้ หรือ
ไหมญี่ปุ่นได้ 
  การใช้สี ใช้สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีเน้ือหรือสีผิวหนัง ชุดช้ันในต้องเป็น    
สีเดียวกับชุดท่ีสวมใส่ 
  รองเท้า ส้นสูงส้นบล็อกหรือส้นเรียวก็ได้ ไม่ให้สวมถุงเท้าหรือถุงน่อง 
ท่ีเป็นตาข่าย 
  ทรงผม ห้ามตกแต่งทรงผมท่ีพิถีพิถันและมีทรงสูง ผมถักปลอม 
เครื่องประดับ สีสเปรย์ผม และห้ามโรยกากเพชร 
  การเมคอัพ (Make up) ไม่อนุญาตให้ใส่ขนตาปลอม เล็บปลอม   
โรยกากเพชร ย้อมสีผิว และห้ามทาสีเล็บ 
  เคร่ืองประดับ ห้ามใส่เครื่องประดับใด ๆ  เช่น กําไรมือ แหวน สร้อยคอ ฯลฯ  
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  การแต่งกายของเด็กชายแบบ Latin American 
  แบบเดียวกับรุ่น Juvenile หรือกางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมท่า  
(ห้ามใช้ผ้าซีทรู "See Through")  ใส่เข็มขัดสีดํามีหัวเข็มขัดเป็นโลหะด้วยก็ได้  ใส่เสื้อ 
แขนยาวสีดํา สีกรมท่า หรือสีขาว (ห้ามพับแขนเสื้อ) เสื้อต้องสอดเข้าในกางเกง สามารถ 
ใส่เสื้อก๊ักสีดําหรือสีกรมท่าด้วยก็ได้ อนุญาตให้ใส่ท่ีหนีบไทน์เป็นโลหะได้ 
  ผ้าท่ีใช้ตัดขุดท่อนบน 
  -  เสื้อเช้ิตหรือชุดท่อนบนใช้สีอะไรก็ได้ รวมไปถึงผ้าหลากสี ยกเว้น 
สีเน้ือหรือสีผิวหนัง 
  -  ผ้าซีทรูสามารถใช้ร่วมในการตกแต่งได้ แต่ไม่ใช้เป็นหลัก 
  -  เสื้อเช้ิตหรือชุดท่อนบนต้องสอดเข้าข้างใน ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อ
หรือชุดท่อนบนท่ีมีเเขนกุด 
  -  เสื้อเช้ิตเปิดได้ไม่เกินกระดูกหน้าอก 
  การตกแต่งชุด ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใด ๆ 
  รองเท้า เหมือนกับรุ่น Juvenile 
  ทรงผม ควรเป็นทรงผมสั้น ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
  การเมคอัพ (Make up) ไม่อนุญาตให้มีการเมคอัพ  
  เคร่ืองประดับ ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับ  
 
  การแต่งกายของเด็กชายแบบ Standard  
  การตกแต่งชุด ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใดๆ  
  รองเท้า ให้ใส่รองเท้าสีดําส้นเตี้ย สวมถุงเท้าสีดํา  
  ทรงผม ควรเป็นทรงผมสั้น ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า  
  การเมคอัพ (Make up) ไม่อนุญาตให้มีการเมคอัพ  
  เคร่ืองประดับ ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับ อนุญาตให้ใช้เครื่อง
แต่งกายรุ่นท่ีต่ํากว่าเสมอ ตัวอย่างเช่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถสวมใส่เครื่องแต่ง
กายของระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสวมใส่เครื่องแต่ง
กายของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ 
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  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแต่งกายของนักกีฬาหญิงประเภท 
Latin American ชุดแข่งขันมาตรฐาน 
  แถบบริเวณแนวสะโพก (Hip Line) และบริเวณสะโพกรวมถึงบริเวณ
หน้าอกต้องปกปิดให้มิดชิด (แนวของสะโพก หมายถึง กระดูกสะโพกบน) ไม่อนุญาตให้ใช้
ผ้าซีทรู (See Through) บริเวณน้ีห้ามใช้ชุดช้ันในผ่าสูงข้ึน ห้ามผ่าเว้าลึกแนวสะโพก
ด้านบนแล้วใช้ผ้าซีทรูเสริมทับใน ชุดช้ันในขณะยืนข้ึนกระโปรงควรคลุมชุดช้ันในได้มิดชิด 
ถ้าเป็นชุด 2 ท่อน (Two Piece) ท่อนบนต้องไม่เป็นเหมือนเสื้อยกทรงตัวเดียว 
  การใช้สี ใช้สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีเน้ือหรือสีผิวหนังชุดช้ันในควรเป็นสีดํา
หรือสีเดียวกับชุดท่ีสวมใส่ 
  รองเท้า ไม่บังคับ 
  ทรงผมและการเมคอัพ (Make up) ไม่ควรท่ีจะเมคอัพเกินความ
จําเป็น และตกแต่งทรงผมพิถีพิถันเกินไป 
  เคร่ืองประดับ ประธานเทคนิคมีสิทธ์ิขอให้ผู้เข้าแข่งขันถอดเครื่องประดับ
ช้ินใดช้ินหน่ึงออก หากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างคู่ของตัวเองหรือกับคู่แข่งขันอ่ืน 
 
  การแต่งกายของนักกีฬาหญิงประเภท Standard 
  การตกแต่งชุด ไม่อนุญาตให้ชุดมี 2 ท่อน  ห้ามตัดเว้าต่ํากว่าเอว ห้าม  
คอเสื้อเว้าลึก บริเวณหน้าอกต้องปกปิดให้มิดชิด ห้ามใช้ผ้าซีทรูบนบริเวณหน้าอก บริเวณ
เอว และสะโพก ถ้ากระโปรงเป็นแบบผ่าจะผ่าได้จากช่วงเข่าห้ามสูงเกินเข่า 
  สีชุด สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีผิวเน้ือหรือสีผิวหนัง 
  รองเท้า ไม่บังคับ 
  ทรงผมและการเมคอัพ (Make up) ไม่ควรท่ีจะเมคอัพเกินความจําเป็น 
และตกแต่งทรงผมพิถีพิถันเกินไป 
  เคร่ืองประดับ ประธานเทคนิคมีสิทธ์ิขอให้ผู้เข้าแข่งขันถอดเครื่องประดับ
ช้ินใดช้ินหน่ึงออกหากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างคู่ของตัวเองหรือกับคู่แข่งขันอ่ืน 
 
  การแต่งกายนักกีฬาขายประเภท Latin American 
  - กางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมท่า (ห้ามใช้ผ้าซีทรู "See Through") 
  - เสื้อเช้ิตหรือชุดท่อนบนใช้สีอะไรก็ได้ รวมไปถึงผ้าหลากสี ยกเว้นสีเน้ือ
หรือสีผิวหนัง 
  -  ผ้าซีทรูสามารถใช้ร่วมในการตกแต่งได้ แต่ไม่ใช้เป็นหลัก 
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  -  เสื้อเช้ิตหรือชุดท่อนบนต้องสอดเข้าข้างใน ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อ
หรือชุดท่อนบนท่ีมีแขนกุด 
  - เสื้อเช้ิตเปิดได้ไม่เกินกระดูกหน้าอก 
  - จะใส่เสื้อก๊ักแจ๊กเกตหรือแจ๊กเกตเอวลอย (Bolero Jacket) ด้วยก็
ได้แต่ต้องเป็นสีเดียวกับกางเกงท่ีใส่ 
  - จะผูกไทน์หูกระต่าย (Bowtie) หรือผ้าพันคอ (Scarf) ด้วยก็ได้  
ถ้าจะผูก ผ้าพันคอจะต้องผูกให้กระชับและจะต้องสอดเข้าในเสื้อ 
  การตกแต่งชุด อนุญาตให้ตกแต่งชุดได้  
  รองเท้า ไม่บังคับ 
  ทรงผม ควรเป็นทรงผมสั้น ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า  
  การเมคอัพ (Make up) ไม่อนุญาตให้มีการเมคอัพ  
  เคร่ืองประดับ ประธานเทคนิคมีสิทธ์ิขอให้ผู้ เ ข้าแข่งขันถอด
เครื่องประดับช้ินใดช้ินหน่ึงออกหากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างคู่ของตัวเองหรือ
กับคู่แข่งขันอ่ืน  
 
  การแต่งกายของเด็กขายแบบ Standard 
  ชุดหางยาว (Tail Suit) สีดําหรือสีกรมท่าพร้อมชุดประดับ (เสื้อเช้ิต 
โบไทน์ กระดุม ฯลฯ) สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
  - ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ของศาสนาในการตกแต่งชุดหรือใช้แทน
เครื่องประดับ 
  - ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนชุดระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบ ยกเว้น 
ความจําเป็นในบางกรณีท่ีชุดประสบปัญหาและเกิดขัดข้องไม่สามารถท่ีจะใช้สวมใส่ได้ 

หมายเหตุ  
  - ถ้าเครื่องแต่งกายของนักกีฬาไม่เหมาะสมประธานเทคนิคมีสิทธ์ิ 
ให้ปรับเปลี่ยนได้ 
  - ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับใด ๆ เกินความจําเป็น 

 
ข้อ  11  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 11.1 ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา 

และสถานท่ีท่ีได้กําหนด 
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 11.2 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภทจะต้องเป็นคู่เดิม
ตลอดเวลา และห้ามผละออกจากการแข่งขันขณะท่ีกําลังดําเนินการอยู่โดยไม่มีเหตุอันควร 
  11.3  นักกีฬาต้องเตรียมพร้อม ณ บริเวณสนามแข่งขันอย่างน้อย 20 นาที 
เพ่ือตรวจการแต่งกายและหมายเลขประจําตัวของผู้เข้าแข่งขัน 
  11.4  ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าท่ีประจําทีมห้ามเข้าไปบริเวณสนาม 
แข่งขันเพ่ือช้ีแนะนักกีฬาของตนเองระหว่างท่ีการแข่งขันกําลังดําเนินการอยู่ 
  11.5  ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นท่ีสุด จะอุทธรณ์
หรือประท้วงมิได้ 
 

ข้อ  12  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 
 นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีประจําทีมผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าท่ี

และขาดมารยาทอันดีงาม หรือฝ่าฟืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กติกาของการแข่งขัน 
อาจถูกตัดสินไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

 
ข้อ  13  รางวัลการแข่งขัน 

13.1 เหรียญรางวัลมี 3 รางวัล ดังน้ี 
รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองพร้อมเกียรติบัตร  
รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินพร้อมเกียรติบัตร  
รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงพร้อมเกียรติบัตร 

  13.2 รางวัลนักกีฬาดีเด่นท้ัง 2 ประเภท (Standard และ Latin 
American) จะ ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลพิจารณาจากนักกีฬาท่ีได้เหรียญทองใน 
Class การแข่งขันท่ีสูงสุดของการแข่งขันในแต่ละระดับท้ัง 2 ประเภท (Standard และ 
Latin American) พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ 

 
ข้อ  14  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะอนุกรรมการ

จัดการแข่งขันกีฬาลีลาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็น     
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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ข้อ  15  ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์  อุดมศรี) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
การแช่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ 

2560 

 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 
 

ลําดับที่ โรงเรียน คําย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

สาธิตกําแพงแสน กพส KUSK 

3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตขอนแก่น สมข KKU 
4 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีลาศ 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ลําดับ รายนามสถาบัน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
7 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
13 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

 

ท่ี ชนิดกีฬา 
ระหว่างวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2560 จํานวน 

วัน 
สนามการแข่งขัน 

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

W R 
     

L 
  สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส./ 

ลานศิลปวัฒนธรรม 

1 กรีฑา M 
 

T T 
 

Q/F Q/F 
 

2 สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส. 

2 กอล์ฟ 
 

M/T Q F Q F 
  

4 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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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาลีลาศ 

ระหว่างวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 
 
รหัสท่ี  : ชนิดกีฬา : ลีลาศ 
สนามแข่งขนั : อาคารหอพักนักเรียนโครงการ วมว. 
วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560  (รอบเช้า) 
 

รายการ เวลา ประเภท ระดับ จังหวะ รอบ กลุ่ม 
 08.00 น. นักกีฬารายงานตัว 
 09.00 น. พิธีเปิดการจัดการแข่งขันลีลาศ 
  นักกีฬาประเภท Standard ลีลาศเพ่ือมิตรภาพ (Friendship Dance)  

จังหวะ Waltz 
  นักกีฬาประเภท Latin American ลีลาศเพ่ือมิตรภาพ (Friendship Dance)  

จังหวะ Cha Cha Cha 
1 09.30 น. Standard Class E ประถมศึกษา Waltz   
2  Standard Class D ประถมศึกษา W & T   
3  Standard Class C ประถมศึกษา W, T & Q   
4  Standard Class E มัธยมศึกษาตอนต้น Waltz   
5  Standard Class D มัธยมศึกษาตอนต้น W & T   
6  Standard Class C มัธยมศึกษาตอนต้น W, T & Q   
7  Standard Class B มัธยมศึกษาตอนต้น W, T, SF & Q   
8  Standard Class A มัธยมศึกษาตอนต้น W, T, VW, SF & Q   
9  Standard Class E มัธยมศึกษาตอนปลาย Waltz   
10  Standard Class D มัธยมศึกษาตอนปลาย W & T   
11  Standard Class C มัธยมศึกษาตอนปลาย W, T & Q   
12  Standard Class B มัธยมศึกษาตอนปลาย W, T, SF & Q   
13  Standard Class A มัธยมศึกษาตอนปลาย W, T, VW, SF & Q   
 11.30- 

12.30 น. 
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันประเภท Standard 

 12.30- 
13.00 น. 

พักการแข่งขัน 
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วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560  (รอบเช้า) 
 

รายการ เวลา ประเภท ระดับ จังหวะ รอบ กลุ่ม 
14 13.30 น. Latin American Class E ประถมศึกษา Cha Cha Cha   
15  Latin American Class D ประถมศึกษา C & R   
16  Latin American Class C ประถมศึกษา C, R & J   
17  Latin American Class E มัธยมศึกษาตอนต้น Cha Cha Cha   
18  Latin American Class D มัธยมศึกษาตอนต้น C & R   
19  Latin American Class C มัธยมศึกษาตอนต้น C, R & J   
20  Latin American Class B มัธยมศึกษาตอนต้น S, C, R & J   
21  Latin American Class A มัธยมศึกษาตอนต้น S, C, R, P & J   
22  Latin American Class E มัธยมศึกษาตอนปลาย Cha Cha Cha   
23  Latin American Class D มัธยมศึกษาตอนปลาย C & R   
24  Latin American Class C มัธยมศึกษาตอนปลาย C, R & J   
25  Latin American Class B มัธยมศึกษาตอนปลาย S, C, R & J   
26  Latin American Class A มัธยมศึกษาตอนปลาย S, C, R, P & J   
 16.00-

17.00น. 
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันประเภท Lantin American และโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น 

  พิธีมอบโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น 
 
หมายเหตุ  1.  โปรแกรมการแข่งขันอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   
 2.  ประชุมการแข่งขันในวันจันทร์ท่ี 18 ธันวาคม 2560  ณ อาคารหอพักนักเรียน

โครงการ วมว. 
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว จรรยา สมิงวรรณ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ปฏิภักดิ ์ ปัญญาพูนตระกูล ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว พุฒินาฏ คณิตนุสรณ ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ธีระวุฒิ ถมเมืองปัก ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ปารุสก์ สุนทราลักษณ ์ ป.2 
2 เด็กหญิง เอมภัทรา ครองยุทธ ป.3 
3 เด็กหญิง พิชญาภา พงษ์พนา ป.5 
4 เด็กชาย รัฐนันท์ ศิริไพพรรณ ป.6 
5 เด็กชาย อดิช์ทัฎร ์ ลาภมหาไพศาล ป.6 
6 เด็กหญิง พิมพ์พญา พุ่มไม ้ ป.6 
7 เด็กหญิง พิรญาณ ์ พ่วงเฟ่ือง ม.1 
8 เด็กชาย ภูวิช บุญญามงคลรตัน์ ม.1 
9 นาย ณัฏฐ์ ตันโช ม.5 
10 นางสาว ศาตพร ศิลมั่น ม.5 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย อุดม แก้วสุวรรณ ์ ผู้จัดการทีม 
2 ผศ. วิโชติ พงษ์ศิริ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 นางสาว กัญสิฐาณา พันนิตย์อุดม ม.4 
2 นาย จตุรงค์ คชศิลา ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง ผู้จัดการทีม 
2 นาย ชินวัตร เลอรส์ัน ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว วรภา จริยธรรมรตัน์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ธัชพล สุขด ี ผู้ฝึกสอน 
5 นาย กัลป์ชัย จริยธรรมรตัน์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาง รมณ จริยธรรมรตัน์ ผู้ฝึกสอน 
7 Mr. Michael Addicoat ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง นภัสนันท์ รณเกียรต ิ ป.3 
2 เด็กชาย ธัญญ ์ ศรีเจริญชัยกุล ป.4 
3 เด็กหญิง รลัญรร เภาวะนิต ป.5 
4 เด็กหญิง ธนัชชา กอบเก้ือกูล ป.5 
5 เด็กชาย กฤตยชญ ์ เช้ือศิริ ป.5 
6 เด็กหญิง จินณ์จุฑาห์ วรรณศิริกุล ป.5 
7 เด็กชาย ภูมิรพี กระตุฤกษ์ ป.5 
8 เด็กชาย ดิษย์กรณ ์ อมรเศรษฐชัย ป.6 
9 เด็กชาย ปัณณ ์ ศรีเจริญชัยกุล ป.6 
10 เด็กหญิง ปุณิกา ขจรไชยกูล ป.6 
11 เด็กหญิง กษม สินธุภิญโญ ป.6 
12 เด็กชาย ธีรภาส อภินันท์กูล ป.6 
13 เด็กชาย ฐิติรัตน์ ชุติมิต ป.6 
14 เด็กหญิง แพรวาทิพย์ อัครพัฒน์โสภณ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ จุติมาพร เผ่าจินดา ผู้จัดการทีม 
2   นวรัตน์ ธัญญศิร ิ ผู้จัดการทีม 
3 นาย ธัชพล สุขด ี ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย เจียระไน เธียรธรรมจักร ์ ม.3 
2 เด็กหญิง พิมพ์ชนิตว์ สฤษฎิ์วงษ์ ม.3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว นงณภัส พรหมภักด ี ผู้ฝึกสอน 
2 นางสาว คณัสนันท์ ภู่ระหงษ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 นางสาว วิรัลพัชร วิศิษฐ์ผล ม.3 
2 นาย บัญญวัต สองเมืองแก่น ม.3 
3 นาย ณัฐภูม ิ โค้วตระกูล ม.4 
4 นางสาว พรวิสาข์ โคตรสุโพธ์ิ ม.5 
5 นาย นัทนันต์ พรหมมา ม.5 
6 นางสาว วชิราภรณ ์ ภาษิต ม.5 
7 นาย ธนกร สมสิทธ์ิ ม.5 
8 นางสาว ส่องดาว สุวรรณประสพ ม.5 
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โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว อัจจิมา เมืองช่ืน ผู้จัดการทีม 
2 นาย เอกสิษฐ์ หาแก้ว ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 นางสาว อัจฉรา นาคย้ิม ม.4 
2 นาย ธีรณัฐิ โพธ์ิรุ่งเรือง ม.4 
3 นาย ณัฐชนน ลอไกรเพชร ม.5 
4 นางสาว พิชาลักษณ ์ รักพันธ์ุ ม.5 
5 นาย จิรทิปต ์ ทองสมบูรณ ์ ม.6 
6 นางสาว ภัทรกฤต ทัพบํารุง ม.6 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง ธนวรรณ ศักดากัมปนาท ผู้จัดการทีม 
 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 นาย คงฒ์พศุตม์ วอลลี่ย ์ ม.5 
2 นางสาว ชีวพร สุขผล ม.5 
3 นาย ศตวรรษ ฤกษ์อวนศรี ม.5 
4 นางสาว ชนม์นิภา บรรณจิรกุล ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ทิวาภรณ ์ เมฆเสนา ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว กวิสรา บุตรศร ี ผู้ฝึกสอน 
3 นาย อําพล หอมทอง ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ชิระวุฒิ อัจฉริยชีวิน ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง อลีนา บายมัน ม.1 
2 เด็กชาย วชิรวิทย์ พูลเพ่ิม ม.1 
3 เด็กหญิง กีรัตยา โทสันทัด ม.1 
4 เด็กหญิง อัญเชิญสริ ิ อติชาติธํารง ม.1 
5 เด็กชาย เกียรติวงศ์ นามปัญญา ม.1 
6 เด็กชาย พสิษฐ์ สุภาชัยวัฒน์ ม.2 
7 เด็กหญิง วิภาวด ี แท่นทอง ม.3 
8 เด็กชาย พิสุทธ์ิพงศ์ จันทรจํานงค์ ม.3 
9 นางสาว ภัทรวด ี วงศ์คําจันทร์ ม.4 
10 นางสาว ทิวตะวัน สอนกะสิน ม.4 
11 นาย สิทธิโชค แพงจันทร์ศร ี ม.4 
12 นาย ก้องชาญ ศรีจํานง ม.4 
13 นาย ชิตพล แพงเวียงจันทร์ ม.4 
14 นางสาว ฐิตาพร แก้วกาเหรียญ ม.4 
15 นาย อุดมสัตยา เสรยีง ม.5 
16 นาย กุลบุตร เมือน ม.5 
17 นางสาว สแรย์ณา ซาน ม.5 
18 นาย เมงเชียง ลิม ม.5 
19 นาย สราวุธ แสงแก้ว ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
20 นางสาว พัทธมน ตุยาใส ม.6 
21 นางสาว พาขวัญ ประทุมทอง ม.6 
22 นางสาว โชษิตา โอสายไทย ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง ปริตา วอนเผื่อน ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ธีมาพร ย่ีหล้า ผู้ฝึกสอน 
3 นาง ปัญชลีย ์ รัตนสิงห์ขรณ ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ภัททิยา วัจนะรัตน์ ป.4 
2 เด็กหญิง กุญช์ชญา คงสกุล ป.5 
3 เด็กหญิง ปริชญา วอนเผื่อน ป.5 
4 เด็กชาย ณพวิทย์ ปานแร ่ ป.5 
5 เด็กหญิง ปวริศา ทรงไพบูลย์ ป.5 
6 เด็กชาย โชคชัย โพธ์ิรุ่งเรือง ป.5 
7 เด็กชาย ศิวกร จิตตะกาญจน์ ป.5 
8 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ วงษ์กิติโสภณ ป.5 
9 เด็กหญิง ชิญารัตน์ วิทยะสรนิธิกุล ป.5 
10 เด็กชาย ธีธัช กาญจนรตัน์ ป.5 
11 เด็กหญิง มนัญชญา โพร้งน้อย ป.5 
12 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ กันแตง ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ก่อพงศ์ นามวัฒน์ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ณัจกร ใจจันทร์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาง อุมาพร งามมีฤทธ์ิ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย คเณศ เข็มปัญญา ผู้ฝึกสอน 
5 นาย พิสิษฐ์ แสงจักร ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาง ดุษฎีจันท์ ว่องวันดี ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ณัฐกานต ์ พลวิเศษ ม.1 
2 เด็กหญิง ธนภรณ ์ ธนพัฒนาลักษณ ์ ม.1 
3 เด็กหญิง กรวรรณ ว่องวันดี ม.2 
4 เด็กชาย วรปรัชญ ์ วัฒนศิลป์ ม.2 
5 นางสาว ชุติมณฑน์ พวงเงิน ม.4 
6 นาย ชาญชนม์ วงศ์นุ่น ม.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง ภิรฎา กิจพัฒนเจริญ ผู้จัดการทีม 
2 นาย สุวิทวัส หิรัญสินสุนทร ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ธนพันธ์ จันทร์ภา ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว วิสาพร ฤกษ์ปฐมศักดิ ์ ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ศิริลักษณ ์ คําโย ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ชานนท์ บุตรพุ่ม ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง กัญญณัช อรุณชนะชัย ป.1 
2 เด็กหญิง ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ป.1 
3 เด็กชาย อภิวิชญ์ สัตจะมานะชัย ป.3 
4 เด็กชาย ดีนาน จุฑาศิลปารัตน์ ป.3 
5 เด็กชาย ณัทพงศ์ธัญธร ตรีวัฒนา ป.3 
6 เด็กหญิง พัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์ ป.3 
7 เด็กชาย สรวิชญ ์ บูรณะสัมฤทธิ ป.3 
8 เด็กหญิง ปิยธิดา สุทิน ป.3 
9 เด็กหญิง ภลดา รักษพลเดช ป.3 
10 เด็กชาย ปัณณ ์ จริงจิตร ป.3 
11 เด็กชาย กัณฑ์คุปต ์ พงษ์พชรอัมพร ป.3 
12 เด็กหญิง นุตประวีณ ์ วิจิตร ป.4 
13 เด็กชาย สิรภพ ภมรสวรรณ ป.4 
14 เด็กชาย ก้องกิดากร นุงกระโทก ป.4 
15 เด็กหญิง ภาวินี กุศลารักษ์ ป.4 
16 เด็กหญิง กาญจน์กนิษฐา หงษ์สมบัต ิ ป.4 
17 เด็กชาย ตันหยงม ์ ไกรศรีวาณิช ป.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
18 เด็กหญิง ปัญญพร หาญณรงค์กุล ป.6 
19 เด็กชาย อติเทพ สุทิน ป.6 
20 เด็กหญิง นลพรรณ นวมงคล ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง ศศิธร วรรณพัฒน์ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ภคอร คุยต่วน ผู้ฝึกสอน 
3 นาย อานนท์ เลียนอย่าง ผู้ฝึกสอน 
4 นาย พุฒิสิทธ์ิ พรมนา ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ลักขณา คชสาร ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ภูผา เนาวคุณ ม.1 
2 เด็กหญิง ภาพิมล โกมลพันธ์พร ม.1 
3 เด็กชาย พลวรรธน์ บิลสะเลม็ ม.1 
4 เด็กหญิง จิณห์นิภา โอวะกุลวงศ์ ม.2 
5 นางสาว หทัยภัทร ศานติวัตร ม.4 
6 นาย พนธกร จันทรเฉิด ม.4 
7 นางสาว วัฒน์ชิตา เรือนทอง ม.4 
8 นาย กันต์ธีร ์ เจริญศร ี ม.5 
9 นาย ปฏิพล ศิริบุตร ม.5 
10 นางสาว นวพร ตุ้มฉิม ม.5 
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โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง สุพิชฌาย์ ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้จัดการทีม 
2 นาง วาสนา สุวรรณเรืองศร ี ผู้ฝึกสอน 
3 นาย อัครวัฒน์ ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง อิสรีย ์ บินอุมา ป.4 
2 เด็กชาย ชาคร ศิลาลาย ป.5 
3 เด็กชาย สิรวิชญ ์ แก้วอุทัย ป.6 
4 เด็กหญิง ชฌาณา อิสกันดาร ์ ป.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ศุภลักษณ ์ หมื่นสุรินทร ์ ผู้ฝึกสอน 
2 นาย ไพรสญั แสงศิลา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ไกรธวัช ล่องจันทร ์ ม.1 
2 เด็กชาย วงศกร อุยยะพัฒน์ ม.1 
3 เด็กชาย ศุภกิตต ์ ศิลาลาย ม.1 
4 เด็กหญิง หยาดนภา บุณยเกียรต ิ ม.2 
5 เด็กหญิง นํ้าเพชร โคตัน ม.2 
6 เด็กหญิง อรณิชา พรหมสุทธ์ิ ม.3 
7 นางสาว นภิสา อุมา ม.4 
8 นาย ภาณุพงศ์ พรหมจันทร ์ ม.4 
9 นาย ธนพล แตกก่ิง ม.4 
10 นางสาว วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล ม.4 
11 นางสาว อภิสรา ไชยสวัสดิ ์ ม.4 
12 นาย วิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล ม.4 
13 นาย อัสฟัตร เจ๊ะเลาะ ม.4 
14 นางสาว ฮานาเดีย สะมะแอ ม.4 
15 นางสาว ณัฐพร กีรติวิโรจน์กุล ม.4 
16 นาย พงศ์พิสิฐ เจือสนิท ม.5 
17 นาย วรเมธ วงศ์สําราญ ม.5 
18 นางสาว ปิญชาน์ พรหมสุทธ์ิ ม.5 
19 นาย ปธานิน แก้วมุนีโชค ม.5 
20 นางสาว ปรมาภรณ ์ แก้วมุนีโชค ม.5 
21 นาย ภานุวัฒน์ พรหมจันทร ์ ม.6 
22 นางสาว ภัทรวด ี วิถีเทพ 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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คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันลีลาศ 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
นายสิทธิชัย   ปรียาดารา ท่ีปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโชติ   พงศ์ศิริ ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   บุญวัย รองประธานอนุกรรมการ 
นางสาวพินทิพย์   โตจีน อนุกรรมการ 
นายเฉลียว   แกสันเทียะ อนุกรรมการ 
นายอําพล   ยอดเพชร อนุกรรมการ 
นายนิวัฒน์   กระทุ่มนัด อนุกรรมการ 
นายจักเรศ   เปรมปราณ ี อนุกรรมการ 
นายอุดม   แก้วสุวรรณ ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางปฐมพร   โพธ์ินิยม 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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