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กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 39 “จามจุรีเกมส”์ 

 

 โปรแกรมการแข่งขัน  
 

 1. บาสเกตบอล  

 2. แบดมินตัน  

 3. เปตอง  

 4. ฟุตบอล  

 5. วอลเลย์บอล  

 6. ฮอกกี้  
 

 ชงิ 31 เหรียญ  

 

 1. บาสเกตบอล 1 เหรียญ  

 2. แบดมินตัน  15 เหรียญ  

 3. เปตอง  6 เหรียญ  

 4. ฟุตบอล  3 เหรียญ  

 5. วอลเลย์บอล 4 เหรียญ  

 6. ฮอกกี้  2 เหรียญ  
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กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 39 “จามจุรีเกมส”์ 

 

 บาสเกตบอล  

สนามกีฬาในร่ม ศูนย์กีฬาแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คู่ท่ี ประเภท ระดับ รอบ เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

34 ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 09.00 สาธิตเกษตร : สาธติประสานมิตรมัธยม  

 

 เปตอง  

สนามเปตอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

เร่ิมเวลา ประเภท รอบ หมายเหตุ 

8.00 น. ทีม 3 คน รอบ 8 ทีม – รอบชิงชนะเลิศ มอบเหรียญรางวัล 

 

 ฟุตบอล  
 

ระดับประถมศึกษา  :  สนามจินดารักษ ์

คู่ท่ี รอบ เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

19 ชิงชนะเลิศ 08.30 สาธิตขอนแก่น : สาธิตรามประถม 
 

 

ระดับมัธยมศึกษา  :  สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คู่ท่ี รอบ ระดับ เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

23 ชิงชนะเลิศ ม.ต้น 08.30 สาธิตราม : สาธิตขอนแก่น  

19 ชิงชนะเลิศ ม.ปลาย 10.00 สาธิตจุฬามธัยม : สาธิตราม  

 

 วอลเลย์บอล  

อาคารจันทนยิ่งยง 

คู่ท่ี ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

61 ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ - 08.00 สาธิตเชียงใหม ่ : สาธิตบูรพา 
 

62 ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ - 09.30 สาธิตบูรพา : สาธิตเชียงใหม ่
 

63 ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ - 11.00 สาธิตบูรพา : สาธิตสารคามมัธยม 
 

64 ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ - 12.30 สาธิตบูรพา : สาธิตขอนแก่น 
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กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 39 “จามจุรีเกมส”์ 

 

 

 ฮอกกี้  

สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 

ประเภททีม  11 คน (Outdoor) 

คู่ท่ี ประเภท รอบ เวลา ระหว่าง ผลการแข่งขัน 

15 หญิง ชิงชนะเลิศ 09.00 สาธิตเชียงใหม ่ : สาธิตก าแพงแสน 
 

16 ชาย ชิงชนะเลิศ 11.00 สาธิตจุฬา : สาธิตก าแพงแสน 
 

    พิธีมอบเหรียญรางวัล  

 

 



แบดมินตัน

ชัน้ 1 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

วันท่ี 27 ธันวาคม 2557

3 4 6 
Starting at 09:00 Starting at 09:00 Starting at 09:00 

1 ชายเด่ียว ประถม  Final #15 หญิงเด่ียว ม.ต้น  Final #31 ชายเด่ียว ม.ปลาย  Final #31
   

วณิชย์  เชี่ยวชาญรัตนกุล (สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม) [1] ธนัชพร  ด ารงธรรมวุฒิ (สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)) [1] ศักดิโชติ  ไกรวาส (สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)) [1]

vs. vs. vs. 
โทะโมะยะ  พมิทะวงศ์ (สาธิต "พบิลูบ าเพญ็" ม.บรูพา) ณิชา  หรัิญกาญจน์ (สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม) ปัณณวิชญ์  ผลึกมณฑล (สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)) [2]

   
U:  ธีรพงษ ์ จารุมณี U:  อรพรรณ วิรัติพนัธ์ U:  พงศกร  ระวิเพยีรทรัพย์

SJ:  สุดาพทัธ์  เลิศพรกุลรัตน์ SJ:  จตุรนต์  ยนต์ส าอางค์ SJ:  รวี  แซ่ต้ัง
Followed by Followed by Followed by 

2 หญิงเด่ียว ประถม  Final #15 ชายเด่ียว ม.ต้น  Final #31 หญิงคู่ ม.ปลาย  Final #15
  ชื่นทพิพ ์ สุขก่ า (สาธิต "พบิลูบ าเพญ็" ม.บรูพา) /

พรพชิชา  เชยกีวงศ์ (สาธิตแหง่ม.เกษตรศาสตร์) [1] ธนกฤต  ภแูรศรี (สาธิตม.รามค าแหง ฝ่ายมัธยม) [1] นวนันท ์ ไกรทอง (สาธิต "พบิลูบ าเพญ็" ม.บรูพา)
vs. vs. vs. 

สิริญญา  เสริมสิริสัมพนัธ์ (สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม) ธนบดี  สินเจริญ (สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)) [3] ปริชมน  ศานติวงค์สกุล (สาธิตแหง่ม.เกษตรศาสตร์) /
  อภสิรา  เลิศวิเศษธีรกุล (สาธิตแหง่ม.เกษตรศาสตร์)

U:  สุดาพทัธ์  เลิศพรกุลรัตน์ U:  จตุรนต์  ยนต์ส าอางค์ U:  รวี  แซ่ต้ัง
SJ:  ภสักร  วิภาคาร SJ:  ชวลิต  อันชัยศรี SJ:  ภาณุพงศ์  อิทธะรงค์



3 4 6 
Followed by Followed by Followed by 

3 ชายคู่ ประถม  Final #15 หญิงคู่ ม.ต้น  Final #31 หญิงเด่ียว ม.ปลาย  Final #15
ณัฐธัญ  หวังถาวร (สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)) / ธนพร  สุภชัยพานิชพงศ์ (สาธิตม.ศิลปากร) /  สรวิชญ์  เลิศศิริขจร (สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)) 

[1] มนัสศิริ  บวรวิชญ์ธนกุล (สาธิตม.ศิลปากร) ระวิวรรณ  อุระแสง (สาธิตม.รามค าแหง ฝ่ายมัธยม) [1]
vs. vs. vs. 

จักรภทัร  จันทรปรีดา (สาธิตแหง่ม.เกษตรศาสตร์) / ณฎา  หาญทวีวงศา (สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม) / พมิพม์า  บวรวิชญ์ธนกุล (สาธิตม.ศิลปากร)
ปญัญากร  ไกรธีรวุฒิ (สาธิตแหง่ม.เกษตรศาสตร์) บณุยาพร  ด ารงธรรมวุฒิ (สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม)  

U:  ภสักร  วิภาคาร U:  ชวลิต  อันชัยศรี U:  ภาณุพงศ์  อิทธะรงค์
SJ:  ธีรพงษ ์ จารุมณี SJ:  อรพรรณ วิรัติพนัธ์ SJ:  พงศกร  ระวิเพยีรทรัพย์

Followed by Followed by Followed by 
4 คู่ผสม ประถม  Final #15 ชายคู่ ม.ต้น  Final #31 ชายคู่ ม.ปลาย  Final #15

วณิชย์  เชี่ยวชาญรัตนกุล (สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม) / ภาคภมูิ  เพชรรักษ ์(สาธิตม.รามค าแหง ฝ่ายมัธยม) / ณัฐภมูิ  เมืองแสน (สาธิต มศว ปทมุวัน) /
สิริญญา  เสริมสิริสัมพนัธ์ (สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม) วิชญวรรธน์  นาครักษ ์(สาธิตม.รามค าแหง ฝ่ายมัธยม) ธนวัต  สุพรรณธเนศ (สาธิต มศว ปทมุวัน)

vs. vs. vs. 
โทะโมะยะ  พมิทะวงศ์ (สาธิต "พบิลูบ าเพญ็" ม.บรูพา) / ชลันธร  อนังคณกุล (สาธิต "พบิลูบ าเพญ็" ม.บรูพา) /

ปณัณวิชญ์  ผลึกมณฑล (สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม)) /

สปนันา  โชคชลวัฒน์ (สาธิต "พบิลูบ าเพญ็" ม.บรูพา) ประพนัธ์  พงษป์ระพนัธ์ (สาธิต "พบิลูบ าเพญ็" ม.บรูพา) ศักดิโชติ  ไกรวาส (สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม))
U:  ธีรพงษ ์ จารุมณี U:  อรพรรณ วิรัติพนัธ์ U:  พงศกร  ระวิเพยีรทรัพย์

SJ:  สุดาพทัธ์  เลิศพรกุลรัตน์ SJ:  จตุรนต์  ยนต์ส าอางค์ SJ:  รวี  แซ่ต้ัง
Followed by Followed by Followed by 

5 หญิงคู่ ประถม  Final #15 คู่ผสม ม.ต้น  Final #31 คู่ผสม ม.ปลาย  Final #15
นุชญาดา  ฟกัสุวรรณ (สาธิตแหง่ม.เกษตรศาสตร์) / ธนบดี  สินเจริญ (สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)) / ปรัฏธนพงษ ์ พงษย์ินดี (สาธิต "พบิลูบ าเพญ็" ม.บรูพา) /
พรพชิชา  เชยกีวงศ์ (สาธิตแหง่ม.เกษตรศาสตร์) [1]

ธนัชพร  ด ารงธรรมวุฒิ (สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม))
 [1] ชื่นทพิพ ์ สุขก่ า (สาธิต "พบิลูบ าเพญ็" ม.บรูพา) [1]

vs. vs. vs. 
สุจิมา  ต้ังมิตรเจริญ (สาธิตแหง่ม.เกษตรศาสตร์) / ธนกฤต  ภแูรศรี (สาธิตม.รามค าแหง ฝ่ายมัธยม) / พศวัต  สุรกุลประภา (สาธิตม.ขอนแก่น) /

อชิดา  รอดศิริ (สาธิตแหง่ม.เกษตรศาสตร์) ปวีณ์ธิดา  อุบลพงษ ์(สาธิตม.รามค าแหง ฝ่ายมัธยม) ผริตา  สุรกุลประภา (สาธิตม.ขอนแก่น)
U:  สุดาพทัธ์  เลิศพรกุลรัตน์ U:  จตุรนต์  ยนต์ส าอางค์ U:  รวี  แซ่ต้ัง

SJ:  ภสักร  วิภาคาร SJ:  ชวลิต  อันชัยศรี SJ:  ภาณุพงศ์  อิทธะรงค์
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