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101.0 เดี�ยวผสม 200 เมตร รุน่ 18 ปี ชาย 102.0 เดี�ยวผสม 200 เมตร รุน่ 15 ปี ชาย 103.0 เดี�ยวผสม 200 เมตร รุน่ 13 ปี ชาย

104.0 เดี�ยวผสม 200 เมตร รุน่ 11 ปี ชาย 105.0 เดี�ยวผสม 200 เมตร รุน่ 9 ปี ชาย 106.0 เดี�ยวผสม 200 เมตร รุน่ 18 ปี หญงิ

107.0 เดี�ยวผสม 200 เมตร รุน่ 15 ปี หญงิ 108.0 เดี�ยวผสม 200 เมตร รุน่ 13 ปี หญงิ 109.0 เดี�ยวผสม 200 เมตร รุน่ 11 ปี หญงิ

110.0 เดี�ยวผสม 200 เมตร รุน่ 9 ปี หญงิ 111.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 112.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

113.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 114.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 115.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย

116.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 117.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 118.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ

119.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 120.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 121.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ

122.0 ฟรสีไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 123.0 กรรเชยีง 100 เมตร รุน่ 18 ปี ชาย 124.0 กรรเชยีง 100 เมตร รุน่ 15 ปี ชาย

125.0 กรรเชยีง 100 เมตร รุน่ 13 ปี ชาย 126.0 กรรเชยีง 100 เมตร รุน่ 18 ปี หญงิ 127.0 กรรเชยีง 100 เมตร รุน่ 15 ปี หญงิ

128.0 กรรเชยีง 100 เมตร รุน่ 13 ปี หญงิ 129.0 กบ 50 เมตร รุน่ 18 ปี ชาย 130.0 กบ 50 เมตร รุน่ 15 ปี ชาย

131.0 กบ 50 เมตร รุน่ 13 ปี ชาย 132.0 กบ 50 เมตร รุน่ 11 ปี ชาย 133.0 กบ 50 เมตร รุน่ 9 ปี ชาย

134.0 กบ 50 เมตร รุน่ 7 ปี ชาย 135.0 กบ 50 เมตร รุน่ 18 ปี หญงิ 136.0 กบ 50 เมตร รุน่ 15 ปี หญงิ

137.0 กบ 50 เมตร รุน่ 13 ปี หญงิ 138.0 กบ 50 เมตร รุน่ 11 ปี หญงิ 139.0 กบ 50 เมตร รุน่ 9 ปี หญงิ

140.0 กบ 50 เมตร รุน่ 7 ปี หญงิ 141.0 ผเีสื�อ 100 เมตร รุน่ 18 ปี ชาย 142.0 ผเีสื�อ 100 เมตร รุน่ 15 ปี ชาย

143.0 ผเีสื�อ 100 เมตร รุน่ 13 ปี ชาย 144.0 ผเีสื�อ 100 เมตร รุน่ 18 ปี หญงิ 145.0 ผเีสื�อ 100 เมตร รุน่ 15 ปี หญงิ

146.0 ผเีสื�อ 100 เมตร รุน่ 13 ปี หญงิ 147.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 18 ปี ชาย 148.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 15 ปี ชาย

149.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 13 ปี ชาย 150.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 11 ปี ชาย 151.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 9 ปี ชาย

152.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 7 ปี ชาย 153.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 18 ปี หญงิ 154.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 15 ปี หญงิ

155.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 13 ปี หญงิ 156.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 11 ปี หญงิ 157.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 9 ปี หญงิ

158.0 ผลดัฟรสีไตล ์4x50 เมตร รุน่ 7 ปี หญงิ
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201.0 ฟรสีไตล ์200 เมตร รุน่ 18 ปี ชาย 202.0 ฟรสีไตล ์200 เมตร รุน่ 15 ปี ชาย 203.0 ฟรสีไตล ์200 เมตร รุน่ 13 ปี ชาย

204.0 ฟรสีไตล ์200 เมตร รุน่ 18 ปี หญงิ 205.0 ฟรสีไตล ์200 เมตร รุน่ 15 ปี หญงิ 206.0 ฟรสีไตล ์200 เมตร รุน่ 13 ปี หญงิ

207.0 กบ 100 เมตร รุน่ 18 ปี ชาย 208.0 กบ 100 เมตร รุน่ 15 ปี ชาย 209.0 กบ 100 เมตร รุน่ 13 ปี ชาย

210.0 กบ 100 เมตร รุน่ 18 ปี หญงิ 211.0 กบ 100 เมตร รุน่ 15 ปี หญงิ 212.0 กบ 100 เมตร รุน่ 13 ปี หญงิ

213.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 18 ปี ชาย 214.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 15 ปี ชาย 215.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 13 ปี ชาย

216.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 11 ปี ชาย 217.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 9 ปี ชาย 218.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 7 ปี ชาย

219.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 18 ปี หญงิ 220.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 15 ปี หญงิ 221.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 13 ปี หญงิ

222.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 11 ปี หญงิ 223.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 9 ปี หญงิ 224.0 ผเีสื�อ 50 เมตร รุน่ 7 ปี หญงิ

225.0 ฟรสีไตล ์100 เมตร รุน่ 18 ปี ชาย 226.0 ฟรสีไตล ์100 เมตร รุน่ 15 ปี ชาย 227.0 ฟรสีไตล ์100 เมตร รุน่ 13 ปี ชาย

228.0 ฟรสีไตล ์100 เมตร รุน่ 11 ปี ชาย 229.0 ฟรสีไตล ์100 เมตร รุน่ 9 ปี ชาย 230.0 ฟรสีไตล ์100 เมตร รุน่ 18 ปี หญงิ

231.0 ฟรสีไตล ์100 เมตร รุน่ 15 ปี หญงิ 232.0 ฟรสีไตล ์100 เมตร รุน่ 13 ปี หญงิ 233.0 ฟรสีไตล ์100 เมตร รุน่ 11 ปี หญงิ

234.0 ฟรสีไตล ์100 เมตร รุน่ 9 ปี หญงิ 235.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 18 ปี ชาย 236.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 15 ปี ชาย

237.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 13 ปี ชาย 238.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 11 ปี ชาย 239.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 9 ปี ชาย

240.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 7 ปี ชาย 241.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 18 ปี หญงิ 242.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 15 ปี หญงิ

243.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 13 ปี หญงิ 244.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 11 ปี หญงิ 245.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 9 ปี หญงิ

246.0 กรรเชยีง 50 เมตร รุน่ 7 ปี หญงิ 247.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 18 ปี ชาย 248.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 15 ปี ชาย

249.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 13 ปี ชาย 250.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 11 ปี ชาย 251.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 9 ปี ชาย

252.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 7 ปี ชาย 253.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 18 ปี หญงิ 254.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 15 ปี หญงิ

255.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 13 ปี หญงิ 256.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 11 ปี หญงิ 257.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 9 ปี หญงิ

258.0 ผลดัผสม 4x50 เมตร รุน่ 7 ปี หญงิ
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 101. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  จิรวทิย ์ ข าขนิษฐ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  02:18.91 นาที    
 เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 30 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

Event 101. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ตะวนั  องักาบ 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 3 ชลวฒัน์  อคัรมงคลเลิศ 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:44.40 
 4 ภูรี  ล่ิมนิรันดร 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:40.48 
 5 ภูมิ  เมฆสัมพนัธ์ 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:42.98 
 นาการศึกษา 
 6 วสุพล  สุวรรณวฒัน์ 17 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 7   
 8   
Record 102. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ตะวนั  รักสลาม สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  02:20.08 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 18 ต.ค. 2547  
 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 29 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Event 102. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 โชติพฒัน์  อเนกสุข 14 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 04:33.72 
 4 อนาวลิ  เนียมสุวรรณ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:47.71 
 5 วรัช  มายะการ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:47.77 
 6   
 7   
 8   
Event 102. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ไพรด ์ เมฆสัมพนัธ์ 15 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:46.31 
 นาการศึกษา 
 3 พีระกฤตย ์ พชรบุณยเกียรติ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:33.43 
 4 ธนาวฒุ ิ เร้ารุจา 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:30.01 
 5 ภวตั  สัตตวตัรกุล 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:31.23 
 6 ณฐันนท ์ สุวรรณวงศ ์ 15 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:35.32 
 7 ปัญญา  สกุลเลิศมงคล 14 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 02:46.35 
 8   
Record 103. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ภทัรภณ  อติเมธิน สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  02:26.98 นาที  
 เม่ือปี 2539 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 103. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธนกฤต  เลิศรัตนาพร 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 03:06.46 
 2 ตนุภทัร  อิทธิพูนธนกร 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:46.69 
 3 วรีะพรรณ  แป้นสุขเยน็ 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:44.83 
 นาการศึกษา 
 4 ปรีดิยาธร  อบเชย 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:24.04 
 5 ธนวนิท ์ เติมใจ 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:41.58 
 6 นทีดล  ไข่มุกข ์ 12 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 02:45.40 
 7 สุวภาศ  บุณยพิพฒัน์ 12 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:50.01 
 8 ณฐัพงษ ์ ด่านแกว้ 12 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 03:43.07 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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Record 104. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  จิรวทิย ์ ข าขนิษฐ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม  เวลา  02:38.55 นาที  
 เม่ือปี 2542 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 104. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 มชัฌิมา  สุวชิชโสภณ 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม NT 
 4 เทียนเทียน  แทนคุณ จา้ว 10 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:29.30 
 นาการศึกษา 
 5 ณฐนนท ์ ปรีชากิจถาวร 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
Event 104. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 อคัรวชิญ ์ ไชยสัจ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:04.01 
 นาการศึกษา 
 3 ณภทัร  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:56.82 
 ฝ่ายประถม 

 4 กวา้ง  เสรีเจริญสถิตย ์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:48.85 
 ฝ่ายประถม 

 5 สรวศิ  นกัการ 11 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 02:55.07 
 6 ณฏัฐช์านนท ์ รัตนนารีกุล 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 03:01.67 

 7 ธนพ  จนัทรประเสริฐ 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:08.54 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ธชั คงเสรี สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 วทิย ์ชาครานนท ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 ศิวจัน ์พฒันาพุฒิศกัด์ิ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
Record 105. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กนัตสิทธ์ิ  เจริญลาภ สังกดั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  02:54.78 นาที เม่ือปี 2543  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 105. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 เดชจรัส  สุวรรณเกต 8 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม NT 
 4 สาธิน  วงคเ์ทียนชยั 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  NT 
 ฝ่ายประถม 

 5 ธนกฤต  ศรีวจิิตร 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 105. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สระณะ  ธนดีเจริญโชค 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม NT 
 3 นรภทัร  กระเป๋าทอง 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 ธิติพนัธ์  ประสิทธ์ิพรกุล 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:29.04 
 นาการศึกษา 
 5 พีรนนัท ์ ถ ้ากลาง 8 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:39.40 
 นาการศึกษา 
 6 อชิระ  กอ้นค าใหญ่ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) NT 

 7 ชมภูมิ  มาลยัธรรม 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  NT 
 ฝ่ายประถม 

 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณนน ไวยนิตย ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 วรเมธ สุเมธวนั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 3 อรรจกร หวลเจริญทนต ์ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 4 อิทธิพทัธ์ วงษน์พวชิญ ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
Record 106. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  จริยาวดี  ณรงคฤ์ทธ์ิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:30.95 นาท ีเม่ือปี 2545  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 106. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 จามจุรีพร  สุโขดมโชติ 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 03:02.28 
 3 ปวริศา  ตรงเมธี 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 02:53.71 
 4 สุทตัตา  เทพบุตร 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:26.29 
 5 ศศิวมิล  มานิตยก์ุล 18 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 02:48.02 
 มิตร) 
 6 สุธีรา  ช่วยศรี 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 03:00.48 
 7 วชิญา  วรสา 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร NT 
 8   
Record 107. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  สุทตัตา  เทพบุตร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:26.86 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 9 ม.ค. 
  2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 107. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ณฐักฤตา  วงศท์วลีาภ 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 02:53.73 
 มิตร) 
 3 ญาดา  แนบถนอม 14 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 02:38.15 
 4 ธญัวรัตม ์ เตชเจริญพานิช 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:30.21 
 นาการศึกษา 
 5 นวพรรษ  พิษณุวงษ์ 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:32.87 
 6 พลอยไพลิน  โกศลวิบูลยพ์งศ ์ 15 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 02:41.20 
 มิตร) 
 7 วรรณกานต ์ วิริยกุล 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 03:05.79 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 108. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เวณิกา  แกว้ชยัวงศ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:31.09 นาท ีเม่ือปี 2542  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 108. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 อรมน  ตณัฑุลเวศม์ 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:21.94 
 นาการศึกษา 
 4 กนัทิตา  มโนรถจตุรงค ์ 12 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 02:38.52 
 มิตร) 
 5 พรหมภรณ์  โยมะบุตร 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 03:02.25 
 6 ชิดชนก  หิรัญเพิ่ม 12 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 7   
 8   
Record 109. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ภทัรนนัท ์ ข าขนิษฐ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม  เวลา  02:37.46 นาที 
  เม่ือปี 2540 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 109. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ภิญญาภทัร  ศิริรักษ์ 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 ณญาดา  ชมภู 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 03:59.74 
 5 กานตาพิชญ ์ ทองสังข ์ 10 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 6   
 7   
 8   
Event 109. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณภทัร  ทองเจริญ 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:13.83 
 2 ฐิติพร  จนัทร์วาววาม 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  03:07.27 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 ณภทัรา  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  03:00.41 
 ฝ่ายประถม 

 4 ศิรญา  กาญจนี 10 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:51.46 
 นาการศึกษา 
 5 ปราลดา  วาสนสมสิทธ์ิ 11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:56.06 
 6 ภคัพิชา  มูลจิตร 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  03:02.35 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 ธญัชนก  ชยัวสุิทธางกูร 10 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  03:11.74 
 ฝ่ายประถม 

 8 ณฐัศิญาดา  โหสกุล 11 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 03:45.58 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 พชรพร พกัโพธ์ิเยน็ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 แพรจีน ไสยสมบติั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 3 ภาทริชา ฤกษนิ์มิต สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 110. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ธนพร  ธรรมกีรติวงศ ์สังกดั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  02:50.66 นาที เม่ือปี 2545  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 110. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สุภสัสร  หาญวรวงศ ์ 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  NT 
 ฝ่ายประถม 

 2 ศศิรัศม์ิ  พรไพศาลสุข 8 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม NT 
 3 ภทัรลภา  ดีเลิศ 9 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 04:05.91 
 4 มีอา  มิลลาร์ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:15.42 
 5 จนัทร์กระจ่างฟ้า  นุตมา 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:48.90 
 นาการศึกษา 
 6 ณิชาภา  ถิรธนานนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) NT 

 7 รฐมล  วชิิตจารุกุล 9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  NT 
 ฝ่ายประถม 

 8 วรินทณ์ัฏฐ ์ อนันตศุ์ภศกัด์ิ 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณภทัร ชยาภิรัต สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 ณิชาภทัร วงษ์โต สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 ณิชาภา บุษหมัน่ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
Record 111. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  นภสั  โอสายไทย สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น  เวลา  00:24.67 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค. 2557  
 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 111. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 เจฟ โรนอลด ์ วลิเล่ียมส์ 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 4 ธรรพ ์ ศรนรินทร์ 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:31.01 
 5 จิรวฒุ ิ พุ่มชา 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:34.61 
 6 ณฐักานต ์ หอมสวาท 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 7   
 8   
Event 111. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 รัตน์ชวนิ  สวสัด์ิจิรกิจ 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.66 
 2 ทศันัย  พตัรปาล 16 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:28.40 
 มิตร) 
 3 ศุภวชิญ ์ ทวสุีข 16 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:27.57 
 มิตร) 
 4 ศิขรี  โทสันทดั 18 (สมค.) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 00:26.46 
 5 ณฐัชนน  เลิศผาสุข 17 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:27.01 
 6 ณฐัภทัร  ชาญชยัสมบติั 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:27.60 
 7 วรกนัต ์ คุม้บณัฑิตย 16 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:28.56 
 8 จกัรภทัร  ช่ืนนิยม 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:30.98 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 112. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  คุณานนต ์ กิตติพุฒิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  00:25.71 นาท ีเม่ือปี 2545  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 112. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ชนาธิป  วมิลกาญจนพงษ ์ 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:39.52 
 มิตร) 
 4 ชณกานต ์ เช้ือแกว้ 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:31.66 
 5 วรชิต  มงคลอจลา 14 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:36.02 
 6   
 7   
 8   
Event 112. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีปกรณ์  ใจเยน็ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:30.51 
 2 ภูริศ  วารีมณีศิลป์ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:29.07 
 3 กญัญโ์กมุท  แดงสวา่ง 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:28.40 
 4 นนัทวจัน์  ธีรดิษฐานนท ์ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:27.31 
 5 ชเล  เสกธีระ 15 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:28.12 
 6 อาทิตย ์ สุวรรณพานิช 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:28.45 
 นาการศึกษา 
 7 ทิวสน  แซวตระกูล 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:29.89 
 8 กนั  จริยวฒันวจิิตร 15 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:31.25 
 นาการศึกษา 

Record 113. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  คุณานนต ์ กิตติพุฒิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  00:26.71 นาท ีเม่ือปี 2543  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 113. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธนบดินทร์  วราทิตยพ์ิกุล 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 2 ติณณภพ  พฒันจกัร 12 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:40.80 
 3 ณฐัพงษ ์ ด่านแกว้ 12 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:38.13 
 4 คิมหันต ์ อนุรักษว์งศศ์รี 12 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:35.41 
 5 กาย  จริยวฒันวจิิตร 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:36.41 
 นาการศึกษา 
 6 ชยพล  สมยานะ 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:39.63 
 7 ทตัธน  พรพุทธศรี 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 8   
Event 113. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 นทีดล  ไข่มุกข ์ 12 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:31.65 
 2 จิราย ุ บุญญะสิทธ์ิ 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:29.38 
 3 วชิรวิทย ์ อินทร์ชู 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:27.59 
 4 ศวสั  แสนเยยี 13 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:26.61 
 5 ปภงักร  สิงห์กล่ิน 13 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:27.22 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 6 อนันนั  โฆษิตานารา 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:28.95 
 มิตร) 
 7 พทัธดนย ์ เศวตปิยะกุล 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.89 
 8 พชร  ใจปานน ้ า 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:33.26 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 114. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ศวสั  แสนเยยี สังกดั สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:28.59 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค. 2557  
 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 114. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธนวฒัน์  โมในยกุล 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:47.95 
 2 เตชสั  งามเกียรติขจร 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:44.42 

 3 ธนวรรธก ์ ค าคง 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:37.03 
 4 ธีรเทพ  พวัพลเทพ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:36.42 
 นาการศึกษา 
 5 ศุภวชิญ ์ ศรีชมภู 10 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:36.45 
 6 ศิศีระ  แจง้สวา่ง 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:41.45 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 เตชินท ์ งามเกียรติขจร 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:45.73 

 8 ณฐัชบดี  พลายเพลิด 11 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:49.38 
Event 114. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภูริช  เจียมสุข 10 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:35.25 
 ฝ่ายประถม 

 2 อคัรวชิญ ์ ไชยสัจ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:34.27 
 นาการศึกษา 
 3 วชิราธิปรัชญ ์ วชิาเดช 10 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:32.03 
 4 ณชัพล  แซ่ล้ี 11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:31.71 
 5 ณวฒัน ์ จินดาวิจกัษณ์ 11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:31.99 
 6 ณฐภทัร  พ่อคา้ 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:33.81 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 เสฏฐ ์ ณรงคว์ณิชย ์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:35.21 
 ฝ่ายประถม 

 8 ธีร์กวนิ  มะโนสอน 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:35.64 

 นักกีฬาส ารอง 
 1 เทียนเทียน แทนคุณ จา้ว สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 ธนพ จนัทรประเสริฐ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 ศิวจัน ์พฒันาพุฒิศกัด์ิ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
Record 115. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กวนิ  ติยวฒัน์ สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:32.04 นาท ีเม่ือปี 2540  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 115. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 กนัตร์พ ี บวันาเมือง 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) NT 
 2 ณฐันนท ์ ด่านแกว้ 9 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:52.12 
 3 ภาคิน  ณ นคร 8 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:44.74 
 4 นฤพนธ์  แจง้สวา่ง 9 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:39.68 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 ชญานน  ตั้งมณีนิมิตร 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:41.53 
 6 นิติธร  พฒันจกัร 8 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:50.90 
 7 ณฏฐวรรษ  เจียรสมจิตร 9 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:56.93 

 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 115. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณทัพงศธ์ัญธร  ตรีวฒันา 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:37.20 
 ฝ่ายประถม 

 2 พีรนนัท ์ ถ ้ากลาง 8 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:35.35 
 นาการศึกษา 
 3 เมธสั  ชาครานนท ์ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:34.32 
 4 ณฐัพล  ทีปจิรังกูล 9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:32.69 
 ฝ่ายประถม 

 5 อานนท ์ ล้ีไวโรจน์ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:33.62 
 6 อชิระ  กอ้นค าใหญ่ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:35.32 

 7 เจษฎา  ศุภกุลกิตติวฒัน 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:35.92 
 8 นพรุจ  ศิริปุณย ์ 8 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:37.85 
 นาการศึกษา 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ปัณณวชิญ ์โตพฤกษา สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 2 วรพล ประจนัพาณิชย ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 อรรจกร หวลเจริญทนต ์ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 4 อิทธิพทัธ์ วงษน์พวชิญ ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
Record 116. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ปรินทร  บรรณวฒัน์ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม  เวลา  00:36.27  
 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี ๓๓ หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 

Event 116. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 วรดร  นาคบวรวิจิตร 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:34.23 
 3 ปิยงักูร  จนัทร์วาววาม 6 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:11.85 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 ภทัรวสุ  ภทัทิยกุล 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:52.61 

 5 พงษพ์ฒัน์  รัตนเรืองสกุล 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:58.77 
 6 สรกฤช  เหล่าเหมมณี 5 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:12.07 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 ปรัชญ  ดีเลิศ 6 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 8   
Event 116. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 อิทธิณรงค ์ กวญีาณ 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:48.56 
 นาการศึกษา 
 2 ชยตุ  ชาคริยานุโยค 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:46.66 

 3 พงศพ์ิสิฏฐ ์ มัง่ชม 7 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:44.49 
 4 ธนภทัร  ปัทมวิภาค 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:43.28 
 ฝ่ายประถม 

 5 ศิรา  มารมย ์ 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:44.02 
 นาการศึกษา 
 6 พงศส์วสัด์ิ  ภกัดีบุญญานุกูล 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:45.93 
 ฝ่ายประถม 

 7 บุณยกร  หลิวสุวรรณ 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:47.83 
 8 ภกัดีเชษฐ ์ ตาดทอง 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:50.57 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กฤตชยั ค านึงวฒุิ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 2 จรญศกัด์ิ สารพิมพา สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 3 ปภงักร โอภาประกาสิต สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 4 ภูมิณิภิชรก ์พานิชกิจอนนัต ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
Record 117. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เอมมิกา  หิมะทองค า สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:28.26 นาท ี 
   เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 117. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณิชกานต ์ คงมณี 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.58 
 2 พิชชาพร  ภูธรรมะ 16 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:32.48 
 3 ศศิวมิล  มานิตยก์ุล 18 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:31.37 
 มิตร) 
 4 ปวริศา  จรูญรัศมีโรจน์ 18 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.29 
 5 ณฎัฐธิดา  จงสมชยั 17 (สมค.) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 00:30.48 
 6 ปัญญดา  คลา้ยโพธ์ิทอง 18 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:32.21 
 7 มชัฌิมา  วงศส์ายสุวรรณ 17 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:33.17 
 8 ชนฎักาญจน์  สุนทรไชยา 16 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:36.42 

Record 118. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เบญ็จมาภรณ์  สังขะวตัร์ สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:27.93 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  
 20 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 

Event 118. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 นภสัสร  พรมศรี 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:38.30 
 4 ปวติรา  คุม้บณัฑิตย 14 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:33.78 
 5 ภทัอาภรณ์  ต่อนี 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:34.11 
 มิตร) 
 6 รดาพสัส์  กิจพฒันเจริญ 15 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:50.42 
 7   
 8   
Event 118. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 รษา  แซ่จู 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:32.12 
 2 กญัญาพชัร  เกษียรสินธุ์ 14 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:31.21 
 3 สิริกญัญา  เฉลิมธารานุกูล 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:29.72 
 4 ธญัวรัตม ์ เตชเจริญพานิช 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:28.19 
 นาการศึกษา 
 5 พชรพร  วาสนะสมสิทธ์ิ 15 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.67 
 6 อภิชญา  แซ่โคว้ 15 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:30.59 
 มิตร) 
 7 ณฐัสุดา  ปัญญายทุธศกัด์ิ 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:31.75 
 8 ญาณิศา  ถิรธนานนท ์ 15 (มศก.) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 00:33.69 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 119. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ธญัวรัตม ์ เตชเจริญพานิช สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา  เวลา   
 00:28.72 นาท ีเม่ือปี 2544 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 119. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 อภิษฎา  เจือประเสริฐ 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม NT 
 มิตร) 
 3 ณิชกานต ์ เช้ือแกว้ 12 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:45.60 
 4 ภูริชญา  จินตนาวงษ์ 13 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:43.82 
 5 อลิสา  จิตรตรง 13 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:44.78 
 6 ณชัชา  จิรวชัราธิกุล 12 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 7   
 8   
Event 119. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 แพรวา  ด่านลกัษณโยธิน 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:39.15 
 มิตร) 
 2 จนัทสิ์นี  ชวนะภูธร 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:33.96 
 3 ประพิชญา  ดาวราม 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:32.65 
 4 เกวลี  คลา้ยรุ่งเรือง 13 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:31.05 
 5 หน่ึงฤทยั  ทรงชยัสงวน 13 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:32.35 
 6 ชนกนนัท ์ ชิณะวงศ ์ 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:33.34 
 นาการศึกษา 
 7 วนิิธา  ภู่ชยั 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:34.15 
 นาการศึกษา 
 8 พริมมาดา  จกัรพนัธ์ ณ อยธุยา 12 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:40.23 

Record 120. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  พิมพช์นก  เลิศชยั สังกดั สาธิต ม.บูรพา  เวลา  00:29.76 นาท ีเม่ือปี 2550 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 120. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 อกัษราภคั  ไทยมิตร 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:42.71 
 4 จิตสุภา  ชนะพล 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:36.64 
 5 กิติยาภรณ์  จนัทร์วราสุทธ์ิ 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:40.45 
 6   
 7   
 8   
Event 120. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ภูษิตา  จิวาลกัษณ์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:34.17 
 ฝ่ายประถม 

 3 ธญัชนก  ชยัวสุิทธางกูร 10 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:33.51 
 ฝ่ายประถม 

 4 ณีรนุช  ประจนัพาณิชย ์ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:31.46 
 นาการศึกษา 
 5 ณฏัฐา  ใจปานน ้ า 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:33.42 
 6 โสรวีร์  ศุภธนะอนนัต ์ 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:34.05 
 7 อรณิชชา  ครองยทุธ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:35.47 
 นาการศึกษา 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ชลิดา สมพลวฒันา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 ชุติกาญจน ์จนัทร์สุวรรณ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 ณฐัณิชา เยน็เจริญ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
Record 121. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทิตยาภา  เชาววงศพ์านิชย ์สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม  เวลา   
 00:32.56 นาท ีเม่ือปี 2549 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 121. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ปารัช  ภทัรไชยอนันท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:01.40 

 2 ธนภรณ์  เตง็สุจริตกุล 8 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:53.06 
 3 พิชญธิดา  บุญญาเขตต ์ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:45.96 
 4 ณิชาภา  บุษหมัน่ 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:41.11 
 ฝ่ายประถม 

 5 ภทัรลภา  ดีเลิศ 9 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:42.82 
 6 ณฏัฐการต ์ ถ่ินค าแบ่ง 8 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:49.64 
 7 ปัณทา  ศรีงาม 8 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:56.77 
 8 สุวชิาดา  โคตรนรินทร์ 9 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) NT 
Event 121. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ศุภรกาญจน์  จนัทร์สุวรรณ์ 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:39.52 
 นาการศึกษา 
 2 ศศพินทุ ์ สาระวาส 9 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:37.36 
 3 ศศิรัศม์ิ  พรไพศาลสุข 8 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:35.59 
 4 พิมพน์าถ  ชุลีคร 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:35.11 
 ฝ่ายประถม 

 5 มาร์ตงัค ์ พนัธุ์ภกัดีคุณ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:35.50 
 6 ณิชาภา  ถิรธนานนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:36.55 

 7 ณฐัณิชา  ไทยมิตร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:37.94 
 8 ศริยา  บุญญะศิริ 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:40.39 
 นาการศึกษา 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ชญานิศ กลา้แขง็ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 2 ปาณิสรา เก้ือสกูล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 อชิรญาณ์ ทองเทพ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
Record 122. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ณฐัรว ี งามประเสริฐสิทธ์ิ สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:37.08 นาท ีเม่ือปี 2550  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 122. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ชญภทั  ทดัเทียมเพชร 6 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 ปาลิน  ภทัรไชยอนันท ์ 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:22.60 

 5 เจา้จอมขวญั  ชมพู 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 122. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 พิชญน์ารา  จนัทร์สุวรรณ์ 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:51.29 
 นาการศึกษา 
 2 วริศรา  กุหลาบแกว้ 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:50.09 
 3 ชนิชา  งามเกียรติขจร 7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:45.12 

 4 อารียา  ห์ลีละเมียร 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:40.59 
 นาการศึกษา 
 5 กญัจน์ทิพย ์ ยิง่กิจสถาวร 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:41.85 
 ฝ่ายประถม 

 6 อิงชนก  ไชยรัตน์ 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:48.46 
 7 ณฐัฐิกาญจน์ฎา  ชยัพฤกษ ์ 7 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:50.18 
 8 ศิศิรี  แพทยชีพ 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:52.43 
 ฝ่ายประถม 

 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณฎัฐ์ณิชชา จินตนามัน่คง สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 2 ปัณณ์ ประสิทธ์ิวฒิุเวชช ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 สรินญาดา คุม้กิตติพร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
Record 123. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  อภิวฒุ ิ วงศร์าช สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:02.13 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย.  
 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี ๓๓ หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 

Event 123. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ตรอง  หลงสมบูรณ์ 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 2 จกัรภทัร  ทองพุ่ม 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:19.81 
 3 รัตน์ชวนิ  สวสัด์ิจิรกิจ 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:17.31 
 4 ทิวตัถ ์ โสภณ 16 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 01:08.23 
 5 ชลวฒัน์  อคัรมงคลเลิศ 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:14.10 
 6 จกัรภทัร  ช่ืนนิยม 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:18.23 
 7 สันทดั  ไทยะจิตตว์ณิชย ์ 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:19.85 
 8 ณฐักานต ์ หอมสวาท 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 

Record 124. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ตะวนั  รักสลาม สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:03.48 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 18 ต.ค. 2547  
 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 29 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Event 124. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 โชติพฒัน์  อเนกสุข 14 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:04.78 
 4 ชณกานต ์ เช้ือแกว้ 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:24.68 
 5 วรชิต  มงคลอจลา 14 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:25.55 
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 124. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ปัญญา  สกุลเลิศมงคล 14 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 01:20.99 
 2 พงศด์นัย  ศรีชมภู 14 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:19.88 
 3 จิราภทัร  ลามศรีจนัทร์ 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:10.13 
 นาการศึกษา 
 4 ธนาวฒุ ิ เร้ารุจา 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:05.26 
 5 เบญจมินทร์  เบญจธีรพงศ ์ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:08.38 
 6 ณฐันนท ์ สุวรรณวงศ ์ 15 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:10.76 
 7 ธนภูมิ  หทยัโสภา 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:20.30 
 8 นนทนาท  กิตติวรกิจ 15 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:24.49 
 นาการศึกษา 

Record 125. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  เบญจมินทร์  เบญจธีรพงศ ์สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:08.38 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 9 ม.ค.  
 2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 125. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 กาย  จริยวฒันวจิิตร 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 2 ปุณยวชิญ ์ ศกัด์ิก าจร 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:30.91 
 3 รติ  ตนัติเวชกุล 12 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:20.39 
 มิตร) 
 4 ปรีดิยาธร  อบเชย 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:05.41 
 5 ธนวนิท ์ เติมใจ 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:12.06 
 6 ววิิศน ์ อสุวพงษพ์ฒันา 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:27.10 
 7 ภาวตั  มุงเมือง 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:33.73 
 8   
Record 126. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ชนิภรณ์  สุตีรณะ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:08.98 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 17 ต.ค. 2553  
 กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 35 หรือ ประสานมิตรเกมส์ 

Event 126. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 พิชชาพร  ภูธรรมะ 16 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:28.83 
 3 ปวริศา  ตรงเมธี 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 01:18.21 
 4 อมลวรรณ  จิวจินดา 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:15.46 
 5 อจัจนาพร  ปฐมพฤกษ์ 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:17.62 
 6 ณฐวรรณ  อศัดรวเิศษ 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:25.35 
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 127. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  สิรี  สนธิศิริกฤตย ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:10.05 นาที    
 เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 

Event 127. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วริศรา  ณรงคว์ณิชย ์ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:34.55 
 2 วรลดา  ค าคง 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:30.98 
 3 กนัตก์าญจน์  ปรีชาวฒุิคุณ 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:17.23 
 มิตร) 
 4 วารีรัชต ์ อน้แสน 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:08.99 
 5 เมธินี  วนิิชชากร 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:13.43 
 มิตร) 
 6 กนัธิชา  สายอุทยาน 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:19.98 
 นาการศึกษา 
 7 วริษา  เลาหะเพญ็แสง 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:33.40 
 8   
Record 128. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  วารีรัชต ์ อน้แสน สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:10.82 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค.  
 2557 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 128. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 อภิษฎา  เจือประเสริฐ 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:39.29 
 มิตร) 
 2 ณฏัฐพตัร  ถ่ินค าแบ่ง 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 01:28.23 
 3 พิชญา  ถนอมพนัธ ์ 13 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 01:19.16 
 4 กนัทิตา  มโนรถจตุรงค ์ 12 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:15.63 
 มิตร) 
 5 วรีดา  กลกิจโกวนิท ์ 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:18.53 
 6 ประกายดาว  พฒันเศรษฐานนท ์ 13 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:28.13 
 7 ชญัญาอร  อุดมลาภ 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:38.79 
 นาการศึกษา 
 8   
Record 129. กบ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ภาวนิทร์  ไชยศรีหา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:30.40 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3  
 พ.ย. 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี ๓๓ หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 

Event 129. กบ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ปฤษฎา  ศรีชวนะ 17 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:45.92 
 มิตร) 
 4 ตะวนั  องักาบ 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:41.74 
 5 ภาสว ี ลีฬหาสกุล 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:43.13 
 นาการศึกษา 
 6 เจฟ โรนอลด ์ วลิเล่ียมส์ 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 129. กบ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ปุญระพี  ประกิจ 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:37.31 
 2 ธรรพ ์ ศรนรินทร์ 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:35.56 
 3 ณฐัภทัร  ชาญชยัสมบติั 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:34.76 
 4 ศิขรี  โทสันทดั 18 (สมค.) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 00:33.53 
 5 ณฐัชนน  เลิศผาสุข 17 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:34.49 
 6 ทิวตัถ ์ โสภณ 16 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:34.99 
 7 นรภทัร  ธนวสุิทธ์ิ 18 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.64 
 8 ทศันัย  พตัรปาล 16 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:40.15 
 มิตร) 

Record 130. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  อริญชย ์ สงวนสินธุ์ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:31.61 นาที    
 เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 130. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 โชติพฒัน์  อเนกสุข 14 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:04.29 
 4 วรชิต  มงคลอจลา 14 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:50.67 
 5 ชนาธิป  วมิลกาญจนพงษ ์ 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:03.13 
 มิตร) 
 6   
 7   
 8   
Event 130. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สรนนัท ์ แกว้ธิดา 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:41.78 
 2 ติณณ์  อายรัุกษ์ 15 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:39.64 
 3 วรัช  มายะการ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:36.71 
 4 ปณิธิ  คลา้ยโพธ์ิทอง 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:34.24 
 5 ไพรด ์ เมฆสัมพนัธ์ 15 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:35.37 
 นาการศึกษา 
 6 นนทนาท  กิตติวรกิจ 15 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:38.62 
 นาการศึกษา 
 7 ศุทธวีร์  จินดาพงษ ์ 14 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:40.65 
 8 ชณกานต ์ เช้ือแกว้ 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:42.65 

Record 131. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ภาวนิทร์  ไชยศรีหา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:33.52 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 16  
 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 30 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

Event 131. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 วชัรพงศ ์ ไทยนิรันประเสริฐ 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:55.44 
 4 ณดณ  สุขชัยบวร 12 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:49.65 
 5 ปิติ  ธ ารงวทิวสัพงศ ์ 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:50.59 
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 131. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 อาชวนิ  เรืองรัมย ์ 12 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:48.54 
 2 รติ  ตนัติเวชกุล 12 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:40.02 
 มิตร) 
 3 ภามศุ ์ เจริญพิทกัษพ์ร 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:37.40 
 4 ปภงักร  สิงห์กล่ิน 13 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:34.68 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 ตนุภทัร  อิทธิพูนธนกร 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:37.17 
 6 ธีรธรรม  สุกาญจน์วฒันชยั 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:38.66 
 7 เดชบดินทร์  จิตตยงักูล 12 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:47.34 
 8   
Record 132. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  เมธสั  สิริเวชชะพนัธ์ สังกดั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:37.87 นาที เม่ือปี 2543  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 132. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ณฐนนท ์ ปรีชากิจถาวร 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 ฐาณสักรณ์  กมลสุขยนืยง 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:50.31 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 ศิศีระ  แจง้สวา่ง 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:51.68 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 6   
 7   
 8   
Event 132. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ศุภวชิญ ์ ศรีชมภู 10 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:49.47 
 2 ธีร์กวนิ  มะโนสอน 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:47.42 

 3 ณภทัร  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:42.40 
 ฝ่ายประถม 

 4 ณวฒัน ์ จินดาวิจกัษณ์ 11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:38.62 
 5 กวา้ง  เสรีเจริญสถิตย ์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:40.24 
 ฝ่ายประถม 

 6 ธนพ  จนัทรประเสริฐ 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:42.58 
 7 กฤตภาส  บญัชาศกัด์ิ 10 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:48.87 
 นาการศึกษา 
 8 ธชั  คงเสรี 10 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:50.09 
 นาการศึกษา 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ธนาธา ศรีกิจจา สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 วริีนทร์ ชวนะภูธร สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 3 สิรวชิญ ์สุกาญจน์วฒันชยั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 133. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  เมธสั  สิริเวชชะพนัธ์ สังกดั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:40.87 นาที เม่ือปี 2541  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 133. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ณฐันนท ์ ด่านแกว้ 9 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:08.85 
 3 ภาคิน  ณ นคร 8 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 01:02.85 
 4 นรภทัร  กระเป๋าทอง 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:54.08 
 5 วรเมธ  สุเมธวนั 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:55.05 
 6 นิติธร  พฒันจกัร 8 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:06.73 
 7 ณฏฐวรรษ  เจียรสมจิตร 9 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:19.30 

 8   
Event 133. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ชยางกูร  รุธิรางกูร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:51.95 
 2 อรรจกร  หวลเจริญทนต ์ 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:51.75 
 ฝ่ายประถม 

 3 นพรุจ  ศิริปุณย ์ 8 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:46.83 
 นาการศึกษา 
 4 นนพสัส์  สุตกิจพิสิฐ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:42.15 
 5 เดชจรัส  สุวรรณเกต 8 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:46.52 
 6 ธีญ ์ เกษมสุข 8 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:50.67 
 นาการศึกษา 
 7 คุณชัญ ์ แสงนนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:51.77 

 8 สิรวชิญ ์ กลา้แขง็ 9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:51.96 
 ฝ่ายประถม 

 นักกีฬาส ารอง 
 1 ชนดัพล จนัทร์นก สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 ชมภูมิ มาลยัธรรม สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 3 วราศยั แซ่โซว สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
Record 134. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 

 สถิติโดย  นนพสัส์  สุตกิจพิสิฐ สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:48.69 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21  
 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 134. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ปิยงักูร  จนัทร์วาววาม 6 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:18.22 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 อภิพงศพ์ิพฒัน์  กวีญาณ 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:11.40 
 นาการศึกษา 
 5 ปภงักร  โอภาประกาสิต 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:14.73 
 6 ปรัชญ  ดีเลิศ 6 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 134. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภูมิ  เดชมา 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:05.94 

 2 ศิรณฏัฐ ์ โตวกิกยั 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:04.62 
 3 ภีมชยตุม ์ มะโนสอน 5 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:01.71 

 4 ธราเทพ  หาญวรวงศ ์ 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:59.39 
 ฝ่ายประถม 

 5 พงศพ์ิสิฏฐ ์ มัง่ชม 7 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 01:00.68 
 6 ศิรา  มารมย ์ 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:03.64 
 นาการศึกษา 
 7 อภิวชิญ ์ ทรรทรานนท ์ 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  01:05.65 
 ฝ่ายประถม 

 8 พงษพ์ฒัน์  รัตนเรืองสกุล 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:06.32 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ภาคิน ธนชยานนท ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 รักษ ์รักษบ์ ารุง สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 3 อิทธิณรงค ์กวญีาณ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
Record 135. กบ 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  โสภิดา  ไชยชนะ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เวลา  00:35.88 นาท ีเม่ือปี 2549 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 135. กบ 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทรัพยสิ์ริ  พยคัฆห์าญ 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:49.75 
 2 ณิชกานต ์ คงมณี 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:47.07 
 3 อธิชา  สิงห์ทอง 17 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:41.75 
 4 ปวริศา  จรูญรัศมีโรจน์ 18 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:37.55 
 5 สุธีรา  ช่วยศรี 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:39.48 
 6 ชนฎักาญจน์  สุนทรไชยา 16 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:45.67 
 7 พิมพช์นก  วนัศิริกิจ 16 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:47.76 
 8   
Record 136. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ปพิชญา  เกิดทองทว ีสังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:36.20 นาท ีเม่ือปี 2549  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 136. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 วริศรา  ณรงคว์ณิชย ์ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:47.47 
 4 ทิษฏยา  ประพิณวณิชย ์ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:44.85 
 5 นภสัสร  พรมศรี 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:45.85 
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 136. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 รตา  รอดทอง 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:43.22 
 2 นฏัชพร  คงมณี 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:41.15 
 3 กญัญาพชัร  เกษียรสินธุ์ 14 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:40.28 
 4 นวพรรษ  พิษณุวงษ์ 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.07 
 5 ปวติรา  คุม้บณัฑิตย 14 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:38.34 
 6 กนัตก์าญจน์  ปรีชาวฒุิคุณ 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:40.28 
 มิตร) 
 7 พีรภา  มูลจิตร 14 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:41.78 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 8 ภทัอาภรณ์  ต่อนี 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:43.73 
 มิตร) 

Record 137. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ประพาฬสาย  มินประพาฬ สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:34.59 นาท ีเม่ือปี 2533  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 137. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ณิชกานต ์ เช้ือแกว้ 12 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:58.18 
 4 ณฏัฐณิชา  วงษ์จริต 12 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:52.13 
 5 พริมมาดา  จกัรพนัธ์ ณ อยธุยา 12 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:53.95 
 6   
 7   
 8   
Event 137. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 แพรวา  ด่านลกัษณโยธิน 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:48.70 
 มิตร) 
 2 อรมน  ตณัฑุลเวศม์ 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:44.31 
 นาการศึกษา 
 3 อชิรญา  ปัญญาสี 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:41.26 
 4 ณชัชา  แซ่ล้ี 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:39.90 
 มิตร) 
 5 จิณณ์  รัชโน 12 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:40.39 
 6 วนิิธา  ภู่ชยั 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:44.00 
 นาการศึกษา 
 7 ชญากาณฑ ์ พฒันาสิทธิเสรี 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:44.34 
 8 มนสันนัท ์ ปักเคธาติ 12 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:48.71 

Record 138. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ปพิชญา  เกิดทองทว ีสังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:36.90 นาท ีเม่ือปี 2545  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 138. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ณญาดา  ชมภู 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:53.33 
 4 ณฐัศิญาดา  โหสกุล 11 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:50.85 
 5 กิติยาภรณ์  จนัทร์วราสุทธ์ิ 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:51.69 
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 138. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 แพรจีน  ไสยสมบติั 10 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  00:47.55 
 ฝ่ายประถม 

 2 ฐิติพร  จนัทร์วาววาม 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:46.37 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 ณฏัฐา  ใจปานน ้ า 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:42.77 
 4 ศิรญา  กาญจนี 10 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:41.67 
 นาการศึกษา 
 5 ณภทัรา  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:41.82 
 ฝ่ายประถม 

 6 ณภทัร  ทองเจริญ 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:42.95 
 7 บุณยาวร์ี  เจียมพานทอง 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:46.49 
 นาการศึกษา 
 8 ปุณณภา  คงเกรียงไกร 11 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:48.00 

 นักกีฬาส ารอง 
 1 ชุติกาญจน ์จนัทร์สุวรรณ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 ณฐัธรา บุษหมัน่ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 3 ภิญญาภทัร ศิริรักษ์ สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 4 วรียา แซ่โซว สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
Record 139. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  พมิพช์นก  เลิศชยั สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:41.13 นาท ีเม่ือปี 2549  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 139. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ปารัช  ภทัรไชยอนันท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:17.67 

 4 มนสัว ี ปักเคธาติ 8 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:05.43 
 5 ทกัษพร  นนทะโชติ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:11.09 
 6   
 7   
 8   
Event 139. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สุภสัสร  หาญวรวงศ ์ 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:58.75 
 ฝ่ายประถม 

 2 พิชฌธิ์ตา  ชยัวงศพ์ินิจ 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:56.56 
 นาการศึกษา 
 3 มาร์ตงัค ์ พนัธุ์ภกัดีคุณ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:48.13 
 4 ปริณ  จุลนวล 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:43.27 
 5 ศุภรกาญจน์  จนัทร์สุวรรณ์ 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:46.69 
 นาการศึกษา 
 6 ภทัรลภา  ดีเลิศ 9 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:55.74 
 7 ชญานิศ  กลา้แขง็ 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:57.36 
 ฝ่ายประถม 

 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 จนัทปภา องัธารารักษ์ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 2 ปาณิสรา เก้ือสกูล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 สุชานิตา ประสิทธ์ิแสงอารีย ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 140. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ฑิตยาภา  เชา้วงศพ์าณิชย ์สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม  เวลา   
 00:49.51 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 18 ต.ค. 2547 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 29 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Event 140. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 กลัยร กษ ์ วณิชยว์รนันต ์ 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  NT 
 ฝ่ายประถม 

 4 เจา้จอมขวญั  ชมพู 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 5 ปวีณ์ร  พุดซ้อน 6 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
Event 140. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณฐักฤตา  จินตจ์นัทรวงศ ์ 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:15.04 

 2 วริศรา  กุหลาบแกว้ 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:03.47 
 3 พรีมริตา  ศิริรัตน์ไพจิตร 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:59.37 

 4 นารา  สถาปิตานนท ์ 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:56.74 
 5 พิชญน์ารา  จนัทร์สุวรรณ์ 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:59.22 
 นาการศึกษา 
 6 ณฐัปภสัร์  ประสิทธ์ิพรกุล 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:01.99 
 นาการศึกษา 
 7 ศิศิรี  แพทยชีพ 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  01:12.66 
 ฝ่ายประถม 

 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณฎัฐ์ณิชชา จินตนามัน่คง สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 2 ภรรนท จิตกระเสริม สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 สรินญาดา คุม้กิตติพร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
Record 141. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:57.08  
 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 9 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 141. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 นรภทัร  ธนวสุิทธ์ิ 18 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:16.47 
 4 ปฐว ี วรรธนะสาร 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:07.65 
 5 อภิชา  ด ารงพานิชชยั 16 (สมค.) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 01:10.90 
 6 วสุพล  สุวรรณวฒัน์ 17 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:19.30 
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 142. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:57.53  
 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 

Event 142. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภูริศ  วารีมณีศิลป์ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:25.95 
 2 อนาวลิ  เนียมสุวรรณ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:18.63 
 3 ธีรวฒัน์  เพชรวเิชียร 15 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 01:06.70 
 4 พลฏัฐ ์ บุญยศกัด์ิเสรี 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:03.41 
 5 ภวตั  สัตตวตัรกุล 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:05.50 
 6 อาทิตย ์ สุวรรณพานิช 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:17.01 
 นาการศึกษา 
 7 เกริกกาญจน์  จารุรัตนา 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:24.89 
 8   
Record 143. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  นาวนิ  สุภาวกุล สังกดั สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  01:05.98 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551  
 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี ๓๓ หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 

Event 143. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วริศ  พรสุวรรณนภา 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 2 ชนกานต ์ มาลากาญจน์ 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:29.41 
 3 รังสิมนัต ์ ดวงจนัทร์ 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 01:18.23 
 4 วรีะพรรณ  แป้นสุขเยน็ 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:12.37 
 นาการศึกษา 
 5 พชัรพล  รักแกว้ 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:17.50 
 6 สุวภาศ  บุณยพิพฒัน์ 12 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:23.17 
 7 ภาวตั  มุงเมือง 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:45.89 
 8   
Record 144. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  นิภาพร  ตั้งต่อฤทธ์ิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:07.27 นาท ีเม่ือปี 2545  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 144. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 ศศิวมิล  มานิตยก์ุล 18 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:22.19 
 มิตร) 
 5   
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 145. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  นิภาพร  ตั้งต่อฤทธ์ิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:07.37 นาท ีเม่ือปี 2541  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 145. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ธญัสุตา  สาครกุลวชิ 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:13.03 
 มิตร) 
 3 ญาดา  แนบถนอม 14 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 01:10.45 
 4 วารีรัชต ์ อน้แสน 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:09.06 
 5 กชพร  อรรถกิจบญัชา 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:09.86 
 6 เมธินี  วนิิชชากร 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:10.56 
 มิตร) 
 7 วรลดา  ค าคง 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:33.96 
 8   
Record 146. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  พิมพน์ารา  เตชะสนธิชยั สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:07.52 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 20  
 ต.ค. 2552 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 34หรือ ราชพฤกษเ์กมส์ 

Event 146. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ชิดชนก  หิรัญเพิ่ม 12 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 4 ประกายดาว  พฒันเศรษฐานนท ์ 13 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:27.50 
 5 ภวรัญชน์  ปัตตะพงศ ์ 12 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 01:43.61 
 6 ชญัญาอร  อุดมลาภ 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 7   
 8   
Record 147. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:43.63 นาท ี   
 เม่ือวนัท่ี 17 ต.ค. 2553 กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 35 หรือ ประสานมิตรเกมส์ 

Event 147. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ทีมผลดัชาย   18 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:49.47 
 นาการศึกษา 
 4 ทีมผลดัชาย   18 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:43.72 
 5 ทีมผลดัชาย   18 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:45.72 
 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   18 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 148. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  01:46.05 นาท ีเม่ือปี 2550  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 148. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สาธิต ม.ช.   15 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ NT 
 3 ทีมผลดัชาย   15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:51.53 
 4 ทีมผลดัชาย   15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:49.79 
 5 ทีมผลดัชาย   15 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:51.32 
 6 ทีมผลดัชาย   15 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:00.35 
 นาการศึกษา 
 7   
 8   
Record 149. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  01:52.55 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 18 ต.ค. 2547  
 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 29 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Event 149. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สธร_2   13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 2 ทีมผลดัชาย   13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:05.60 
 3 ทีมผลดัชาย   13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:02.10 
 4 ทีมผลดัชาย   13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:52.88 
 5 ทีมผลดัชาย   13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:54.84 
 6 ทีมผลดัชาย   13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:04.13 
 นาการศึกษา 
 7 ชมรมวา่ยน ้ าสาธิตปทุมวนั   13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 8   
Record 150. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น  เวลา  02:01.53 นาท ีเม่ือปี 2539 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 150. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) NT 
 (ปฐมวยัและประถมศึกษา)   
 2 ทีมผลดัชาย   11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:24.06 
 3 ทีมผลดัชาย   11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:15.00 
 4 ทีมผลดัชาย   11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:11.53 
 นาการศึกษา 
 5 ทีมผลดัชาย   11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:13.31 
 ฝ่ายประถม 

 6 ทีมผลดัชาย   11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:18.02 
 7 สาธิตเกษตร บางเขน ทีม B   11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 151. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  02:18.26 นาท ีเม่ือปี 2540  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 151. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีมผลดัชาย   9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  03:09.27 
 ฝ่ายประถม 

 2 สมก   9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:47.89 
 นาการศึกษา 
 3 ทีมผลดัชาย   9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:31.78 
 ฝ่ายประถม 

 4 ทีมผลดัชาย   9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:21.71 
 5 ทีมผลดัชาย   9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:31.63 
 6 ทีมผลดัชาย   9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:38.33 
 นาการศึกษา 
 7 ทีมผลดัชาย   9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:55.55 
 8   
Record 152. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  02:37.33 นาท ีเม่ือปี 2533  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 152. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีมผลดัชาย   7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 04:44.60 

 2 สาธิตเกษตร บางเขน ทีม B   7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:39.12 
 นาการศึกษา 
 3 ทีมผลดัชาย   7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:50.38 
 นาการศึกษา 
 4 ทีมผลดัชาย   7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:47.99 
 5 ทีมผลดัชาย   7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:48.36 
 ฝ่ายประถม 

 6 ทีมผลดัชาย   7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:51.41 
 ฝ่ายประถม 

 7 ทีมผลดัชาย   7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:47.57 
 8 ทีมผลดัชาย   7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 

Record 153. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:55.65 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค. 2555  
 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 

Event 153. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒป 18 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 ทุมวนั   

 4 ทีมผลดัหญิง   18 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:00.78 
 5 สธร   18 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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Record 154. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:57.25 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค.  
 2548 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 30 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

Event 154. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 สาธิตจุฬาฯมธัยม   15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:04.21 
 5 สธร   15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 6   
 7   
 8   
Record 155. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:58.19 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค.  
 2555 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 

Event 155. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 ทีมผลดัหญิง   13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:58.19 
 5 ทีมผลดัหญิง   13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:14.34 
 นาการศึกษา 
 6   
 7   
 8   
Record 156. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  02:07.07 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค.  
 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 

Event 156. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สาธิตเกษตร  - 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:36.86 
 นาการศึกษา 
 3 ทีมผลดัหญิง   11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:22.24 
 4 ทีมผลดัหญิง   11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:17.16 
 5 ทีมผลดัหญิง   11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:20.78 
 นาการศึกษา 
 6 ทีมผลดัหญิง   11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:24.09 
 ฝ่ายประถม 

 7 สาธิตจุฬา ฯ ประถม ทีม2   11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม NT 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 157. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  02:21.79 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย.  
 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี ๓๓ หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 

Event 157. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สาธิตเกษตร2   9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:35.66 
 นาการศึกษา 
 2 ทีมผลดัหญิง   9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:32.24 
 ฝ่ายประถม 

 3 ทีมผลดัหญิง   9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:29.57 
 4 ทีมผลดัหญิง   9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:22.94 
 5 ทีมผลดัหญิง   9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:22.99 
 นาการศึกษา 
 6 ทีมผลดัหญิง   9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:31.35 
 7 ทีมผลดัหญิง   9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:32.93 
 ฝ่ายประถม 

 8   
Record 158. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  02:47.87 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค.  
 2552 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 34หรือ ราชพฤกษเ์กมส์ 

Event 158. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ทีมผลดัหญิง   7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 05:48.36 

 3 ทีมผลดัหญิง   7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  03:11.20 
 ฝ่ายประถม 

 4 ทีมผลดัหญิง   7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:01.48 
 5 ทีมผลดัหญิง   7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:05.22 
 นาการศึกษา 
 6 ทีมผลดัหญิง   7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:19.58 
 7 สาธิตเกษตร บางเขน ทีม B   7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 8   
Record 201. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ธงชยั  กิจภราดร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  02:02.69 นาที    
 เม่ือวนัท่ี 22 ต.ค. 2555 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 

Event 201. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ตรอง  หลงสมบูรณ์ 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 4 ภูรี  ล่ิมนิรันดร 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:20.46 
 5 ชลวฒัน์  อคัรมงคลเลิศ 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:21.60 
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    



 Start List  8 ม.ค. 2560 P 28 / 56 
 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 202. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  สุทิวสั  ตณัฑไ์พบูลย ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:10.76 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22  
 ต.ค. 2555 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 

Event 202. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 เกริกกาญจน์  จารุรัตนา 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 4 ปัญญา  สกุลเลิศมงคล 14 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 02:35.60 
 5 ทีปกรณ์  ใจเยน็ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:42.86 
 6   
 7   
 8   
Event 202. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธนภูมิ  หทยัโสภา 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:33.97 
 2 จิราภทัร  ลามศรีจนัทร์ 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:28.66 
 นาการศึกษา 
 3 ภวตั  สัตตวตัรกุล 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:14.65 
 4 ธีรวฒัน์  เพชรวเิชียร 15 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 02:08.02 
 5 พลฏัฐ ์ บุญยศกัด์ิเสรี 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:11.05 
 6 พีระกฤตย ์ พชรบุณยเกียรติ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:16.57 
 7 ทิวสน  แซวตระกูล 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:28.70 
 8   
Record 203. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ภวตั  สัตตวตัรกุล สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม  เวลา  02:14.93 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค.  
 2557 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 203. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ธนบดินทร์  วราทิตยพ์ิกุล 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 4 ธนกฤต  เลิศรัตนาพร 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 02:44.71 
 5 ภาวตั  มุงเมือง 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:54.28 
 6   
 7   
 8   
Event 203. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สุวภาศ  บุณยพิพฒัน์ 12 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:31.59 
 3 กนัตก์ว ี สายอุทยาน 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:27.62 
 นาการศึกษา 
 4 วชิรวิทย ์ อินทร์ชู 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:14.79 
 5 วรีะพรรณ  แป้นสุขเยน็ 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:27.29 
 นาการศึกษา 
 6 พทัธดนย ์ เศวตปิยะกุล 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:29.69 
 7 ววิิศน ์ อสุวพงษพ์ฒันา 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:40.27 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 204. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เอมมิกา  หิมะทองค า สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  02:08.47 นาท ี 
   เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 204. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 จามจุรีพร  สุโขดมโชติ 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:41.97 
 4 ปวริศา  ตรงเมธี 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 02:28.71 
 5 อมลวรรณ  จิวจินดา 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:31.66 
 6   
 7   
 8   
Record 205. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เบญ็จมาภรณ์  สังขะวตัร์ สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:16.93 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  
 21 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 

Event 205. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ญาณิศา  ถิรธนานนท ์ 15 (มศก.) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 02:50.24 
 4 ณฐัสุดา  ปัญญายทุธศกัด์ิ 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:30.39 
 5 วริษา  เลาหะเพญ็แสง 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:48.85 
 6   
 7   
 8   
Event 205. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ลกัษิกา  วเิศษพานิชกิจ 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 02:22.89 
 มิตร) 
 3 ญาดา  แนบถนอม 14 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 02:17.92 
 4 พลอยไพลิน  โกศลวิบูลยพ์งศ ์ 15 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 02:15.16 
 มิตร) 
 5 ธญัวรัตม ์ เตชเจริญพานิช 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:16.06 
 นาการศึกษา 
 6 พชรพร  วาสนะสมสิทธ์ิ 15 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:18.11 
 7 สิริกญัญา  เฉลิมธารานุกูล 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:24.45 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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Record 206. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ธญัวรัตม ์ เตชเจริญพานิช สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา  เวลา   
 02:16.99 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 206. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 พิชญา  ถนอมพนัธ ์ 13 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 02:30.77 
 5 ชนกนนัท ์ ชิณะวงศ ์ 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 6   
 7   
 8   
Record 207. กบ 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ภาวนิทร์  ไชยศรีหา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:06.45 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3  
 พ.ย. 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี ๓๓ หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 

Event 207. กบ 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภาสว ี ลีฬหาสกุล 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 2 ปุญระพี  ประกิจ 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:27.71 
 3 ธรรพ ์ ศรนรินทร์ 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:21.27 
 4 ปฐว ี วรรธนะสาร 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:17.99 
 5 ภูมิ  เมฆสัมพนัธ์ 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:20.94 
 นาการศึกษา 
 6 นรภทัร  ธนวสุิทธ์ิ 18 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:24.70 
 7 พฤกษ ์ ยศธสาร 16 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 8   
Record 208. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ประสบชยั  แกว้รุ่งเรือง สังกดั สาธิต มหาวทิยาลยัรามค าแหงฝ่ายมธัยม  เวลา  01:07.91 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 20  
 ต.ค. 2552 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 34หรือ ราชพฤกษเ์กมส์ 

Event 208. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ติณณ์  อายรัุกษ์ 15 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:36.09 
 3 วรัช  มายะการ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:24.33 
 4 ปณิธิ  คลา้ยโพธ์ิทอง 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:13.51 
 5 ไพรด ์ เมฆสัมพนัธ์ 15 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:20.21 
 นาการศึกษา 
 6 สรนนัท ์ แกว้ธิดา 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:33.60 
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 209. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ธนสรรค ์ จ าปา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เวลา  01:16.31 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551  
 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี ๓๓ หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 

Event 209. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ปิติ  ธ ารงวทิวสัพงศ ์ 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 4 ภามศุ ์ เจริญพิทกัษพ์ร 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:31.29 
 5 ญาณวุฒ ิ ทองแพง 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:34.89 
 6   
 7   
 8   
Event 209. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 กนัตก์ว ี สายอุทยาน 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:29.02 
 นาการศึกษา 
 3 ธีรธรรม  สุกาญจน์วฒันชยั 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:27.67 
 4 ปภงักร  สิงห์กล่ิน 13 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:17.56 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 ตนุภทัร  อิทธิพูนธนกร 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:20.79 
 6 รติ  ตนัติเวชกุล 12 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:28.31 
 มิตร) 
 7 พชัรพล  รักแกว้ 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:30.56 
 8   
Record 210. กบ 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ปพิชญา  เกิดทองทว ีสังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:17.39 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย.  
 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี ๓๓ หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 

Event 210. กบ 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ทรัพยสิ์ริ  พยคัฆห์าญ 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 4 สุธีรา  ช่วยศรี 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:29.59 
 5 ณิชกานต ์ คงมณี 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:46.47 
 6 วชิญา  วรสา 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร NT 
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 211. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  จริยาวดี  ณรงคฤ์ทธ์ิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:18.37 นาท ีเม่ือปี 2542  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 211. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ภทัอาภรณ์  ต่อนี 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:39.85 
 มิตร) 
 4 ณฐักฤตา  วงศท์วลีาภ 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:35.49 
 มิตร) 
 5 วรรณกานต ์ วิริยกุล 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:38.49 
 6   
 7   
 8   
Event 211. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทิษฏยา  ประพิณวณิชย ์ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:35.29 
 2 กญัญาพชัร  เกษียรสินธุ์ 14 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:31.52 
 3 นฏัชพร  คงมณี 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:28.79 
 4 นวพรรษ  พิษณุวงษ์ 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:14.01 
 5 ปวติรา  คุม้บณัฑิตย 14 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:26.65 
 6 พีรภา  มูลจิตร 14 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:30.96 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 รตา  รอดทอง 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:33.90 
 8   
Record 212. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  นวพรรษ  พิษณุวงษ ์สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:16.91 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 
  2557 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 212. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 มนสันนัท ์ ปักเคธาติ 12 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 4 ณฏัฐณิชา  วงษ์จริต 12 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:55.44 
 5 พริมมาดา  จกัรพนัธ์ ณ อยธุยา 12 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:57.18 
 6   
 7   
 8   
Event 212. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 วนิิธา  ภู่ชยั 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:37.06 
 นาการศึกษา 
 3 ณชัชา  แซ่ล้ี 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:29.97 
 มิตร) 
 4 กนัทิตา  มโนรถจตุรงค ์ 12 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:22.90 
 มิตร) 
 5 จิณณ์  รัชโน 12 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:28.60 
 6 อชิรญา  ปัญญาสี 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:33.03 
 7 ชญากาณฑ ์ พฒันาสิทธิเสรี 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:45.43 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 213. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:25.62  
 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 213. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 พฤกษ ์ ยศธสาร 16 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 4 จกัรภทัร  ทองพุ่ม 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:35.86 
 5 วริษฐ ์ บุญส่ง 17 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:37.37 
 มิตร) 
 6   
 7   
 8   
Event 213. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ภูมิ  เมฆสัมพนัธ์ 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:32.56 
 นาการศึกษา 
 3 ศุภวชิญ ์ ทวสุีข 16 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:30.53 
 มิตร) 
 4 ศิขรี  โทสันทดั 18 (สมค.) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 00:27.53 
 5 อภิชา  ด ารงพานิชชยั 16 (สมค.) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 00:29.48 
 6 ณฐัภทัร  ชาญชยัสมบติั 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:31.94 
 7 วสุพล  สุวรรณวฒัน์ 17 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:32.92 
 8   
Record 214. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:26.30  
 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 

Event 214. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 จตุบดินทร์  มานะวงศเ์จริญ 14 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:37.02 
 4 เกริกกาญจน์  จารุรัตนา 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.76 
 5 ติณณ์  อายรัุกษ์ 15 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:36.47 
 6   
 7   
 8   
Event 214. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 อนาวลิ  เนียมสุวรรณ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:34.22 
 3 นนัทวจัน์  ธีรดิษฐานนท ์ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:31.00 
 4 พลฏัฐ ์ บุญยศกัด์ิเสรี 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:28.87 
 5 เบญจมินทร์  เบญจธีรพงศ ์ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:29.79 
 6 อาทิตย ์ สุวรรณพานิช 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:32.01 
 นาการศึกษา 
 7 กนั  จริยวฒันวจิิตร 15 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:34.23 
 นาการศึกษา 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 215. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ศวสั  แสนเยยี สังกดั สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:28.53 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559  
 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 215. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 วชัรพงศ ์ ไทยนิรันประเสริฐ 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:48.63 
 4 คิมหันต ์ อนุรักษว์งศศ์รี 12 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:43.67 
 5 คุณาสิน  เลสัก 12 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:48.41 
 6 ทตัธน  พรพุทธศรี 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 7   
 8   
Event 215. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณฐัพงษ ์ ด่านแกว้ 12 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:42.49 
 2 ชนกานต ์ มาลากาญจน์ 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:36.24 
 3 รังสิมนัต ์ ดวงจนัทร์ 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:35.48 
 4 ศวสั  แสนเยยี 13 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:27.41 
 5 จิราย ุ บุญญะสิทธ์ิ 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:34.59 
 6 อนณ  เอ้ือไพบูลย ์ 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:35.49 
 7 วริศ  พรสุวรรณนภา 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:41.04 
 8 พชร  ใจปานน ้ า 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:42.67 

Record 216. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม  เวลา  00:31.61 
  นาท ี  เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2552 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 34หรือ ราชพฤกษเ์กมส์ 

Event 216. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 เมธาพฒัน์  ตนัศรีวงศ ์ 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 2 เตชินท ์ งามเกียรติขจร 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:52.57 

 3 ฐาณสักรณ์  กมลสุขยนืยง 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:44.40 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 ธีร์กวนิ  มะโนสอน 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:41.44 

 5 ธีรเทพ  พวัพลเทพ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:43.35 
 นาการศึกษา 
 6 ศุภวชิญ ์ ศรีชมภู 10 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:45.60 
 7 ธีรภทัร  เตง็สุจริตกุล 10 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:53.33 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 216. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 กร  เหมรัญช์โรจน์ 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:38.93 
 2 ณภทัร  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:36.25 
 ฝ่ายประถม 

 3 สรวศิ  นกัการ 11 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:35.68 
 4 กวา้ง  เสรีเจริญสถิตย ์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:34.16 
 ฝ่ายประถม 

 5 วชิราธิปรัชญ ์ วชิาเดช 10 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:35.64 
 6 เอกชล  ประสพผล 11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:35.84 
 7 อคัรวชิญ ์ ไชยสัจ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:38.02 
 นาการศึกษา 
 8 ธนวรรธก ์ ค าคง 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:40.78 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กฤตภาส บญัชาศกัด์ิ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 ศิวจัน ์พฒันาพุฒิศกัด์ิ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 3 สิรวชิญ ์สุกาญจน์วฒันชยั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
Record 217. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กนัตสิทธ์ิ  เจริญลาภ สังกดั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:35.20 นาที เม่ือปี 2543  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 217. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ณฐันนท ์ ด่านแกว้ 9 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:11.72 
 4 นฤพนธ์  แจง้สวา่ง 9 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:45.63 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 วรเมธ  สุเมธวนั 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:50.56 
 6   
 7   
 8   
Event 217. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 พีรนนัท ์ ถ ้ากลาง 8 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:41.80 
 นาการศึกษา 
 2 เดชจรัส  สุวรรณเกต 8 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:40.30 
 3 อชิระ  กอ้นค าใหญ่ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:39.99 

 4 ณฐัพล  ทีปจิรังกูล 9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:35.59 
 ฝ่ายประถม 

 5 อานนท ์ ล้ีไวโรจน์ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:37.96 
 6 เจษฎา  ศุภกุลกิตติวฒัน 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:40.16 
 7 สาธิน  วงคเ์ทียนชยั 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:40.66 
 ฝ่ายประถม 

 8 ธีญ ์ เกษมสุข 8 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:43.66 
 นาการศึกษา 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณทัพงศธ์ัญธร ตรีวฒันา สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 2 แทนไทย ตั้งอมรสุขสันต ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 สระณะ ธนดีเจริญโชค สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 218. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม  เวลา  00:39.47 
  นาท ี  เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 30 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

Event 218. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ปัณณธร  สุวรรณเทศ 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 4 วรดร  นาคบวรวิจิตร 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 5 จรญศกัด์ิ  สารพิมพา 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
Event 218. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 อิทธิณรงค ์ กวญีาณ 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:12.15 
 นาการศึกษา 
 2 ภกัดีเชษฐ ์ ตาดทอง 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:01.78 
 3 ภทัรวสุ  ภทัทิยกุล 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:57.51 

 4 ธนภทัร  ปัทมวิภาค 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:49.97 
 ฝ่ายประถม 

 5 ภูมิ  เดชมา 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:55.78 

 6 กฤตชยั  ค านึงวฒุิ 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  01:00.59 
 ฝ่ายประถม 

 7 บุณยกร  หลิวสุวรรณ 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:02.88 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ธีร์ วชัรักษะ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 พิทยตุม ์เอ้ือสุกิจวฒันา สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 อภิวชิญ ์ทรรทรานนท ์ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
Record 219. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ณสัญศ์ยา  สู่สุข สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:29.86 นาท ีเม่ือปี 2550  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 219. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วชิญา  วรสา 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:54.27 
 2 มชัฌิมา  วงศส์ายสุวรรณ 17 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:37.22 
 3 ปัญญดา  คลา้ยโพธ์ิทอง 18 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:34.55 
 4 สุทตัตา  เทพบุตร 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.63 
 5 อธิชา  สิงห์ทอง 17 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:34.51 
 6 จามจุรีพร  สุโขดมโชติ 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:36.16 
 7 ชนฎักาญจน์  สุนทรไชยา 16 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:39.28 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 220. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  สุทตัตา  เทพบุตร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:29.63 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 10  
 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 220. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วริษา  เลาหะเพญ็แสง 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:38.96 
 2 รษา  แซ่จู 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.81 
 3 อภิชญา  แซ่โคว้ 15 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:32.74 
 มิตร) 
 4 กชพร  อรรถกิจบญัชา 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:30.00 
 5 ธญัสุตา  สาครกุลวชิ 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:31.56 
 มิตร) 
 6 ณฐัสุดา  ปัญญายทุธศกัด์ิ 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:34.55 
 7 กนัธิชา  สายอุทยาน 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:36.42 
 นาการศึกษา 
 8 วรลดา  ค าคง 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:39.19 

Record 221. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ประพาฬสาย  มินประพาฬ สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:30.09 นาท ีเม่ือปี 2534  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 221. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สิปาง  อุกฤษฎม์โนรถ 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 3 อลิสา  จิตรตรง 13 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:51.54 
 4 ทรัพยสิ์มา  พยคัฆห์าญ 12 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:39.99 
 มิตร) 
 5 ภวรัญชน์  ปัตตะพงศ ์ 12 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:43.86 
 6 ชิดชนก  หิรัญเพิ่ม 12 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 7   
 8   
Event 221. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ชญากาณฑ ์ พฒันาสิทธิเสรี 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:38.72 
 2 ณฏัฐพตัร  ถ่ินค าแบ่ง 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:37.37 
 3 ประพิชญา  ดาวราม 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:36.44 
 4 เกวลี  คลา้ยรุ่งเรือง 13 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:34.76 
 5 จนัทสิ์นี  ชวนะภูธร 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:35.25 
 6 หน่ึงฤทยั  ทรงชยัสงวน 13 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:37.11 
 7 จิณณ์  รัชโน 12 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:37.82 
 8 อรมน  ตณัฑุลเวศม์ 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:39.93 
 นาการศึกษา 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 222. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  กชพร  อรรถกิจบญัชา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:32.19 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 20  
 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 

Event 222. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ภิญญาภทัร  ศิริรักษ์ 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 อรณิชชา  ครองยทุธ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:41.50 
 นาการศึกษา 
 5 ณญาดา  ชมภู 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:52.43 
 6   
 7   
 8   
Event 222. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 โสรวีร์  ศุภธนะอนนัต ์ 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:39.28 
 2 ณภทัรา  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:38.45 
 ฝ่ายประถม 

 3 ณฏัฐา  ใจปานน ้ า 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:37.01 
 4 ณีรนุช  ประจนัพาณิชย ์ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:35.47 
 นาการศึกษา 
 5 ภูษิตา  จิวาลกัษณ์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:36.21 
 ฝ่ายประถม 

 6 ภคัพิชา  มูลจิตร 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:37.02 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 ปุณณภา  คงเกรียงไกร 11 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:39.23 

 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กานตาพิชญ ์ทองสังข ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 ตุลรดา เลิศภทัรพงศ ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 แพรจีน ไสยสมบติั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
Record 223. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ศิรญา  กาญจนี สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา  เวลา  00:35.15 นาท ี 
   เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 223. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 มนสัว ี ปักเคธาติ 8 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 4 ทกัษพร  นนทะโชติ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:56.83 
 5 ธนภรณ์  เตง็สุจริตกุล 8 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:04.59 
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 223. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ชญัญาภคั  ศุภมณี 8 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:47.09 
 นาการศึกษา 
 2 วรินทณ์ัฏฐ ์ อนันตศุ์ภศกัด์ิ 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:44.09 
 นาการศึกษา 
 3 ณิชาภา  ถิรธนานนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:40.10 

 4 มีอา  มิลลาร์ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:37.22 
 5 ปริณ  จุลนวล 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:37.29 
 6 รฐมล  วชิิตจารุกุล 9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:42.97 
 ฝ่ายประถม 

 7 ศศพินทุ ์ สาระวาส 9 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:44.31 
 8 ชญานิศ  กลา้แขง็ 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:47.63 
 ฝ่ายประถม 

 นักกีฬาส ารอง 
 1 พิมพพ์ิญ งามเจริญสุขถาวร สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 ลภสัรดา อมรพิทกัษพ์นัธ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 สองคคนางค ์สนทนา สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
Record 224. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  มาร์ตงัค ์ พนัธุ์ภกัดีคุณ สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:41.19 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22  
 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 224. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ณฐัวร์ี  เจียรสมจิตร 7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:08.78 

 4 ศิศิรี  แพทยชีพ 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:59.64 
 ฝ่ายประถม 

 5 สรินญาดา  คุม้กิตติพร 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:00.73 
 6   
 7   
 8   
Event 224. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ณฐัปภสัร์  ประสิทธ์ิพรกุล 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:57.30 
 นาการศึกษา 
 3 กญัจน์ทิพย ์ ยิง่กิจสถาวร 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:48.93 
 ฝ่ายประถม 

 4 อารียา  ห์ลีละเมียร 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:46.18 
 นาการศึกษา 
 5 พรีมริตา  ศิริรัตน์ไพจิตร 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:48.43 

 6 นารา  สถาปิตานนท ์ 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:50.73 
 7 ณฐัฐิกาญจน์ฎา  ชยัพฤกษ ์ 7 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:57.32 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กลัยร กษ ์วณิชยว์รนันต ์ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 2 ปัณณ์ ประสิทธ์ิวฒิุเวชช ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 อิงชนก ไชยรัตน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 225. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  สิทธิเวช  คงสมฤกษ ์สังกดั สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:54.56 นาท ีเม่ือปี 2549  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 225. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ภาสว ี ลีฬหาสกุล 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:02.78 
 นาการศึกษา 
 4 สันทดั  ไทยะจิตตว์ณิชย ์ 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:11.40 
 5 จิรวฒุ ิ พุ่มชา 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:12.02 
 6   
 7   
 8   
Event 225. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 จกัรภทัร  ช่ืนนิยม 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:05.14 
 2 ภูรี  ล่ิมนิรันดร 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:03.75 
 3 ศุภวชิญ ์ ทวสุีข 16 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:01.75 
 มิตร) 
 4 ณฐัชนน  เลิศผาสุข 17 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:00.38 
 5 ปฐว ี วรรธนะสาร 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:00.74 
 6 อภิชา  ด ารงพานิชชยั 16 (สมค.) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 01:03.51 
 7 วรกนัต ์ คุม้บณัฑิตย 16 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:04.09 
 8 ทศันัย  พตัรปาล 16 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:05.14 
 มิตร) 

Record 226. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  สิทธิเวช  คงสมฤกษ ์สังกดั สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:55.43 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค.  
 2548 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 30 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

Event 226. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 กนั  จริยวฒันวจิิตร 15 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 4 จตุบดินทร์  มานะวงศเ์จริญ 14 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:14.83 
 5 พงศด์นัย  ศรีชมภู 14 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:15.42 
 6   
 7   
 8   
Event 226. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีปกรณ์  ใจเยน็ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:10.10 
 2 กญัญโ์กมุท  แดงสวา่ง 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:01.78 
 3 ธีรวฒัน์  เพชรวเิชียร 15 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 01:00.03 
 4 ปณิธิ  คลา้ยโพธ์ิทอง 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:59.53 
 5 นนัทวจัน์  ธีรดิษฐานนท ์ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:59.94 
 6 พีระกฤตย ์ พชรบุณยเกียรติ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:01.64 
 7 ทิวสน  แซวตระกูล 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:06.13 
 8 สรนนัท ์ แกว้ธิดา 14 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:11.25 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 227. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  อชิรธร  ฤกษศุ์ภาพร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:58.49 นาท ี 
   เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี ๓๓ หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 

Event 227. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ธนบดินทร์  วราทิตยพ์ิกุล 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 3 คุณาสิน  เลสัก 12 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:32.01 
 4 พชร  ใจปานน ้ า 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:17.51 
 5 ชยพล  สมยานะ 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:29.59 
 6 ณดณ  สุขชัยบวร 12 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:42.06 
 7   
 8   
Event 227. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธีรธรรม  สุกาญจน์วฒันชยั 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:13.72 
 2 รังสิมนัต ์ ดวงจนัทร์ 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 01:09.69 
 3 อนันนั  โฆษิตานารา 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:03.68 
 มิตร) 
 4 ศวสั  แสนเยยี 13 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:57.98 
 5 วชิรวิทย ์ อินทร์ชู 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:00.74 
 6 พทัธดนย ์ เศวตปิยะกุล 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:07.01 
 7 กนัตก์ว ี สายอุทยาน 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:10.39 
 นาการศึกษา 
 8 ธนกฤต  เลิศรัตนาพร 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 01:14.26 

Record 228. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ศวสั  แสนเยยี สังกดั สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  01:04.54 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557  
 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 228. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณฐัชบดี  พลายเพลิด 11 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 01:59.50 
 2 ฐาณสักรณ์  กมลสุขยนืยง 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:24.88 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 ธีรภทัร  เตง็สุจริตกุล 10 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:24.28 
 4 ศรานต ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:20.34 
 นาการศึกษา 
 5 ธีรเทพ  พวัพลเทพ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:20.97 
 นาการศึกษา 
 6 ธนวรรธก ์ ค าคง 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:24.48 
 7 ธนวฒัน์  โมในยกุล 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 01:49.50 
 8 ณฐนนท ์ ปรีชากิจถาวร 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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Event 228. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภูริช  เจียมสุข 10 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  01:19.02 
 ฝ่ายประถม 

 2 ณฏัฐช์านนท ์ รัตนนารีกุล 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:11.72 

 3 ณชัพล  แซ่ล้ี 11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:10.64 
 4 วชิราธิปรัชญ ์ วชิาเดช 10 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 01:09.92 
 5 สรวศิ  นกัการ 11 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 01:10.09 
 6 ณวฒัน ์ จินดาวิจกัษณ์ 11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:11.21 
 7 ณฐภทัร  พ่อคา้ 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:17.13 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 8 เสฏฐ ์ ณรงคว์ณิชย ์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  01:19.64 
 ฝ่ายประถม 

 นักกีฬาส ารอง 
 1 มชัฌิมา สุวชิชโสภณ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 เมธาพฒัน์ ตนัศรีวงศ ์ สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 3 เยน็ศิระ คชวงษ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 วริีนทร์ ชวนะภูธร สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
Record 229. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  วชิราธิปรัชญ ์ วชิาเดช สังกดั สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  01:12.20 นาที   เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 
  2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 229. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ธนกฤต  ศรีวจิิตร 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:39.88 
 4 ชยางกูร  รุธิรางกูร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 01:35.45 
 5 ชญานน  ตั้งมณีนิมิตร 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:35.57 
 6   
 7   
 8   
Event 229. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 คุณชัญ ์ แสงนนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:31.54 

 2 ธิติพนัธ์  ประสิทธ์ิพรกุล 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:22.55 
 นาการศึกษา 
 3 อานนท ์ ล้ีไวโรจน์ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:17.41 
 4 ณฐัพล  ทีปจิรังกูล 9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  01:12.37 
 ฝ่ายประถม 

 5 เมธสั  ชาครานนท ์ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:15.70 
 6 ณทัพงศธ์ัญธร  ตรีวฒันา 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  01:20.75 
 ฝ่ายประถม 

 7 นฤพนธ์  แจง้สวา่ง 9 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:29.08 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 8 ณนน  ไวยนิตย ์ 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:33.96 
 นาการศึกษา 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 เจษฎา ศุภกุลกิตติวฒัน สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 2 นนพสัส์ สุตกิจพิสิฐ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 พีรดนย ์ทรัพยเ์สนีย ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 สิรวชิญ ์กลา้แขง็ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 230. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เอมมิกา  หิมะทองค า สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:01.07 นาท ี 
   เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 230. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ณฐวรรณ  อศัดรวเิศษ 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:19.65 
 3 ณฎัฐธิดา  จงสมชยั 17 (สมค.) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 01:08.87 
 4 ปวริศา  จรูญรัศมีโรจน์ 18 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:05.18 
 5 อมลวรรณ  จิวจินดา 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:08.66 
 6 มชัฌิมา  วงศส์ายสุวรรณ 17 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:15.02 
 7 พิมพช์นก  วนัศิริกิจ 16 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร NT 
 8   
Record 231. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เวณิกา  แกว้ชยัวงศ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:59.69 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 16  
 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 30 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

Event 231. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 รดาพสัส์  กิจพฒันเจริญ 15 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:59.74 
 4 ญาณิศา  ถิรธนานนท ์ 15 (มศก.) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 01:13.32 
 5 พีรภา  มูลจิตร 14 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:13.94 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 6   
 7   
 8   
Event 231. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 รษา  แซ่จู 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:12.95 
 2 นฏัชพร  คงมณี 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:09.04 
 3 พชรพร  วาสนะสมสิทธ์ิ 15 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:04.37 
 4 กชพร  อรรถกิจบญัชา 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:03.03 
 5 พลอยไพลิน  โกศลวิบูลยพ์งศ ์ 15 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:03.83 
 มิตร) 
 6 ธญัสุตา  สาครกุลวชิ 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:06.62 
 มิตร) 
 7 รตา  รอดทอง 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:11.60 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 232. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ภาสินี  ธีระภาพ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:01.00 นาที    
 เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี ๓๓ หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 

Event 232. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สิปาง  อุกฤษฎม์โนรถ 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 3 มนสันนัท ์ ปักเคธาติ 12 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:52.51 
 4 แพรวา  ด่านลกัษณโยธิน 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:33.00 
 มิตร) 
 5 อลิสา  จิตรตรง 13 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:34.65 
 6 ณชัชา  จิรวชัราธิกุล 12 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 7   
 8   
Event 232. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณฏัฐพตัร  ถ่ินค าแบ่ง 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 01:17.52 
 2 พรหมภรณ์  โยมะบุตร 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 01:14.05 
 3 วรีดา  กลกิจโกวนิท ์ 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:10.13 
 4 เกวลี  คลา้ยรุ่งเรือง 13 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 01:09.55 
 5 จนัทสิ์นี  ชวนะภูธร 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:09.82 
 6 ณชัชา  แซ่ล้ี 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 01:12.83 
 มิตร) 
 7 อชิรญา  ปัญญาสี 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:15.18 
 8 ชนกนนัท ์ ชิณะวงศ ์ 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:19.80 
 นาการศึกษา 

Record 233. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  กชพร  อรรถกิจบญัชา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  01:06.58 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21  
 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 

Event 233. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 อกัษราภคั  ไทยมิตร 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 01:34.55 
 4 กิติยาภรณ์  จนัทร์วราสุทธ์ิ 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:26.26 
 5 ชุติกาญจน ์ จนัทร์สุวรรณ์ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:26.45 
 นาการศึกษา 
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Event 233. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณฐัณิชา  เยน็เจริญ 10 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  01:19.17 
 ฝ่ายประถม 

 2 ฐิติพร  จนัทร์วาววาม 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:15.28 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 ภคัพิชา  มูลจิตร 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:13.47 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 ณีรนุช  ประจนัพาณิชย ์ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:09.18 
 นาการศึกษา 
 5 ปราลดา  วาสนสมสิทธ์ิ 11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:10.64 
 6 ธญัชนก  ชยัวสุิทธางกูร 10 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  01:14.21 
 ฝ่ายประถม 

 7 ณภทัร  ทองเจริญ 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:19.13 
 8 จิตสุภา  ชนะพล 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:20.96 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณฐัธรา บุษหมัน่ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 2 ตุลรดา เลิศภทัรพงศ ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 บุณยาวร์ี เจียมพานทอง สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
Record 234. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ศิรญา  กาญจนี สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา  เวลา  01:13.13 นาท ี 
   เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 234. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ทกัษพร  นนทะโชติ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 พิชญธิดา  บุญญาเขตต ์ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:42.99 
 5 สุวชิาดา  โคตรนรินทร์ 9 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
Event 234. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สุภสัสร  หาญวรวงศ ์ 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  01:34.21 
 ฝ่ายประถม 

 2 ชญัญาภคั  ศุภมณี 8 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:30.34 
 นาการศึกษา 
 3 มีอา  มิลลาร์ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:20.05 
 4 พิมพน์าถ  ชุลีคร 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  01:15.34 
 ฝ่ายประถม 

 5 มาร์ตงัค ์ พนัธุ์ภกัดีคุณ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:18.51 
 6 ณฐัณิชา  ไทยมิตร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 01:24.83 
 7 จนัทร์กระจ่างฟ้า  นุตมา 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:33.91 
 นาการศึกษา 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ปัณณพร อศัวชีพ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 ปาณิสรา เก้ือสกูล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 สองคคนางค ์สนทนา สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    



 Start List  8 ม.ค. 2560 P 46 / 56 
 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
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Record 235. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:28.36  
 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 235. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ตะวนั  องักาบ 17 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 4 ตรอง  หลงสมบูรณ์ 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:45.81 
 นาการศึกษา 
 5 ณฐักานต ์ หอมสวาท 16 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 6   
 7   
 8   
Event 235. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 จิรวฒุ ิ พุ่มชา 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:45.37 
 2 จกัรภทัร  ทองพุ่ม 16 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:35.77 
 3 วรกนัต ์ คุม้บณัฑิตย 16 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:34.36 
 4 ทิวตัถ ์ โสภณ 16 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:31.03 
 5 รัตน์ชวนิ  สวสัด์ิจิรกิจ 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:33.99 
 6 สันทดั  ไทยะจิตตว์ณิชย ์ 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.26 
 7 วริษฐ ์ บุญส่ง 17 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:39.38 
 มิตร) 
 8   
Record 236. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ศลิษฏ ์ ศุภกิจธนากร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เวลา  00:29.19 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551  
 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี ๓๓ หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 

Event 236. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 จตุบดินทร์  มานะวงศเ์จริญ 14 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:40.03 
 4 นนทนาท  กิตติวรกิจ 15 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:37.63 
 นาการศึกษา 
 5 ธนภูมิ  หทยัโสภา 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:38.66 
 6   
 7   
 8   
Event 236. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 พงศด์นัย  ศรีชมภู 14 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:36.61 
 2 ณฐันนท ์ สุวรรณวงศ ์ 15 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:33.58 
 3 กญัญโ์กมุท  แดงสวา่ง 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:31.79 
 4 ธนาวฒุ ิ เร้ารุจา 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.93 
 5 เบญจมินทร์  เบญจธีรพงศ ์ 14 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:30.54 
 6 จิราภทัร  ลามศรีจนัทร์ 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:32.96 
 นาการศึกษา 
 7 ชเล  เสกธีระ 15 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:33.95 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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Record 237. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ณฐัชยั  อุทยัพฒัน์ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เวลา  00:31.02 นาท ีเม่ือปี 2536 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 237. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 เสริมพล  ลิมป์กิจเจริญ 12 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 3 ณดณ  สุขชัยบวร 12 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:07.02 
 4 คุณาสิน  เลสัก 12 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:49.57 
 5 ปิติ  ธ ารงวทิวสัพงศ ์ 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:49.76 
 6 ทตัธน  พรพุทธศรี 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 7   
 8   
Event 237. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วริศ  พรสุวรรณนภา 13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:45.11 
 2 กาย  จริยวฒันวจิิตร 13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:40.88 
 นาการศึกษา 
 3 อนันนั  โฆษิตานารา 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:34.28 
 มิตร) 
 4 ปรีดิยาธร  อบเชย 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.60 
 5 ธนวนิท ์ เติมใจ 13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:33.31 
 6 นทีดล  ไข่มุกข ์ 12 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:36.59 
 7 ญาณวุฒ ิ ทองแพง 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:42.73 
 8 เดชบดินทร์  จิตตยงักูล 12 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:46.24 

Record 238. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ศวสั  แสนเยยี สังกดั สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:34.12 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557  
 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 238. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ธนวฒัน์  โมในยกุล 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:59.63 
 3 เตชสั  งามเกียรติขจร 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:58.41 

 4 ศิศีระ  แจง้สวา่ง 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:46.83 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 เสฏฐ ์ ณรงคว์ณิชย ์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:47.08 
 ฝ่ายประถม 

 6 เมธาพฒัน์  ตนัศรีวงศ ์ 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:59.50 
 7 ณฐัชบดี  พลายเพลิด 11 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:59.93 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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Event 238. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภูริช  เจียมสุข 10 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:42.78 
 ฝ่ายประถม 

 2 ณฐภทัร  พ่อคา้ 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:41.35 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 เอกชล  ประสพผล 11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:39.48 
 4 ณชัพล  แซ่ล้ี 11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:37.11 
 5 ณฏัฐช์านนท ์ รัตนนารีกุล 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:38.41 

 6 ศรานต ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:40.96 
 นาการศึกษา 
 7 อภิวชิญ ์ ตั้งศิริเสถียร 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:42.70 
 นาการศึกษา 
 8 ธีรภทัร  เตง็สุจริตกุล 10 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:46.39 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 บรมคุณ หลาบหนองแสง สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 มชัฌิมา สุวชิชโสภณ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 วริีนทร์ ชวนะภูธร สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
Record 239. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  จิรวทิย ์ ข าขนิษฐ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม  เวลา  00:37.83 นาที  
 เม่ือปี 2540 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 239. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ณฏฐวรรษ  เจียรสมจิตร 9 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:11.75 

 3 ภาคิน  ณ นคร 8 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:54.16 
 4 คุณชัญ ์ แสงนนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:49.50 

 5 ชยางกูร  รุธิรางกูร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:51.97 
 6 นิติธร  พฒันจกัร 8 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:58.86 
 7 กนัตร์พ ี บวันาเมือง 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) NT 
 8   
Event 239. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สิรวชิญ ์ กลา้แขง็ 9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:46.32 
 ฝ่ายประถม 

 2 ธิติพนัธ์  ประสิทธ์ิพรกุล 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:44.37 
 นาการศึกษา 
 3 นรภทัร  กระเป๋าทอง 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:43.74 
 4 เมธสั  ชาครานนท ์ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:40.41 
 5 นนพสัส์  สุตกิจพิสิฐ 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:40.49 
 6 สาธิน  วงคเ์ทียนชยั 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:43.89 
 ฝ่ายประถม 

 7 นพรุจ  ศิริปุณย ์ 8 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:44.48 
 นาการศึกษา 
 8 ธนกฤต  ศรีวจิิตร 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:48.90 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กฤตภาส ธนาสุทธิเสรี สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 2 ปัณณภฏั อศัวชีพ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 สระณะ ธนดีเจริญโชค สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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Record 240. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ณฐัสิทธ์ิ  ลือสันเทียะ สังกดั สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:42.23 นาที เม่ือปี 2544  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 240. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 สรกฤช  เหล่าเหมมณี 5 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:37.52 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 พิทยตุม ์ เอ้ือสุกิจวฒันา 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 01:05.52 
 นาการศึกษา 
 5 ปิยงักูร  จนัทร์วาววาม 6 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:12.49 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 6 ปรัชญ  ดีเลิศ 6 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 7   
 8   
Event 240. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธราเทพ  หาญวรวงศ ์ 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:58.95 
 ฝ่ายประถม 

 2 ภีมชยตุม ์ มะโนสอน 5 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:55.16 

 3 บุณยกร  หลิวสุวรรณ 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:54.36 
 4 ธนภทัร  ปัทมวิภาค 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:52.95 
 ฝ่ายประถม 

 5 พงศพ์ิสิฏฐ ์ มัง่ชม 7 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:54.18 
 6 ศิรา  มารมย ์ 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:54.94 
 นาการศึกษา 
 7 ภกัดีเชษฐ ์ ตาดทอง 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:56.54 
 8 ชยตุ  ชาคริยานุโยค 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:01.69 

 นักกีฬาส ารอง 
 1 ปภงักร โอภาประกาสิต สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 พงศส์วสัด์ิ ภกัดีบุญญานุกูล สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 3 ภูมิณิภิชรก ์พานิชกิจอนนัต ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
Record 241. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  พรทิพย ์ สมิทธ์ศราการย ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:32.38 นาท ีเม่ือปี  
 2550 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 241. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 อธิชา  สิงห์ทอง 17 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:38.04 
 3 อจัจนาพร  ปฐมพฤกษ์ 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:35.61 
 4 สุทตัตา  เทพบุตร 16 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:31.29 
 5 ปัญญดา  คลา้ยโพธ์ิทอง 18 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:35.29 
 6 ณฐวรรณ  อศัดรวเิศษ 16 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:36.91 
 7 พิชชาพร  ภูธรรมะ 16 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:39.48 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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Record 242. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  สุทตัตา  เทพบุตร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:31.67 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 10  
 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 242. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วริศรา  ณรงคว์ณิชย ์ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:42.56 
 2 กนัธิชา  สายอุทยาน 14 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:37.40 
 นาการศึกษา 
 3 สิริกญัญา  เฉลิมธารานุกูล 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:34.97 
 4 วารีรัชต ์ อน้แสน 15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:32.07 
 5 เมธินี  วนิิชชากร 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:33.10 
 มิตร) 
 6 กนัตก์าญจน์  ปรีชาวฒุิคุณ 14 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:35.02 
 มิตร) 
 7 ทิษฏยา  ประพิณวณิชย ์ 14 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:41.65 
 8 วรรณกานต ์ วิริยกุล 15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:42.84 

Record 243. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  สุทตัตา  เทพบุตร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:31.96 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21  
 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 

Event 243. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สิปาง  อุกฤษฎม์โนรถ 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 3 ภูริชญา  จินตนาวงษ์ 13 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ NT 
 4 ชญัญาอร  อุดมลาภ 12 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:44.07 
 นาการศึกษา 
 5 ณิชกานต ์ เช้ือแกว้ 12 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:53.64 
 6 ณชัชา  จิรวชัราธิกุล 12 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 7   
 8   
Event 243. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ประกายดาว  พฒันเศรษฐานนท ์ 13 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:41.57 
 2 หน่ึงฤทยั  ทรงชยัสงวน 13 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:38.52 
 3 พรหมภรณ์  โยมะบุตร 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:37.78 
 4 พิชญา  ถนอมพนัธ ์ 13 (พมบ.) สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา 00:36.71 
 5 วรีดา  กลกิจโกวนิท ์ 13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:36.91 
 6 ประพิชญา  ดาวราม 13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:37.85 
 7 ทรัพยสิ์มา  พยคัฆห์าญ 12 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:39.64 
 มิตร) 
 8 อภิษฎา  เจือประเสริฐ 13 (ประสาน สาธิตมศว. ประสานมิตร(SPSC)ฝ่ายมธัยม 00:42.69 
 มิตร) 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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Record 244. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  วารีรัชต ์ อน้แสน สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:35.42 นาที   เม่ือวนัท่ี 22 ต.ค.  
 2555 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 

Event 244. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 อกัษราภคั  ไทยมิตร 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:50.63 
 4 จิตสุภา  ชนะพล 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:45.31 
 5 ณฐัศิญาดา  โหสกุล 11 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:48.70 
 6   
 7   
 8   
Event 244. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 อรณิชชา  ครองยทุธ 11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:41.85 
 นาการศึกษา 
 2 ณฐัณิชา  เยน็เจริญ 10 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:40.68 
 ฝ่ายประถม 

 3 ภูษิตา  จิวาลกัษณ์ 11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:38.79 
 ฝ่ายประถม 

 4 ปราลดา  วาสนสมสิทธ์ิ 11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:35.85 
 5 ศิรญา  กาญจนี 10 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:35.94 
 นาการศึกษา 
 6 โสรวีร์  ศุภธนะอนนัต ์ 10 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:40.42 
 7 ปุณณภา  คงเกรียงไกร 11 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:41.66 

 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณฐัธรา บุษหมัน่ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 2 ตุลรดา เลิศภทัรพงศ ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 โยษิตา เทียบมา สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
Record 245. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ศิรญา  กาญจนี สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา  เวลา  00:37.95 นาท ี 
   เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 40 

Event 245. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ปารัช  ภทัรไชยอนันท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) NT 

 2 พิชญพ์ชัชา  ตรีเนตร 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 3 ธนภรณ์  เตง็สุจริตกุล 8 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:04.99 
 4 พิชฌธิ์ตา  ชยัวงศพ์ินิจ 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:51.70 
 นาการศึกษา 
 5 ณฏัฐการต ์ ถ่ินค าแบ่ง 8 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:54.11 
 6 สุวชิาดา  โคตรนรินทร์ 9 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) NT 
 7 มนสัว ี ปักเคธาติ 8 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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Event 245. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 จนัทร์กระจ่างฟ้า  นุตมา 9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:46.18 
 นาการศึกษา 
 2 รฐมล  วชิิตจารุกุล 9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:43.99 
 ฝ่ายประถม 

 3 ศศิรัศม์ิ  พรไพศาลสุข 8 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:42.00 
 4 ปริณ  จุลนวล 9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:40.44 
 5 พิมพน์าถ  ชุลีคร 8 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:41.65 
 ฝ่ายประถม 

 6 ศศพินทุ ์ สาระวาส 9 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:43.27 
 7 ณฐัณิชา  ไทยมิตร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:46.12 
 8 พิชญธิดา  บุญญาเขตต ์ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:51.02 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กณัญญ์ะกว ีชินเมธีพิทกัษ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 2 ณิชาภา บุษหมัน่ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 3 ธนชัชา กอบเก้ือกูล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
Record 246. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ชนิภรณ์  สุตีรณะ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:43.99 นาท ีเม่ือปี 2544  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 246. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ปวีณ์ร  พุดซ้อน 6 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 ณฐัวร์ี  เจียรสมจิตร 7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:11.21 

 5 ชญภทั  ทดัเทียมเพชร 6 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
Event 246. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สุพีรณฐั  สาแกว้ 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:01.42 

 2 วริศรา  กุหลาบแกว้ 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:56.67 
 3 กญัจน์ทิพย ์ ยิง่กิจสถาวร 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  00:51.74 
 ฝ่ายประถม 

 4 นารา  สถาปิตานนท ์ 7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:49.27 
 5 ณฐัปภสัร์  ประสิทธ์ิพรกุล 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:51.66 
 นาการศึกษา 
 6 อารียา  ห์ลีละเมียร 7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 00:52.35 
 นาการศึกษา 
 7 ณฐัฐิกาญจน์ฎา  ชยัพฤกษ ์ 7 (สมข.) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:56.77 
 8 ณฎัฐ์ณิชชา  จินตนามัน่คง 7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  01:10.52 
 ฝ่ายประถม 

 นักกีฬาส ารอง 
 1 กลัยร กษ ์วณิชยว์รนันต ์ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 2 ภรรนท จิตกระเสริม สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 อิงชนก ไชยรัตน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 247. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:54.81 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557  
 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 247. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตร 18 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 ศาสตร์ ( บางเขน ) ทีมที ่1 ชาย 15 ปี นาการศึกษา 

    
 4 ทีมผลดัชาย   18 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:02.37 
 5 ชมรมวา่ยน ้ าสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนคริ 18 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 นทรวโิรฒปทุมวนั   

 6 สธร   18 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 7   
 8   
Record 248. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:59.33 นาท ีเม่ือปี 2549  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 248. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตร  15 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:17.62 
 ศูนยว์ิจยัเเละพฒันาการศึกษา   นาการศึกษา 
 3 สธร   15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:08.60 
 4 ทีมผลดัชาย   15 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:02.65 
 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:07.23 
 6 ทีมผลดัชาย   15 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:16.12 
 7   
 8   
Record 249. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  02:02.18 นาที เม่ือปี 2535  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 249. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สาธิตปทุมวนั 2   13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 2 สธร_2   13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 3 ทีมผลดัชาย   13 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:21.82 
 4 ทีมผลดัชาย   13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:05.14 
 5 ทีมผลดัชาย   13 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:08.33 
 6 ทีมผลดัชาย   13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:22.03 
 นาการศึกษา 
 7 สาธิต ม.ช.   13 (สมช.) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ NT 
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 250. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิต พิบูลบ าเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  02:21.83 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557  
 สาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 39 

Event 250. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) NT 
 (ปฐมวยัและประถมศึกษา)   
 2 ทีมผลดัชาย   11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 3 ทีมผลดัชาย   11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:35.83 
 ฝ่ายประถม 

 4 ทีมผลดัชาย   11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:33.65 
 5 ทีมผลดัชาย   11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:35.46 
 นาการศึกษา 
 6 สาธิตจุฬา ฯ ประถม ทีม2   11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:26.23 
 7 สาธิตเกษตร บางเขน ทีม B   11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
 8   
Record 251. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา  เวลา  02:40.67 นาที    
 เม่ือวนัท่ี 22 ต.ค. 2555 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 

Event 251. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีมผลดัชาย   9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  NT 
 ฝ่ายประถม 

 2 ทีมผลดัชาย   9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:11.36 
 3 ทีมผลดัชาย   9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:45.90 
 4 ทีมผลดัชาย   9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:40.67 
 นาการศึกษา 
 5 ทีมผลดัชาย   9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:41.40 
 6 ทีมผลดัชาย   9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:48.68 
 ฝ่ายประถม 

 7 สมก   9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:23.43 
 นาการศึกษา 
 8   
Record 252. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  03:04.73 นาท ีเม่ือปี 2545  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 252. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีมผลดัชาย   7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 04:16.09 
 นาการศึกษา 
 2 ทีมผลดัชาย   7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  03:32.86 
 ฝ่ายประถม 

 3 ทีมผลดัชาย   7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:12.33 
 4 ทีมผลดัชาย   7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 03:04.73 
 5 ทีมผลดัชาย   7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  03:11.38 
 ฝ่ายประถม 

 6 ทีมผลดัชาย   7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:21.60 
 นาการศึกษา 
 7 ทีมผลดัชาย   7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 04:11.59 
 8 สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) NT 
 (ปฐมวยัและประถมศึกษา)   



 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    



 Start List  8 ม.ค. 2560 P 55 / 56 
 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 253. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  02:12.26 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ต.ค. 2555  
 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 

Event 253. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   18 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 4 ทีมผลดัหญิง   18 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:07.81 
 5 ทีมผลดัหญิง   18 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:22.55 
 6   
 7   
 8   
Record 254. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:10.80 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค.  
 2548 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 30 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

Event 254. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 ทีมผลดัหญิง   15 (จฬม.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:13.77 
 5 ทีมผลดัหญิง   15 (สธร.) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:14.32 
 6   
 7   
 8   
Record 255. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:12.28 นาท ีเม่ือปี 2537  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัค ี

Event 255. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 ทีมผลดัหญิง   13 (ปทว.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:32.02 
 5 สมก   13 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:07.20 
 นาการศึกษา 
 6   
 7   
 8   

 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    
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 กีฬาสาธิตสามคัคีคร้ังท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
 7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 
Record 256. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  02:20.93 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค.  
 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 

Event 256. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ทีมผลดัหญิง   11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:49.77 
 นาการศึกษา 
 3 ทีมผลดัหญิง   11 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:32.88 
 ฝ่ายประถม 

 4 ทีมผลดัหญิง   11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:20.93 
 5 ทีมผลดัหญิง   11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:23.97 
 6 สมก2   11 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:48.87 
 นาการศึกษา 
 7 สาธิตจุฬา ฯ ประถม ทีม2   11 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม NT 
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Record 257. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  02:41.43 นาท ีเม่ือปี 2543  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 

Event 257. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีมผลดัหญิง   9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  03:09.32 
 ฝ่ายประถม 

 2 ทีมผลดัหญิง   9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:57.34 
 3 ทีมผลดัหญิง   9 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  02:54.02 
 ฝ่ายประถม 

 4 ทีมผลดัหญิง   9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:41.43 
 5 ทีมผลดัหญิง   9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:47.35 
 นาการศึกษา 
 6 ทีมผลดัหญิง   9 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 02:56.92 
 นาการศึกษา 
 7 ทีมผลดัหญิง   9 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:00.39 
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Record 258. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  03:10.38 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค.  
 2552 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 34หรือ ราชพฤกษเ์กมส์ 

Event 258. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ทีมผลดัหญิง   7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 06:05.98 

 3 ทีมผลดัหญิง   7 (ปสป.) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  03:37.68 
 ฝ่ายประถม 

 4 ทีมผลดัหญิง   7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:16.55 
 5 ทีมผลดัหญิง   7 (จฬป.) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:19.25 
 6 ทีมผลดัหญิง   7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั 03:47.27 
 นาการศึกษา 
 7 ทีมผลดัหญิง   7 (สมก.) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนยว์ิจยัและพฒั NT 
 นาการศึกษา 
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 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และควรเตรียมตวันกักีฬาก่อนเวลา 2-3 ช.ม.    


