
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 



2 

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

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

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

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

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

หมวด 5 
หมวดการเงิน 

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

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

ประกาศ ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์   อุดมศรี) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดอ่ืน ๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป

กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย   

 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วยการแข่งขันหมากกระดาน (รหัส 15) กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน กีฬาสาธิตสามัคคี 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันหมากกระดาน  กีฬาสาธิต
สามัคคีครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560” 
 
 ข้อ  2 บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 ข้อ  3   ให้มีการแข่งขันหมากกระดาน 6 ชนิด ดังนี้  
  3.1 หมากฮอส  
  3.2 หมากรุกไทย 
  3.3 หมากรุกสากล 
  3.4 ครอสเวิร์ด  
  3.5 เอแม็ท  
  3.6 หมากล้อม  
 
 ข้อ  4 ประเภทการแข่งขัน 
  4.1 ประเภททีม 
  4.2 ประเภทบุคคล  
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 ข้อ  5 ระดับการแข่งขัน   
  5.1  ระดับประถมศึกษา (ทุกชนิดกีฬา)  
  5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทุกชนิดกีฬา) 
  5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกชนิดกีฬา) 
 
 ข้อ  6 กําหนดการแข่งขัน  
  6.1 เวลาทําการแข่งขัน รวมท้ังหมด 6 วัน 
  6.2 วันท่ี 18-20 ธันวาคม 2560  ทําการแข่งขันสําหรับชนิดและ
ประเภท ดังน้ี   
   6.2.1  หมากรุกสากล ประเภททีมและบุคคล (ประถมศึกษา) 
   6.2.2  หมากรุกสากล ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
   6.2.3  หมากรุกสากล ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   6.2.4  เอแม็ท ประเภททีมและบุคคล (ประถมศึกษา) 
   6.2.5  เอแม็ท ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
   6.2.6  เอแม็ท ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   6.2.7  ครอสเวิร์ด ประเภททีมและบุคคล (ประถมศึกษา) 
   6.2.8  ครอสเวิร์ด ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
   6.2.9  ครอสเวิร์ด ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
  6.3 วันท่ี 21 - 23 ธันวาคม 2560 ทําการแข่งขันสําหรับชนิดและ
ประเภท ดังน้ี   
   6.3.1 หมากล้อม ประเภททีมและบุคคล (ประถมศึกษา) 
   6.3.2  หมากล้อม ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
   6.3.3  หมากล้อม ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   6.3.4  หมากรุกไทย ประเภททีมและบุคคล (ประถมศึกษา) 
   6.3.5  หมากรุกไทย ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
   6.3.6  หมากรุกไทย ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   6.3.7  หมากฮอส ประเภททีมและบุคคล (ประถมศึกษา) 
   6.3.8  หมากฮอส ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
   6.3.9  หมากฮอส ประเภททีมและบุคคล (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
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 ข้อ7 จํานวนผู้แข่งขัน   
  7.1 ประเภททีม 
   ให้โรงเรียนสาธิตฯ ส่งเข้าแข่งขันในแต่ละระดับได้ชนิดละ 1 ทีม 
ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน 2 - 4 คน โดยกําหนดผู้เข้าแข่งขันเป็นมือ 1, มือ 2, มือ 3 และ 
มือสํารองตามลําดับ และให้ลงทําการแข่งขันจริงเฉพาะผู้ท่ีถูกกําหนดให้เป็นมือ 1, มือ 2 
และมือ 3 ในแต่ละรอบเท่าน้ัน หากโรงเรียนสาธิตใดไม่สามารถหาผู้เล่นลงทําการแข่งขันได้
ครบท้ัง 3 มือ จะต้องส่งลงทําการแข่งขันอย่างน้อย 2 มือ ท้ังน้ีคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันหมากกระดานจะถือว่ามือท่ีไม่ได้ส่งลงทําการแข่งขันครั้งน้ัน แพ้ในการแข่งขัน
ประเภททีม ท้ังน้ีผู้ จัดการทีมสามารถปรับเปลี่ยนรายช่ือการวางมือในแต่ละรอบของ      
การแข่งขันได้ยกเว้นมือ 1 โดยผู้จัดการทีมต้องแจ้งแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน     
หมากกระดาน ก่อนการแข่งขันของแต่ละกระดานน้ัน ๆ  
  7.2 ประเภทบุคคล  
   ให้ผู้ เข้าแข่งขันท่ีเป็นมือ 1 ในประเภททีมเป็นผู้ เข้าแข่งขัน
ประเภทบุคคล  
 
 ข้อ  8 การนับคะแนน  
  ให้นับคะแนนท้ังประเภททีม และ ประเภทบุคคลในคราวเดียวกัน 
คะแนนประเภทบุคคลให้นับคะแนนจากผลการแข่งขันของมือ 1 ประเภททีม  
 
 ข้อ  9   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ 
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ.2560
  
 ข้อ  10  รางวัลการแข่งขันให้โรงเรียนสาธิตฯ เจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬา
ตามท่ีลงทําการแข่งขันจริง ดังน้ี 
  10.1  รางวัลท่ี 1  เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
  10.2  รางวัลท่ี 2  เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร  
  10.3  รางวัลท่ี 3  เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
  10.4  เกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่น 3 ระดับ  6 ชนิด
กีฬารวมจํานวน 18 รางวัล โดยพิจารณาจากนักกีฬาท่ีมีคุณสมบัติตามลําดับ ดังน้ี 
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    10.4.1 นักกีฬาต้องได้เหรียญทองโดยไม่นับจํานวนเหรียญท่ีได้ 
    10.4.2 นักกีฬาท่ีได้รับการพิจารณาต้องลงแข่งขันครบทุกรอบ 
    10.4.3 นักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นนักกีฬา 
    10.4.4 พิจารณาจากสถิติผลการแข่งขันรวมในแต่ละรอบชนะได้ 
3 คะแนนเสมอได้ 1 คะแนนแพ้ไม่ได้คะแนน 
    10.4.5 พิจารณาจากนักกีฬาท่ีเป็นมือวางอันดับสูงกว่าก่อน 
 

หมวด 1 
การแข่งขันหมากฮอส 

  
 ข้อ  11 วิธีจัดการแข่งขันให้แข่งขันแบบพบกันหมด โดยแข่งขันคู่ละ 2 กระดาน 
ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2  และมือ 3 แข่งกับมือ 3 
  
 ข้อ  12 การตัดสินให้พิจารณาผลการแข่งขัน ดังน้ี 
  12.1 ให้ผู้ท่ีได้ Match Point มากท่ีสุดได้รับตําแหน่งชนะเลิศ ผู้ท่ีได้ 
Match Point รองลงมาได้รับ ตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 และรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ตามลําดับ การนับ Match Point ของแต่ละคู่การแข่งขันให้ผู้ชนะได้ 2 คะแนน ผู้ท่ีเสมอได้ 
1 คะแนน และผู้แพ้ไม่ได้คะแนน 
  12.2 ในกรณีท่ีได้ Match Point เท่ากัน ให้พิจารณาผลการแข่งขันของ
คู่น้ัน ผู้ท่ีชนะถือว่าเป็นผู้ได้รับตําแหน่งน้ัน 
  12.3 ให้นับ Game Point ของคู่กรณีทุกกระดานตลอดการแข่งขัน 
ผู้ใดท่ีได้มากกว่าให้ถือว่าผู้น้ันชนะ การนับ Game Point ให้ผู้ชนะแต่ละกระดานได้ 1 คะแนน 
ผู้ท่ีเสมอได้ 0.5 คะแนน และผู้ท่ีแพ้ไม่ได้คะแนน           
  12.4 ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการได้รับตําแหน่งน้ัน
ร่วมกันและให้เลื่อนตําแหน่งถัดไปข้ึนมาแทน 
  
 ข้อ  13 กติกาการแข่งขัน 
  13.1  ให้ผู้ท่ีมีช่ืออยู่หน้าเดินก่อนในกระดานแรก ส่วนกระดานท่ีสอง  
ให้สลับกันเป็นผู้เดิน 
  13.2  ให้ใช้นาฬิกา 2 หน้า (Chess Clock) โดยให้เวลาฝ่ายละ 15 นาที
ต่อ 1 กระดาน 
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  13.3  การตัดสินให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  
 ข้อ  14   เมื่อเริ่มเวลาการแข่งขันแล้วให้ฝ่ายท่ีมาแข่งขันรออยู่ถ้าครบ 15 นาที
แล้ว อีกฝ่ายหน่ึงไม่ลงแข่งขันให้ถือว่าฝ่ายท่ีมารออยู่แล้วเป็นฝ่ายชนะท้ัง 2 กระดาน 
 

หมวด 2 
การแข่งขันหมากรุกไทย 

  
 ข้อ  15 วิธีจัดการแข่งขันให้แข่งขันแบบพบกันหมด โดยแข่งขันคู่ละ 1 กระดาน 
ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2  และมือ 3 แข่งกับมือ 3 
  
 ข้อ  16 การตัดสินให้พิจารณาผลการแข่งขัน ดังน้ี 
  16.1 ให้ผู้ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับตําแหน่งชนะเลิศ ผู้ท่ีได้คะแนน
รองลงมาได้รับตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 และรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ตามลําดับ    
การนับคะแนนของแต่ละคู่การแข่งขันให้ผู้ชนะได้ 2 คะแนน ผู้ท่ีเสมอได้ 1 คะแนน และผู้แพ้
ไม่ได้คะแนน 
  16.2  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผลการแข่งขันของ
คู่กรณี ผู้ท่ีชนะถือว่าเป็นผู้ได้รับตําแหน่งน้ัน 
  16.3  ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีกให้ตัดสินโดยการได้รับตําแหน่งน้ัน
ร่วมกันและให้เลื่อนตําแหน่งถัดไปข้ึนมาแทน 
  
 ข้อ  17 กติกาการแข่งขัน 
  17.1  ให้มือ 1 ของทีมท่ีมีช่ืออยู่หน้าเดินก่อน มือ 2 ของทีมน้ันเป็น    
ผู้เดินหลัง และมือ 3 ของทีมเป็นผู้เดินก่อน 
  17.2  ให้เม็ดอยู่ขวามือของขุน 
  17.3  ไม่มีการข้ึนสูตร 
  17.4  กรรมการผู้ตัดสินจะทําการจับเวลาโดยใช้นาฬิกา 2 หน้า (Chess Clock) 
โดยให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ฝ่ายใดเวลาหมดก่อน โดยยังไม่ทราบผลแพ้ชนะ ให้ถือว่าฝ่ายท่ี
เวลาหมดก่อนเป็นฝ่ายแพ้ โดยฝ่ายท่ีชนะจะต้องมีตัวหมากท่ีสามารถบังคับทําให้ขุนอีกฝ่าย
หน่ึงจนได้ มิเช่นน้ันจะถือว่าเสมอกัน 
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  17.5  เมื่อผู้แข่งขันจับหมากตัวใดตัวหน่ึงแล้วต้องเดินตัวน้ัน เมือ่ปลอ่ยมอื
จากหมากตัวน้ันแล้วจะเปลี่ยนเดินตาใหม่ไม่ได้ ยกเว้นเป็นการเดินผิดกติกาจะต้องเดินใหม่
ให้ถูกต้องเท่าน้ัน 
  17.6  เมื่อผู้แข่งขันจะรุกอีกฝ่ายหน่ึงจะต้องบอกคําว่า “รุก” ทุกครั้ง 
  17.7  การนับศักดิ์กระดาน เริ่มนับได้เมื่อไม่มีเบ้ียควํ่าเหลืออยู่บนกระดาน 
โดยเริ่มนับ 1 
  17.8  การนับศักดิ์กระดาน ฝ่ายเป็นต่อต้องเอาชนะให้ได้ภายใน 64 ที
เกินกว่าน้ีให้เสมอกัน  
  17.9  เมื่อนับศักดิ์กระดานแล้ว ฝ่ายเป็นรองถูกกินเหลือเพียงตัวเดียว 
ให้ฝ่ายเป็นรองเปลี่ยนการนับศักดิ์กระดานเป็นการนับตามศักดิ์หมากของฝ่ายเป็นต่อ 
  17.10 ขณะท่ีนับตามศักดิ์กระดานหรือศักดิ์หมากแล้ว ถ้าฝ่ายเป็นรอง
กินหมากตัวใดตัวหน่ึงของฝ่ายเป็นต่อ ก็มิให้เปลี่ยนแปลงการนับเป็นอย่างอ่ืนก็คงให้นับตาม
ศักดิ์เดิมจนถึงท่ีสุด 
  17.11  เมื่อฝ่ายเป็นรองได้นับศักดิ์กระดานแล้ว และฝ่ายเป็นต่อกลับ
เป็นรอง ให้ฝ่ายท่ีกลับเป็นรองมีสิทธ์ินับศักดิ์กระดานหรือศักดิ์หมากได้ 
  17.12  ขณะท่ีนับศักดิ์กระดาน ฝ่ายเป็นรองมีสิทธ์ิท่ีจะชนะได้ก็ต่อเมื่อ
ฝ่ายเป็นรองได้ขอหยุดนับ เมื่อหยุดนับแล้วกลับเป็นรองก็มีสิทธ์ิขอนับศักดิ์กระดานใหม่ได้ 
  17.13  การเดินวนเวียนไป - กลับ ติดต่อกัน 3 ครั้ง ให้กรรมการตัดสิน
ให้การแข่งขันหมากกระดานน้ันเสมอกัน 
  17.14  รูปหมากท่ีไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่มีการเดินเบ้ียควํ่าหรือการกิน
แลกตัวหมาก) ให้กรรมการพิจารณา หรือตัดสินให้เสมอกัน 
  17.15 หมากอับถือว่าเสมอกัน 
  17.16  ในกรณีท่ีหมากฝ่ายเป็นต่อมีเวลาน้อย มีสิทธ์ิขอเสมอกับฝ่ายท่ี
เป็นรองท่ีมีเวลามากกว่า แต่ต้องเหลือเวลาการแข่งขันไม่ต่ํากว่า 5 นาที โดยยกมือแจ้ง
กรรมการ 
 
 ข้อ  18  เมื่อเริ่มเวลาการแข่งขันแล้วให้ฝ่ายท่ีมาแข่งขันรออยู่ถ้าครบ 15 นาที
แล้ว อีกฝ่ายหน่ึงไม่ลงแข่งขัน ให้ถือว่าฝ่ายท่ีมารออยู่แล้วเป็นฝ่ายชนะ 
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หมวด 3 
การแข่งขันหมากรุกสากล 

  
 ข้อ  19 วิธีจัดการแข่ง ให้แข่งขันแบบพบกันหมด โดยแข่งขันคู่ละ 1 กระดาน 
ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2 และมือ 3 แข่งกับมือ 3  
 
 ข้อ  20 การตัดสิน ให้พิจารณาผลการแข่งขัน ดังน้ี   
  20.1 ให้ผู้ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับตําแหน่งชนะเลิศ ผู้ท่ีได้คะแนน
รองลงมาได้รับตําแหน่ง รองชนะเลิศ และตําแหน่งท่ี 3 ตามลําดับ การนับคะแนนของแต่ละ
คู่แข่งขันให้ผู้ชนะได้ 2 คะแนน ผู้ท่ีเสมอได้ 1 คะแนน และผู้แพ้ไม่ได้คะแนน  
  20.2  ในกรณีท่ีมีผู้ท่ีได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาผลการแข่งขันของ
คู่กรณี ผู้ท่ีชนะให้ถือว่าเป็น ผู้ท่ีได้รับตําแหน่งน้ัน   
  20.3  ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการได้รับตําแหน่งน้ัน
ร่วมกัน และให้เลื่อนตําแหน่งถัดไปข้ึนมาแทน   
 
 ข้อ  21 กติกาการแข่งขัน    
  21.1 ให้มือ 1 ของทีมท่ีช่ือข้างหน้าเป็นผู้เดินก่อน มือ 2 ของทีมน้ัน
เป็นผู้เดินหลัง และมือ 3 ของทีม เป็นผู้เดินก่อน 
  21.2 กรรมการผู้ตัดสินจะทําการจับเวลาโดยใช้นาฬิกา 2 หน้า (Chess 
Clock) โดยให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ฝ่ายใดเวลาหมดก่อน โดยยังไม่ทราบผลแพ้ชนะ ให้ถือ
ว่าฝ่ายท่ีเวลาหมดก่อนเป็นฝ่ายแพ้ โดยฝ่ายท่ีชนะจะต้องมีตัวหมากท่ีสามารถทําให้คิง      
อีกฝ่ายหน่ึงเมทได้ 
  21.3 เมื่อผู้แข่งขันจับหมากตัวใดตัวหน่ึงแล้วต้องเดินตัวน้ัน เมื่อปล่อย
มือจากหมากตัวน้ันแล้ว จะเปลี่ยนเดินตาใหม่ไม่ได้ ยกเว้นเป็นการเดินผิดกติกาจะต้องเดิน
ใหม่ให้ถูกต้องเท่าน้ัน 
  21.4  การเข้าป้อม (Castle) จะเข้าป้อมขณะคิงถูกเช็คหรือตาเดินผ่าน
ตากินของตัวหมากฝ่ายคู่แข่งขันหรือภายหลังเดิน คิงหรือรุคท่ีต้องการเข้าป้อมไปแล้วไม่ได้ 
  21.5  การข้ึนพอนในตาแรก 2 ตา ถ้าผ่านตากินของพอนคู่แข่งขันให้
คู่แข่งขันมีสิทธ์ิกินผ่าน (En Passant) แต่จะต้องกินในตาน้ันเท่าน้ัน 
  21.6  กติกาอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามกติกาหมากกรุกสากลประเภท Rapid 
ของ สหพันธ์หมากรุกโลก (FIDE) 
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  21.7  ในกรณีท่ีหมากฝ่ายเป็นต่อมีเวลาน้อย มีสิทธ์ิขอเสมอกับฝ่ายท่ี
เป็นรองท่ีมีเวลามากว่า แต่ต้องเหลือเวลาการแข่งขันไม่ต่ํากว่า 2 นาที โดยยกมือแจ้ง
กรรมการ 
 
 ข้อ  22 เมื่อเริ่มเวลาการแข่งขันแล้วให้ฝ่ายท่ีมาแข่งขันรออยู่ ถ้าครบ 15 นาที
แล้วอีกฝ่ายหน่ึง ไม่ลงแข่งขันให้ถือฝ่ายท่ีมารออยู่แล้วเป็นฝ่ายชนะ    
 

หมวด 4 
การแข่งขันครอสเวิร์ค 

  
 ข้อ  23 วิธีจัดการแข่งขัน ให้แข่งขันแบบพบกันหมดโดยแข่งขันคู่ละ 1 กระดาน 
ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2 และมือ 3 แข่งกับมือ 3   
 
 ข้อ  24 การตัดสิน ให้พิจารณาผลการแข่งขัน ดังน้ี  
  24.1  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับตําแหน่งชนะเลิศ ผู้ท่ีได้คะแนน
รองลงมาได้รับตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 และตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลําดับ 
การนับคะแนนของแต่ละคู่แข่งขันให้ผู้ชนะได้ 2 คะแนน ผู้ท่ีเสมอได้ 1 คะแนน และผู้แพ้
ไม่ได้คะแนน 
  24.2  ในกรณีท่ีมีผู้ท่ีได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากแต้มเกมสะสม 
(Game Point) จํานวนเกม มือท่ีแก้ชนะ (Hand Point) และแต้มสะสม (Difference) ตามลําดับ 
และให้ถือว่าเป็นผู้ท่ีได้รับตําแหน่งน้ัน 
  24.3  การแข่งขันประเภทบุคคลใช้การแข่งขันในประเภททีมเป็นเกณฑ์
การตัดสิน โดยพิจารณาท่ีผลการแข่งขันระหว่างมือ 1 เท่าน้ัน 
  24.4  ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการได้รับตําแหน่งน้ัน
ร่วมกัน และให้เลื่อนตําแหน่งถัดไปข้ึนมาแทน 
 
 ข้อ  25 กติกาการแข่งขัน 
  25.1  ผู้เล่นท้ังสองฝ่ายต้องเตรียมอุปกรณ์การเล่นให้พร้อม ระดับ
ประถมศึกษานับตัวอักษรท้ังหมด 52 ตัว ระดับมัธยมศึกษานับตัวอักษรท้ังหมด 100 ตัว  
ตั้งนาฬิกา 22 นาที (Chess Clock) 
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  25.2  ผู้เล่นจะต้องจับอักษรข้ึนมาฝ่ายละ 1 ตัว โดยถือถุงในระดับ
สายตา เพ่ือดูฝ่ายใดจะได้เล่นก่อน โดยมีหลักคือ  เรียงตามลําดับอักษรจาก Blank, A, B, C 
ไปจนถึง Z ฝ่ายใดท่ีได้ลําดับของตัวอักษรก่อนเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน 
  25.3  ผู้เล่นจับตัวอักษรข้ึนมาระดับประถมศึกษาฝ่ายละ 6 ตัว ระดับ
มัธยมศึกษาฝ่ายละ 7 ตัว วางบนแป้น โดยผู้เริ่มเล่นก่อนจะได้จับก่อนเมื่อครบแล้วอีกฝ่าย
หน่ึงเริ่มกดนาฬิกาได้ 
  25.4  ผู้เริ่มเล่นก่อนจะต้องผสมจัดตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวข้ึนไป ให้เป็น 
คําภาษาอังกฤษท่ีปรากฏอยู่ในพจนานุกรรม สําหรับครอสเวิร์ด (OSPD3) โดยมีอักษรตัวใด
ตัวหน่ึงทับอยู่บนดาวกลางกระดาน คําท่ีลงครั้งแรกจะได้คะแนนเป็น 2 เท่า เมื่อนับคะแนน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกดนาฬิกาให้เวลาของฝ่ายตรงกันข้ามเดินแล้วนับอักษรในถุงเท่ากับท่ี
เล่นไป 
  25.5  ผู้เล่นคนท่ีสองจะต้องต่อตัวอักษรท่ีมีอยู่ให้เป็นคําโดยมีอย่างน้อย   
1 ตัว สัมผัสกับอักษรเดิมท่ีมีอยู่ในกระดาน และต้องลงตัวอักษรในแนวเดียวกันตลอดเท่าน้ัน 
  25.6  การคิดคะแนนจะได้ตามคําท่ีเกิดข้ึนทุกคําจากการเล่นในตาน้ัน 
  25.7  ช่องคะแนนพิเศษจะได้เมื่อตัวอักษรท่ีวางลงไปใหม่วางทับเท่าน้ัน 
  25.8  ผู้เล่นสามารถขอเปลี่ยนตัวอักษรได้ โดยเสียการเล่น 1 ตา และ
สามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 1 - 6 ตัว แต่ระดับประถมศึกษาจะเปลี่ยนไม่ได้เด็ดขาดถ้าในถุง
เหลือตัวอักษรไม่ถึง 6 ตัว และระดับมัธยมศึกษาสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 1 -7 ตัว จะเปลี่ยน
ไม่ได้เด็ดขาดถ้าในถุงเหลือตัวอักษรไม่ถึง 7 ตัว 
  25.9  การทําบิงโก ครอสเวริ์ด (Bingo Crossword) ในระดับประถม
ศึกษาจะได้คะแนนพิเศษ 25 คะแนน และระดับมัธยมศึกษาจะได้คะแนนพิเศษ 50 คะแนน 
นอกจากคะแนนปกติ (การทําบิงโก หมายถึง ผู้เล่นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
สามารถวางตัวอักษรท้ัง 6 ตัว และ 7 ตัว ตามลําดับในแป้นพร้อมกันให้เกิดคําใหม่ในตาเล่น
น้ัน ๆ ) 
  25.10 หากผู้เล่นฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ลงคําศัพท์ท่ีผู้เล่นอีกฝ่ายไม่แน่ใจว่า
เป็นคําศัพท์ท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ ผู้เล่นฝ่ายน้ันสามารถขอ Challenge ได้ โดยให้หยุดเวลาท้ัง 
2 ฝ่ายไว้ก่อน และควํ่าเบ้ียท่ีตนเองถืออยู่ หลังจากน้ันนักกีฬาท้ัง 2 ฝ่ายจะต้องออกมา
ตรวจสอบคําศัพท์ท่ี “คอมพิวเตอร์ตรวจคําศัพท์” ท่ีกําหนดไว้ ถ้าคําน้ันมีใน “คอมพิวเตอร์
ตรวจคําศัพท์” ผู้ขอ Challenge จะเสียสิทธ์ิในการลงครั้งถัดไป ถ้าในกรณีท่ีคําน้ันไม่มีใน 
“คอมพิวเตอร์ตรวจคําศัพท์” ผู้ลงเล่นครั้งน้ันต้องยกตัวอักษรท่ีตนเล่นครั้งน้ันข้ึนท้ังหมด  
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ซ่ึงหมายความว่าไม่ได้ลงเล่น (ไม่ได้แต้ม) และต้องเสียสิทธ์ิการเล่นครั้งน้ันให้แก่ผู้ท่ีขอ 
Challenge 
  25.11  เกมสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ใช้อักษรท่ีมีอยู่จนหมด 
(หลังตัวอักษรในถุงหมดแล้ว) ให้หาคะแนนรวมของตัวอักษรทีเหลือของฝ่ายตรงข้าม คูณ 2 
แล้วนําไปบวกให้ผู้เล่นท่ีเป็นฝ่ายลงตัวอักษรหมดก่อน ยกเว้น Blank จะไม่คิดคะแนนติดลบ 
  25.12  ในกรณีท่ีผู้เล่นท้ัง 2 ฝ่าย บอกผ่านฝ่ายละ 3 ครั้ง รวมติดต่อกัน 
ท้ังหมด 6 ครั้ง ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุด นับคะแนนโดยเอาคะแนนตัวอักษรท่ีเหลืออยู่ในแป้น
ลบออกจากคะแนนท่ีทําได้ของแต่ละฝ่าย 
  25.13  ถ้าเวลาในการเล่นของแต่ละฝ่ายหมดลง เวลาท่ีใช้ในการเล่น
เกินหักนาทีละ 10 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 
  25.14 หลังจากการแข่งขันเสร็จแล้ว ให้นําอักษรท้ังหมดมาเรียง 10 x 10 
(มัธยม) และเช็คเบ้ีย 52 ตัว (ประถม) บนกระดานเพ่ือเตรียมสําหรับการแข่งขันในการดาน
ต่อไป กฎ และกติกาอ่ืน ๆ ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการเล่นให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดาน 
 
 ข้อ  26 เมื่อเริ่มเวลาการแข่งขันแล้ว ให้ฝ่ายท่ีมาแข่งขันรออยู่ ถ้าครบ 15 นาที 
อีกฝ่ายหน่ึงไม่ลงแข่งขันให้ถือว่าฝ่ายท่ีมารออยู่แล้วเป็นฝ่ายชนะ 
 

หมวด 5 
การแข่งขันเอแม็ท 

  
 ข้อ  27 วิธีจัดการแข่งขัน ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยแข่งขันคู่ละ 1 
กระดาน ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2 และมือ 3 แข่งกับมือ 3   
 
 ข้อ  28 การตัดสิน ให้พิจารณาผลการแข่งขันดังน้ี 
  28.1  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด ได้รับตําแหน่งชนะเลิศ ผู้ท่ีได้คะแนน
รองลงมาได้รับตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 และตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลําดับ 
การนับคะแนนของแต่ละคู่แข่งขัน ผู้ชนะได้ 2 คะแนนผู้ท่ีเสมอได้ 1 คะแนน และผู้แพ้ไม่ได้
คะแนน 
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  28.2  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากแต้มเกมสะสม 
(Game Point) จํานวนเกม มือท่ีแพ้ชนะ (Hand Point) และแต้มสะสม (Difference) ตามลําดับ 
และให้ถือว่าเป็นผู้ทีได้รับตําแหน่งน้ัน 
  28.3  การแข่งขันประเภทบุคคลใช้การแข่งขันในประเภททีมเป็นเกณฑ์
การตัดสินโดยพิจารณาท่ีผลการแข่งขันระหว่างมือ 1 เท่าน้ัน 
  28.4  ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการได้รับตําแหน่งน้ัน
ร่วมกัน และให้เลื่อนตําแหน่งถัดไปข้ึนมาแทน 
 
 ข้อ  29 กติกาแข่งขัน 
  29.1  ผู้เล่นท้ังสองฝ่ายต้องเตรียมอุปกรณ์การเล่นให้พร้อมนับตัวเบ้ีย
ท้ังหมด 70 ตัว สําหรับรุ่นประถมศึกษาและตัวเบ้ียท้ังหมด 100 ตัว สําหรับรุ่นมัธยมศึกษา 
ตั้งนาฬิกา 22 นาที (Chess Clock) 
  29.2  ผู้เล่นจะต้องจับตัวเบ้ียข้ึนมาฝ่ายละ 1 ตัว โดยถือถุงในระดับ
สายตา เพ่ือดูว่าฝ่ายใดจะได้เล่นก่อนโดยมีหลักคือเรียงตามตัวเลขจากมากไปหาน้อย 
เครื่องหมายท้ังหลายถือว่าต่ํากว่า 0 ท้ังหมด และตัว Blank ถือว่าใกล้ท่ีสุดฝ่ายใดใกล้ 20 
กว่าจะได้เริ่มเล่นก่อน 
  29.3  ผู้เล่นจับตัวเบ้ียข้ึนมาฝ่ายละ 8 ตัว วางบนแป้น โดยผู้เริ่มเล่นก่อน
จะได้จับก่อนเมื่อครบ 8 ตัว แล้วอีกฝ่ายหน่ึงเริ่มกดนาฬิกาได้ 
  29.4  ผู้เล่นท่ีได้เริ่มเล่นก่อนจะต้องจัดตัวเลขเป็นสมการในลักษณะหน่ึง
ลักษณะใด วางลงบนกระดานในแนวนอนหรือแนวตั้งเท่าน้ัน โดยต้องมีตัวเบ้ียตัวใดหน่ึงทับ
บนช่องดาวกลางกระดาน ตัวเบ้ียท่ีทับบนช่องดาวจะได้คะแนนเป็น 3 เท่า เมื่อนับคะแนน
เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกดนาฬิกาให้เวลาของฝ่ายตรงกันข้ามเดิน 
  29.5  ผู้เล่นคนแรกจะต้องจับตัวเบ้ียในถุงข้ึนมาใหม่เท่ากับจํานวนตัว
เบ้ียท่ีใช้ไป จากน้ันจะเป็นตาเล่นคนท่ีสอง ซ่ึงจะต้องต่อตัวเบ้ียท่ีมีอยู่ให้เป็นสมการโดยมีตัว
เบ้ียลงไปใหม่อย่างน้อยหน่ึงตัวสัมผัสกับตัวเบ้ียท่ีมีอยู่ในกระดานแล้วอาจจะเป็นการเพ่ิม
ตัวเลขลงบนสมการเดิมท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว 
  29.6  หากเกิดกรณีท่ีผู้เล่นลงสมากรซ่ึงมีเบ้ียตัวเลขท่ีเล่นใหม่กับช่อง
พิเศษมากกว่า 1 ช่อง แล้วคะแนนท่ีได้จะนับคะแนนพิเศษเบ้ียแต่ละตัวแล้วค่อยนํามาคิด
ช่องพิเศษของท้ังสมการ 
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  29.7  ช่องพิเศษต่าง ๆ น้ันสามารถใช้ได้ในการเล่นทับลงไปครั้งแรก
เท่าน้ัน ในการเล่นครั้งต่อมาเบ้ียท่ีทับอยู่ช่องพิเศษแล้วน้ันให้นับคะแนนเฉพาะค่าของเบ้ีย
เท่าน้ัน 
  29.8  การขอเปลี่ยนตัวเบ้ียสามารถขอเปลี่ยนตัวเบ้ียได้โดยต้องเสียตาเล่น 
1 ตา การเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 1 - 8 ตัว ยกเว้นถ้าตัวเบ้ียในถุงเหลือไม่ถึง 5 ตัว 
จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเบ้ียได้อย่างเด็ดขาด 
  29.9  การทําบิงโกเอแม็ท ในระหว่างการเล่นท่ีผู้เล่นคนใดสามารถลง
เบ้ียท้ัง 8 ตัวบนแป้น พร้อมกันในตาเล่นเดียว ผู้เล่นคนน้ันจะได้รับคะแนนพิเศษเพ่ิมข้ึนอีก 
40 คะแนน นอกเหนือจากคะแนนท่ีได้ปกติในตาเล่นน้ัน 
  29.10  การชาเล้นจ์ (Challenge) หากผู้เล่นฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดลงสมการ
แล้วอีกฝ่ายเห็น หรือคิดว่าผิดพลาด ผู้เล่นสามารถเรียกขานชาเล้นจ์ได้เพ่ือดูว่าถูกต้องหรือ
เปล่า โดยให้หยุดเวลาท้ัง 2 ฝ่ายไว้ หากผลการชาร์เล้นจ์ปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ผู้ท่ีตรวจจะ
เสียตาเล่นไปหน่ึงตา แต่ถ้าหากผิด ผู้ท่ีลงผิดจะต้องยกตัวเบ้ียท่ีลงท้ังหมดในตาน้ันออกและ
ได้คะแนนเป็นศูนย์ 
  29.11 การผสมตัวเลข การลงเบ้ียตัวเลขน้ันสามารถท่ีจะนําเลขโดด   
(0 - 9) จํานวน 2 - 3 ตัว มาวางติดกันเพ่ือประกอบเป็นเลข 2 - 3 หลักได้เบ้ียท่ีเป็นจํานวน
หลักสิบข้ึนไปนํามาต่อไม่ได้ 
  29.12 การเปลี่ยนค่าเป็นเลขลบ สามารถท่ีจะเอาเครื่องหมายลบมา
วางไว้หน้าเบ้ียตัวเลข (1 - 20) และจํานวนต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการผสมตัวเลขเพ่ือให้เป็นค่าลบ
ได้ แต่ห้ามวางเบ้ียเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หารไว้ติดกัน 
  29.13 ห้ามใช้ 0 ไปต่อหน้าตัวเลขทุกจํานวน ห้ามใช้เครื่องหมายบวก
หรือเครื่องหมายลบเติมหน้าตัวเลข 0 และห้ามใช้เครื่องหมายบวกเติมหน้าตัวเลข เช่น     
+7 = 5 + 2 
  29.14 เกมสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นคนใดคนหน่ึงใช้ตัวเบ้ียท่ีตนมีอยู่จนหมด 
(หลังจากท่ีตัวเบ้ียในถุงหมดแล้ว) 
  29.15 หากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามยังคงมีตัวอักษรเหลืออยู่ ให้หาคะแนน
รวมของตัวเบ้ียน้ันแล้วคูณด้วย 2 และนําไปบวกให้กับผู้เล่นท่ีเป็นคนลงตัวเบ้ียหมดก่อน 
(ยกเว้น Blank ไม่ต้องติดลบ) 
  29.16 ในกรณีท่ีผู้เล่นท้ัง 2 ฝ่าย บอกผ่านฝ่ายละ 3 ครั้ง รวมติดต่อกัน
ท้ังหมด 6 ครั้ง ก็ถือว่าเกมการแข่งขันสิ้นสุดลง การนับคะแนนจะทําโดยเอาคะแนนตัวเบ้ียท่ี
เหลืออยู่ในแป้นลบออกจากคะแนนของตนเองโดยไม่ต้องคูณ 2 
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  29.17  ถ้าเวลาในการเล่นของแต่ละฝ่ายหมดลง เวลาท่ีใช้ในการเล่น
เกินกว่าหักนาทีละ 10 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 
  29.18  หลังจากการแข่งขันเสร็จแล้ว ให้นําตัวเบ้ียท้ังหมดมาเรียง 10 x 10
บนกระดานเพ่ือเตรียมสําหรับการแข่งขันในกระดานต่อไป กฎ และกติกาอ่ืน ๆ ปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนในระหว่างการเล่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมาก
กระดาน 
 
 ข้อ  30 เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้ว ให้ฝ่ายท่ีมาแข่งขันรออยู่ ถ้าครบ 15 นาที อีก
ฝ่ายหน่ึงไม่ลงแข่งขันให้ถือว่าฝ่ายท่ีมารออยู่แล้วเป็นฝ่ายชนะ 
 

หมวด 6 
การแข่งขันหมากล้อม 

  
 ข้อ  31 วิธีจัดการแข่งขัน 
  31.1  หากมีจํานวนทีมเข้าร่วมแข่งขัน ไม่เกิน 12 ทีม ให้ใช้วิธีการ
จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด โดยแข่งขันคู่ละ 1 กระดาน ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่ง
กับมือ 2 และมือ 3 แข่งกับมือ 3 
  31.2  หากมีจํานวนทีมเข้าร่วมแข่งขัน เกิน 12 ทีม ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย 
โดยให้มีจํานวนทีมในแต่ละสายเท่ากัน หรือแตกต่างกันน้อยท่ีสุด ใช้วิธีการจัดการแข่งขัน
แบบพบกันหมดในแต่ละสาย โดยแข่งขันคู่ละ 1 กระดาน ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่ง
กับมือ 2 และมือ 3 แข่งกับมือ 3 ให้ทีมท่ีได้ท่ี 1 ในแต่ละสายแข่งในรอบชิงชนะเลิศ และทีม
ท่ีได้ท่ี 2 ในแต่ละสาย ชิงตําแหน่งท่ี 3 
  31.3  ประเภทบุคคลใช้การแข่งขันในประเภททีมเป็นเกณฑ์ตัดสินโดย
พิจารณาท่ีผลการแข่งขันระหว่างมือ 1 เท่าน้ัน(รอบชิงชนะเลิศ หรือชิงตําแหน่งท่ี 3 ก็ได้) 
 
 ข้อ  32 การตัดสิน ให้พิจารณาผลการแข่งขัน ดังน้ี 
  32.1  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับตําแหน่งชนะเลิศ ผู้ท่ีได้คะแนน
รองลงมาได้รับตําแหน่งรองชนะเลิศ และตําแหน่งท่ี 3 ตามลําดับ การนับคะแนนของ      
แต่ละคู่แข่งขันให้ผู้ชนะได้ 2 คะแนน ผู้ท่ีเสมอได้ 1 คะแนน และผู้แพ้ไม่ได้คะแนน 
  32.2  ในกรณีท่ีมีผู้ท่ีได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาผลการแข่งขันของ
คู่กรณี ผู้ท่ีชนะให้ถือว่าเป็นผู้ทีได้รับตําแหน่งน้ัน 
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  32.3 ถ้าผลปรากฏว่ายังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการได้รับตําแหน่งน้ัน
ร่วมกัน และให้เลื่อนตําแหน่งถัดไปข้ึนมาแทน  
 
 ข้อ  33 ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 
  33.1  ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
  33.2  ให้ใช้กระดานขนาด 19 x 19 เส้น เป็นกระดานท่ีใช้ในการแข่งขัน
หมากล้อม 
  33.3  ให้ใช้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีการต่อเวลา (Byo-yomi) เมื่อหมด
เวลา (เข็มตก) ถือว่าแพ้ 
  33.4  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
  33.5  ฝ่ายดําได้วางเม็ดแรด แต่ต้องเพ่ิมแต้มต่อให้ขาวตอนนับคะแนน 
6.5 คะแนน 
  33.6  ใช้กติกาการนับคะแนนแบบญี่ปุ่นการตัดสินของกรรมการถือเป็นท่ี
สิ้นสุด 
  33.7  การวางหมากห้ามทดลองวางหมากหรือใช้น้ิวจ้ิมดู เมื่อวางหมากน่ิง
ท่ีจุดใดถือว่าว่างท่ีจุดน้ัน แม่ว่าจะยังไม่ปล่อยมือก็ตามและห้ามการกระทําท่ีส่งผลรบกวน
ฝ่ายตรงข้าม 
  33.8  การจบเกม จะจบลงเมื่อผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกผ่าน และอีก
ฝ่ายบอกผ่านติดกัน 
 
 ข้อ  34 เมื่อเริ่มเวลาการแข่งขันแล้ว ให้ฝ่ายท่ีมาแข่งขันรออยู่ ถ้าครบ 15 นาที 
อีกฝ่ายหน่ึงไม่ลงแข่งขันให้ถือว่าฝ่ายท่ีมารออยู่แล้วเป็นฝ่ายชนะ 
  

หมวด 7 
หมวดท่ัวไป 

  
 ข้อ  35  ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องยอมรับคําตัดสินและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดาน กรรมการผู้ตัดสิน และ
เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
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 ข้อ  36  ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความ
เป็นนักกีฬาท่ีดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 
 ข้อ  37  ผู้เข้าร่วมแข่งขันมารายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
หมากกระดาน ก่อนเร่ิมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือตามท่ีคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันหมากกระดานกําหนด 
 
 ข้อ  38  ห้ามนําเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณการแข่งขัน
โดยเด็ดขาด 
 
 ข้อ  39  ไม่อนุญาตให้ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน หรือผู้ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าไปในบริเวณสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด 
 
 ข้อ  40  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน 
  40.1  ชุดแข่งขัน ต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาของโรงเรียนสาธิตท่ีตนสังกัด 
สวมกางเกงขายาวแบบสุภาพห้ามสวมกางเกงขาสั้น 
  40.2  ห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าท่ีลักษณะคล้ายรองเท้าแตะโดย
เด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดานเป็นกรณีพิเศษ 
เช่น อาการบาดเจ็บ เป็นต้น 
  40.3  อุปกรณ์แข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันหมากกระดาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬารับรองมาตรฐาน
สําหรับใช้ในการแข่งขัน 
 
 ข้อ  41 ผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่ลงแข่งขันตามวัน และเวลาท่ีกําหนดโดยไม่มี
เหตุอันควร หรือผละออกจากการแข่งขันท่ีกําลังดําเนินอยู่ให้ “ปรับเป็นแพ้” ในกรณี
ดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดาน รายงานคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬานําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือพิจารณาลงโทษตามข้อ 26 
แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 
พ.ศ. 2560 
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 ข้อ  42  ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดานเป็นผู้กําหนด วัน 
เวลา และสถานท่ีการแข่งขัน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจําเป็น 
 
 ข้อ  43  การแต่งต้ังกรรมการตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันหมากกระดาน 
 
 ข้อ  44  การประท้วง ให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 
พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ  45  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันหมากระดาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่า
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 ข้อ  46  ให้ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์  อุดมศร)ี 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดานเป็นผู้กําหนด วัน 

การแต่งต้ังกรรมการตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ

และข้อ 24 แห่งข้อบังคับ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันหมากระดาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็น   

ให้ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 

2560 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 
 

ลําดับที่ โรงเรียน คําย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

สาธิตกําแพงแสน กพส KUSK 

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

(ฝ่ายประถม) 
สาธิตมหาสารคาม 
ประถม 

ปสธ SMS 

11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(ฝ่ายมัธยม)   

สาธิตมหาสารคาม 
มัธยม 

สมค MSU 

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

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม 

ปสป PSP 

16 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตร 
มัธยม 

ปสม PSM 

17 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิต
การศึกษา 

สาธิต มศว องครักษ์ สอร ODS 

18 สาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร  
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

สาธิตศิลปากร
ประถม 

ปศก EDSU 
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ลําดับที่ โรงเรียน คําย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

19 สาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร  สาธิตศิลปากร มศก DSU 
20 อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี

สาธิตสงขลาอนุบาล อมอ APS 

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

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

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

และสาธิตการศึกษา  
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
20 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
21 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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โปรแกรมการแข่งขันหมากกระดาน 
กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งท่ี  42  "อินทนิลเกมส์ 

 
ประเภท  : ครอสเวิร์ด 

วันท่ี   : 18- 20 ธันวาคม  2560 

ระดับ  :   ประถมศึกษา 
 
 1. สาธิตมหาสารคามประถม  5. สาธิตสงขลาอนุบาล 

 2. สาธิต มศว องครักษ์  6. สาธิตประสานมติรประถม 

 3. สาธิตรามประถม   7. สาธิตจุฬาประถม 

 4. สาธิตเกษตร 
 

วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 BYE. 

18 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 1 2-7 3-6 4-5 1 
10.00-11.00 น. 2 6-4 7-3 1-2 5 
13.00-14.00 น. 3 3-1 4-7 5-6 2 
14.30-15.30 น. 4 7-5 1-4 2-3 6 

19 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 5 4-2 5-1 6-7 3 
10.00-11.00 น. 6 1-6 2-5 3-4 7 
13.00-14.00 น. 7 5-3 6-2 7-1 4 
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ประเภท  : ครอสเวิร์ด 

วันท่ี   : 18- 20 ธันวาคม  2560 
ระดับ  :   มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1.  สาธิตเชียงใหม ่ 6.  สาธิตพะเยา 
2.  สาธิตสงขลา 7.  สาธิตราม 
3.  สาธิต มศว องครักษ์ 8.  สาธิตปทุมวัน 
4.  สาธิตขอนแก่น 9.  สาธิตประสานมิตรมัธยม 
5. สาธิตเกษตร 10. สาธิตมหาสารคามมัธยม 

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 

18 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 1 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
10.00-11.00 น. 2 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 
13.00-14.00 น. 3 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 
14.30-15.30 น. 4 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 

19 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 5 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 
10.00-11.00 น. 6 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 
13.00-14.00 น. 7 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 
14.30-15.30 น. 8 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

20 ธันวาคม
2560 

08.30-09.30 น. 9 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 
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ประเภท  : ครอสเวิร์ด 

วันท่ี   : 18- 20 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1.  สาธิตจุฬามัธยม 7.  สาธิตขอนแก่น 
2.  สาธิตศิลปากร 8.  สาธิตเชียงใหม ่
3.  สาธิตราม 9. สาธิตเกษตร 
4.  สาธิต มศว องครักษ์ 10.  สาธิตมหาสารคามมัธยม 
5.  สาธิตปทุมวัน 11.  สาธิตสงขลา 
6.  สาธิตประสานมิตรมัธยม 

 
วันท่ีแข่งขัน เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 BYE 

18 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 1 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 1 
10.00-11.00 น. 2 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 7 
13.00-14.00 น. 3 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 2 
14.30-15.30 น. 4 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 8 

19 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 5 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 3 
10.00-11.00 น. 6 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 9 
13.00-14.00 น. 7 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 4 
14.30-15.30 น. 8 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 10 

20 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 9 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 5 
10.00-11.00 น. 10 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 11 
13.00-14.00 น. 11 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 6 
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ประเภท :   เอแม็ท 
วันท่ี   : 18- 20 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   ประถมศึกษา 
 

1.  สาธิต มศว องครักษ์ 5.  สาธิตประสานมติรประถม 
2.  สาธิตจุฬาประถม 6.  สาธิตสงขลาอนุบาล 
3.  สาธิตเกษตร 7.  สาธิตรามประถม 
4.  สาธิตมหาสารคามประถม 

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 BYE. 

18 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 1 2-7 3-6 4-5 1 
10.00-11.00 น. 2 6-4 7-3 1-2 5 
13.00-14.00 น. 3 3-1 4-7 5-6 2 
14.30-15.30 น. 4 7-5 1-4 2-3 6 

19 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 5 4-2 5-1 6-7 3 
10.00-11.00 น. 6 1-6 2-5 3-4 7 
13.00-14.00 น. 7 5-3 6-2 7-1 4 
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ประเภท :   เอแม็ท 
วันท่ี   :  18- 20 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1.  สาธิตขอนแก่น 7.  สาธิตปทุมวัน 
2.  สาธิตประสานมิตรมัธยม 8.  สาธิตเชียงใหม ่
3.  สาธิต มศว องครักษ์ 9.  สาธิตพะเยา 
4.  สาธิตเกษตร 10. สาธิตบูรพา 
5.  สาธิตราม 11. สาธิตนเรศวร 
6.  สาธิตสงขลา 

 
วันที่แข่งขัน เวลา รอบที่ คู่ที่ 1 คู่ที่ 2 คู่ที่ 3 คู่ที่ 4 คู่ที่ 5 BYE 

18 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 1 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 1 
10.00-11.00 น. 2 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 7 
13.00-14.00 น. 3 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 2 
14.30-15.30 น. 4 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 8 

19 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 5 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 3 
10.00-11.00 น. 6 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 9 
13.00-14.00 น. 7 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 4 
14.30-15.30 น. 8 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 10 

20 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 9 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 5 
10.00-11.00 น. 10 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 11 
13.00-14.00 น. 11 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 6 
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ประเภท :  เอแม็ท 
วันท่ี   : 18- 20 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1.  สาธิตเชียงใหม ่ 8.  สาธิตประสานมิตรมัธยม 
2.  สาธิตขอนแก่น 9.  สาธิต มศว องครักษ์ 
3.  สาธิตสงขลา 10. สาธิตบูรพา 
4.  สาธิตนเรศวร 11. สาธิตจุฬามัธยม 
5.  สาธิตกําแพงแสน 12. สาธิตราม 
6.  สาธิตศิลปากร 13. สาธิตพะเยา 
7.  สาธิตเกษตร 14. สาธิตปทุมวัน 

 
วันท่ีแข่งขัน เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 คู่ท่ี 6 คู่ท่ี 7 

18 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 1 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

10.00-11.00 น. 2 14-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 1-2 

13.00-14.00 น. 3 2-14 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

14.30-15.30 น. 4 14-9 10-8 11-7 12-6 13-5 1-4 2-3 

16.00-17.00 น. 5 3-14 4-2 5-1 6-13 7-12 8-11 9-10 

19 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 6 14-10 11-9 12-8 13-7 1-6 2-5 3-4 

10.00-11.00 น. 7 4-14 5-3 6-2 7-1 8-13 9-12 10-11 

13.00-14.00 น. 8 14-11 12-10 13-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

14.30-15.30 น. 9 5-14 6-4 7-3 8-2 9-1 10-13 11-12 

20 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 10 14-12 13-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

10.00-11.00 น. 11 6-14 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-13 

13.00-14.00 น. 12 14-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

14.30-15.30 น. 13 7-14 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 

 
 
 
 
 



40 

ประเภท : หมากรุกสากล 
วันท่ี   : 18- 20 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   ประถมศึกษา 
 

1.  สาธิตจุฬาประถม 
2.  สาธิตประสานมิตรประถม 
3.  สาธิตรามประถม 
4.  สาธิตเกษตร 

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 

18 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 1 1-4 2-3 
10.30-12.00 2 4-3 1-2 
13.00-14.30 3 2-4 3-1 
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ประเภท : หมากรุกสากล 
วันท่ี   : 18- 20 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1. สาธิตกําแพงแสน 6. สาธิตขอนแก่น 
2. สาธิตเชียงใหม ่ 7. สาธิตประสานมติรมัธยม 
3. สาธิตเกษตร 8. สาธิตราม 
4. สาธิตปทุมวัน 9. สาธิตนเรศวร 
5. สาธิตจุฬามัธยม 

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 BYE. 

18 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 1 2-9 3-8 4-7 5-6 1 
10.30-12.00 น. 2 7-5 8-4 9-3 1-2 6 
13.00-14.30 น. 3 3-1 4-9 5-8 6-7 2 

19 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 4 8-6 9-5 1-4 2-3 7 
10.30-12.00 น. 5 4-2 5-1 6-9 7-8 3 
13.00-14.30 น. 6 9-7 1-6 2-5 3-4 8 

20 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 7 5-3 6-2 7-1 8-9 4 
10.30-12.00 น. 8 1-8 2-7 3-6 4-5 9 
13.00-14.30 น. 9 6-4 7-3 8-2 9-1 5 
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ประเภท : หมากรุกสากล 
วันท่ี   : 18- 20 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1. สาธิตปทุมวัน 6.  สาธิตราม 
2.  สาธิตประสานมิตรมัธยม 7.  สาธิตเกษตร 
3.  สาธิตขอนแก่น 8.  สาธิต มศว องครักษ์ 
4.  สาธิตเชียงใหม ่ 9.  สาธิตนเรศวร 
5.  สาธิตจุฬา มัธยม  

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 BYE. 

18 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 1 2-9 3-8 4-7 5-6 1 
10.30-12.00 น. 2 7-5 8-4 9-3 1-2 6 
13.00-14.30 น. 3 3-1 4-9 5-8 6-7 2 

19 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 4 8-6 9-5 1-4 2-3 7 
10.30-12.00 น. 5 4-2 5-1 6-9 7-8 3 
13.00-14.30 น. 6 9-7 1-6 2-5 3-4 8 

20 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 7 5-3 6-2 7-1 8-9 4 
10.30-12.00 น. 8 1-8 2-7 3-6 4-5 9 
13.00-14.30 น. 9 6-4 7-3 8-2 9-1 5 
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ประเภท : หมากรุกไทย 
วันท่ี   : 21-23 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   ประถมศึกษา 
 

1.  สาธิตจุฬาประถม 5.  สาธิตประสานมติรประถม 
2.  สาธิตขอนแก่น 6.  สาธิต มศว องครักษ์ 
3.  สาธิตศิลปากร 7.  สาธิตรามประถม 
4.  สาธิตเกษตร 

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 BYE. 

21 ธันวาคม
2560 

08.30-10.00 น. 1 2-7 3-6 4-5 1 
10.30-12.00 น. 2 6-4 7-3 1-2 5 
13.00-14.30 น. 3 3-1 4-7 5-6 2 
15.00-16.30 น. 4 7-5 1-4 2-3 6 

22 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 5 4-2 5-1 6-7 3 
10.30-12.00 น. 6 1-6 2-5 3-4 7 
13.00-14.30 น. 7 5-3 6-2 7-1 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

ประเภท : หมากรุกไทย 
วันท่ี   : 21-23 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1.  สาธิตปทุมวัน 5.  สาธิต มศว องครักษ์ 
2.  สาธิตประสานมติรมัธยม 6.  สาธิตเกษตร 
3.  สาธิตเชียงใหม ่ 7.  สาธิตศิลปากร 
4.  สาธิตราม 8.  สาธิตมหาสารคามมัธยม 

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 

21 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 1 1-8 2-7 3-6 4-5 
10.30-12.00 น. 2 8-5 6-4 7-3 1-2 
13.00-14.30 น. 3 2-8 3-1 4-7 5-6 
15.00-16.30 น. 4 8-6 7-5 1-4 2-3 

22 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 5 3-8 4-2 5-1 6-7 
10.30-12.00 น. 6 8-7 1-6 2-5 3-4 
13.00-14.30 น. 7 4-8 5-3 6-2 7-1 
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ประเภท : หมากรุกไทย 
วันท่ี   : 21-23 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1.  สาธิตราม 6.  สาธิตเกษตร 
2.  สาธิตศิลปากร 7.  สาธิตปทุมวัน 
3.  สาธิตพะเยา 8.  สาธิตขอนแก่น 
4.  สาธิตจุฬามัธยม 9.  สาธิตประสานมิตรมัธยม 
5.  สาธิตบูรพา 10. สาธิตเชียงใหม ่

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 

21 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 1 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
10.30-12.00 น. 2 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 
13.00-14.30 น. 3 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 

22 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 4 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 
10.30-12.00 น. 5 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 
13.00-14.30 น. 6 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 

23 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.00 น. 7 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 
10.30-12.00 น. 8 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 
13.00-14.30 น. 9 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 
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ประเภท  :   หมากล้อม 
วันท่ี   : 21-23 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   ประถมศึกษา 
 

1. สาธิตบูรพา 5. สาธิตขอนแก่น 
2. สาธิตจุฬาประถม 6. สาธิตรามประถม 
3. สาธิตศิลปากร 7. สาธิตประสานมติรประถม 
4. สาธิตเกษตร 

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 BYE. 

21 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.10 น. 1 2-7 3-6 4-5 1 
10.30-12.10 น. 2 6-4 7-3 1-2 5 
13.00-14.40 น. 3 3-1 4-7 5-6 2 
15.00-16.40 น. 4 7-5 1-4 2-3 6 

22 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.10 น. 5 4-2 5-1 6-7 3 
10.30-12.10 น. 6 1-6 2-5 3-4 7 
13.00-14.40 น. 7 5-3 6-2 7-1 4 
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ประเภท  :   หมากล้อม 
วันท่ี   : 21-23 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1.  สาธิตเกษตร 5.  สาธิตจุฬามัธยม 
2.  สาธิตบูรพา 6.  สาธิตประสานมติรมัธยม 
3.  สาธิตปทุมวัน 7.  สาธิตเชียงใหม ่
4.  สาธิตราม 

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 BYE. 

21 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.10 น. 1 2-7 3-6 4-5 1 
10.30-12.10 น. 2 6-4 7-3 1-2 5 
13.00-14.40 น. 3 3-1 4-7 5-6 2 
15.00-16.40 น. 4 7-5 1-4 2-3 6 

22 ธันวาคม
2560 

08.30-10.10 น. 5 4-2 5-1 6-7 3 
10.30-12.10 น. 6 1-6 2-5 3-4 7 
13.00-14.40 น. 7 5-3 6-2 7-1 4 
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ประเภท  :   หมากล้อม 
วันท่ี   : 21-23 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1. สาธิตจุฬามัธยม 
2. สาธิตราม 
3. สาธิตบูรพา 
4. สาธิตเกษตร 
5. สาธิตขอนแก่น 

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 BYE. 

21 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.10 น. 1 2-5 3-4 1 
10.30-12.10 น. 2 5-3 1-2 4 
13.00-14.40 น. 3 3-1 4-5 2 

22 ธันวาคม 
2560 

08.30-10.10 น. 4 1-4 2-3 5 
10.30-12.10 น. 5 4-2 5-1 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

ประเภท  :   หมากฮอส 
วันท่ี   : 21-23 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   ประถมศึกษา 
 

1.  สาธิตเกษตร 6.  สาธิต มศว องครักษ์ 
2.  สาธิตสงขลาอนุบาล 7.  สาธิตรามประถม 
3.  สาธิตประสานมติรประถม 8.  สาธิตศิลปากร 
4.  สาธิตมหาสารคามประถม 9.  สาธิตขอนแก่น 
5.  สาธิตจุฬาประถม  

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 BYE. 

21 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 1 2-9 3-8 4-7 5-6 1 
10.00-11.00 น. 2 7-5 8-4 9-3 1-2 6 
13.00-14.00 น. 3 3-1 4-9 5-8 6-7 2 

22 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 4 8-6 9-5 1-4 2-3 7 
10.00-11.00 น. 5 4-2 5-1 6-9 7-8 3 
13.00-14.00 น. 6 9-7 1-6 2-5 3-4 8 

23 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 7 5-3 6-2 7-1 8-9 4 
10.00-11.00 น. 8 1-8 2-7 3-6 4-5 9 
13.00-14.00 น. 9 6-4 7-3 8-2 9-1 5 
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ประเภท  :   หมากฮอส 
วันท่ี   : 21-23 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1.  สาธิตขอนแก่น 7.  สาธิตมหาสารคาม 
2.  สาธิตปทุมวัน 8.  สาธิตเกษตร 
3.  สาธิตนเรศวร 9.  สาธิต มศว องครักษ์ 
4.  สาธิตประสานมิตรมัธยม 10. สาธิตกําแพงแสน 
5. สาธิตจุฬามัธยม 11. สาธิตเชียงใหม ่
6.  สาธิตราม  

 
วันท่ีแข่งขัน เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 คู่ท่ี 5 BYE 

21 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 1 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 1 
10.00-11.00 น. 2 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 7 
13.00-14.00 น. 3 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 2 
14.30-15.30 น. 4 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 8 

22 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 5 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 3 
10.00-11.00 น. 6 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 9 
13.00-14.00 น. 7 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 4 
14.30-15.30 น. 8 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 10 

23 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 9 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 5 
10.00-11.00 น. 10 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 11 
13.00-14.00 น. 11 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 6 
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ประเภท  :   หมากฮอส 
วันท่ี   : 21-23 ธันวาคม  2560 
ระดับ   :   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1.  สาธิตจุฬามัธยม 5.  สาธิตประสานมติรมัธยม 
2.  สาธิตราม 6.  สาธิตเชียงใหม ่
3.  สาธิตขอนแก่น 7.  สาธิตศิลปากร 
4.  สาธิตปทุมวัน 

 
วันท่ีแข่งขนั เวลา รอบท่ี คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 3 BYE. 

21 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 1 2-7 3-6 4-5 1 
10.00-11.00 น. 2 6-4 7-3 1-2 5 
13.00-14.00 น. 3 3-1 4-7 5-6 2 
14.30-15.30 น. 4 7-5 1-4 2-3 6 

22 ธันวาคม 
2560 

08.30-09.30 น. 5 4-2 5-1 6-7 3 
10.00-11.00 น. 6 1-6 2-5 3-4 7 
13.00-14.00 น. 7 5-3 6-2 7-1 4 
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นาย พรต ชีพสมุทร ์ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ณัฐวด ี ประดิษฐการ ผู้จัดการทีม 
3 นางสาว ฐานิช ภูศร ี ผู้จัดการทีม 
4 นาย ศรัณย์ รื่นณรงค์ ผู้จัดการทีม 
5 นาย ชูพงษ์ มั่งมีตระกูล ผู้ฝึกสอน 
6 นาย พงษ์ศกร สุทธินาคสมบัต ิ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย สาธิต เกษตรชล ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาว ธนพร ศิริวัฒนพงศา ผู้ฝึกสอน 
9 นาย สุรพล ยุติธรรมนนท์ ผู้ฝึกสอน 
10 นาย วิชัย ธรรมวิรยิะศิร ิ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกฬีา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 

1 เด็กชาย ธนกฤต โรจน์วีระ ป.2 
2 เด็กชาย กฤตภาส ธนากรจักร ์ ป.3 
3 เด็กหญิง รินรดา ศิริพิชญ์ตระกูล ป.3 
4 เด็กชาย รักชนก หิรัญศร ี ป.3 
5 เด็กชาย ปัญญวัฒน์ ไทรทองธนาพันธ์ ป.3 
6 เด็กชาย ชานุวัตร เจริญลาภนพรัตน์ ป.4 
7 เด็กชาย บุญเจิดพันธ์ุ ฐิตาภิวัฒนกุล ป.4 
8 เด็กชาย พิธิวัฒน์ ตันจริยภรณ ์ ป.4 
9 เด็กชาย ภคพล เดชาธิคม ป.4 
10 เด็กชาย นัธทวัฒน์ นิมมานสวัสดิ ์ ป.5 
11 เด็กชาย ปธานิน เงินศุภลักษณ ์ ป.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
12 เด็กชาย ปัณณทัต รัตนโสภณิสวัสดิ ์ ป.5 
13 เด็กชาย ศิรวัฒน์ จิรศิริอรยิกุล ป.5 
14 เด็กชาย ธนกร โรจน์วีระ ป.5 
15 เด็กชาย ศิรสิทธ์ิ เศวตกิติธรรม ป.5 
16 เด็กชาย ปริญญ ์ เลาหวิรภาพ ป.6 
17 เด็กชาย ภาคย์ คณิตวรานันท์ ป.6 
18 เด็กชาย ศุขภวิชณ ์ กฤชศุภากรณ ์ ป.6 
19 เด็กชาย ชยณัฐ ตันจริยภรณ ์ ป.6 
20 เด็กชาย สรวิชญ์ เลโอ พรหมบุตร ป.6 
21 เด็กชาย สิฐญ์ทานันท์ พัทระฐวินัน ม.1 
22 เด็กชาย ภวัต เรียงรุ่งโรจน์ ม.1 
23 เด็กชาย รมย์รวินท์ ถนัดกิจ ม.1 
24 เด็กชาย ธีร์ เติมวัฒนาภักด ี ม.1 
25 เด็กชาย ชนาธิป สาทสุทธิ ม.1 
26 เด็กชาย ณภัทร นพคุณ ม.1 
27 เด็กชาย ศุภชัย คุ้มหรั่ง ม.2 
28 เด็กหญิง พัทรกมล ทองอยู่ ม.2 
29 เด็กชาย ลัทธวิทย์ ทิพาเสถียร ม.2 
30 เด็กชาย อธิษฐนุชา กานันท์ ม.2 
31 เด็กชาย ยศภัทร ์ กิติโรจน์พันธ์ ม.2 
32 เด็กชาย กษิดิศ วิบูลย์เกียรติ ์ ม.2 
33 เด็กชาย พีรพัฒน์ ปรีชาศิริรตันา ม.2 
34 เด็กชาย ศิวกร รินทรสุนทร ม.2 
35 เด็กชาย วรพล แสงสระศร ี ม.2 
36 เด็กชาย ปุณยวีร ์ เรืองสมวงศ์ ม.2 
37 เด็กชาย ชานน เจริญลาภนพรัตน์ ม.3 
38 เด็กชาย สานขวัญ โชติชนาทวีวงศ์ ม.3 
39 นาย ธีรพัฒน์ สีมามหรรณพ ม.3 
40 เด็กชาย คหบด ี เศรษฐชวาลวงษ์ ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
41 เด็กชาย วงศธร โมกขะวรรธนะ ม.3 
42 เด็กชาย ภูวนัฏฐ์ พัทระฐวินัน ม.4 
43 นาย เสนาบด ี เศรษฐชวาลวงษ์ ม.4 
44 นาย ปรวีร ์ สุวรรณวาร ี ม.4 
45 นางสาว นิรามัย ชัยสิงหาญ ม.5 
46 นาย ปุญญพัฒน์ สุขสมบูรณ ์ ม.5 
47 นาย ศุภกร ช่วยอ่อน ม.5 
48 นางสาว ขวัญข้าว จึงพัฒนาวดี ม.5 
49 นาย นนทพัทธ์ เลี่ยมพุธทอง ม.5 
50 นางสาว แสนด ี แสนศร ี ม.5 
51 นาย นพวินท์ เร้ารลุา ม.5 
52 นาย กร เจียรธนะกานนท์ ม.5 
53 นาย ศุภชิต เพราแก้ว ม.5 
54 นางสาว สุวิชญา สุทธิสว่างวงศ์ ม.5 
55 นาย ภูมิพัฒน์ ธนศิริรุ่งโรจน์ ม.5 
56 นางสาว พัทธกานต์ ศรีพฤทธ์ิเกียรต ิ ม.5 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ดวงพร ชุนฟ้ง ผู้ฝึกสอน 
 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย รัชกาญจน์ จันดร ม.1 
2 เด็กชาย ยศกร ชูวงษ์ ม.1 
3 เด็กชาย ธารเทพ บุญศิลป์ ม.2 
4 เด็กชาย ธันยบูรณ ์ รัตนทับทิมทอง ม.2 
5 เด็กชาย กนกพล เดือนแจ้ง ม.2 
6 นางสาว ปาลิตา อาจคงหาญ ม.5 
7 นางสาว นพนภัส หันตุลา ม.5 
8 นาย อัครวินท์ เช้ือบ้านเกาะ ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว สํารวน ชินจันทึก ผู้จัดการทีม 
2 นาง ณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ผู้จัดการทีม 
3 นาย พรพิทักษ์ จะริรมัย์ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย จตุพล นวลงาม ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ทินกฤต อังกิติตระกูล ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ภูบดินทร ์ นามวิจิตร ผู้ฝึกสอน 
7 นาย อภิชิต บัวเกิด ผู้ฝึกสอน 
8 นางสาว ประภาวด ี สุวรรณไตรย์ ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ฤทธ์ิ ฤทธิรอด ป.3 
2 เด็กชาย ชนพัฒน์ สายแก้ว ป.3 
3 เด็กชาย ปราญชล สันติวรากร ป.3 
4 เด็กชาย นพพร สามหาดไทย ป.3 
5 เด็กชาย ณัฐพงษ์ จะแรบรมัย์ ป.3 
6 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ว่องกลกิจศิลป์ ป.3 
7 เด็กชาย กฤตัชญ์ หอมสาย ป.3 
8 เด็กชาย อนรรฆพงศ์ จันทรเสนา ป.5 
9 เด็กชาย ขวัญเกล้า รัตนเหม ป.5 
10 เด็กหญิง สุกฤตา หอมสาย ป.6 
11 เด็กชาย บุญญณัฐฏ ์ สํารวมจิตต ์ ป.6 
12 เด็กชาย ณัฐนน เมธาธราธิป ม.1 
13 เด็กชาย ภัครินทร ์ สีไตรรงค์ ม.1 
14 เด็กชาย วรพิสิษฐ์ ชุมวรฐายี ม.1 
15 เด็กชาย ฐปนนท์ นามพลสันต ์ ม.1 
16 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ เหล่าเราวิโรจน์ ม.2 
17 เด็กหญิง ฐานิตา ฤกษ์ธนะขจร ม.2 
18 เด็กหญิง ฐิติวัลค์ฎ ว่องกลกิจศิลป์ ม.2 
19 เด็กหญิง นัชชา กิจควรด ี ม.2 
20 เด็กชาย ธีรภัทร จ้ีเพชร ม.2 
21 เด็กหญิง ปาวีณา ประเสริฐเวศยากร ม.2 
22 เด็กชาย กิตติธัช อุปนันท์ ม.2 
23 เด็กชาย เรย์มอน จันทบูรณ ์ ม.3 
24 เด็กหญิง กัญญาภคั หิรัญพต ม.3 
25 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ คฑาเมฆ ม.3 
26 เด็กหญิง ศลิษา สารศร ี ม.3 
27 นาย ศักดิรัช สิงห์เสนา ม.4 
28 เด็กชาย กฤษฎิ์ ปัจญรตัน์ ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 นาย พิสิษฐ์ พรมณ ี ม.4 
30 นาย วิธวิทย์ เย็นญา ม.4 
31 นาย สวพล ทองจันทร์ ม.4 
32 นางสาว ธนาภรณ ์ ชูคันหอม ม.4 
33 นางสาว ณัฐวด ี ศรีธนณ ์ ม.4 
34 นางสาว ชนิสรา ชัยสิงห์เหนือ ม.4 
35 นาย ชนกนันท์ ลีพัฒนวงศ์ ม.4 
36 นางสาว นวิยา กิจควรด ี ม.5 
37 นาย บรรณวิทิต ทักษิณ ม.5 
38 นางสาว อรปรียา อัครปทุม ม.5 
39 นาย สุวิจักษณ ์ ฤกษ์ธนะขจร ม.5 
40 นาย พีรเดช หานนท์ ม.5 
41 นาย กษิดิศ ลิ้มประเสริฐ ม.5 
42 นางสาว สุพิชญา เสนาวุฒิ ม.5 
43 นาย นพรุจน์ ประคําทอง ม.5 
44 นาย ทิวัตถ์ รุจิรกาล ม.6 
45 นาย ภูชิต วรกา ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต ผู้ฝึกสอน 
3 นาย วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ผู้ฝึกสอน 
4 นาย สมพงษ์ โพธ์ิไทร ผู้ฝึกสอน 
5 นาย วิศรุต อริยขจร ผู้ฝึกสอน 
6 นาย คมกริบ ศักดาวิษรักษ์ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย สันต ์ พงษ์เกียรติศักดิ ์ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย พิพัฒน์ ลักษมีมณีเลิศ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ดรณ ์ สว่างทรัพย์ ป.3 
2 เด็กชาย ปวริศ จารุอําไพแสง ป.3 
3 เด็กชาย ธนกร พุ่มโพธิงาม ป.4 
4 เด็กชาย กวิน สุริยผล ป.4 
5 เด็กชาย ธีร์ ตะวันกาญจนา ป.4 
6 เด็กชาย นวนที แหยมพรรนัย ป.5 
7 เด็กหญิง ปาณิสรา กานตกุล ป.5 
8 เด็กชาย โชติพงษ์ วงษ์วุฒิเดชกร ป.5 
9 เด็กชาย สหชวกร ดวงผุยทอง ป.5 
10 เด็กหญิง มาร์ตังค์ พันธ์ุภักดีคุณ ป.5 
11 เด็กชาย ชัยนันท์ จีระศิร ิ ป.5 
12 เด็กชาย ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ ์ ป.6 
13 เด็กชาย ปภังกร หวังชูเชิดกุล ป.6 
14 เด็กชาย สุทธินันท์ เอ่ียมไพบูลย์พันธ์ ป.6 
15 เด็กชาย ณัฐพัชร ผ่องญาต ิ ป.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
16 เด็กชาย ก้องภพ อุดมรัตนพรกุล ป.6 
17 เด็กชาย ธนภัทร ดีสุวรรณ ป.6 
18 เด็กชาย รวิชญ์ แก่นสันติสุขมงคล ป.6 
19 เด็กชาย รัชพล สิงห์โตโรจน์ ป.6 
20 เด็กชาย ธีรภัทร ชาญศรีภญิโญ ป.6 
21 เด็กชาย พนิต มังกรพานิชย์ ป.6 
22 เด็กชาย สิรวิชญ ์ พิพิธธนาบรรพ์ ป.6 
23 เด็กชาย กวิน ป้อมสนาม ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย สุจินต ์ วัฒนะรัตน์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย ชาญวิทย์ อุปยโส ผู้จัดการทีม 
3 นาย ณัฐวัชร ์ เตชะนพดล ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ปณิธิ เสกสรรวิริยะ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย พัชรวีร์ พรหมวงศ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย กมล นิลดํารง ผู้ฝึกสอน 
7 นาย กัณณพงศ์ ศรีนิธี ผู้ฝึกสอน 
8 นาย วิศิษฐ์ หินแก้ว ผู้ฝึกสอน 
9 นาย บรรจง มะลิวัลย์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พลัฎฐ์ มะบุตร ม.1 
2 เด็กชาย วศินภัทร ์ โตมงคล ม.2 
3 เด็กชาย ชญานนท์ อดุลยานุภาพ ม.2 
4 เด็กชาย นที จิระพงษา ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
5 เด็กชาย ธิษณ์ ธีระพงษ์ ม.3 
6 เด็กชาย วันลิขิต เกรียงไกรวศิน ม.3 
7 เด็กหญิง กันตินันท์ โตมงคล ม.3 
8 เด็กชาย กฤติน ชูเชิด ม.3 
9 เด็กชาย วีริศ สุภัทรเกียรต ิ ม.3 
10 นาย กันตพัฒน์ รัชชานนท์ ม.4 
11 นาย ชาติสิร ิ อนุมานไพศาล ม.4 
12 นาย ณัฐภัทร กองเงินงาม ม.4 
13 นาย ภูรินท์ กานตยากร ม.4 
14 นาย กันต์ เอนกทวีผล ม.4 
15 นาย ดลภัทร เดชะวัฒนไพศาล ม.4 
16 นาย ธนภูม ิ วัฒนวิจิตรกุล ม.4 
17 นาย สุธีร ์ ศิริบูรณ ์ ม.4 
18 นาย วรเดช หวง ม.4 
19 นาย ไมโล อรินทร์พล ศรภีคากร ม.4 
20 นาย ช้ินเอก รุ่งรัตน์ ม.6 
21 นาย กวินภพ เจริญวงค์ ม.6 
22 นาย ธาดา เอ่ียมจตรุภัทร ม.6 
23 นาย วสุ นิติวัฒนานนท์ ม.6 
24 นาย ชนะพงษ์ โสภณวาร ี ม.6 
25 นาย โมกข์ เช้ือภักด ี ม.6 
26 นาย ภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลย์ ม.6 
27 นาย นวมนต ์ ทัศนบรรจง ม.6 
28 นาย พีรภาส สุขกระสานต ิ ม.6 
29 นาย กฤษฎี โอฐธนู ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว รวมรัตน์ รงค์ทอง ผู้จัดการทีม 
2 นาย ศิรวิชญ ์ อ่อนประไพ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ศิรวุฒิ อ่อนประไพ ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ฉัตรชลิดา สถิตเมธากุล ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว เกศสิร ิ ต๊ะต้องใจ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย สุรศักดิ ์ กมลเวช ผู้ฝึกสอน 
7 นาย ยุทธกานต์ ศรีสมบูรณ ์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ญาณชัย จีนพงษ์ ม.1 
2 เด็กชาย ณภัทร คําฟู ม.1 
3 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชายป่า ม.2 
4 เด็กชาย ศรัณ คําวังสวัสดิ ์ ม.2 
5 เด็กหญิง ป่ินมนัส ปัญญานะ ม.2 
6 เด็กหญิง เปมิกา แจ้งกระจ่าง ม.2 
7 เด็กชาย เกียรติศักดิ ์ มั่งคํา ม.3 
8 เด็กชาย ศกร คําวังสวัสดิ ์ ม.3 
9 เด็กหญิง ปริยากร ช่ืนสุวรรณกุล ม.3 
10 เด็กชาย อัครวิทย์ ทับขํา ม.3 
11 เด็กหญิง อิงห์กฤษฎิ์ เลิศพรสวรรค์ ม.3 
12 เด็กหญิง อักษราภัค หงษ์ไธสง ม.3 
13 เด็กหญิง ปรีณาพรรณ เสารเ์ขียว ม.3 
14 เด็กชาย วีรภัทร ์ ปัญญา ม.3 
15 นางสาว นัทธพรรณ ศิริติกุล ม.4 
16 นางสาว กุลนันท์ ชายป่า ม.4 



62 

ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 นาย สิทธา ธีรอภิศักดิ์กุล ม.4 
18 นาย คริส เปราธ์มินทร์ บาวเวนส ์ ม.4 
19 นางสาว ชนิตา ศักดิ์บุญ ม.5 
20 นางสาว ณัฏฐ์นร ี ฟองมูล ม.5 
21 นางสาว อารียา เดชบุญ ม.5 
22 นาย กิตติพิชญ ์ เตียงธวัช ม.5 
23 นางสาว ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา ม.5 
24 นาย กษิดิศ ต.เจรญิ ม.6 
25 นางสาว ฐานิดา วงค์วุฒิ ม.6 
26 นางสาว ญาณิศา เลสัก ม.6 
27 นาย ปัญญ์วรรธน์ จงปิยะเลศิ ม.6 
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โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 ดร. ทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย อัฏฐะพร ผาคํา ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ไอยดา กลิ่นอ้น ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง อธิชา สุดาสุด ม.1 
2 เด็กหญิง ภูฟ้า ศุภกิจเจริญ ม.1 
3 เด็กหญิง ฌัลลกัณฐ์ สุภลาภ ม.1 
4 เด็กชาย พีรณัฐ มีโชค ม.1 
5 เด็กหญิง ปนัดดา ทรัพย์อรัญ ม.2 
6 เด็กชาย ปรีดา พาหิระ ม.2 
7 เด็กหญิง สิริฉัตร ์ ปานน้อย ม.2 
8 เด็กชาย ภูดิศ บูรณโชคไพศาล ม.2 
9 นาย ดิษฐ์พล พลายชุม ม.4 
10 นางสาว สุกัญญา จุฑาภัทรา ม.4 
11 นาย ชนาธิป ขําเอ่ียม ม.5 
12 นาย วรวัฒน์ ศิริวงศ์ ม.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ตระกูลพันธ์ ยุชมภ ู ผู้จัดการทีม 
2 นาย อภิสิทธ์ิ เมืองมา ผู้ฝึกสอน 
3 นาย กฤษดา เหลืองทองคํา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ภูเบศวร ์ ยอดวงศ์ ม.2 
2 เด็กหญิง อชิรญาณ ์ วรรณศร ี ม.3 
3 เด็กชาย พุฒินันท์ ไวยสรุะสิงห์ ม.3 
4 นางสาว วรฤทัย ศรีจันทร ์ ม.3 
5 เด็กหญิง ศลิษา มูลศร ี ม.3 
6 เด็กชาย ธิติวุฒิ รวมสุข ม.3 
7 นาย ภูรินทร ์ นาคเสวก ม.4 
8 นาย ไตรทศ เลียงหิรญัถาวร ม.4 
9 นาย นรวิชญ์ เดือนดาว ม.5 
10 นางสาว บัณฑิตา สัสดีแพง ม.5 
11 นางสาว ญาณาธิป หมื่นแก้ว ม.5 
12 นางสาว บุญศิตา ตามจิตต ์ ม.6 
13 นางสาว ปวันรัตน์ ชํานาญวงศ์ศรีธร ม.6 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย พัสกร แนวปราณตี ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว สญามณ รูปต่ํา ผู้จัดการทีม 
3 นาย พชรพล พัดเย็นช่ืน ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ศศิกานต ์ ครุฑคํา ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ศิรเวช ปาริชาติธนกุล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง นันท์นภัส กังวิวรรธน์ ป.3 
2 เด็กหญิง กณัฐชญา เส้งสุ้น ป.5 
3 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ลิมป์แสงศร ี ป.5 
4 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์ ป.5 
5 เด็กชาย ณัฐนันท์ สุนทรธรรม ม.2 
6 เด็กชาย ภีมพัศ วัชรพลากร ม.2 
7 เด็กหญิง ชลธิชา มูลอ้อม ม.2 
8 เด็กหญิง เด็กหญิงมนัสวี พานิชย์ ม.3 
9 เด็กชาย นัทธพงศ์ เสรมิวิฑูรย์ ม.3 
10 เด็กหญิง พิชญา ศาสตรานรากุล ม.3 
11 นาย ศุภกร กาญจนะ ม.4 
12 นาย อัษฎาวุธ อาจฤทธ์ิ ม.4 
13 นางสาว บุญธิชา มูลอ้อม ม.4 
14 นาย พรหมพฤกษา อุทาพรม ม.4 
15 นาย วศิ ปาริชาติธนกุล ม.5 
16 นางสาว ญาณินท์ ยนจอหอ ม.6 
17 นางสาว สิดาพร นํ้าจันทร ์ ม.6 
18 นาย นรินทร์โชต ิ อาจารีพิพัฒน์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว นุชนิตยา เพ็งชัย ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว วรางคณา ถนอมทุน ผู้ฝึกสอน 
3 นาย อภิชาติ อรรคฮาตศร ี ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว กฤติกา อนุแสน ผู้ฝึกสอน 
5 นางสาว ณัฐชยา ปานเพชร ผู้ฝึกสอน 
6 นาย วิรัตน์ กุลเดช ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว ภัทรพร กาแก้ว ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง พรรณภัทร ภิรมย์เกียรต ิ ป.3 
2 เด็กชาย ณัฎฐ์ นาคบรรพต จิตรโ์ต ป.3 
3 เด็กชาย ธนกฤต เสิกภเูขียว ป.3 
4 เด็กชาย วิชญ์ บุญม ี ป.5 
5 เด็กหญิง เป่ียมลาภ ชัยศรีรัมย์ ป.5 
6 เด็กหญิง ภัสสร อินพินิจ ป.5 
7 เด็กชาย ณชนก พูลมาสิน ป.6 
8 เด็กชาย ติณห์ บุญม ี ป.6 
9 เด็กหญิง พีรญา สุ่มมาตย์ ป.6 
10 เด็กชาย อัจฉริยพงศ์ พลเรือง ป.6 
11 เด็กชาย ภูริช ดรชัย ป.6 
12 เด็กหญิง พิชญ์สินี ชุติมันตพงศ์ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย สามารถ ภูพาดศร ี ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว จิราพร น้อยใย ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ภูริพร มานะด ี ผู้ฝึกสอน 
4 นาย ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง วรดา มะลิใหม ่ ม.1 
2 เด็กชาย วชิรวิทย์ ปองไป ม.1 
3 เด็กชาย ผไท ปาเส ม.2 
4 เด็กชาย ณัฐภัทร เหล่าสมบัต ิ ม.2 
5 เด็กชาย อรรณธีร ์ ศรีสะอาด ม.3 
6 นางสาว ธนัชพร ศิริงาม ม.5 
7 นาย จิรเดช เลขะวรกุล ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว มนัสนันท์ ยุเรศรัตนานนท์ ผู้จัดการทีม 
2 นาย อัฐวิช นิริศยาพร ผู้ฝึกสอน 
3 นาย พัชรี ศูนย์กลาง ผู้ฝึกสอน 
4 นาย อัครวุฒิ สนธิรัตน์ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ทีปกร กลางประพันธ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย สมชาย อุ่นแก้ว ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว ดวงกมล ขนอม ผู้ฝึกสอน 
8 นาง รัตนสภุา มัคคอล์ม ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย จรูญศักดิ ์ สารพิมพา ป.3 
2 เด็กชาย ณราชัย ดาวสุขศร ี ป.3 
3 เด็กชาย สนันตน์ โอวเจริญกุล ป.5 
4 เด็กชาย ธรธรณ ์ ศรีอรนันต ์ ป.5 
5 เด็กชาย ธรรมชาต ิ ตู้ทอง ป.5 
6 เด็กชาย ปริดิยาธรณ ์ กุลชโยดม ป.5 
7 เด็กชาย เมธากรณ์ กอร ี กอรี ป.5 
8 เด็กชาย ตรรกพล ตันธวัช ป.5 
9 เด็กชาย วงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์ ป.5 
10 เด็กชาย ศุภกฤต บริหารกิจอนันต ์ ป.6 
11 เด็กชาย วีรวัฒน์ ธันญะทวี ป.6 
12 เด็กชาย ธัญเทพ พวงลําเจียก ป.6 
13 เด็กชาย ณัฐดนัย จรัสวิบูลย์กุล ป.6 
14 เด็กชาย ปุณณฤทธ์ิ แซ่เจียง ป.6 
15 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ลาภพานิช ป.6 
16 เด็กหญิง พราวภัสส์ศา พุทธิชัยธัมม์ ป.6 
17 เด็กชาย วรณ ลิ้มสกุล ป.6 
18 เด็กชาย กฤษรัตน์ วีระวัฒนานนท์ ป.6 
19 เด็กหญิง ลฎาภา ศิวเตชานนท์ ป.6 
20 เด็กชาย จักรินทร ์ จงย่ิงเจริญ ป.6 
21 เด็กหญิง อินท์นรี มิ่งขวัญ ป.6 
22 เด็กชาย จุลจักร แพรปราณีต ป.6 
23 เด็กชาย นพัฐกรณ ์ อมรมหพรรณ ป.6 
24 เด็กชาย อัครวินท์ ร่มรื่นวาณิชกิจ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ชัยวัฒน์ หมู่เจรญิ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว สุวิภา ฤทธิจันทร์ ผู้จัดการทีม 
3 นางสาว ปริยฉัตร ยศจนา ผู้ฝึกสอน 
4 นาย วิชิน สุทธิวานิช ผู้ฝึกสอน 
5 นาย ฉัตรชัย ว่องธนาการ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย จิระวิน สุวรรณ ์ ผู้ฝึกสอน 
7 นาย พิทยุตม ์ ภิรมย์จิตต ์ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย ธนพล มินสาคร ผู้ฝึกสอน 
9 นาย โชคด ี รักทอง ผู้ฝึกสอน 
10 นาย วิมุตต ิ เกษชุมพล ผู้ฝึกสอน 
11 นาย ศิครินทร ์ พันธุรัตน์ ผู้ฝึกสอน 
12 นาย อาทิตย์ ปัญจนานนท์ ผู้ฝึกสอน 
13 นางสาว จิตรดา สมีเพชร ผู้ฝึกสอน 
14 นาย วสันต ์ ชมภูบุตร ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง กัญจนาพร สุคนธชาต ิ ม.1 
2 เด็กชาย อนาวิล เพ็งสะและ ม.1 
3 เด็กชาย ปิยังกูร สีดีชัย ม.1 
4 เด็กชาย ปัณณธร วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์ ม.1 
5 เด็กชาย อติวิชญ์ นุ่นย้อย ม.2 
6 เด็กชาย สุรวุฒิ นครชัย ม.2 
7 เด็กหญิง ชนากันต์ เรียมอมตกุล ม.2 
8 เด็กชาย ฎิยะพัฒน์ พรหมเตม็ ม.2 
9 เด็กชาย วศิวงศ์ จงขวัญยืน ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
10 เด็กชาย ทัตพล ฉัตรภตู ิ ม.2 
11 เด็กชาย ณัฐกมล พรภิญญมาศ ม.2 
12 เด็กชาย นนทพัท อินทร ม.2 
13 เด็กหญิง นภัสวรรณ สีตลพฤกษ์ ม.2 
14 เด็กชาย เดโชชัย เห็นเจรญิ ม.2 
15 เด็กชาย กานต์ดนัย อุดมศิริโภคศัย ม.2 
16 เด็กชาย อธิเทพ จันทรานภาสวัสดิ ์ ม.3 
17 เด็กชาย พชร ทองเอ่ียม ม.3 
18 เด็กชาย คุณภัทร เกียรติชัยวุฒิ ม.3 
19 เด็กชาย อริยะ กัลปนา ม.3 
20 เด็กชาย กฤตภพ รุ่งเรืองศักดิ ์ ม.3 
21 เด็กชาย ปิยวัฒน์ วังมูล ม.3 
22 เด็กชาย จักรนิภัทร พรหมเตม็ ม.3 
23 เด็กชาย ดิศนุโชตน์ เฉิดศรีธนิตย์ ม.3 
24 เด็กชาย ธนาชัย ดาวสุขศร ี ม.3 
25 นาย นฤชิต สิงห์ปี ม.4 
26 นาย พฤกษ์ อภิรมรตัน์ ม.4 
27 นางสาว อภิสรา ชุมเกต ุ ม.4 
28 นาย ศิคโรตม ์ พันธุรัตน์ ม.4 
29 นาย ธีรภัทร ์ รัตนรตัน์ ม.4 
30 นางสาว ชนิกานต์ เรียมอมตกุล ม.5 
31 นาย ณัฏฐพล บุณยอุดมศาสตร ์ ม.5 
32 นางสาว ณัฐรัตน์ มณีรตันรุ่งโรจน์ ม.5 
33 นาย ศิวัช เฉลิมรัตนสกุล ม.6 
34 นาย สมศักดิ ์ วงษา ม.6 
35 นาย เดชพล นุชพุ่ม ม.6 
36 นางสาว ชญานันท์ ตังกวย ม.6 
37 นาย จิรพนธ์ เจิมเครือ ม.6 
38 นาย ชาญวิทย์ เติมตะนันทน ม.6 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
39 นาย ธีรภัทร ์ นันต์ธนพานิช ม.6 
40 นางสาว เขมจิราณ ี บวรธรรมทัศน์ ม.6 
41 นางสาว ศุภศิร ิ จิตตะยโศธร ม.6 
42 นาย อภิสิทธ์ิ นุชิต ม.6 
43 นาย วัชราวุธ พรสวัสดิ ์ ม.6 
44 นาย ภวินท์ เลี้ยงสุทธิกุล ม.6 
45 นาย ดนุเดช กิติชาติพยัคฆ ์ ม.6 
46 นาย ภูมิพัฒน์ คงนุ่น ม.6 
47 นาย ฐปนนท์ สุนทรหงษ์ ม.6 
48 นางสาว โสภาเพชร ช่วยดํา ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ดวงกมล เจียมเงิน ผู้จัดการทีม 
2 นาย ณัฐ สิทธิกร ผู้จัดการทีม 
3 นาง ปิยนุช สิทธิกร ผู้จัดการทีม 
4 นางสาว นัทนันท์ ตันธนวัฒน์ ผู้จัดการทีม 
5 นาย พิชัย ลิ้มประเสริฐ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ศาศวัต เอกสิทธิชัย ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว ศศิภา เถาแตง ผู้ฝึกสอน 
8 นาย อวยชัย กองสี ผู้ฝึกสอน 
9 นาย ดนัย สุวัชรา ผู้ฝึกสอน 
10 นาย สระพงษ์ หาญสิงห์ ผู้ฝึกสอน 
11 นางสาว นิตยา เปาปวง ผู้ฝึกสอน 
12 นาย พีรวิชญ์ ธนพิเชษฐ์ ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ณฐดน ว่องพิสุทธิพงศ์ ม.1 
2 เด็กชาย เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา ม.1 
3 เด็กชาย วิชิตชัย อริยะสุนทร ม.1 
4 เด็กหญิง ปาณิสรา เอ้ือศักดิ ์ ม.1 
5 เด็กชาย ปกรณ ์ กล้วยไม้งาม ม.1 
6 เด็กชาย พุทธิโชติ ภรณวลัย ม.1 
7 เด็กชาย ปฐมพงศ์ ภูริเวทย์คุณากร ม.1 
8 เด็กชาย กฤติน สุขุมรตันาพร ม.2 
9 เด็กชาย วศิพล กมลสุธีชัย ม.2 
10 เด็กชาย ธีเดช นพพาภาค ม.2 
11 เด็กชาย จีรพจน์ วุฒิประพันธ์ ม.2 
12 เด็กชาย ปัณณพงศ์ ฉัตรานุรักวงศ์ ม.2 
13 เด็กหญิง ปรินทรา วงศ์ศรีสุนทร ม.2 
14 เด็กชาย นคบด ี นาคสกุล ม.2 
15 เด็กหญิง นภัทร ชุติจิรวงศ์ ม.2 
16 เด็กชาย ณัฐภัทร นาคอินทร์ ม.2 
17 เด็กชาย วิชญ์ เสมาเงิน ม.2 
18 เด็กชาย ภูมินทร ์ วิมุตติโกศล ม.2 
19 เด็กหญิง ศิโรรตัน์ คําวะเนตร ม.2 
20 เด็กชาย ภวิศ วิภูเสถียร ม.3 
21 เด็กชาย จิรวัฒน์ เล่งน้อย ม.3 
22 เด็กชาย คงปพน จิรธรรมธนากุล ม.3 
23 เด็กชาย ณภัทร วงศ์นาม ม.3 
24 เด็กหญิง เก้ือหนุน อนันตทิพยเมธี ม.3 
25 นาย ธนทัต อภิเวสสะ ม.4 
26 นางสาว ชนิกานต์ ถิรานุชิต ม.4 
27 นาย วิรัชพงษ์ สุวรรณพิบูลย์ ม.4 
28 นางสาว รัญชิดา กิติเรืองแสง ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 นางสาว ภาณิชา บุญญลักษม ์ ม.4 
30 นาย วิชญ์ ชลิตตาภรณ ์ ม.4 
31 นาย เจตนิพัทธ์ นิพัทธกุศลกิจ ม.4 
32 นางสาว พรนภัส ฤทธิวุธ ม.4 
33 นาย คุณาวุธ วังณะยูนุช ม.5 
34 นาย ณัฐกิตติ ์ สกุลมาลัยทอง ม.5 
35 นางสาว จิตรรดา ประภากมล ม.5 
36 นาย ศิวัฒ เอ่ียมโสภานนท์ ม.5 
37 นาย เขมวิศว์ ศิริวงศ์ ม.5 
38 นาย สุทธินนท์ จงสถิตย์ไพบูลย์ ม.5 
39 นางสาว ลลิตา สุวัตถี ม.5 
40 นางสาว พลอยชมพู พงษ์วิวัฒนชัย ม.5 
41 นาย ภูมิรพี เอ้ือศักดิ ์ ม.6 
42 นาย ก้องภพ ศิริอักษร ม.6 
43 นาย รัญชน์ ประสพรัตน์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาย ปฐมชัย ธะนะเนตร ผู้จัดการทีม 
2 นาย วันชนะ จิรปีติกุล ผู้ฝึกสอน 
3 นาย เชษฐา ปางวัชรากร ผู้ฝึกสอน 
4 นาย สุวัฒน์ บุญธรรม ผู้ฝึกสอน 
5 นาย พิศัลย์ คันธวงศ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย ปิยพงษ์ พรมนนท์ ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว อภิญญา มิ่งเมือง ผู้ฝึกสอน 
8 นาง ภัคนิษฐ์ วรรณเฉลมิ ผู้ฝึกสอน 
9 นาย กัณภพนต ์ ศรีวชิรวัฒน์ ผู้ฝึกสอน 
10 นางสาว กาญจนา พะทะยะ ผู้ฝึกสอน 
11 นาย สุทัศน์ พรรณนา ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย วีรวิชญ์ วัฒนาเศลารัตต ์ ป.2 
2 เด็กหญิง วรัญญภ์ัสร ์ ภรณวลัย ป.2 
3 เด็กหญิง ณัฐวด ี ไชยจิตรเจรญิรุ่ง ป.2 
4 เด็กชาย กรณ ์ สว่างทรัพย์ ป.3 
5 เด็กหญิง ไอรัก ฟูกูฮาระ ป.3 
6 เด็กหญิง ณัฐรินีย ์ ศรีวชิรวัฒน์ ป.3 
7 เด็กชาย กันต์ธี ยงวณิชย์ ป.4 
8 เด็กหญิง ลภณิรัตน์ รัตนวานิช ป.4 
9 เด็กชาย กฤติน ศรีสันติสุข ป.4 
10 เด็กหญิง อริยาทิต นวชิต ป.4 
11 เด็กหญิง ธันยธร เจ้ิง ป.5 
12 เด็กชาย วิชญะ ตันไชย ป.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
13 เด็กชาย ภวินท์ ปรมาธิกุล ป.5 
14 เด็กชาย ณัฐภูม ิ ศิระวงษ์ ป.5 
15 เด็กชาย ภุชงค์ มาลัยธรรม ป.6 
16 เด็กชาย กฤษณ์รัตน์ รัตนวานิช ป.6 
17 เด็กหญิง เป่ียมรัก เตชะไทยเจรญิ ป.6 
18 เด็กชาย ชญตว์ สิรผิดุงชัย ป.6 
19 เด็กชาย พสิษฐ์ สุกใส ป.6 
20 เด็กชาย นณพ พรพรหมินทร ์ ป.6 
21 เด็กชาย นนน พรพรหมินทร ์ ป.6 
22 เด็กชาย วีรินทร ์ ชวนะภูธร ป.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว เกษชุดา เพียรนุเคราะห์ชน ผู้จัดการทีม 
2 นาย วรวุฒิ แซ่ตั้ง ผู้จัดการทีม 
3 ว่าท่ีร้อยตรี ไพรัช เจริญตรเีพชร ผู้จัดการทีม 
4 นางสาว สุธารัตน์ สมรรถการ ผู้จัดการทีม 
5 นางสาว ศิรัชชรินทร ์ ยศสวรินทร ์ ผู้จัดการทีม 
6 นางสาว ทิพย์วรรณ จันทร์เขียว ผู้จัดการทีม 
7 นาย สิทธิกร เรืองศร ี ผู้จัดการทีม 
8 นางสาว เปรียบฟ้า ด้วงนุ่ม ผู้จัดการทีม 
9 นาย ไพศาล จรรยา ผู้จัดการทีม 
10 นาย สหสญัญ ์ ลีวรวัฒน์ ผู้ฝึกสอน 
11 นาย วิชเญศ นิยมในธรรม ผู้ฝึกสอน 
12 นาย สสิน แซ่เตีย ผู้ฝึกสอน 
13 นาย ยุทธศักดิ์ ด่านยุทธศิลป์ ผู้ฝึกสอน 
14 นาย ขวัญ เพียซ้าย ผู้ฝึกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ถานะภิรมย์ ม.1 
2 เด็กชาย คณพศ นิตย์กานต ์ ม.1 
3 เด็กชาย ภูมิรพี อาภาคัพภะกุล ม.1 
4 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อิทธิอาวัชกุล ม.1 
5 เด็กหญิง ปภาวร ี ดิเรกวัฒนะ ม.1 
6 เด็กชาย มณฑล ดวงแก้ว ม.1 
7 เด็กชาย ภูดิศ แก้วภักด ี ม.1 
8 เด็กชาย ศุภณัฐ อรุณ ม.1 
9 เด็กชาย ภูมิศักดิ ์ ทรงเดช ม.1 
10 เด็กหญิง เปมิกา ทาปทา ม.2 
11 เด็กชาย อภิสัณห์ บุนนาค ม.2 
12 เด็กชาย สิรภัทร บูรณเกียรตศัิกดิ ์ ม.2 
13 เด็กหญิง ปัญฑารย์ี สุขสงค์ ม.2 
14 เด็กชาย พีรพัทธ์ อนันควานิช ม.2 
15 เด็กชาย บุญยากร บุญศิร ิ ม.2 
16 เด็กชาย ชญานนท์ บัวเกิด ม.2 
17 นาย พนธกร ทาปทา ม.3 
18 นาย ณบ เกิดนิยม ม.3 
19 เด็กชาย กิตติภพ ศิระวรกุล ม.3 
20 เด็กชาย พันธ์ุทรัพย์ ดิเรกวัฒนะ ม.3 
21 เด็กชาย ธันว์ ลิ่มจุฬารัตน์ ม.3 
22 นาย ปราชญ ์ อนุมัติราชกิจ ม.3 
23 เด็กชาย ปัณณวรรธ หงส์เลิศนภากุล ม.3 
24 นาย ธีรนันท์ มรุธราเลิศ ม.4 
25 นาย ณัฐภาส ศุภจัตรุัส ม.4 
26 นาย กวิน มุ่งสมานกูล ม.4 
27 เด็กชาย ภูมินทร ์ เกรียงโกมล ม.4 
28 นาย มังกร ฐาปนโสภณ ม.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
29 นาย รวิทเอก ทรงอุดมวัฒนา ม.5 
30 นาย แผ่นดิน ขาวงาม ม.5 
31 นาย ครองขวัญ วันงาม ม.5 
32 นางสาว จิดาภา จรรยา ม.5 
33 นาย คิรากร คู่เจรญิถาวร ม.5 
34 นางสาว พิมรมัย เทศมาตย์ ม.5 
35 นางสาว นัทชา สหพัฒนา ม.5 
36 นาย ศรัณย์ เลิศสินทรัพย์ทวี ม.6 
37 นาย รฐนนท์ เจียมสันดุษฎ ี ม.6 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ สุนาร ี รอดเจริญ ผู้จัดการทีม 
2 อาจารย์ พิมพ์พัชร พรสวรรค์ ผู้ฝึกสอน 
3 อาจารย์ อภิสิทธ์ิ คําส ี ผู้ฝึกสอน 
4 อาจารย์ ฉัตรพงษ์ มาชอบ ผู้ฝึกสอน 
5 อาจารย์ ณัฐณิชา โสภาลดาวัลย์ ผู้ฝึกสอน 
6 อาจารย์ อัครเทพ อัคคีเดช ผู้ฝึกสอน 
7 อาจารย์ ปิยนุช รอดอัมพร ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ธีรวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ป.3 
2 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สิทธิสัจจธรรม ป.3 
3 เด็กชาย พีรวัส เจริญจันทร ์ ป.4 
4 เด็กชาย ชวณัฐ กิจวาสน์ ป.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
5 เด็กชาย สิทธิกร ตรีนาค ป.4 
6 เด็กชาย วิชยุตม ์ แว่นพรหม ป.4 
7 เด็กชาย จุฑาวัฒน์ แสงด ี ป.4 
8 เด็กชาย ดีพร้อม ธามธาดา ป.5 
9 เด็กชาย จิรกฤต บัวศร ี ป.5 
10 เด็กชาย พสิษฐ์ แป้นแก้ว ป.6 
11 เด็กชาย ศุภโชค เทพด้วง ป.6 
12 เด็กชาย พชร เพชรชุมพร ป.6 
13 เด็กหญิง พชร มั่งค่ัง ม.1 
14 เด็กหญิง ขวัญข้าว รักอิสสระ ม.1 
15 เด็กหญิง กชพร สุชัยรัตนวิโรจน์ ม.1 
16 เด็กหญิง ภูริณัฐ โล่ห์อํานวยกุล ม.1 
17 เด็กหญิง ชนัญชิดา บํารุงกิจ ม.1 
18 เด็กชาย ชนิตร์นันท์ พลอยเพ็ชร ์ ม.1 
19 เด็กชาย ภูมิภัทร สินทอง ม.2 
20 เด็กชาย ชวณัฏฐ์ จันทร์อ่ิม ม.2 
21 เด็กชาย ศุภวัฒน์ นางาม ม.2 
22 เด็กชาย ภูมิภัทร แซ่ลิ้ม ม.2 
23 เด็กหญิง นารา นาบุญ ม.2 
24 เด็กชาย นนทวัฒน์ เจียศรีวงษ์ ม.3 
25 เด็กชาย ปวีณวัช สุขสง่า ม.3 
26 นาย นนนที โอริด ม.4 
27 นาย ปิยังกูร สุภาษร ม.4 
28 นางสาว มัสตริัญน์ คงชุ่ม ม.4 
29 นาย นรินทร ์ บุญเล็ก ม.4 
30 นาย ฐิติพงศ์ คุณานุรักษพงศ์ ม.4 
31 นางสาว รสกร เข็มลาย ม.5 
32 นาย อิม แซ่โง้ว ม.5 
33 นางสาว อภิญญา จิรชัยกิตต ิ ม.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
34 นาย ศุภณัฐ วุฒิสาร ม.5 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว สิริกมล หมดมลทิน ผู้จัดการทีม 
2 นาย สุจินันท์ แสนศิริมงคล ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พงศ์พล ตั้งปริมณฑล ป.2 
2 เด็กชาย อินภุชงค์ ปูรณวัฒนกุล ป.3 
3 เด็กหญิง กันต์ณัฐฐา ตั้งปริมณฑล ป.3 
4 เด็กชาย กฤธเนศ ศิลปงาม ป.3 
5 เด็กชาย สหรัถ ศิริธรรมขันต ิ ป.4 
6 เด็กหญิง พรรษรลิ จารุพุทธิศิริพจน์ ป.6 
7 เด็กชาย สิทธิผล อินเทพ ป.6 
8 เด็กชาย ธนดล ธีรภาพสกุลวงศ์ ป.6 
9 เด็กชาย ตรัยธรรม สถิตย์ ป.6 
10 เด็กชาย ยศวีร ์ วรภาพไพบูลย์ ป.6 
11 เด็กชาย ญาณพัฒน์ พูลเทพ ป.6 

 
 
 
 
 
 
 



80 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์ วสวัตติ ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ ผู้จัดการทีม 
 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ จาฏพจน์วนิช ม.3 
2 นางสาว ณัฐลักษม ์ วงษ์ศรีสังข์ ม.4 
3 นางสาว กันตา จังพานิช ม.4 
4 นาย อนุวิท นันทเดชาวุฒิ ม.4 
5 นางสาว กัลยากร รัตนจันทรานนท์ ม.5 
6 นางสาว ชญตา ศิลปศาสตร ์ ม.5 
7 นาย ณัฐพงษ์ เขียวทิพย์ ม.5 
8 นาย ธัชกฤช ยศฟุ้งกุล ม.6 
9 นาย สันต ิ อ้ึงวัฒนะไพศาล ม.6 
10 นาย ปริยวิศว์ เอ่ียมขจรชัย ม.6 
11 นางสาว ลักษิกา จาคีไพบูลย์ ม.6 
12 นาย สหัสวรรษ วัยนิพิฐพงษ์ ม.6 
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โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 Mr. Jayson Ursolino ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว กูหม๊ะแฮแร อัลยุฟร ี ผู้ฝึกสอน 
3 นาย สุรินทร ์ แวนิ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ธัชไท ธรรมเจริญ ป.4 
2 เด็กชาย ภคพล รตนัตยาธิคุณ ป.4 
3 เด็กชาย นาอิฟ เง๊าะ ป.5 
4 เด็กชาย ดรัณย์ สัจจายานุกุล ป.5 
5 เด็กชาย คณาสิฐ บุญกุล ป.5 
6 เด็กชาย ดาเนียล เจะและ ป.5 
7 เด็กชาย นูรเดียร์นา อัลอิสฮักก์ ป.6 
8 เด็กหญิง ประกายกานต ์ สระอิส ป.6 
9 เด็กหญิง ธนิชา ชัยชนะโชติ ป.6 
10 เด็กชาย ณัฐนนท์ ทองช่วย ป.6 
11 เด็กชาย ชวิศ รอดศรีจันทร ์ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง ปานใจ แสงศิลา ผู้จัดการทีม 
2 นาย อเนก แจนโกนด ี ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง แพรไหม อ๋องสุวรรณ ม.1 
2 เด็กหญิง อัลฟาเต็น เวาะเลง ม.1 
3 เด็กหญิง นูอัยม์ บนีอะหมัด ม.1 
4 เด็กชาย ธนชัย เจียรนัย ม.1 
5 เด็กชาย วาริษ ปุติ ม.2 
6 เด็กชาย ภูษิต อรุณเรือง ม.2 
7 เด็กชาย ซากีรีน สะกะแย ม.2 
8 เด็กชาย อนีศ สุไลมาน ม.3 
9 นางสาว นินัจญ์ดา สุไลมาน ม.4 
10 นาย เอาฟา อดุลย์อภมิุข ม.4 
11 นาย กมล วัฒนะนุกุล ม.4 
12 นาย นุชิต ไชยภักด ี ม.5 
13 นางสาว ณิชาวีร ์ ตั้งสิริวรกุล ม.5 
14 นางสาว นิซัซวานี แว ม.5 
15 นางสาว ปุณริศา รอดย้ิม 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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คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดาน 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต ์ เดือนแจ้ง ประธานอนุกรรมการ 
นางทัศนีย์   จันติยะ อนุกรรมการ 
นางสาวดวงพร   ชุนฟ้ง อนุกรรมการ 
นางสาวบูรนาถ   เฉยฉิน อนุกรรมการ 
นางสาวจันทมาส   เหลืองธวัชกุล อนุกรรมการ 
นายสมมาตร ฟักประไพ อนุกรรมการ 
นางสาวนลินทิพย์   มโนมั่น อนุกรรมการ 
นางสุวีณา   เดือนแจ้ง อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางภารดี    กล่อมด ี 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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