
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
ในคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 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 ตามความสมัครใจของโรงเรียนสาธิตต่างๆ 
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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ระเบียบคณะกรรมการบร ิหารกีฬาสาธิตสามัคค ี  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอล (รหัส 13) กีฬาสาธิตสามัคค ี คร ั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาสาธิตสามัคคี 
 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วย       
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 
 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560” 
 
 ข้อ  2   บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 ข้อ  3  กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
(FIVB) ซ่ึงสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกําหนดใช้ในปัจจุบัน โดยมีข้อกําหนด
นอกเหนือกติกา ดังนี้ 
  3.1  การแข่งขันในรอบแรก กระท่ังถึงการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  
ใช้ระบบการแข่งขัน 2 ใน 3 เซต 
  3.2  การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ใช้ระบบการแข่งขัน 3 ใน 5 เซต 
  3.3  ประเภททีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตาข่ายสูง 2.20 เมตร 
  3.4  ประเภททีมหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตาข่ายสูง 2.15 เมตร 
  3.5  ประเภททีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาข่ายสูง 2.38 เมตร 
  3.6 ประเภททีมหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาข่ายสูง 2.20 เมตร 
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 ข้อ  4  ประเภทการแข่งขัน 
  4.1  ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชายและทีมหญิง 
  4.2  ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชายและทีมหญิง 
 
 ข้อ  5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ 
บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 

ข้อ  6  จํานวนผู้เข้าแข่งขัน ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตฯ ส่งช่ือผู้เข้าแข่งขันได้ 18 คน  
ในวันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ในวันประชุมผู้จัดการทีม ให้แต่ละทีมยืนยันนักกีฬาท่ีจะ
ร่วมการแข่งขัน จํานวน 12 คน พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีทีม 3 คน ท้ังน้ี นักกีฬาทุกคนต้องมีรายช่ือ
อยู่ในเอกสารท่ีส่งมาครั้งแรกเท่าน้ัน สําหรับผู้เข้าแข่งขันให้มีเครื่องแต่งกายถูกต้องตามท่ี
กําหนดไว้ในกติกาโดยต้องติดหมายเลขไว้ท่ีเสื้อด้านหน้า และด้านหลังให้ชัดเจน ซ่ึงกําหนด
หมายเลข 1 ถึง 18 เท่าน้ัน ส่วนหัวหน้าทีมให้สกรีนเครื่องหมาย _  ไว้ใต้หมายเลขตรงเบอร์
ด้านหน้าเสื้อ 

 
ข้อ  7   วิธีจัดการแข่งขัน 

  7.1  โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพมีสิทธ์ิเลือกอยู่สายหน่ึงสายใดในรอบแรกได้ 
  7.2  โรงเรียนสาธิตท่ีได้ตําแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อนอยู่ใน
สายแรก ในรอบแรก 
  7.3  โรงเรียนสาธิตท่ีได้ตําแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขันครั้งก่อนอยู่ใน
สายสุดท้ายในรอบแรก 
  7.4  ถ้ามีจํานวนทีมไม่เกิน 5 ทีม จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” นําทีม
ท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และ 2 แข่งขันชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 3 และอันดับท่ี 4 
ครองตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
  7.5  ถ้ามีจํานวนทีม 6 - 8 ทีม จัดการแข่งขันรอบแรก แบ่งเป็น 2 สาย 
แข่งขันพบกันหมดในสาย รอบรองชนะเลิศนําทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1 สายแรกพบทีมท่ีมี
คะแนนเป็นท่ี 2 สายสอง และทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 2 สายแรกพบทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1 
สายสอง รอบชิงชนะเลิศนําทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ในรอบ
รองชนะเลิศครองตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
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  7.6  ถ้ามีจํานวนทีม 9-11 ทีม จัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 3 สาย ดังน้ี 
   7.6.1  รอบแรกจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
 

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

   
   7.6.2  รอบรองชนะเลิศ แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ดังน้ี  
     สาย X ได้แก่ ท่ี 1 สาย A  ท่ี 2 สาย B และท่ี 2 สาย C  
      สาย Y ได้แก่ ท่ี 2 สาย A  ท่ี 1 สาย B และท่ี 1 สาย C 
   7.6.3 รอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีได้คะแนนอันดับ 1 ของสาย X และ
สาย Y แข่งขันชิงชนะเลิศและทีมท่ีได้คะแนนอันดับ 2 ของสาย X และสาย Y ครองตําแหน่ง
ท่ี 3 ร่วมกัน 
  7.7  จํานวน 12 - 16 ทีม รอบแรกแบ่งเป็น 4 สาย ๆ ละไม่เกิน 4 ทีม 
(แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย) ดังน้ี 
 

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

 
   7.7.1 รอบท่ีสอง จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ให้ทีมอันดับ 1 
ของแต่ละสายเป็นทีมยืน แล้วให้จับสลากทีมอันดับ 2 ของแต่ละสายไปทําการแข่งขันกับทีม
อันดับ 1 ยกเว้นทีมท่ีอยู่สายเดียวกันในรอบแรก 
   7.7.2 รอบรองชนะเลิศ จัดการแข่งขันดังน้ี 
     7.7.2.1  ทีมชนะของกลุ่มท่ี 1 แข่งกับทีมชนะของกลุ่มท่ี 2 
     7.7.2.2  ทีมชนะของกลุ่มท่ี 3 แข่งกับทีมชนะของกลุ่มท่ี 4 
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   7.7.3 รอบชิงชนะเลิศ 
     7.7.3.1  ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศครองตําแหน่งท่ี 3 ร่วมกัน 
     7.7.3.2  ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ 
  7.8 ในการจัดอันดับของทีมเป็นไปดังน้ี 
   7.8.1  ทีมชนะได้ 2 คะแนน 
   7.8.2  ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน 
    7.8.3  ทีมท่ีถูกปรับให้แพ้ เน่ืองจากการกระทําท่ีผิดระเบียบฯ หรือ
กติกาการแข่งขันหรือไม่ลงทําการแข่งขัน ได้ 0 คะแนน 
    7.8.4  ในการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย หากมีทีมตั้งแต่ 2 ทีม
หรือมากกว่า 2 ทีม  มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาการจัดอันดับทีมเพ่ือเข้าแข่งขันรอบต่อไป 
ให้พิจารณา ดังน้ี 
     7.8.4.1  ให้นับจํานวนครั้งท่ีแข่งขันชนะ ทีมใดมีจํานวนครั้ง
ท่ีแข่งขันชนะมากกว่า ให้ถือว่าทีมน้ันชนะ 
     7.8.4.2  ถ้าหากดําเนินการตามข้อ 7.8.4.1 แล้วยังมีผลลัพธ์
เท่ากัน ให้นับจํานวนเซตท่ีได้หารด้วยเซตท่ีเสีย ทีมใดมีผลหารมากกว่า ให้ถือว่าทีมน้ันชนะ 
     7.8.4.3  ถ้าหากดําเนินการตามข้อ 7.8.4.2 แล้วยังมีผลลัพธ์
เท่ากัน ให้นับคะแนนท่ีได้หารด้วยคะแนนท่ีเสีย ทีมใดมีผลหารมากกว่า ให้ถือว่าทีมน้ันชนะ 
     7.8.4.4  ถ้าหากดําเนินการตามข้อ 7.8.4.3 แล้วยังมีผลลัพธ์
เท่ากัน ให้พิจารณาผลการแข่งขันของคู่กรณี ทีมใดชนะจะได้ผ่านไปแข่งในรอบต่อไป 
     7.8.4.5  ถ้าหากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเท่ากัน
อีกให้จับฉลากจัดอันดับ 
 
 ข้อ  8  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นผู้กําหนดวัน เวลา
และสถานท่ีแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจําเป็น 
 
 ข้อ  9  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  ให้ทีมท่ีเข้าแข่งขันลงแข่งขันตามวัน เวลา 
และสถานท่ี  ซ่ึงคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลกําหนดไว้ 15 นาที จากตาราง
การแข่งขัน  ทีมใดยังไม่ลงแข่งขัน  หรือมีผู้เข้าแข่งขันไม่ครบ 6 คน ให้ปรับเป็นแพ้  แต่ต้อง
เข้าแข่งขันครั้งต่อไปตามปกติ 
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 ข้อ  10  ผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวันและเวลาท่ีกําหนดโดยไม่มีเหตุ
อันควรหรือผละออกจากการแข่งขันท่ีกําลังดําเนินอยู่ให้ “ปรับเป็นแพ้” ในกรณีดังกล่าวให้
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล  รายงานคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล  เพ่ือให้พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการ
บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ  11  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอล 
 
 ข้อ  12  กรรมการผู้ตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอล 
 
 ข้อ  13  การประท้วง ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 
พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ  14  รางวัลการแข่งขัน 
  14.1  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
  14.2  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
  14.3  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
  14.4  เกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่น 2 ระดับ ชายและ
หญิง รวม 4 รางวัล (เกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่นให้พิจารณาจากทีมชนะเลิศ) 
 
 ข้อ  15   ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันวอลเลย์บอล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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 ข้อ  16   ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ 

2560 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



20 

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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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
7 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา 

และสาธิตการศึกษา 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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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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การแบ่งสายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
มีสถาบันส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ท้ังหมด 6 ทีม ได้แก่ 
1.  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2.  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา 
3.  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
4.  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (เหรียญเงิน) 
5.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (เหรียญทอง) 
6.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 

สาย A สาย B 
A1  สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 (ฝ่ายมัธยม) (เหรียญทอง) 

B1 สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
 (เหรียญเงิน) 

A2  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

B2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

A3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
B3  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
 การศึกษา 
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การแบ่งสายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

มีสถาบันส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ท้ังหมด 10 ทีม ได้แก่ 
1.  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2.  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา 
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4.  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
6.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
7.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
8.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (เหรียญทอง) 
9.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา  
 และสาธิตการศึกษา 
10.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สาย A สาย B 
A1  สาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง  
 (เหรียญทอง) 

B1 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ฝ่ายมัธยม 

A2  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

B2  สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

A3  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

B3  สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 (ฝ่ายมัธยม) 

 

สาย C 
C1  สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
C2  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
C3  สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
C4  สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
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การแบ่งสายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มีสถาบันส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ท้ังหมด 10 ทีม ได้แก่ 
1.  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2.  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา 
3.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4.  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
6.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
7.  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  (เหรียญทอง) 
8.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (เหรียญเงิน) 
9.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
10.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สาย A สาย B 
A1  สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลยั
 บูรพา (เหรียญทอง) 

B1  สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

A2  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
B2  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ฝ่ายมัธยม 

A3  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

B3  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
 พัฒนาการศึกษา 

 
สาย C 

C1  สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (เหรียญเงิน) 
C2  สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
C3  สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา 
C4  สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
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การแบ่งสายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มีสถาบันส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ท้ังหมด 9 ทีม ได้แก่ 
1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2.  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
3.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
4.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
5.  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (เหรียญทอง) 
6.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
7.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
8.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา  
 และสาธิตการศึกษา 
9.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (เหรียญเงิน) 
 

สาย A สาย B 
A1  สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลยั 
 บูรพา (เหรียญทอง) 

B 1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

A2  สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิต
 การศึกษา 

B2  สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 (ฝ่ายมัธยม) 

A3  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ฝ่ายมัธยม 

B3  สาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
สาย C 

C1 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (เหรียญเงิน) 
C2 สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา 
C3 สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล  
กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 42 "อินทนิลเกมส์" 

ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560  
ณ อาคารการเรียนการสอน   

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี เวลา รอบ สาย ประเภท คู่แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

1 08.30 น. แรก A หญิง ม.ต้น สาธิตราม  : สาธิตกําแพงแสน    
2 09.15 น. แรก B หญิง ม.ต้น สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเชียงใหม่    
3 10.00 น. แรก C หญิง ม.ต้น สาธิตศิลปากร : สาธิตขอนแก่น    
4 10.45 น. แรก C หญิง ม.ต้น สาธิตพะเยา : สาธิต มศว องครักษ ์    
5 11.30 น. แรก A หญิง ม.ปลาย สาธิตบูรพา : สาธิต มศว องครักษ ์    
6 12.15 น. แรก B หญิง ม.ปลาย สาธิตเกษตร : สาธิตมหาสารคามมัธยม    
7 13.00 น. แรก C หญิง ม.ปลาย สาธิตศิลปากร : สาธิตพะเยา    
8 13.45 น. แรก A ชาย ม.ปลาย สาธิตบูรพา : สาธิตเชียงใหม่    
9 14.30 น. แรก B ชาย ม.ปลาย สาธิตขอนแก่น : สาธิตจุฬามัธยม    
10 15.15 น. แรก C ชาย ม.ปลาย สาธิตมหาสารคามมัธยม : สาธิตศิลปากร    
11 16.00 น. แรก C ชาย ม.ปลาย สาธิตพะเยา : สาธิตประสานมิตรมัธยม    
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วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี เวลา รอบ สาย ประเภท คู่แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

12 08.30 น. แรก A หญิง ม.ต้น สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเกษตร    
13 09.15 น. แรก B หญิง ม.ต้น สาธิตเชียงใหม่ : สาธิตมหาสารคามมัธยม    
14 10.00 น. แรก C หญิง ม.ต้น สาธิตศิลปากร : สาธิตพะเยา    
15 10.45 น. แรก C หญิง ม.ต้น สาธิตขอนแก่น : สาธิต มศว องครักษ ์    
16 11.30 น. แรก A ชาย ม.ต้น สาธิตมหาสารคามมัธยม : สาธิตประสานมิตรมัธยม    
17 12.15 น. แรก A หญิง ม.ปลาย สาธิต มศว องครักษ ์ : สาธิตจุฬามัธยม    
18 13.00 น. แรก B หญิง ม.ปลาย สาธิตมหาสารคามมัธยม : สาธิตราม    
19 13.45 น. แรก C หญิง ม.ปลาย สาธิตพะเยา : สาธิตเชียงใหม่    
20 14.30 น. แรก A ชาย ม.ปลาย สาธิตเชียงใหม่ : สาธิตเกษตร    
21 15.15 น. แรก B ชาย ม.ปลาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตกําแพงแสน    
22 16.00 น. แรก C ชาย ม.ปลาย สาธิตมหาสารคามมัธยม : สาธิตพะเยา    
23 16.45 น. แรก C ชาย ม.ปลาย สาธิตศิลปากร : สาธิตประสานมิตรมัธยม    

 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 

คู่
ท่ี 

เวลา รอบ สาย ประเภท คู่แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

24 08.30 น. แรก A หญิง ม.ต้น สาธิตราม  : สาธิตเกษตร    
25 09.15 น. แรก B หญิง ม.ต้น สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตมหาสารคามมัธยม    
26 10.00 น. แรก C หญิง ม.ต้น สาธิตศิลปากร : สาธิต มศว องครักษ ์    
27 10.45 น. แรก C หญิง ม.ต้น สาธิตขอนแก่น : สาธิตพะเยา    
28 11.30 น. แรก B ชาย ม.ต้น สาธิตบูรพา : สาธิตเกษตร    
29 12.15 น. แรก A หญิง ม.ปลาย สาธิตบูรพา : สาธิตจุฬามัธยม    
30 13.00 น. แรก B หญิง ม.ปลาย สาธิตเกษตร : สาธิตราม    
31 13.45 น. แรก C หญิง ม.ปลาย สาธิตศิลปากร : สาธิตเชียงใหม่    
32 14.30 น. แรก A ชาย ม.ปลาย สาธิตบูรพา : สาธิตเกษตร    
33 15.15 น. แรก B ชาย ม.ปลาย สาธิตขอนแก่น : สาธิตกําแพงแสน    
34 16.00 น. แรก C ชาย ม.ปลาย สาธิตมหาสารคามมัธยม : สาธิตประสานมิตรมัธยม    
35 16.45 น. แรก C ชาย ม.ปลาย สาธิตศิลปากร : สาธิตพะเยา    
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วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี เวลา รอบ สาย ประเภท คู่แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

36 08.30 น. รองชนะเลิศ X หญิง ม.ต้น ท่ี 1 สาย A : ท่ี 2 สาย B    
37 09.15 น. รองชนะเลิศ Y หญิง ม.ต้น ท่ี 2 สาย A : ท่ี 1 สาย B    
38 10.00 น. แรก A ชาย ม.ต้น สาธิตประสาน

มิตรมัธยม (A2) : 
สาธิตจุฬามัธยม 
(A3)    

39 10.45 น. แรก B ชาย ม.ต้น สาธิตเกษตร 
(B2) : 

สาธิตกําแพงแสน 

(B3)    
40 11.30 น. รองชนะเลิศ X หญิง ม.ปลาย ท่ี 1 สาย A : ท่ี 2 สาย B    
41 12.15 น. รองชนะเลิศ Y หญิง ม.ปลาย ท่ี 2 สาย A : ท่ี 1 สาย B    
42 13.00 น. รองชนะเลิศ X ชาย ม.ปลาย ท่ี 1 สาย A : ท่ี 2 สาย B    
43 13.45 น. รองชนะเลิศ Y ชาย ม. ปลาย ท่ี 2 สาย A : ท่ี 1 สาย B    

 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี เวลา รอบ สาย ประเภท คู่แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

44 08.30 น. รองชนะเลิศ X หญิง ม.ต้น ท่ี 2 สาย B : ท่ี 2 สาย C    
45 09.15 น. รองชนะเลิศ Y หญิง ม.ต้น  ท่ี 1 สาย B  : ท่ี 1 สาย C    
46 10.00 น. แรก A ชาย ม.ต้น สาธิตมหาสารคาม

มัธยม (A1) : 
สาธิตจุฬามัธยม 
(A3)    

47 10.45 น. แรก B ชาย ม.ต้น สาธิตบูรพา 

(B1) : 
สาธิตกําแพงแสน

(B3)    
48 11.30 น. รองชนะเลิศ X หญิง ม.ปลาย ท่ี 2 สาย B : ท่ี 2 สาย C    
49 12.15 น. รองชนะเลิศ Y หญิง ม.ปลาย  ท่ี 1 สาย B  : ท่ี 1 สาย C    
50 13.00 น. รองชนะเลิศ X ชาย ม.ปลาย ท่ี 2 สาย B : ท่ี 2 สาย C    
51 13.45 น. รองชนะเลิศ Y ชาย ม. ปลาย  ท่ี 1 สาย B  : ท่ี 1 สาย C    
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วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี เวลา รอบ สาย ประเภท คู่แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

52 08.30 น. รองชนะเลิศ X หญิง ม.ต้น ท่ี 1 สาย A : ท่ี 2 สาย C    
53 09.15 น. รองชนะเลิศ Y หญิง ม.ต้น ท่ี 2 สาย A : ท่ี 1 สาย C    
54 10.00 น. รองชนะเลิศ   ชาย ม.ต้น ท่ี 1 สาย A : ท่ี 2 สาย B    
55 10.15 น. รองชนะเลิศ   ชาย ม.ต้น ท่ี 1 สาย B : ท่ี 2 สาย A    
56 11.30 น. รองชนะเลิศ X หญิง ม.ปลาย ท่ี 1 สาย A : ท่ี 2 สาย C    
57 12.15 น. รองชนะเลิศ Y หญิง ม.ปลาย ท่ี 2 สาย A : ท่ี 1 สาย C    
58 13.00 น. รองชนะเลิศ X ชาย ม.ปลาย ท่ี 1 สาย A : ท่ี 2 สาย C    
59 13.45 น. รองชนะเลิศ Y ชาย ม. ปลาย ท่ี 2 สาย A : ท่ี 1 สาย C    

 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2560 

คู่ท่ี เวลา รอบ สาย ประเภท คู่แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

60 09.00 น. ชิงชนะเลิศ   หญิง ม.ต้น ท่ี 1 สาย X : ท่ี 1 สาย Y    
61 10.00 น. ชิงชนะเลิศ   ชาย ม.ต้น ผู้ชนะคู่ท่ี 54 : ผู้ชนะคู่ท่ี 55    
62 11.00 น. ชิงชนะเลิศ   หญิง ม.ปลาย ท่ี 1 สาย X : ท่ี 1 สาย Y    
63 12.00 น. ชิงชนะเลิศ   ชาย ม.ปลาย ท่ี 1 สาย X : ท่ี 1 สาย Y    
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว สุธีรา บุนนาค ผู้จัดการทีม 
2 นาย วายุ แวงแก้ว ผู้จัดการทีม 
3 นาย อดิศักดิ ์ เสมอภาค ผู้ฝึกสอน 
4 ส.ต. กชกร พงศ์เพ็ชร์ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย พงษ์ศักดิ์ นุชสวาสดิ ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย มนตร ี สุขสมัคร ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ปราชญ ์ บุตรสันติ ์ ม.1 
2 เด็กชาย วงศพัทธ์ วรรณแก้ว ม.1 
3 เด็กชาย สุรยุทธ บริบูรณ์ยั่งยืน ม.1 
4 เด็กชาย กฤตภาส ตั้งวรภัทร ์ ม.2 
5 เด็กชาย ภูริทัต บุญแพ ม.2 
6 เด็กชาย ศิราวิชญ ์ กิตติทรัพย์เจริญ ม.2 
7 เด็กชาย ณวัฒน์ ศรีวงศ์ชัย ม.3 
8 เด็กชาย ณัฐชนนท์ วงศ์พิศาล ม.3 
9 เด็กชาย ธันวา วิโรจน์แสงทอง ม.3 
10 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ สตันยสุวรรณ ม.3 
11 เด็กหญิง กฤษฏิญา ดํารงสิทธ์ิ ม.1 
12 เด็กหญิง กุลธิดา ไกยวงศ์ ม.1 
13 เด็กหญิง ชนม์ชนก อิกูจิ ม.1 
14 เด็กหญิง ณณณณิณ สุขสมบูรณ ์ ม.1 
15 เด็กหญิง ธสร ลี้ตระกูลศิลป์ ม.1 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
16 เด็กหญิง ปภาดา เตียมพานิช ม.1 
17 เด็กหญิง พัชมน ไชยะ ม.1 
18 เด็กหญิง กนกกร บุญส่งประเสริฐ ม.2 
19 เด็กหญิง ชนกพร รัตนช่วง ม.2 
20 เด็กหญิง ชาลินี อัครธรรม ม.2 
21 เด็กหญิง ณัฐชา วัฒนวารุณ ม.2 
22 เด็กหญิง ธมน ใจเทียมศักดิ ์ ม.2 
23 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ กันทะมูล ม.2 
24 เด็กหญิง ภัททิยา โป้ซิ้ว ม.2 
25 เด็กหญิง กัญญาภคั เศรษฐวิศวสกุล ม.3 
26 เด็กหญิง รมิตา อุดมรัตน์ ม.3 
27 เด็กหญิง วินิธา ภู่ชัย ม.3 
28 เด็กหญิง สุมนตร์ัศมิ ์ วงศ์อ่อน ม.3 
29 เด็กชาย ธันภณ ธุระชน ม.4 
30 เด็กชาย วิรชัช วีสกุล ม.4 
31 เด็กชาย อนพัทย์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ม.4 
32 นาย กฤติน สุขบุญส่ง ม.5 
33 นาย กล้ากิตต ิ วัฒนเกษมสกุล ม.5 
34 นาย กิตติภัค ประชัญคด ี ม.5 
35 นาย ชนก วราพร ม.5 
36 นาย ญาณพัฒน์ เดชานนท์ ม.5 
37 นาย ธนภัทร โทบาง ม.5 
38 นาย นรวิชญ์ จงวิไลเกษม ม.5 
39 นาย พิทูร หาญวิวัฒน์พงศ์ ม.5 
40 นาย ภาสวี เสรีอํานวย ม.5 
41 นาย ยศพล สุจรติ ม.5 
42 นาย วสพล วรากิจสถาพร ม.5 
43 นาย วัฒนศักดิ์ รักอยู่ ม.5 
44 นาย จิรภัทร ขจรศร ี ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
45 เด็กหญิง ฉัตรติยา ประชัญคด ี ม.4 
46 เด็กหญิง ณัฐธยาภรณ ์ อินหว่าง ม.4 
47 เด็กหญิง พรรณรังษี สัยยะสิทธ์ิพานิช ม.4 
48 เด็กหญิง อาภานันท์ จิรัตติกานนท์ ม.4 
49 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมนึก ม.4 
50 นางสาว มินตรา หัวใจ ม.5 
51 นางสาว เพลง ทัพมาลัย ม.5 
52 นางสาว กมลทิพย์ พวงภู่ ม.6 
53 นางสาว กัญญารตัน์ ทรัพย์ม ี ม.6 
54 นางสาว กิรณา โรจนพันธ์ ม.6 
55 นางสาว ตะวัน พรหมมา ม.6 
56 นางสาว นัตตนันท์ จันทรวงศ์ ม.6 
57 นางสาว ปณิดา สุเภากิจ ม.6 
58 นางสาว วรภา พงษ์สุวรรณ ม.6 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง สรวีย ์ ปวเรศขจรพงศ์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ธนนท์ ภูผา ผู้จัดการทีม 
3 นาย จิรวัฒน์ ป้อมสุวรรณ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย พรพิพัสส ์ สุขเกษม ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว นุชจรินทร ์ ปริยพงศ์พันธ์ุ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ฤทธิพล บุญเสริม ผู้ฝึกสอน 
7 นาย โชคอนันต์ นาคใหม ่ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย อัมรินทร ์ จุลแวง ผู้ฝึกสอน 
9 นาย ปรัชญา ประโมนะกัง ผู้ฝึกสอน 
10 นาย ประสาร เสียงเพราะ  
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล ช้ัน 

1 เด็กชาย วันชนะชัย ทองดอนเหมือน ม.1 
2 เด็กชาย โฆษิต ทองดี ม.1 
3 เด็กชาย ปพนวัฒน ์ ธีรภาพวิวฒัน ์ ม.2 
4 เด็กชาย ปิยทัศน์ สุรพันธว์รเวช ม.2 
5 เด็กชาย ศุภโชค จงกลรัตนวัฒนา ม.2 
6 เด็กชาย สิรวิชญ ์ พรพิพัฒน์พงศ์ ม.3 
7 เด็กหญิง รัตนวลี สระทองจุต ิ ม.1 
8 เด็กหญิง วิริญาภรณ์ แจ้งชัด ม.1 
9 เด็กหญิง ศศิธร จงสมบูรณ์โภคา ม.1 
10 เด็กหญิง สกุลกาญจน ์ เพ่งผล ม.1 
11 เด็กหญิง สุดารัตน ์ ลาทว ี ม.1 
12 เด็กหญิง กัลป์ภัสสร สุขวัฒนาสินทิธิ ์ ม.2 
13 เด็กหญิง ณภัทรสรณ์ ช่ืนกล่ินธูป ม.2 
14 เด็กหญิง ณัฐรดา ภูผา ม.2 
15 เด็กหญิง นวินดา ไกรทองสุข ม.2 
16 เด็กหญิง พลอยปภัส บุญจง ม.2 
17 เด็กหญิง สุณิชา สมบุญเก่า ม.2 
18 เด็กหญิง กรนภา น้อยคล้าย ม.3 
19 เด็กหญิง ชิตสุดา กล้าหาญ ม.3 
20 เด็กหญิง ชุติมา ศรีนวล ม.3 
21 นาย กฤษฎา จิรวงศ์ไพสิฐ ม.4 
22 นาย ธนทรัพย์ รัตนชาตร ี ม.4 
23 นาย พลช จันทร์รุ่งมณีกุล ม.4 
24 นาย มโนทัศน ์ รัตนพลแสนย์ ม.4 
25 นาย ศิวกร ชุมคง ม.4 
26 นาย ศิรชัช มีสง่า ม.5 
27 เด็กชาย ไชยวัฒน์ หนูวัฒนา ม.1 
28 เด็กหญิง พรรวนิท ์ พละศักด์ิ ม.1 
29 เด็กชาย พศวัฒน ์ แซ่ล้ิม ม.1 
30 เด็กชาย กมนนทัธ ์ ป้องกัน ม.1 
31 นาย ณัฐพล มนุโศภิษฐ ์ ม.4 
32 นาย ปุริมปรัชญ ์ ยูงศิริกาญจน ์ ม.4 
33 นาย สรวีย์ สมประสงค์ ม.4 
34 นาย ณัฐพล ขันตี ม.4 
35 นาย จิรเมธ ทองธนะเศรษฐ ์ ม.4 
36 นาย ภาณุพงศ์ สุขสี ม.4 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง สมบัต ิ พลอยศรีทอง ผู้จัดการทีม 
2 นาย นิคม วงเทเวศ ผู้จัดการทีม 
3 นาย สถาพร ตันติรุ่งปกรณ ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ทวีพันธ์ุ บุญชิ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง กานต์ชนก ต้นทัพไทย ม.2 
2 เด็กหญิง กุลณัฐ เทวรักษ์พิทักษ์ ม.2 
3 เด็กหญิง จิยากร เหล่าสุวรรณ ม.2 
4 เด็กหญิง ฉัตรแก้ว วาชัยยง ม.2 
5 เด็กหญิง พิมมาดา แพนพา ม.2 
6 เด็กหญิง ภัทราพร ชมพูบุตร ม.2 
7 เด็กหญิง ภูริตา วงเทเวศ ม.2 
8 เด็กหญิง มนัสนันท์ ปักเคธาต ิ ม.2 
9 เด็กหญิง วรภัทร ธนจาตุรนต ์ ม.2 
10 นาย จักร ี อาจอนงค์ ม.4 
11 นาย ชัชพิมุข จันทร์ราช ม.4 
12 นาย ภัทรศักดิ ์ การจุนส ี ม.4 
13 นาย สิรวิชญ ์ หาแก้ว ม.4 
14 นาย กษิดิศ โทณะพงษ์ ม.6 
15 นาย กานต์ อังสุนันทวิวัฒน์ ม.6 
16 นาย กุลนันท์ ทิทา ม.6 
17 นาย ปฏิภาณ ทินนรัตน์ ม.6 
18 นาย พงศธร มาศยคง ม.6 
19 นาย วรกันต ์ คุ้มบัณฑิตย ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
20 นาย ศรัญย์ มหาจันทวงศ์ ม.6 
21 นาย ศิวาวัชฒ์ ฑีฆวิวรรธน์ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง กนิษฐา นรานนท์กิตติกุล ผู้จัดการทีม 
2 นาง วรกมล สุนทรานนท์ ผู้จัดการทีม 
3 นาง ธัญญ์นลิน มัธยมจันทร ์ ผู้จัดการทีม 
4 นาย ปรัชญา อติคุณธํารง ผู้ฝึกสอน 
5 นาย วรภูมิ ์ กุลมงคล ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว ธิรดา สุขวัฒนผล ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ฉันท์ชนก เดชะวงศ์สุวรรณ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย ปราการ โอนนอก ผู้ฝึกสอน 
9 นาย สหภาพ พันธ์พงศ์ ผู้ฝึกสอน 
10 นาย สุรกานต ์ ตามล ผู้ฝึกสอน 
11 นาย ศิรวิทย์ จรูญศักดิ ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย อนรรฆ ลิมะเสถียร ม.2 
2 เด็กชาย ฐิเบศร ์ อัจฉรานนท์ ม.3 
3 เด็กชาย ณภัทร เล้าชัยวัฒน์ ม.3 
4 เด็กชาย ณัฐเสกข์ เมืองโคตร ม.3 
5 เด็กชาย ทัพฟ้า ยูประพัฒน์ ม.3 
6 เด็กชาย ธนานันท์ สุนทรานนท์ ม.3 
7 เด็กชาย ธัชชัย สิริโชติวิทยากร ม.3 
8 เด็กชาย ปราชญา กาขาว ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
9 เด็กชาย ภาคิน วัฒนายากร ม.3 
10 เด็กชาย ภูมิธรรม อําพลพงษ์ ม.3 
11 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สิริเตชาภิวัฒน์ ม.3 
12 เด็กหญิง ข้าวหอม พิทยรัตน์เสถียร ม.2 
13 เด็กหญิง นฤสรณ ์ ปัญญาคําเลิศ ม.2 
14 เด็กหญิง ปรางสินี วีรวรรณ ม.2 
15 เด็กหญิง ปัณณธร นุ่มโต ม.2 
16 เด็กหญิง ปาลิน ตัณฑเกษม ม.2 
17 เด็กหญิง ปุณนดา แพร่แสงเอ่ียม ม.2 
18 เด็กหญิง พิชชาภา กิจถาวรรัตน์ ม.2 
19 เด็กหญิง ภัทรภร ลิมกุล ม.2 
20 เด็กหญิง สุจิรา จําปาทิพย์งาม ม.2 
21 เด็กหญิง ปุณยภา หนูศรีแก้ว ม.3 
22 เด็กหญิง พัธศวัญย์ สิมะวานิชกุล ม.3 
23 เด็กหญิง พิชญาภา ตั้งใจตรง ม.3 
24 เด็กหญิง ลลิดา เอ้ือดุลยธรรม ม.3 
25 เด็กหญิง อณิษฐา ตรีสโุกศล ม.3 
26 เด็กหญิง แพรวา บุนนาค ม.3 
27 นาย กิตติธัช ตติยกวี ม.4 
28 นาย จิรเมธ มโนพาประเสริฐ ม.4 
29 นาย นครินทร ์ วงศ์ชัยอนุกูล ม.4 
30 นาย ปรานต ์ ศิริเทพมนตร ี ม.4 
31 นาย พฤกษ์ มัธยมจันทร ์ ม.4 
32 นาย ศุภธัช หาญแกล้วกล้า ม.4 
33 นาย อัครพล ธนวัฒนาเจริญ ม.4 
34 นาย เธียรนภสั แพร่แสงเอ่ียม ม.4 
35 เด็กหญิง จีรนาถ รุ่งโรจน์ธนกุล ม.4 
36 เด็กหญิง ณฐา นรานนท์กิตติกุล ม.4 
37 เด็กหญิง นภัส พัฒโนทัย ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
38 นางสาว จิรัชญา ขาวเธียร ม.4 
39 นางสาว ณัฐณิชา เทพสิทธา ม.4 
40 นางสาว พัชรพร รัตนเรือง ม.4 
41 นางสาว มีนา เอกะหิตานนท์ ม.4 
42 นางสาว โสรยา กีรติเตชากร ม.4 
43 นางสาว ชญาวัลย์ นิวาตวงศ์ ม.5 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ภัทร ยันตรกร ผู้จัดการทีม 
2 นาย อธิคม ชมภูน้อย ผู้ฝึกสอน 
3 นาย จักริน อินต๊ะวงค์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ธีร์นวัช นันตา ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ธัชกร พุกกะมาน ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง นันท์นภัส สมนาม ม.1 
2 เด็กหญิง ลลิตพรรณ ชัยปินชนะ ม.1 
3 เด็กหญิง พรหมพร สามเพชรเจรญิ ม.2 
4 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ชัยวุฒิ ม.2 
5 เด็กหญิง ศุภิสรา ใจตุ้ย ม.2 
6 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ส่งวัฒนา ม.3 
7 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อยู่แก้ว ม.3 
8 เด็กหญิง กัลย์สดุา กรวิรัตน์ ม.3 
9 เด็กหญิง ชนม์นิภา ธนเกียรตสิกุล ม.3 
10 เด็กหญิง ญาณิศา เกษรสุจริต ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
11 เด็กหญิง ณัฐณิชา อนุรุทธ์ิเนตรศิร ิ ม.3 
12 เด็กหญิง อานัญญา รูปงาม ม.3 
13 นาย กฤศณัฏฐ์ สิริภคพันธ์ ม.4 
14 นาย ภัทรพล มีจันทร ์ ม.4 
15 นาย ภูดิศ เนตรสุวรรณ ม.4 
16 นาย อนุพันธ์ จิตอาร ี ม.5 
17 นาย กัณตพงศ์ ธราวรรณ ม.6 
18 นาย ณวรรธน์ คําด้วง ม.6 
19 นาย ณัฐชนนท์ โนภีระ ม.6 
20 นาย ธนกร หน่อรัตน์ ม.6 
21 นาย ธนชัย พรหมประสิทธ์ิ ม.6 
22 นาย ธนภัทร มุนินทร ์ ม.6 
23 นาย อภิเทพ ปิยพิพัฒนมงคล ม.6 
24 นางสาว ณัฐยากูล พรเสกภัคพล ม.4 
25 นางสาว ปวริศา กันตะบุตร ม.4 
26 นางสาว รินรดา สุขตากจันทร ์ ม.4 
27 นางสาว สุภาพิชญ ์ วังคะวงษ์ ม.4 
28 นางสาว นภัสสร เสียงเพราะ ม.5 
29 นางสาว ปวรวรรณ เนตรผาบ ม.5 
30 นางสาว พศิกา เช้ือสะอาด ม.5 
31 นางสาว พัชรพร เดชคุณมาก ม.5 
32 นางสาว ทิพรดา กองสุข ม.6 
33 นางสาว สิริขวัญ จงจิตต์โยธิน ม.6 
34 นางสาว อภิชญา เวชวิทยาขลัง ม.6 

 
 
 
 
 



41 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย พชรธัช ไชยมงคล ผู้จัดการทีม 
2 นาย สุริยนต ์ เหลืองตรงกิจ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย พชรธัช ไชยมงคล ผู้ฝึกสอน 
4 นาย จาตุรงค์ สอนมา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง กมลภัทร พงษ์เสน ม.1 
2 เด็กหญิง ชัญญานันต ์ วงศ์ขัติย์ ม.1 
3 เด็กหญิง พิชญาภรณ ์ วงศ์ไชย ม.1 
4 เด็กหญิง ภัทรธิดา คุณารูป ม.1 
5 เด็กหญิง ธนภรณ ์ หมื่นเเก้ว ม.2 
6 เด็กหญิง พรกมล มานะสมบูรณ ์ ม.2 
7 เด็กหญิง พิราวรรณ ์ อภิเฉลิมศักดิ ์ ม.2 
8 เด็กหญิง รัชดาภา ตรงธรรมกิจ ม.2 
9 เด็กหญิง สุภสัสร ขอนวงค์ ม.3 
10 นาย จิรายุทธ ปรังฤทธ์ิ ม.4 
11 นาย ญาณวุฒิ รัตนชมภ ู ม.4 
12 นาย ธนวัฒน์ อัมพุธ ม.4 
13 นาย พันธ์วริศ ฤกษ์วัฒนอําไพ ม.4 
14 นาย วรชิต วรรณสมพร ม.4 
15 นาย ศาสตริน ซาวคําเขตต ์ ม.4 
16 นาย อรรถฤกษ์ ไชยเหล็ก ม.4 
17 นาย อภิกูล ใจเอ้ือ ม.5 
18 นาย อรรถนัย โยธาด ี ม.5 
19 นางสาว ธนัชชา งานดี ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
20 นางสาว นภาพร เมล์ทาง ม.4 
21 นางสาว นิภาธร คําวัง ม.4 
22 นางสาว ปิยะภรณ ์ สีทา ม.4 
23 นางสาว รุ่งทิวา ปัญไชยา ม.4 
24 นางสาว ศุภาวรรณ สิริปา ม.4 
25 นางสาว อัจฉริยา ศรีอัญชลีกร ม.4 
26 นางสาว ธมนวรรณ ใจชุ่ม ม.5 
27 นางสาว บุษยพรรณ วงษ์วรรณ ์ ม.5 

 
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ณรงค์ สังฆะบุตร ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว สุกาญดา คงสมรส ผู้ฝึกสอน 
3 นาย พลพิชา การุญเวทย์ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ศุภลักษณ ์ ไมตร ี ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย กษิดิศ ประยูรทอง ม.2 
2 เด็กชาย ภัทรพล เสรมิวงศ์วัฒนา ม.2 
3 เด็กชาย โฮจิน ยุน ม.2 
4 เด็กชาย ชวรัชต์ ลุนชัยภา ม.3 
5 เด็กชาย ทศชพิชญ์ สงวนรัตน์ ม.3 
6 เด็กชาย ธนิสร แผ่นทองประเสริฐ ม.3 
7 เด็กชาย ปัณณวัจ คุ้มชาต ิ ม.3 
8 เด็กชาย ปิติ โล ม.3 
9 เด็กชาย วิศรุต นรสิงห์ ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
10 นาย ภีมเดช บุตรสา ม.4 
11 นาย ศรัญญู ทรัพย์สุทธิกุล ม.4 
12 นาย ธรัตน์ชา แสงอรุณ ม.5 
13 นาย ธฤษณุ กุลกัตตมิาส ม.5 
14 นาย กฤตนัย จอมศรีกระยอม ม.6 
15 นาย ชลันธร อนังคณกุล ม.6 
16 นาย ณัฐกันต ์ จันทรกานตานนท์ ม.6 
17 นางสาว บัณทิตา กลิ่นหอมหวล ม.4 
18 นางสาว พิชญาภัค ประสาร ม.4 
19 นางสาว พิชยา ประสาร ม.4 
20 นางสาว สริตา สร้อยสน ม.4 
21 นางสาว ชวิศา อรุณสถิตย์ชัย ม.5 
22 นางสาว ศิรประภา กลิ่นหอมหวล ม.5 
23 นางสาว สมิหลา เช่ียวกิจ ม.5 
24 นางสาว ชนนิกานต์ โพธิกุล ม.6 
25 นางสาว บัณฑิตา ข่าขันมะล ี ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว กนิษฐา โพธ์ินางรอง ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ปนัดดา เธียรดาทอง ผู้จัดการทีม 
3 นางสาว พิราวรรณ สุพร ผู้จัดการทีม 
4 นาย กรัณฑ์ เรืองฤทธ์ิ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย วีระ แสงสิทธ์ิ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย พีรวิชญ์ แสนพินิจ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย นิติวัฒน์ ภูคงคา ผู้ฝึกสอน 
8 นาย ศุภวัฒน์ บาระพรม ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ชนเมธ รินทราช ม.1 
2 เด็กชาย ธนภูม ิ จันดีกระยอม ม.1 
3 เด็กชาย วีรวิชญ์ ศรีพระจันทร ์ ม.1 
4 เด็กชาย ศุภณัฐ เสน่หา ม.1 
5 เด็กชาย เอกปฐวี มีไชยา ม.1 
6 เด็กชาย ญาณภัทร มณีแผลง ม.2 
7 เด็กชาย อิสระรักษ์ อุปทา ม.2 
8 เด็กชาย กันต์ชนก บํารุงบุญ ม.3 
9 เด็กชาย จิรันธนิน นวลมิ่ง ม.3 
10 เด็กชาย ปรมินทร ์ ศรีสมชัย ม.3 
11 เด็กชาย ศุภเชฎฐ์ มีนาสันตริักษ์ ม.3 
12 เด็กชาย แสงเอก เอกตาแสง ม.3 
13 เด็กหญิง กนกวรรณ ประกอบผล ม.1 
14 เด็กหญิง เจนวริน อรัญสาร ม.1 
15 เด็กหญิง กชกร แสงสุดตา ม.2 
16 เด็กหญิง กนกวรรณ ปะเสทะกัง ม.2 
17 เด็กหญิง กฤติยาภรณ ์ สีกงพล ี ม.2 
18 เด็กหญิง ฐานิตา จันสด ม.2 
19 เด็กหญิง ปวริศา ปัจจิม ม.2 
20 เด็กหญิง ภัทรพร ประชุมแดง ม.2 
21 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ประเสริฐศิลป์พลมา ม.2 
22 เด็กหญิง นพวรรณ คลังบุญครอง ม.3 
23 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย ยุบลพริ้ง ม.3 
24 นาย จักรพงษ์ บุบผามาลัย ม.4 
25 นาย ปรัตถกร หอมหวล ม.4 
26 นาย ภูธเนศ เพ็งพันธ์ ม.4 
27 นาย ศักดินนท์ แก้งคํา ม.4 
28 นาย อนาวิณ นนลือชา ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 นาย อธิบดี ถารัตน์ ม.5 
30 นาย ประนิธิ สีสุแล ม.6 
31 นาย วิทยาการ จันทะวัน ม.6 
32 นาย อธิปไตย วิไลสิทธ์ิ ม.6 
33 นาย เกษมศักดิ ์ จรูญพร ม.6 
34 นางสาว จันจิรา ศรีสารคาม ม.4 
35 นางสาว ธัญญารตัน์ อริยเมธปรีชา ม.4 
36 นางสาว ประภาศิร ิ กลับสุข ม.4 
37 นางสาว พิชญาภา ไชยเนตร ม.4 
38 นางสาว มนสิการ วงศ์อาษา ม.4 
39 นางสาว เป็นสุข ปุ้มแพง ม.4 
40 นางสาว เอ้ือมฟ้า กงเพชร ม.4 
41 นางสาว นาตยา สอนชา ม.5 
42 นางสาว ปิยะธิดา ไชยโยราช ม.5 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ทวีศักดิ์ ลิขิตธรรม ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว พรพรรณ คชรัตน์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย อิทธิพล ธานินทร์พงศ์ ผู้ฝึกสอน 
4 ว่าท่ีร้อยตร ี ชัญญา ศิริทิพย์สกุล ผู้ฝึกสอน 
5 ผศ. เสาวนีย ์ หยกเล็ก ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว จินดาพร มูลกันทา ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา วงศ์หอม ม.1 
2 เด็กหญิง สโรชา เอกณรงค์ ม.1 
3 เด็กหญิง กรัณฑรัตน์ สุขสันต ์ ม.2 
4 เด็กหญิง ชิฑนลาฏ โอภาสผาติกุล ม.2 
5 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ เสวตรวิทย์ ม.2 
6 เด็กหญิง พลอยชมพู เกิดมงคล ม.2 
7 เด็กหญิง พัชญ์สินี ศุภมีวงศ์ ม.2 
8 เด็กหญิง พิชชาภา แตงเขียว ม.2 
9 เด็กหญิง ฟ้าคราม ประจักษ์ชูตระกูล ม.2 
10 เด็กหญิง เมธาวี ราหุลทัต ม.2 
11 เด็กหญิง ปิญชาน์กร สร้อยสด ม.3 
12 เด็กหญิง แพรวา หงษาคํา ม.3 
13 นางสาว กฤติยาภรณ ์ รักษาจันทร ์ ม.4 
14 นางสาว ณัฐนิชา นิรัดรร์ัตนกิจ ม.4 
15 นางสาว บุญญารักษ์ ใจสมมุ่งมหาย ม.4 
16 นางสาว พิมพ์ธิดา เบญจทิศมงคล ม.4 
17 นางสาว สุธิดา วาสนาสมศักดิ ์ ม.4 
18 นางสาว สุภาวด ี ศรีวัฒนชัย ม.4 
19 นางสาว เอ้ือมกานต ์ โชจิตสริิภูม ิ ม.4 
20 นางสาว กายทิพย์ บุญเพ็ชร ม.5 
21 นางสาว ซาเนีย อรุณพูลทรัพย์ ม.5 
22 นางสาว ธิดามาศ สาตล ี ม.5 
23 นางสาว รมิตา พรวิเชียรวงศ์ ม.6 
24 นางสาว ศุภรัตน์ แซ่เอ่ียว ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ภัทรกร ปัญญาพลังกูล ผู้จัดการทีม 
2 นาย ทรรพวงศ์ ณ ถลาง ผู้จัดการทีม 
3 นาย ธวัชพล พันธ์ุเสง่ียมจิตต ์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย วัชระพล หาบ้านแท่น ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว กิตติยา แซ่เตีย ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ณัฐวรรธน์ เวียงสงค์ ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว มาริสา เกตุขาว ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาว วัชรี สุริยะกอง ผู้ฝึกสอน 
9 นาย ภาณุพงศ์ กาสอน ผู้ฝึกสอน 
10 นาย อมรเทพ แสงทัพ ผู้ฝึกสอน 
11 นาย ภานุเดช อาวุธ ผู้ฝึกสอน 
12 นาย พชร จิโรจน์กุล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย วรวิช เหล่าบัณฑิต ม.1 
2 เด็กชาย กนัทธ์ งามคําพร้อม ม.2 
3 เด็กชาย ธ่ีราทร มหาสวัสดิ ์ ม.2 
4 เด็กชาย ภควัฒน์ ไกลถ่ิน ม.2 
5 เด็กชาย รัฐพล กิติรักษ์ ม.2 
6 เด็กชาย กิจจานนท์ ไชยโยธา ม.3 
7 เด็กชาย กิตติภพ งามเถ่ือน ม.3 
8 เด็กชาย จตุรพัฒน์ อ่วมสร้อย ม.3 
9 เด็กชาย ชนน ประเสริฐสุข ม.3 
10 เด็กชาย ชยกร โชควัฒนา ม.3 
11 เด็กชาย ณัฐภัทร ศิระวงษ์ ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
12 เด็กชาย ปุณยวัจน์ ประจงกิจ ม.3 
13 เด็กชาย ภีระพงศ์ อริยธรธนวงศ์ ม.3 
14 เด็กชาย ภูมินันท์ ธนาพรวิศาล ม.3 
15 เด็กชาย สิรภพ ตังธนาวุฒิกุล ม.3 
16 นาย ณพงศ์ ศิวบวรวัฒนา ม.4 
17 นาย รังสิมันต ์ บุญจํานงค์ ม.4 
18 นาย กฤษดิส อมรจรรยาภรณ ์ ม.5 
19 นาย ธราดล การภักด ี ม.5 
20 นาย ปราการ ตรับวงศ์วิทยา ม.5 
21 นาย ภาสกร คําภีรบุตร ม.5 
22 นาย มังกร ฐาปนโสภณ ม.5 
23 นาย กรภพ นิธิบุญปกรต ์ ม.6 
24 นาย กานต์ ณ ถลาง ม.6 
25 นาย ณัฏฐ์ วัชรินทร์กาญจน์ ม.6 
26 นาย ทินภัทร ทินวงศ์ ม.6 
27 นาย ปรียาธร ชัยภักด ี ม.6 
28 นาย สิทธิพันธ์ วิบูลย์ศรณัย์ ม.6 
29 นาย สิรภพ พิมพ์หิรัญ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ ช่ืนกมล สุริวงษ์ ผู้จัดการทีม 
2 อาจารย์ จิตรรวี อุทุมพร ผู้จัดการทีม 
3 อาจารย์ ศิวาภรณ ์ ทองรุ่งเรืองชัย ผู้จัดการทีม 
4 นาย ชัยพิชิต คงอินทร์ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ชัยวัฒน์ สุขใหญ ่ ผู้ฝึกสอน 
6 อ.ดร. ทศพล ธานี ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง จอมขวัญ ตรงต่อกิจ ม.1 
2 เด็กหญิง ณิชาลฎา สุริยธนธร ม.1 
3 เด็กหญิง กฤตติกา อานทอง ม.2 
4 เด็กหญิง กัญญาภคั เทียนวิชัย ม.2 
5 เด็กหญิง จรรจาศร ี ขําวร ม.2 
6 เด็กหญิง ณัชชา ฤกษ์เวียง ม.2 
7 เด็กหญิง ภูฟ้า เกตุสมบูรณ ์ ม.2 
8 เด็กหญิง สุชานันท์ ไชยนุ ม.2 
9 เด็กหญิง หทัยภัทร ์ ดิศพงศ์ ม.2 
10 นางสาว ณัฐณิชา อาษาแก้ว ม.4 
11 นางสาว ธัญชนก ชัยพันธ์ุ ม.4 
12 นางสาว ธัญยพร ผลประเสริฐ ม.4 
13 นางสาว นรีกานต ์ กลั่นเทศ ม.4 
14 นางสาว ปณิตา ก๋าใจ ม.4 
15 นางสาว พัณณติา สมศักดิ ์ ม.4 
16 นางสาว อรกช เอสุจินต ์ ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 นางสาว อริสรา ศรีรัตน์ ม.4 
18 นางสาว เกวลิน อ่ิมเอิบ ม.4 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ พลวัต ฉลอง ผู้จัดการทีม 
2 อาจารย์ เฉลิมพล ศรีนราวัฒน์ ผู้จัดการทีม 
3 นาย อุฎณากรณ ์ จินะการ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ธนิกท์ ทองหล่อ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ญาธิป อินณวงศ์ ม.1 
2 เด็กหญิง พรนภา ธัมม์บันดาลสุข ม.1 
3 เด็กหญิง ลักษิกา สุภชัยพานิชพงศ์ ม.1 
4 เด็กหญิง ครองใจ จุฬามรกต ม.2 
5 เด็กหญิง จันทพร จันทพงษ์ ม.2 
6 เด็กหญิง ชนิสรา จารุทัศนีย ์ ม.2 
7 เด็กหญิง ธิตา วิภากูล ม.2 
8 เด็กหญิง ปาณิสรา สมตัว ม.2 
9 เด็กหญิง อัณชิศา กาบทอง ม.2 
10 เด็กหญิง เกตุญาดา สงวนพันธ์ุ ม.2 
11 เด็กหญิง ชลธร เงินประเสริฐศิร ิ ม.3 
12 เด็กหญิง บงกช อัครคหสิน ม.3 
13 เด็กหญิง ปัณณิกา คูสมบัต ิ ม.3 
14 เด็กหญิง พิมพ์ธีรา พิธพรชัยกุล ม.3 
15 เด็กหญิง ศศธร นามอยู่เย็น ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
16 นาย ธนากร เกิดโภคา ม.4 
17 นาย ธีรภัทร ์ ปฐมชัยวาลย์ ม.4 
18 นาย นภัสรพี สุดใจ ม.4 
19 นาย อาคีรา เสื้อเมือง ม.4 
20 นาย ภูมินทร ์ เจริญสุข ม.5 
21 นาย วัชรินทร์ เถลิงศักดาเดช ม.5 
22 นาย วิธวินท์ อุดมสุด ม.6 
23 นาย สหัสวรรษ วัยนิพิฐพงษ์ ม.6 
24 นาย สิทธิกร ทองกระจ่าง ม.6 
25 นาย เสร ี แก้วไทรแย้ม ม.6 
26 นางสาว แพรธิดา จีนเมือง ม.4 
27 นางสาว ณัฏฐณิชา กําภูพงษ์ ม.5 
28 นางสาว ณัฏฐ์รจุา วัยนิพิฐพงษ์ ม.5 
29 นางสาว นภัสวรรณ ป้ันทอง ม.5 
30 นางสาว มัลลิกา รัตนโพธ์ิเศรษฐ ม.5 
31 นางสาว รัตนพร คงอินใหญ่ ม.5 
32 นางสาว สุธาสินี ดุษฎีพฤฒิพันธ์ ม.5 
33 นางสาว อัณศิมา กาบทอง ม.5 
34 นางสาว จุฑามาศ รัตนา ม.6 
35 นางสาว ธนพร สุภชัยพานิชพงศ์ ม.6 
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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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คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
นายอนามัย   ดําเนตร  ท่ีปรึกษา 
นางสาวศิริภัทรา   สุขศร ี  ประธานอนุกรรมการ 
นายสมพร   โสถิสุพร  รองประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑาทิพย์   อัตตปัญโญ อนุกรรมการ 
นางสาวเบญฐนาศิวรัตน์   ไกรทิพย์  อนุกรรมการ 
นายวิสิทธ์ิ   แดงประสิทธิพร อนุกรรมการ 
นางสาวสุวภัทร   นกเทศ  อนุกรรมการ 
นายอํานวย   สอ้ิงทอง  อนุกรรมการ 
นางสาวจิตตราลินี   กองพรม  อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายธนวรรธน์   สวนประเสริฐ  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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