
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 

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

 
หมวด 1 

หมวดท่ัวไป 
 

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

 
ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้

ข้อบังคับน้ีแทน  
 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 

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

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

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

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

 
 ข้อ 30 ให้มีการเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด
หรือพิธีปิด เว้นแต่คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 
 ข้อ 31 ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท่ีไม่ได้ลงแข่งกีฬามีส่วนร่วม และถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ
เท่ากับกิจกรรมกีฬา 
 
 ข้อ 32 ให้มอบโล่เพ่ือเป็นเกียรติและเครื่องหมายแห่งความช่ืนชมในความมีนํ้าใจ 
ร่วมมือ ความเสียสละและอดทน 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดอ่ืน ๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไป

กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับข้อบังคับน้ีให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย   

 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



14 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วยการแข่งขันฮอกกี ้(รหัส 16) กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันฮอกก้ี กีฬาสาธิตสามัคคี  
 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันฮอกก้ี  กีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560” 

 
ข้อ  2   บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ  3   กติกาการแข่งขัน ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ 

(FIH) ซ่ึงสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทยกําหนดใช้ในปัจจุบัน 
 *กติกาเพ่ิมเตมิ การแข่งขันประเภทฮอกก้ี 6 คน (Sixes a Sides) ใช้สนาม

ขนาดเดียวกับประเภทฮอกก้ีกลางแจ้ง (Outdoor Hockey) 
 
ข้อ  4   ประเภทการแข่งขัน 

4.1 มัธยมศึกษาชาย 
 4.1.1  ฮอกก้ีกลางแจ้ง (Outdoor Hockey)  
   ทีมระดับมัธยมศึกษาชาย 11 คน 

   4.1.2  ฮอกก้ี 6 คน (Sixes a Sides)  
    ทีมระดับมัธยมศึกษาชาย 6 คน 
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4.2  มัธยมศึกษาหญิง 
   4.2.1  ฮอกก้ีกลางแจ้ง (Outdoor Hockey)  
    ทีมระดับมัธยมศึกษาหญิง 11 คน 
   4.2.2  ฮอกก้ี 6 คน (Sixes a Sides)  
    ทีมระดับมัธยมศึกษาหญิง 6 คน 

 
 ข้อ  5   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ 
บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 

 
ข้อ  6   จํานวนผู้เข้าแข่งขัน  แต่ละโรงเรียนสาธิตส่งรายช่ือนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน

ได้ไม่เกิน 24 คน โดยนักกีฬามีสิทธ์ิเล่นได้ 2 ประเภท ตามจํานวนท่ีกําหนดโดยส่งนักกีฬา
แต่ละประเภทดังน้ี 
  6.1  ฮอกก้ีกลางแจ้ง (Outdoor Hockey) 11 คน ส่งรายช่ือนักกีฬาได้
ไม่เกิน 18 คน 
  6.2 ฮอกก้ี 6 คน (Sixes a Sides) ส่งรายช่ือนักกีฬาได้ไม่เกิน 10 คน 
 
 ข้อ  7   วิธีจัดการแข่งขัน 
  7.1  ถ้ามีจํานวนทีมไม่เกิน 4 ทีม จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” มี
รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับท่ี 3 ดังน้ี 
   7.1.1  ชิงอันดับท่ี 3 ระหว่างทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 3 กับทีมท่ีมี
คะแนนเป็นท่ี 4 
   7.1.2  ชิงชนะเลิศระหว่างทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1 กับทีมท่ีมี
คะแนนเป็นท่ี 2 
   7.1.3  หากในข้อ 7.1 เมื่อการแข่งขันในรอบแรกสิ้นสุดแล้วมีทีม
ท่ีได้คะแนนเท่ากันให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 10.1.1 ถึงข้อ 10.1.3 ตัดสิน 
  7.2  ถ้ามีจํานวนทีมไม่เกิน 5 ทีม จัดการแข่งขันแบบ “พบกันหมด” 
เมื่อการแข่งขันในรอบแรกสิ้นสุดลงแล้วให้นับคะแนนรวมเพ่ือหาทีมชนะเลิศทีมอันดับท่ี 2 
และทีมอันดับท่ี 3 หากมีทีมท่ีได้คะแนนเท่ากันให้ใช้เกณฑ์ตามข้อ 10.1.1 ถึงข้อ 10.1.3 
ตัดสิน 
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  7.3  ถ้ามีจํานวนทีม 6-8 ทีม จัดการแข่งขันรอบแรกเป็น 2 สาย แข่งขัน
พบกันหมดในสาย รอบรองชนะเลิศให้นําทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 1 สายแรกพบกับทีมท่ีได้
คะแนนอันดับท่ี 2 สายสองและทีมท่ีได้คะแนนอันดับท่ี 2 สายแรกพบกับทีมท่ีได้คะแนน
อันดับท่ี 1 สายสอง รอบชิงชนะเลิศนําทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมท่ีแพ้ 
ให้ได้รับอันดับท่ี 3 ร่วมกัน 
 
 ข้อ  8  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
  8.1  ฮอกก้ีกลางแจ้ง 11 คน แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 
10 นาที พักระหว่างช่วงเวลา 1 และ 2 เป็นเวลา 2 นาที พักระหว่างช่วงเวลา 2 และ 3 เป็น
เวลา 10 นาที  พักระหว่างช่วงเวลา 3 และ 4 เป็นเวลา 2 นาที   
  8.2 ฮอกก้ี 6 คน (Sixes a Sides) แข่งขัน 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ 15 นาที 
พักระหว่างครึ่ง 5 นาที 
 
 ข้อ  9  คะแนนจากผลการแข่งขัน 
  9.1 การแข่งขันแบบ “พบกันหมด” และการแข่งขันในรอบแรกของ
การจัดแบบ “แบ่งสาย” จะมีผลการแข่งขันท้ังชนะ เสมอ และแพ้ ทีมท่ีชนะแต่ละครั้งได้    
3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน และแพ้ได้ 0 คะแนน 
 
 ข้อ  10  การจัดอันดับของการแข่งขัน 
  10.1  แข่งขันแบบ “พบกันหมด” 
    10.1.1  นับจากคะแนนรวมท้ังหมดท่ีได้มากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 
และคะแนนรองลงมาเป็นอันดับท่ี 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ 
    10.1.2  หากในข้อ 10.1.1 ทีมใดท่ีมีผลเสมอกันให้ใช้วิธีการเล่น  
1 : 1 กับผู้รักษาประตู (Shooting - out) เพ่ือหาทีมท่ีต้องการเข้ารอบต่อไป 
    10.1.3  ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ กรณีเสมอกันให้
ปฏิบัติดังน้ี 
     10.1.3.1  หากมีผลเสมอกันให้ใช้วิธีการเล่น 1 : 1 กับ
ผู้รักษาประตู (Shooting - out) เพ่ือหาทีมท่ีเข้ารอบต่อไป 
  10.2  แข่งขันแบบ “แบ่งสาย” เมื่อการแข่งขันของแต่ละสายใน รอบแรก
สิ้นสุดแล้วให้ทีมท่ีมีอันดับ 1 และ 2 เข้ารอบต่อไป ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการเล่น 1 : 1 
กับผู้รักษาประตู (Shooting - out) 
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 ข้อ  11 วิธีการแข่งขัน Shooting - out เพ่ือตัดสินในกรณีเสมอกัน 
  11.1 การยิงลูก Shooting - out ของแต่ละประเภทให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
   11.1.1 ฮอกก้ีกลางแจ้ง 11 คนให้ใช้ผู้เล่นทีมละ 5 คน โดยสลับกัน
เล่นทีมละ 1 คน เลี้ยงเดี่ยวทําประตูภายในเวลา 8 วินาที จากเส้น 23 เมตร 
   11.1.2 ฮอกก้ี 6 คน (Sixes a Sides) ให้ใช้ผู้เล่นทีมละ 3 คน 
โดยสลับกันเล่นทีมละ 1 คน เลี้ยงเดี่ยวทําประตูภายในเวลา 8 วินาที จากเส้น 23 เมตร 
  11.2  ให้ผู้ตัดสินเป็นผู้เลือกประตูซึ่งใช้ในการแข่งขันท้ังหมด 
  11.3  ให้ผู้ตัดสินใช้วิธีการเสี่ยงต่อหน้าหัวหน้าทีมท้ังสองเพ่ือตัดสินให้
ทีมท่ีชนะการเสี่ยงเริ่มยิงก่อน 
  11.4  ให้ทีมท่ียิงลูกโทษเข้าประตูได้มากกว่าเป็นทีมชนะ ในกรณีท่ีเล่น
ครบทุกคนแล้วยังเสมอกันอีกให้เลือกผู้เล่นในการเล่น Shooting - out ในรอบแรกมาเล่น
อีกคนละ 1 ครั้ง  แบบ Sudden Death และให้ทีมท่ีเล่น Shooting - out ท่ีเล่นเป็นทีมท่ี
สองเป็นทีมท่ีเล่นก่อนในรอบท่ีสอง 
 
 ข้อ  12   การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน 
  12.1  ระหว่างการแข่งขันให้เปลี่ยนตัวผู้ เข้าแข่งขันได้ตลอดเวลา      
ไม่จํากัดจํานวนจากผู้เข้าแข่งขันสํารองท่ีได้ระบุช่ือไว้ก่อนการแข่งขันเท่าน้ัน 
  12.2  ผู้เข้าแข่งขันท่ีเปลี่ยนตัวออกไปแล้ว สามารถกลับเข้าไปแข่งขัน
ในครั้งน้ัน ๆ อีกได้ 
 
 ข้อ  13  กําหนดการแข่งขันให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฮอกกี้เป็นผู้
กําหนดเวลาและสถานท่ีแข่งขันซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุจําเป็น 
 
 ข้อ  14  เคร่ืองแต่งกายของผู้แข่งขัน 
  14.1 ให้แต่ละทีมใช้สีตามโรงเรียนสาธิตของตนและถ้าใช้สีอ่ืนต้อง   
ไม่ซ้ําซ้อนหรือคล้ายคลึงกับสีของโรงเรียนคู่แข่ง 
  14.2  ในกรณีท่ีสีเสื้อของทีมคู่แข่งคล้ายคลึงกันให้ทีมท่ีใช้สีเสื้อผิดไป
จากสีโรงเรียนสาธิตของตนเองเป็นผู้เปลี่ยนไปใช้สีอ่ืน 
  14.3  แต่ละทีมต้องแต่งกายเข้าแข่งขันให้เหมือนกันทุกคน เว้นผู้รักษา
ประตูให้ใช้เสื้อแตกต่างจากผู้เข้าแข่งขันอ่ืน แต่ต้องไม่ใช้สีดําและให้ติดหมายเลขประจําตัว
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ให้ตรงกับหมายเลขท่ีส่งตัว ในทะเบียนหมายเลขท่ีติดให้ใช้หมายเลข 1 - 24 เท่าน้ันและมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 10 น้ิว และแต่งกายให้เรียบร้อย 
  14.4  ผู้เล่นต้องมีอุปกรณ์สนับแข้งและเครื่องป้องกันผู้รักษาประตูตาม
กติกาฮอกก้ี 
 
 ข้อ  15  ข้อปฏิบัติในการเข้าแข่งขัน 
  15.1  ให้ผู้จัดการทีมกรอกรายช่ือผู้เข้าแข่งขันจริงและผู้เล่นสํารองลง
ในใบส่งตัวผู้เล่นประจําวันโดยระบุหมายเลขประจําตัวให้ตรงกับท่ีแจ้งไว้ในทะเบียน ส่งให้
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฮอกก้ีก่อนกําหนดเวลาแข่งขัน 30 นาที 
  15.2  ทีมท่ีมาถึงสนามแล้วไม่ลงทําการแข่งขันหรือผละออกจากการ
แข่งขันท่ีกําลังดําเนินอยู่หรือแสดงเจตนาท่ีไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปภายในเวลา 10 นาที ให้
ปรับทีมน้ันแพ้ในเกมการแข่งขันน้ัน ๆ ในกรณี ดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
ฮอกก้ีรายงานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี เพ่ือให้พิจารณาลงโทษตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ  16   มารยาทของผู้เข้าแข่งขัน 
  16.1  ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับ
ความเป็นนักกีฬาท่ีดีและต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  16.2  ผู้ เข้าแข่งขันคนใดท่ีละเมิดกติกาการแข่งขันซ่ึงผู้ตัดสินได้
ตักเตือนเป็นทางการโดยแสดงใบเหลืองจะได้รับการบันทึกเป็นทางการโดยคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันฮอกก้ีทุกครั้ง และหากมีการละเมิดเช่นน้ีอีกเป็นครั้งท่ีสองในครั้งต่อ ๆ ไปให้
อยู่ในดุลยพินิจของประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฮอกก้ีเป็นท่ีสิ้นสุด 
  16.3  ผู้เข้าแข่งขันคนใดท่ีผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันโดยแสดง
ใบแดงแล้ว จะหมดสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไป 1 ครั้ง หากคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันฮอกก้ีเห็นว่าการลงโทษไม่เพียงพอ ให้รายงานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเพ่ือ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเพ่ือพิจารณา หากคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคีเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้ลงโทษผู้เข้าแข่งขันน้ันเพ่ิมเติมตามกรณี ซ่ึงการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารจะต้องดําเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากเสร็จสิ้น 
การแข่งขันครั้งน้ัน ๆ ถ้าคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีมิได้พิจารณาภายในระยะเวลา
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ท่ีกําหนดดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันผู้น้ันมีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปหลังจากท่ีหมดสิทธ์ิ     
เข้าร่วมการแข่งขันข้างต้นแล้ว 1 ครั้ง 
 
 ข้อ  17  ผู้ตัดสินและผู้ช่วยตัดสิน 
  17.1  ให้ใช้กรรมการจากสมาคมฮอกก้ีแห่งประเทศไทยหรือเจ้าภาพ
เห็นสมควร 
  17.2  ให้แต่ละสถาบันท่ีส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันส่งผู้ตัดสินประจํา   
ทีม ๆ ละ 1 คน 
 
 ข้อ  18  ลูกบอลท่ีใช้ในการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันฮอกกี้ 
 
 ข้อ  19  การประท้วงให้เป็นไปตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คร้ังท่ี 42 
พ.ศ. 2560  ยกเว้นในกรณีข้อบังคับข้อ 23.3 จะต้องกระทําภายใน 30 นาทีหลังจาก
ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
 
 ข้อ  20  รางวัลการแข่งขัน 
  20.1  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
  20.2  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
  20.3  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
  20.4  เกียรติบัตรและโล่รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่นท้ัง 4 ประเภทชาย
และหญิง รวม 4 รางวัล 
 
 ข้อ  21  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันฮอกกี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้วินิจฉัย 
ชี้ขาด 
 
 
 



20 

 ข้อ  22  ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้
 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์  อุดมศร)ี 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ 

60 

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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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันฮอกก้ี 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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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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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฮอกก้ี 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ระหว่างวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2560 
 

ประเภทกลางแจ้ง ทีมชาย (Outdoor) จํานวน  5 ทีม ดังนี้ 
1. โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
2. โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. โรงเรียนสาธิตสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
ประเภทกลางแจ้ง ทีมหญิง (Outdoor) จํานวน  5 ทีม ดังนี้  

1. โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
2. โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. โรงเรียนสาธิตสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
ประเภท 6 คน ทีมชาย (Sixes a Sides)จํานวน 5 ทีม ดังนี้ 

1. โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
2. โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. โรงเรียนสาธิตสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ประเภท 6 คน ทีมหญิง  (Sixes a Sides) จํานวน 5 ทีม ดังนี้  
1. โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา   
2. โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. โรงเรียนสาธิตสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

หมายเหตุ  แข่งขันแบบพบกันหมดเอาคะแนนมาจัดลําดับท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 
 
ผลการจับสลากแบ่งสาย 

ทีม 
   ทีมท่ี 1  สาธิตขอนแก่น 
   ทีมท่ี 2  สาธิตจุฬามัธยม 
   ทีมท่ี 3  สาธิตกําแพงแสน 
   ทีมท่ี 4  สาธิตเกษตร 
   ทีมท่ี 5  สาธิตเชียงใหม ่
 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2560 
คู่ท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
1 8.00 11 คน ชาย สาธิตขอนแก่น : สาธิตจุฬามัธยม 
2 9.10 11 คน ชาย สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเชียงใหม ่
3 10.20 11 คน หญิง สาธิตขอนแก่น : สาธิตจุฬามัธยม 
4 11.30 11 คน หญิง สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเชียงใหม ่
5 13.00 6 คน ชาย สาธิตขอนแก่น : สาธิตจุฬามัธยม 
6 14.00 6 คน ชาย สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเชียงใหม ่
7 15.00 6 คน หญิง สาธิตขอนแก่น : สาธิตจุฬามัธยม 
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วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 
คู่ท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
8 8.00 6 คน หญิง สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเชียงใหม ่
9 9.00 11 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตกําแพงแสน 
10 10.10 11 คน ชาย สาธิตเกษตร : สาธิตเชียงใหม ่
11 11.20 11 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตกําแพงแสน 
12 13.00 11 คน หญิง สาธิตเกษตร : สาธิตเชียงใหม ่
13 14.10 6 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตกําแพงแสน 
14 15.10 6 คน ชาย สาธิตเกษตร : สาธิตเชียงใหม ่
 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
คู่ท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
15 8.00 6 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตกําแพงแสน 
16 9.00 6 คน หญิง สาธิตเกษตร : สาธิตเชียงใหม ่
17 10.00 11 คน ชาย สาธิตขอนแก่น : สาธิตกําแพงแสน 
18 11.10 11 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเกษตร 
19 13.00 11 คน หญิง สาธิตขอนแก่น : สาธิตกําแพงแสน 
20 14.10 11 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเกษตร 
21 15.20 6 คน ชาย สาธิตขอนแก่น : สาธิตกําแพงแสน 
 
วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
คู่ท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
22 8.00 6 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเกษตร 
23 9.00 6 คน หญิง สาธิตขอนแก่น : สาธิตกําแพงแสน 
24 10.00 6 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเกษตร 
25 11.00 11 คน ชาย สาธิตขอนแก่น : สาธิตเกษตร 
26 13.00 11 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเชียงใหม ่
27 14.10 11 คน หญิง สาธิตขอนแก่น : สาธิตเกษตร 
28 15.20 11 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเชียงใหม ่
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วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
คู่ท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
29 8.00 6 คน ชาย สาธิตขอนแก่น : สาธิตเกษตร 
30 9.00 6 คน ชาย สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเชียงใหม ่
31 10.00 6 คน หญิง สาธิตขอนแก่น : สาธิตเกษตร 
32 11.00 6 คน หญิง สาธิตจุฬามัธยม : สาธิตเชียงใหม ่
33 13.00 11 คน ชาย สาธิตขอนแก่น : สาธิตเชียงใหม ่
34 14.10 11 คน ชาย สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเกษตร 
35 15.20 11 คน หญิง สาธิตขอนแก่น : สาธิตเชียงใหม ่
 
วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 
คู่ท่ี เวลา ประเภท สาย ทีม  พบ ทีม 
36 8.00 11 คน หญิง สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเกษตร 
37 9.10 6 คน ชาย สาธิตขอนแก่น : สาธิตเชียงใหม ่
38 10.10 6 คน ชาย สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเกษตร 
39 11.10 6 คน หญิง สาธิตขอนแก่น : สาธิตเชียงใหม ่
40 13.00 6 คน หญิง สาธิตกําแพงแสน : สาธิตเกษตร 
 
หมายเหตุ : เวลาตามโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว จรรยา สมิงวรรณ ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว กมลรตัน์ ทองคณานุรักษ์ ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ธีระพงษ์ ลิมบานเย็น ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 นางสาว ชนมน สมคิด ม.2 
2 เด็กหญิง พริมา รัตธนภาส ม.3 
3 เด็กหญิง ณัฐมณฑ์ ปทีปโชติวงศ์ ม.3 
4 เด็กชาย นันท์นัต ลีลาปิยมิตร ม.3 
5 เด็กหญิง ธารดา มาตุธรรมธาดา ม.3 
6 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ ป้ันลายนาค ม.3 
7 เด็กหญิง กุลปรียา กิจประสาน ม.3 
8 เด็กหญิง ปณิสรา โรจน์วิรุฬห์ ม.3 
9 นางสาว มธุชา แสงมณ ี ม.4 
10 นาย ภูริช ปริสุทธ์ิ ม.4 
11 นาย นรวิชญ์ ฟุ้งขจร ม.4 
12 นาย ณภัทร พ่ึงโพธ์ิ ม.4 
13 นาย พงศธร สมใจด ี ม.4 
14 นาย ปองภพ พันธ์นรา ม.4 
15 นางสาว อัญญ ์ อัครบวร ม.4 
16 นาย รัฐนันท์ ไกรทอง ม.4 
17 นางสาว อภิชญา บุญญภญิโญ ม.4 
18 นาย วีรภัทร ฉ่ัวศิริพร ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
19 นางสาว ธนวรรณ ทองพูน ม.4 
20 นาย นิปุณ แก้วเรือน ม.4 
21 นาย พฤกษรักษ์ เกิดเจริญ ม.4 
22 นาย ปวริศ พัฒนเกียรต ิ ม.4 
23 นางสาว จันทกานติ์ จิตศรัทธา ม.4 
24 นาย นาวิน พงศ์วรินทร์ ม.4 
25 นาย นะโม เลขะกุล ม.4 
26 นางสาว ภริมา รัตนพิศิฏฐ์ ม.4 
27 นาย ธัชพัจน์ ลัฐิกาวิบูลย์ ม.4 
28 นางสาว นิชชาวัลย์ สันติเลขะกุล ม.4 
29 นางสาว ธันย์พิชา อิศรภัคด ี ม.4 
30 นาย สุภัทร สังขมณ ี ม.4 
31 นาย กัณฑ์เกษม เพชรเดชสกุล ม.4 
32 นาย ชนันธร ศิริวาจนะ ม.4 
33 นาย ภีมวัจน์ โพธ์ิศรีนาค ม.5 
34 นาย สิริดนย์ เกษมศักดิ์โยธิน ม.5 
35 นาย ภูภัทร วัฒนะดํารงกุล ม.5 
36 นาย สรวิชญ ์ ด้วงชู ม.5 
37 นางสาว วิรินทร ์ ชีวะสุวรรณ ม.6 
38 นางสาว แพรพลอย แผ้วพิษากุล ม.6 
39 นางสาว พิมพ์ไท เสนพงศ์ ม.6 
40 นาย ลัทธสิทธ์ิ ตันมณ ี ม.6 
41 นาย เพชร ปานย้อย ม.6 
42 นาย ศตสุข เพราะแก้ว ม.6 
43 นางสาว ธัญชนก วงษ์ประยูร ม.6 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว นัทธมน พ่ึงตระกูล ผู้จัดการทีม 
2 นาย สุรชัย สระแก้ว ผู้ฝึกสอน 
3 นางสาว ผุสด ี จันทคํามา ผู้ฝึกสอน 
4 นางสาว ปริญญา อุทิศรัมย์ ผู้ฝึกสอน 
5 นาย เปรมปรีดิ ์ ปัญจะรักษ์ ผู้ฝึกสอน 
6 นาย กําพล ลําพู ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 นาย ศุภกฤต สงสุวงค์ ม.3 
2 เด็กหญิง นิจภาสินี เกียรติชูสกุล ม.3 
3 เด็กชาย เปศล หาญกิตติกาญจนา ม.3 
4 เด็กหญิง วริศรา จําปาเงิน ม.3 
5 นาย คีรีนนท์ รุ่งโรจนพณิชย์ ม.3 
6 เด็กหญิง ณัฐิดา เพชร์กล้า ม.3 
7 เด็กหญิง ปุณยวีร ์ นิลยนารถ ม.3 
8 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สืบประเสริฐกุล ม.3 
9 เด็กหญิง จิดาภา ทองหล่อ ม.3 
10 เด็กชาย กิตติ์บดินทร ์ สุวรรณปทุมเลิศ ม.3 
11 เด็กชาย ธนวัฒน์ จงอักษร ม.3 
12 เด็กชาย สิรภัทร ห้วยหงษ์ทอง ม.3 
13 เด็กชาย สุวีร ์ พลับจะโปะ ม.3 
14 เด็กหญิง นัชชา มุสิกบัณฑิตย์ ม.3 
15 เด็กหญิง ณณัช ตันจริยภรณ ์ ม.3 
16 เด็กหญิง กณกมาศ เติมคุนานนท์ ม.3 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 นางสาว ธิชา ธีระอนุกูล ม.5 
18 นาย ณพวัฒน์ เยือกเย็น ม.5 
19 นาย ณัฐชนน เจริญพร ม.5 
20 นาย หทัยทัต ธัญมาศกวิน ม.5 
21 นาย วิชยุตม ์ ว่องวัฒนกิจ ม.5 
22 นางสาว กัญญาณัฐ ตั้งเจริญ ม.5 
23 นางสาว พิมพิศา เหล่าจินดาพันธ์ ม.5 
24 นางสาว พิชชาภา อบเชย ม.5 
25 นางสาว วรรณรดา เหล่าจินดาพันธ์ ม.5 
26 นางสาว กันต์กนิษฐ์ เจริญผล ม.5 
27 นาย พีรวัฒน์ ทับทิม ม.5 
28 นาย ภาณุวัชร ลิ้มศรสีถาพรกุล ม.5 
29 นาย มนตร ี ศรีนวลขํา ม.5 
30 นาย ภัทรพล กุลวัชรจินดา ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นาง สกาวรัตน์ สุขโข ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ฐิติมา ดวงวันทอง ผู้ฝึกสอน 
3 นาย ยุทธพิชัย บัวโต ผู้ฝึกสอน 
4 นาย วีรวิชญ์ คําอ่อน ผู้ฝึกสอน 
5 นาย วุฒิชัย ไพคํานาม ผู้ฝึกสอน 
6 นางสาว พัชราภรณ ์ แสนนา ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว พิมพ์ศิร ิ ศิริขอนแก่น ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 นางสาว คณิตา มุนมิน ม.4 
2 นางสาว ศรุตา สุระโคตร ม.4 
3 นาย ภูมินทร ์ แผลงสูงเนิน ม.4 
4 นาย ผณินทร วงศ์สว่างศิร ิ ม.5 
5 นาย เลิศวิทย์ มาลีรตัน์ ม.5 
6 นาย จรณัฑฒ์ เลิศศิริวรกุล ม.5 
7 นาย วิศรุต สุระโคตร ม.5 
8 นางสาว เอมิกา บุญทศ ม.5 
9 นาย ธนดล เเก้วบุดตา ม.5 
10 นาย พงศกร หัตถพนม ม.5 
11 นาย พบธรรม โคตะนิวงษ์ ม.5 
12 นางสาว สุพรรษา วงศ์แสน ม.5 
13 นาย ธนดล แสนแสง ม.5 
14 นาย ณภัทร พงษ์ศรีทัศน์ ม.5 
15 นางสาว นฤภร แพงมา ม.5 
16 นางสาว อรพรรณ ชนะชัย ม.5 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
17 นางสาว วีรดา นาคํา ม.5 
18 นางสาว ขวัญนรินทร ์ สินทร ม.5 
19 นางสาว ป่ินปินัทธ์ ศรีศิรริักษ์ ม.5 
20 นางสาว ณฐพร อุทัยชัย ม.6 
21 นางสาว กรกนก แรมล ี ม.6 
22 นาย ฐิติพงศ์ แก่นชูวงศ์ ม.6 
23 นาย ธนบดี แฝงฤทธ์ิ ม.6 
24 นาย สุชน ประสิทธ์ิ ม.6 
25 นาย นพณัฐ นาสมสร้อย ม.6 
26 นางสาว นวพร อุ่นศิลป์ ม.6 
27 นางสาว ปิยะฉัตร หมู่บ้านม่วง ม.6 
28 นาย โชติ แสงโชต ิ ม.6 
29 นางสาว ขวัญจิรา ไพคํานาม ม.6 
30 นาย ภูริต ชัยมณ ี ม.6 
31 นาย ธนดล ดรอินทร ์ ม.6 
32 นางสาว ภิญญาพัชญ ์ กันพล ม.6 
33 นาย กฤดา แก้วเหมือน ม.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาว ณัฐภสัสร กรอกกลาง ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว ชญาภา เง้ือมผา ผู้จัดการทีม 
3 นาย ธนยศ พุทธพงศ์ ผู้จัดการทีม 
4 นาย สัญญา สันทอง ผู้จัดการทีม 
5 นาย ชนะกาญจน์ พินิจค้า ผู้จัดการทีม 
6 นาย พีรพัฒน์ เนียรสุพรพรรณ ผู้ฝึกสอน 
7 นางสาว นนลณีย ์ วีรพุฒิพงศ์ ผู้ฝึกสอน 
8 นาย ภาคย์ภมู ิ อนันตคู ผู้ฝึกสอน 
9 นางสาว มนัสนันท์ สุนทรวิเศษ ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง นัชชา จันทร์ดวง ม.2 
2 เด็กชาย ภัทรชนน ชีวสุทธานนท์ ม.2 
3 เด็กหญิง เปมิกา โอฐธนู ม.2 
4 เด็กชาย พศุตม ์ สุริยสมบูรณ ์ ม.2 
5 นาย ทนุพงศ์ ดอน พินิจค้า ม.4 
6 นาย ธนัช ทันตศุภารักษ์ ม.4 
7 นางสาว ธนิกา สุวรรณ ม.4 
8 นาย นนน กิจบารม ี ม.4 
9 นาย อนันดา บุญชัย ม.4 
10 นาย บุญฤทธ์ิ เสรีศิริขจร ม.4 
11 นางสาว วรินท์ลัคน์ เผ่าสวัสดิย์รรยง ม.4 
12 นาย ชวนิน ช่วงชัยชัชวาล ม.4 
13 นาย วิมุต ิ เหล่าโมราพร ม.4 
14 นางสาว นภนร ี สุวรรณโอภาสกุล ม.4 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
15 นางสาว ภูมิชา เก่ียวศรีกุล ม.4 
16 นางสาว พัทธนันท์ แสนทองประเสริฐ ม.4 
17 นาย กันตวัฒน์ อ่วมเลี้ยง ม.5 
18 นางสาว ภาวินี อ่ิมบุญตา ม.5 
19 นางสาว กิรณา หลายธนานนท์ ม.5 
20 นางสาว ณัฐชยาน์ เก่ียวศรีกุล ม.5 
21 นางสาว ปพิชฌา วีระเดชาพล ม.5 
22 นางสาว สุชาวด ี อดุลยานุภาพ ม.5 
23 นาย ฮูซัยฟะห์ หะยียะโกะ ม.5 
24 นาย ณศตวรรษ พจนสัจ ม.6 
25 นาย ภรัณยู ลี้มิ่งสวัสดิ ์ ม.6 
26 นาย อธิวัฒน์ ตั้งพูลสินธนา ม.6 
27 นาย ภีมภัทร นิยมเสถียร ม.6 
28 นาย เตชิษฐ์ กิติดํารงสุข ม.6 
29 นาย พิสิษฐ์ เพชรชู ม.6 
30 นางสาว ชุติมณฑน์ เล็งสีกุล ม.6 
31 นางสาว ขวัญแก้ว ทิศาดลดลิก ม.6 
32 นาย พิพัฒน์ ทรัพย์ปัญญาด ี ม.6 
33 นาย กฤษณุรักษ์ บุญเจรญิศรีพานิช ม.6 
34 นาย รฐพล เลิศอนันตชัย ม.6 
35 นาย ภูม ิ โกศลพัฒน์ดรุงค์ ม.6 
36 นาย นวมนต ์ ทัศนบรรจง ม.6 
37 นางสาว ศรุตา เก่ียวศรีกุล ม.6 
38 นาย ปรเมษฐ์ เตชะมหพันธ์ ม.6 
39 นางสาว ศุภิสรา พวงสุวรรณ ม.6 
40 นาย เตชสิทธ์ิ กิตติภูมิวงศ์ ม.6 
41 นาย กฤษฏเมธ ธนาสายทิพย์กุล ม.6 
42 นาย กฤษฎี โอฐธนู ม.6 
43 นางสาว วริษฐา ฐิตวัฒน์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ผู้ควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 

1 ดร. อัษ แสนภักด ี ผู้จัดการทีม 
2 นางสาว พัชราภรณ ์ วงศ์พุ่ม ผู้ฝึกสอน 
3 นาย เฉิน ฟาย ทาม ผู้ฝึกสอน 

 
นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ธิติพล เหลี่ยวรุ่งเรื่อง ม.1 
2 เด็กหญิง กัญญพัชร ตรีวิทยา ม.1 
3 เด็กชาย เตชินท์ แซ่จิว ม.1 
4 เด็กชาย นรวิชญ์ โชติรสนิรมติ ม.1 
5 เด็กชาย ภูฮั่น ศรีสุวรรณ ม.1 
6 เด็กชาย ภควัต กันทะโย ม.1 
7 เด็กชาย ณัฐดนัย ติ๊บดอนจันทร ์ ม.1 
8 เด็กชาย ภูบด ี เกษรเกศรา ม.1 
9 เด็กชาย พิรศุษม ์ จินะป่ัน ม.1 
10 เด็กหญิง อังควิภา อุทรธรรมานนท์ ม.1 
11 เด็กหญิง อภิรชา คําเจรญิ ม.1 
12 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วงษ์จริต ม.2 
13 เด็กหญิง กัลยรตัน์ พิพัฒน์วรพร ม.2 
14 เด็กหญิง ธนพร วรรณสาร ม.2 
15 เด็กหญิง ข้าว มฤคพิทักษ์ ม.2 
16 เด็กหญิง โยษิตา ชีสแมน ม.2 
17 เด็กชาย ปองณภูม ิ ปริศนานันทกูล ม.2 
18 เด็กชาย บัญญวัต วุฒิการณ ์ ม.2 
19 เด็กหญิง พิมพ์วิไล บุญโสภณกาญจน์ ม.2 
20 เด็กชาย ปารม ี ธรรมนิตกิจ ม.2 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
21 เด็กหญิง ฉัตรนภา คงแสงดาว ม.2 
22 เด็กหญิง กฤติญา ทองมี ม.2 
23 เด็กหญิง คัทรียาฑ์ บาวเวนส ์ ม.2 
24 เด็กหญิง ณีรนุช สุระโชต ิ ม.2 
25 เด็กหญิง ชนิษฎา มีมา ม.2 
26 นางสาว อุ่นเอ้ือ สุวรรณเนตร ม.3 
27 เด็กชาย นรเทพ ถนอมบุญ ม.3 
28 เด็กชาย ธีรภัทร ์ บังคมเดช ม.3 
29 นางสาว พรรษ ปิยพิพัฒนมงคล ม.3 
30 เด็กชาย ธีรภัทร คํามา ม.3 
31 เด็กชาย ชุติมันต ์ กันยะบุตร ม.3 
32 เด็กหญิง ตติยพร จินดามงคล ม.4 
33 นางสาว ทิพย์วิชา จันทร์เจียวใช้ ม.4 
34 นางสาว ณิชกานต ์ ชัยธรรม ม.4 
35 นางสาว ณัฐวรรณ อุ่นเมืองทอง ม.5 
36 นางสาว ณาชา จุฑาวิจิตรธรรม ม.5 
37 นาย คุณากร คําพวง ม.5 
38 นาย ชาญเมธา เขมกปสิทธ์ิ ม.5 
39 นาย กิตติพศ ต่อวิริยะตะกูล ม.5 
40 นาย ณวพล จงภักด ี ม.6 
41 นางสาว พรสุรย์ี เติมสมบัติบวร ม.6 
42 นางสาว ศุภสุตา ทิพย์ทา ม.6 
43 นาย ปัจเจก จันทรเสนาวงค์ ม.6 
44 นาย ธนกฤต ต๊ะต้องใจ 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 
จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 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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คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฮอกก้ี 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส์” 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระลึก   สัทธาพงศ์ ท่ีปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารินทร์  ก้านเหลือง ประธานอนุกรรมการ 
นางธีรนันท์   ตันพานิชย์ รองประธานอนุกรรมการ 
นายพิรัชน์   โชติธรรมรัตน์ อนุกรรมการ 
นางภณิดา   หย่ังถึง  อนุกรรมการ 
นายธนกฤต   มากงลาด อนุกรรมการ 
นางจันทิมา   จํานงค์นารถ อนุกรรมการ 
นางสาวศุภวดี   มีผลมาก อนุกรรมการ 
นางสาวผจงจิต   ม่วงพารา อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเมธาพร   ฮ่งกือ 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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